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LONDONAS.—Matydami sa
vo pajungtų Pabaltijo valsty
bių gyventojų didėjantį nepasi
tenkinimą nebaigiama okupaci
ja ir persekiojimais, Sovietų ru 
sai Lietuvoje, Latvijoje ir Esti 
joje sustiprino Raudonosios Ar 
mijos garnizonus.

Naujai atsiųsti kariuomenės 
daliniai, jų tarpe naujausieji 
šarvuočiai — T-72 tipo tankai, 
laikosi : užsimaskavę tolėliau

Charakteringa, kad sovietų 
valdžia žymiai sumažino vizų 
daviĮną svetimšauliams, ypatin 
gai suomiams ir lenkams, no
rintiems asmeniškai apsilanky
ti Pabaltijo kraštuose —. suo
miai Estijoje, lenkai Lietuvoje 
ir Latvijoje/ Net patiems ru
sams apsunkintas ' važinėjimas 
į gražius Baltijos paplūdimius, 
nors pats Sovietų premjeras 
Kosyginas turi ištaigingą liuk- 
suflinę vilą prie Rygos, Jurma-

LatSdjbs Tiepojuje ir Lie
tuvos JQa'pėd°ie pastaty
tos sovietų, jūrinės bazės.

Pabaltijo valstybės, net pa
jungtos, visoje Sovietų imperi
joje tebeturi aukščiausią gyve
nimo-lygį. Turėdamas apsčiai 
savo ■ specialistų,; technikų, ama 
tinirikų,'šios trys respublikos 
gamina radijo ir-televizijos pri
imtuvus, 'elektronikos reikme
nis, įvairius precizijos instru
mentus, kompiuterius, telefo
nus ir kt.

Priešingai, žemos rūšies garnį 
niams kitose sovietų respubli
kose, lietuvių, latvių ir estų ga
miniai skaitomi gero lygio, ku
rie gali konkuruoti su japonų 
gamyba. Lietuva ir Latvija tei
kia daug jūrininkų sovietų jūri
nei prekybai.

šių trijų Pabaltijo respubli
kų gyventojai savo kompartijų 
dignitorius skaito marionetė
mis Maskvos rankose. Kiekvie
nam lietuvių, latvių ir estų kom

nes žiūri su panieka.
'Nuolatinis rusų smelkimasis į 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vi
daus reikalus kelia visuotiną 
pasipiktinimą ir sudaro įtemp
tą atmosferą.

AMERIKOS ŽIŪRONAI 
PATYS GERIAUSI

NEW YORK, N. Y. — Iki šio 
šimtmečio pradžios olandai tu
rėjo pačius geriausius žiūronus, 
bet šio šimtmečio pradžioje vo
kiečiai buvo patys geriausi žiū
ronų meistrai.

Antrojo pasaulinio karo me
tu ir jo pabaigoje amerikiečiai 
pajėgė pagaminti pačius geriau 
sius žiūronus, nes jie sugebėjo 
pritaikyti naujausią techniką.
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ri įvyks Bonoje, iškeistus Ame. 
rikos ūkio negtilavimus. Jie ai- 
•ės būti zų).sv:»rs:\Ii ir patirk-i 
ti viso pasaulio ekonomių,\įe! 
konferencijoje liepos IXU d 
V. Vokietijoje.

Svarbiausi reikalavimai Ims 
statomi Amerikos ir Japonijos 
įrieda Bu.- reikahmjanki,

Pekinas yra labai senas, bet jame yra moderniu namų apy
linkė, kurioje pastatytos užsienio atstovybės.^ Savo laiku šia gat
ve marguodavo užsienio atstovybių kariai, bei dabar svetimos 
valstybė< karių Pekine nelaiko.KILS DIDELIS PAVOJUS, JEI NESUSITARS DĖL ARTIMŲJŲ RYTU

kad japonai so-utžintu masi I 
ai Japonijos gaminiu dumpin- 
gą į \ akarų Eraopa, < ame’ i- 
konam.s Kad jie sEinazintu 
!;> bil. dolerio deficitą už i Ne
žinią žemės alyvos ii- I ad s«i • 
įvaiky Ir infliaciją be, sman- 
kantį dolerį.

Kancleris Schmidtas netiki., 
kati ekonominė konf< renciia

KAIRAS, — Egipto prez. A. 
Sadatas liepos 9 d. Įspėjo pašau 
lį, kad nepavykus Londone lie-

Jie naudoja elektrą, magnetą ir j ^os vykstančioms tai-
pačius greičiausius šviesos spm»kos deryboms, viduriniai Rytai 
dulius, Amerikiečiai akimis to
liau nemato, bet jie pramoko 
traukti matomo daikto foto
grafijas. Pritraukia jų šimtus 
tūkstančių, o vėliau vėliausias 
lygina su pirmomis. Tiktai šim-j 
tai fotografijų padėjo ameri
kiečiams tikslai nustatyti, kad 
Pluto mėnulis apie jį apsisuka 
per 6 dienas. Jis yra 120,000 my 
lių atstumo j e nuo Pluto pavir
šiaus.

SPECIALISTŲ SUSIRINKI-..
MAS VAŠINGTONE

• WASHINGTON, D:C.—Ame
rikos žemės- ūkio departamen
tas -sukviečia į Vašingtoną mo
kslininkų grupę, kad . ištirtų, 
kodėl paskutiniais laikais la-i 
bai dažnai įvyksta grudų san

atsidurtė ‘ pavojingoje padėty
je. Gi Izraelio mmisteris pirmi- 
ninkas, at šaky dąm as Ęgįpįo- 
prezidentui, savo kalboje pasa
kytoje ivetovėje Yavne, užtik
rino Izraelio pasiruošimą su
tikti pavojų ir pabrėžė, kad iz
raelitų tauta išblaškys savo 
priešininkus.

Prez. Sadatas įspėjantį pare/ 
škimą pasakęs Vienoje, kur jis 
net du kartus buvo susitikęs su 
Izraelio opozicijos lyderiu Shi“ 
monu Perez Austrijos kancle
rio rūmuose.

Įspėdamas prez. Sadatas Ma
žosios Azijos žmoniją apie gre
siantį pavojų, tuo pačiu išreiš
kė vilti, kad JA Valstybės de-

dėry bums

sluogsniai bai- 
kad atsinauji- 
kovos sugadina 
darybas ir gali 
karą Mažojoje

POLICIJA IŠVENGĖ KRAUJOPRALIEJIMO, ŽUDYNIŲ
MARŠVVO 24 UNIFORMUOTI NACIAI. POLIC IJA SUĖMĖ

IK IŠVEŽĖ į NUOVADĄ 7? TRIl KšMADARIUS _ . .

(’lil( A C* A, ILL. — Praeitą sekmadieni Marquette Parke įvy
ko labai i garbinta naciu eisena į Marquette Parką, kur suplaukė
apie keniri tūkstančiai nacių priešų.

Didžiausiu Marquette Parkoj džiugių agentų.kurie tuojau ižo 
didvyriu pasirodė policijo> karDliavo mušeikas ir sukišo į čia 
ninkas. kuris sustabdė Mar-i pat laukusias policijos arešti- 
quettte Parkan marguojančią nes
dviejų rūkstančių atvyku- 
<s;ų žydu, negrų ič kitų m es-, 
-tų atvažiavusių demonstrantui 
min as. į-akydamas priešakyje, 
žygiuojančiai falangai sustoti.

Visame Marųuett? Parke po
licija suėmė 72’ mušeikas, ne
klausimus policijos įsakymų ir 
bandžiusius daužyti nacius.Visą 
laiką grupės smarkiai šūkavo

partijų pirmajam sekertoriui 
yra priskirtas pavaduotojas ru
sas, kuris faktiškai viską pats 
sprendžia.

Netrūksta ir vietinių veikė
jų, kurie stengiasi rusams įsi
teikti, kaip tai Lietuvos Moks
lo Akademijos prezidentas Juo
zapas Matulis ir švietimo misi- 
steriai —Lietuvos Jonas Bieli
nis, Latvijos Wlodzimierz Kau- 
puzka. Visų trijų Pabaltijo kra 
štų visuomenė į tos rūšies žmo

bai dažnai įvyksta grūdų san-|rybų metu Londone pasistengs 
dėliuose bei elevatoriuose spro-; rasti išeitį į taikos kelius arba, 
girnai ir gaisrai.

Mokslininkai turės surasti 
1976 m. įvykusių grūdų sandė
liuose sprogimų priežastį ir nu
rodyti kaip .nuo to apsisau
goti

1976 m. buvo 45 sprogimai 
grūdų sandėliuose, kurio pasė
koje žuvo 85 asmenys, 179 bu- , 
vo sužeista ir nuostolių pada-| 
ryta 106 mil. dol. sumoje. I

— Angolos prezidentas Neto 
prašyte prašo Amerikos para 
mos įvairiems krašto ūkio rei
kalams. Angoloje yra žibalo 
versmes, bet be Amerikos pa
galbos jos negali veikti.

Saulėtas^ vėsesnis.

kalendorius
Liepos 11: Olga, Benediktas, 

Šarūne, Uogelė, Vilmantas, 
Alaušas, Dartautas,

Saulė teka — 5:25, leidžiasi

mažiausiai, sušvelnins susida
riusią situaciją.
Egipto artimi vyriausybei žur 

nalistai laikančiuose užsime
na, kad prez. Sadatas jau yra 
įsitikinęs, jog Londone būsi
mos taikos derybos pasibaigs 
neišsprendusios taikos klausimo 
Mažojoje Azijoje, kadangi Iz
raelis nesutinka patenknti prez. 
Sadato pasiūlymus — atitrauk
ti Izraelio kariuomenę ir admi- 
nisthraciją iš užimtų arabų sri
čių.

Vieno savaitinio žurnalo re
daktorius Anis Mansaour, turįs 
artimus santykius su prez. Sa- 
datu, žurnale užsimena, kad 
Egipto prezidentas pasižadėjo 
niekad daugiau nesusitikti ir 
nesusėsti su Izraelio ministeriu 
pirmininku Beginu.

Prezidentas taipgi atsisakę- 
priimti Kairę Izraelio užsienių 
reik. min. I>. Dajaną. nors to 
buvo prašęs prez. Carteris ir 
atmetęs mintį bet kada siųsti 
Egipto taikos pasiuntinį i Jeru
zalę. r

Libano ifevoN t 4tako.r
Londono

Diplomatiniai 
minasi ir mano, 
nusios Libano 
Londone taikos 
įžiebti didelį 

Azjoje.
Sklindančios žinios iš Beiru

to nieko gero nepranašauja. 
Beiruto ir pietų Libano rajone 
Izraelio artilerija yra labai 
veikli.

Izraelio pabūklų sviediniai 
krenta ir daužo smarkesniu in
tensyvumu, nekaip paskutinės 
invazijos metu, buvusios kovo 
mėnesį.

Izraelio lėktuvai raižydami 
virš Beiruto bei šiaurės Libane 
padėtį dar pablogina,, o jo ka
riniai laiva Libano vandenyse 
įvaro baimės ne tik vietos gy
ventojams. bet ir Sirijos vy
riausybei. ypač, kai Izraelitai 
prisiuntė daugiau kariuomenės 
ir ginklų Golano aukštumose. 
Sirijos prezidentas Asadas, kad 
ir įsakė pariuomenei būti pasi
ruošusiai, bet uždraudė rea

guoti į snaiperių šūvius.
Vienkart Kuwaito užsienių 

reikalų mhisteris stengėsi su
rasti taiką ir sutaikinti kovo
jančias šalis. Jis tuo rekalu ke
lis kartu> a-nkėsi Damaske ir 
Beirute, bet jo taikos pastan
gos nedavė vaisių. Netekęs kan 
trybės. pesimistiškai pareiškė: 
“Libaniečiai patys tarpusavyje 
turi surasti taiką”.VAKARU VOKIETIJOS KANCLERIS KRITIKUOJA JAV EKONOMIJA

BONA (UPI). — Vakaru Vo- litikos kl ilsimais savo minii* 
kictijos kancleris Schmidtas >a išdėstė lupos 9 d. V. Vokieti 
bai nepatenkintas JAV-bių vy-Jjos TV ko ’espondentaips. Kah< 
riausybe, kuri nesistengia su*! leris iižtikrino TV žiūrovus 
mažinti žemės alyvos įvežimą,, kad jis lu pos 16-17 d. bendro 
nekovoja rimtai su infliacija ir sios Vakaru Europos rinkai 
neapsaugo dolerio vertę. Kanc priklausančių., septynių valsty 
leris Amerikos ekonominės po- bių delegatų konferencijoje, kt

pasiseksianti. Jis mano, nei ja
ponai. nei amerikiečiu, bendro 
sid$ rinkos reikalavimų nep;- 
tenkins, kadangi amei ikieėmi 
neišpildė savo pasiž.a dėjimų 
duotų 1977 m. tokioje pat eko 
nomhirje konferencijoje Lon
done. Amerikos žj'nių agentu 
ros. nepatenkintos kanclerio pu 
reiškimais ir ypač jo kaltini- 
mals Amerikai, tuo pačiu kai
tina \ . \ okietiją. kad ji taipgi 
buvo jxsiaatlejiud p adė t i-a r .jš- 
plesli pasaulyje atsilikusiu kraš 
tų ekonomiją, bet neištesėjusi 
Esą. V. Vokietija žadėjusi 1977 
.o. Londono konferencijoje pa
kelti savo ūkį ir padidinti kraš 
to produkcija 5'< per metus, 
bet to nepadariusi, nes žadė
tus ūkio pagerėjimas buvęs 
2 i' ■ mažesnis.

Kancleris Į tai atsako, kad 
JA\-bų smunkantis doleris yra 
pagrndu viso laisvojo pa
saulio valiutų ir tuo pačiu pre
kybos bei ekonominio pastovu, 
mo, neleidęs V. Vokietijai iš
pildyti Londone (luotus pasi 
žadėjimus.

Prez. Carteris įvertindamas 
laisvojo pasaulio ekonominę! 
konferenciją, iš anksto išva
žiuoja Europon liepo> 13 d. Su 
juo kartu važiuoja žmona ir 
dukrelė. Prezidentas skuba Eu 
ropoję atsirasti kelioms d ie
noms anksčiau, kadangi, atro
do .dar prieš konferenciją no-’ 
ri pasitarti su kaikuriais bend
rosios rinkos lyderiais. Kadan 
gi ekonominės konferencijos 
klausimai yra svarbūs ne tik 
Amerikai, be! viso pasaulio 
ūkio pastovumui. Antra ver
tus. JAV prezidentas Carteris į 
konferenciją važiuoja neturė- 

dams tvirto pagrindo, nes 
valstybės biudžetas nesubalan 
sijojamas, Amerikos užsienio 
prekyba turi bilijonus nuosto
lių infliacija d’dėja, o va
liutų ir prekybos pagrindinis 
šulas - doleris pastoviai smun 
ka savo vertėję.

Paskutiniu laiku dolerio ver 
te kiek stabilizavosi, kai JA 
Valstybės porą kartų pardavė 
dide>niiais kiekiais aukso ir kuri 
Vakarų Vokietijos xalstyh’*s 
bankas keturių bilijonų V. Vo 
kietijos markiu sumoje supii 
ko iš piliečių bei privačių ban
kų turimus dolerius. Kitaip Sa 
kant, kai buvo sumažinta dole 
jių kūk s pasaulio pinigų rin- 
koje. ]

apsisukti ir išsiskirstyti. Polici 
jos karin nkui davus įsakymą, 
priešakyje žygiuojantieji susto 
jo. apie minutę patylėjo, o vė
liau apsisuko, išėjo iš parko ir 
išsiskirstė.

°o!ic jos karininkas turėjo sa 
vo žinioje policininkų kuopą, iš-j 
rikiuotą trim eilėm ir pasiryžu-, 
šią pastoti kelią demonstran
tams. Bet policijai nereikė- 
o vartoti jėgos ir stumti atgal 
demonstrantų.

Demonstrantai buvo stumia
mi priesakin. b'f netrukus spau 
dimas buvo atleisias ir mar 
šuotojai pradėjo trauktis, o po 
licija neleido jėms Įsibrauti į 
parką ir priartėti prie nacių 
grupės.

Sekmadienio eLena parodė, 
kad nacių galia Amerikoje vis 
dėlto jth labai s Iena.

Užpraietą šeštadienį tiktai 
14 uniformuotų nacių demon
stravo prie Kliučynskio pasta
to. o šį sekmadienį eisenoje 
ėjo tiktai 24 naciai. Galimas 
daiktas, kita tiek jų buvo civi
liai apsirengę. Tai parodo, kad 
Chicagoje naciu -kaič us labai 
mažas. Naciai labai baiTai žy
giavo į jiems -kirtą vietą. Ten 
nuvyko jų vada< Frank Collin. 
Jis tuojau buvo užkeltas ant 
prekių išvežiosimo t nikelio ir 
pradėjo sakyti įprastinę kal
bą. Jis turėjo garsiakalbį, bet 
jis nebuvo gerai nustatytas. 
Galėjo garsui kenkti, ir medžių 
šakos, kurių tankiu lapai at
mušė žodžių atgarsį. Net ir ar
ti buvusieji negalėjo suprasti., 
ką Collin kalbėjo.

Dar prieš eisenos pradžią 
apie tūkstantis juodžių norėjo: 
71 gatve pasiekti Marquette 
Parką ir sumušti nacius, bet po 
licija ne tik juos -u-tabdė, bet 
nuvarė kiton geležinkelio tilto 
pusėn.

Vėliau ta pati grupė bandė 
prasiveržti į Marquette Parką 
67-ta gatve, bet polie ja ir čia 
juos sustabdė. Western gatvė 
buvo gerai saugoma, policija 

’neleido būriams žingsniuoti į 
vakarus.

Grupei jaunu žydu pavyko 
vis dėlto paniekti Collin kalbom 
vietą, esančią prie 71-os ir Sac
ramento, kurie pradėjo atsaki
nėti Frank Collin mintims. Įsi
filtravo ap e 16 triukšmadarių. 
Jie tuojau pradėjo kumščiuoti 
nacius. Bet minioje buvo pusė
tinas skaičius civiliai apsirė-

ir koloiojo vieni kitus. Vieni lin 
kėjo mirties naciams, o kiti žy
dams ir juodžiams. Dideiė Mar
quette Parko gyventojų daugu
ma sėdėjo namie, neklausė na
cių kalbų r n e-i ruošė jokioms 
eisenoms.

IŠVAŽIUOJA KINIJOS __ 
PATARĖJAI

TOKIJO. — žiniomis iš Ha
nojaus. Japonijos žinių agentu 
ros praneša, kad* Kinija Įsakiu
si visiems Vietname-'esantiems 
patarėjams apleisti Vietnamą. 
Kinija nutraukia visokeriopą 
pagalbą Vietnamui ir todėl ki
niečiai patarėjai nebereikalin
gi

Kinija nepatenkinta, kad Ha 
no j aus režimas persekiojąs se
no Vietnamo gyventojus kinie
čius ir kad ji< užpuolė KamUr 
diją. $

PREZ. FORDAS REMIA 
MOKESČIŲ SUMAŽINIMĄ

DENVERIS. — Buvęs prez. 
Fordas Denvery pareiškė, kad 
jis remia Kalifornijoje balsavi
mo keliu priimtą konstitucijos 
priedą 13. mokesčių sumažini
mo reikalu. Jis tiek pat prita
ria ir Mičigano valstijos žmo
nių pastangoms sumažinti ne
kilnojamo turto mokesčius 50 
proc.

Mičigano žmonės turės gali
mybę dėl mokesčių sumažini
mo pasisakyti lapkričio mėne- 
tį balsavimo būdu. Tuo tiks
lu parašų rinkėjai sakosi, kad 
jie jau turi surinkę pakanka
mą skaičių parašų, reikalauja
mų įstatymais, kad būtų mo- 
kessčių sumažinimo klausimas 
patiektas balsuotojams lapkri
čio mėnesį.

•. < G. Fordas



J. KLAUSYKIS

Okupacijos ir kankinių kūrybos. Programoje lietuvių 
. ... Į solistės L. Mažeikienės dvi dai-

minejimas į uos, bet publikai smarkiai plo-
Kaip kasmet ir šįmet estaijjHnt ji dar ir lrvėių dainą padai- 

latviai ir lietuviai paminėjo li
ūdnąsias 1910 metų dienas, kai 

ūžė-Sovietų Sąjungos armijos 
m j Pabaltijo valstybes ir pra
dėjo d >p< rlacijas į Sibirą.

Minėjimas ouvo latvių salė-i 
je. Los An^tks mieste, prie Ri- 

tvčs. Jau ne pirmas 
čia renkamasi tiems 
įvykiams paminėti,

verside gž 
metas kai 
liūdniems 
bet šįmet Labai daug pabaltie-
čių suvažiavo, nežiūrint karštos 
dien s, salė buvo erildyta publi
kos. Programa sudaro ir vado
vauja kasmet paeiliui vis kita 
tautybė, šį kaitą pirmininkavo 
latvių organizacijų veikėjas V. 
Pavlovskis.

Suenon įnešta Amerikos ir vi
sų trijų lY-ibaltijo tautų vėlia
vos. Garsiai pakartota ištikimy
bė (The Pledge of Allegiance) 
Amerikos vėliavai ir valstybei. 
Latvių kunigas O. Kleinbergs 
skaitė maldą su reiškiamais 
trošk imais 1 >abal Ii j o va Is ly
bėms laisvės. Estijos konsulas, 
Lietuvos k. iLsulas, Latvių S-gos 
pirmininkas ir Pavergtų tautų 
s’gos pirmininkas vienas po ki- 
U) scenon iškviesti kalbėjo apie 
okupacijos žiaurumus. Lietu
vos generalinis konsulas V. Če
kanauskas, kad ir neminėda
mas pavardės, bet lietuviams 
suprantama, kalbėjo apie nese
niai įnirusį Vorkutoje kankintą 
dr. Mykolą Devenį, kad ji sai 
prieš įnirtį vis dar sapnuodavęs 
komunistų kankinimus su lai
svės vizija.

Kitoje programos dalyje jau- 
įjas latvių pianistas E. Oze linš 
skambino latvių kompozitoriaus

navo. Pianinu pritarė O. Metri- 
kienė. Iš Onos Bazutienės vado-i 
vaujamo jaunimo ansamblio! 
trys šokėjos pašoko Kepurinę, j

Buvo rodomi pavergtoje Lat
vijoje slaptai nufilmuoti vergų 

| stovyklų vaizdai. Dalis to f ii-Į 
I mo jau pernai buvo rodoma, 
šįmet jis papildytas dviejų ver
gų stovykloje buvusių vyrų pa
aiškinamosiomis kalbomis. Vie
nas jų buvo Rygoje kalintas žy
das, sakėsi buvęs suimtas, nes 
prašėsi leidinio išvažiuoti į Iz
raelį, vėliau iš kalėjimo ir iš La
tvijos išleistas.

Eiline nnlcmas. ir Latvijos 
žemėlapis su pažymėjimais ku
riuose miestuose, kuriose vieto
se yra kalėjimai ir vergų sto
vyklos. žiūrint tuos vaizdus a- 
fėjo galvon mintis, jog iš lietu
vių ekskursantų niekas nėra 
parvežęs žinios, kad ten būtų 
kalėjimų ir vergų stovyklų, nes 
dauguma iš okup. Lietuvos grį
žusiųjų keliauninkų tepasako- 
ja, kaip juos valdžia kolchozuo
se vaišino, kokia statyba etc.

Toliau programoje latvių 
choras padainavo keletą dainų.

SiuvėjasM. ŠILEIKIS

apylinkes apžiūrėję, pasisve&ū* 
|Vę‘
Į Reikia pasidžiaugti, kad bu- 
I vęs čikągiškis kaimynas taip 
' puikiai reiškiasi, dirba ir su se- 
j irimu bendruomenėje, su jau- 
nimu šokių grupėje bei sporto 

j ratelyje. Kiti torontiškiai pro
gramoje surašyti šie: Gintaro 
i programos pranešėja Birutė 
ĮNakrošiūtė, dx>ro dirigentė Gie- 
|drė Puulįonięuė, šokių grupės 
vadovė Regina Krasauskaitė, 
vyr. akordeonistas Algis Kamin
skas, administracijoje kartu su 
A. Nausėdų yra D. Nausėdienė, 
L. Radzevičius, O. Radzevičie
nė.

Viena bendruomenė, bet 
dvi atskiros iždinės 

fi* ’ > -w- 7—^
Mokytoja Ona Razutienė — 

tai svarbiausias varyklis, kad 
Los Angeles Jaunimo ansam
blis per tiek daug-metų gyvuo
ja, vis jaunų šokėjų ir daini
ninkų nestokoja. Jos sumanu
mas, atkaklumas, kaip žemai
čiai sako, “trūks, plyš”, bet kas 
užsibrėžta padaryti, tas turi bū
ti ir atlikta.

1974 m. jaunimo ansamblis 
minėjo 25 metų vaikius sukak
tuves. Sumanė Ona Razutienė 
jubiliejų iškilmingai didžiulėje 
Hollywood Palladium salėje at
šokti. Salė brangi. Buvo šnekų, 
kad pajamos gali nepadengti iš-

ulSLIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas k 

(Tęsinys)

APIE NKVD TARDYMO METODUS 
Politinių kalinių anketas pavarčius

“Per tardymus baisiausių vaizdų man pripasakoda- 
kas mane laukia, jei aš neprisipažinsiu. Prisipažinus 

žadėjo tuoj paleisti ir žodėjo suteikti įvairių lengvatų.. 
Tardant turėdavo Įrėmę į krūtinę ar nugarą vamzdį. Ke
letą kartų pastatę prie sienos šaudė pro šalį”.

Jonys Petras, gimęs 1923 m. spalių 24 d. Suimtas 
1941 m. balandžio mėn. 7 d.: ;

“Tardant kankinamas buvau įvairiais būdais. Dau
giausia mušamas kumštimis, pistoleto rankena. Kartą 
naktį buvau nuvestas sušaudyti, tačiau ten gavau ne kul
ką, bet šautuvo buože į nugarą taip, kad teko nustoti są
monės.”. . Į ' A .

Aleksandravičius Antanas, gimęs 1900 m. birželio'17’ 
d., Domeikių km., Užvenčiu valse. Siuvėjas. Suimtas 1940 
m. spalių mėn. 15 d. Kretingos stotyje:

“Kretingoj, esant kalėjime, buvau kejurius kartui 
tardomas. Tardymo metu buvo vartojamas smurtas. Muš. 
davo, spardydavo kojomis ir, kaip įmanydami, kankinda
vo. Liepdavo prisipažinti, ko ėjau per sieną ir kokias ži
nias suteikdavau vokiečiams. Po mėnesio buvau su kitais 
kaliniais išvetžas Kaunan ir patalpintas KSD kalėjime. 
Čia išlaikė be jokio tardymo apie šešis mėnesius. Prądė*

vo,

U!dų. Paminėjau tai Razutie-|jus tardtyi buvo vartojami ko baisiausi metodai. Nętu- 
nei. o ji atsako. j jų klausimus, mušdavo, daužydavo, na-

— Nebijau, kas ką kalba. Jei gaįs badydavo į galvą. Reikėdavo išsėdėti po 5'6 valandas 
bus nuostolio, tai as is savo pi- nepasjjuciinant Visas kūnas apmirdavo. Tardymai vyk* 

davo nakties metu ir, kiek menu, bpvo vartojami vis tie 
Publikos atžvilgiu pasiseki- patyS metodai. Neprisipaižnus, žadėdavo sušaudyti, kaip

- - ' šunį, ii1 statydavo prie sienos. Dėl tų kankinimų būvoipa- 
bendruo- mano nervai ir tas pasėkas tebejuntu ir dabar”.' > '

Valkauskas Juozas, gimęs 1907 m. vasario 26 d> Žan* 
dariškių km., Degučių'valsčiuj.'Anksčiau, tarnavo gele
žinkelių policijoj, o prieš suimant nętui’ėją^okios tarny-

nei. O ji atsako:

dabar Spinduliu pasivadinęs, netrumpą: 16 tauūffių šokių, 
išeina į sceną su dainų ir šo- 10 dainų, maršai, prakalbos 
kių programa. Nuo 1971 metų etc. Daug programoje pavar- 
praktikuoja į savo šventę pasi- džių — vadovės, padėjėjos, tal- 

Priimla laisvės reikalaujanti re- kviesti šokėjų iš kitų miestu.* kininkai, dainininkai, solistai,
zolucija, kuri bus išsiuntinėta kai tais metais svečiai šokėjai j muzikai, dirigentai, globos ko- 
JAV prezidentui, JAV ambasa- buvo Detroito šilainė ir čika-.miteto nariai — nesiimu visus 
dūriui prie Jungtinių tautų or- gos grandis. 1976 m. buvo su- čia išvardyti.
ganizacijos, bei kitiems valdžios rengta bendra tautinių šokių • 
vyrams. šventė su estais ir latviais. Be . . -t- , • t . - • i,- ii seke visą programa, girdėjauEstijos, Lietuvos ir Latvijos įauniino ansamblio dalyvavoj . - v .i - . . . .... k . ...... . 'geru įspūdžiu ypač gerai šokohimnus sugiedojus minėjimas Audros šokėjai ir San Francis- ™ . - f- • fJ J i Toronto Gintaras. Kai kas pra

tarė, jog vietiniai "\yrai kaip 
pipirai” čia dažnokai paspka, 
pvz., per blynų balių, o kai tu
rima tolimų svečių ar nevertė
tų jiems programoje daugiau 
laiko skirti, negu vietiniams?

Pašnekesys su Gintaro 
| administratorių. A. Nausėdų 
LkKai ■ prograino-i- pasiskaičiau 
ap?e'Tiint^rą, ^Gintarui va
dovauja, radau Algio Nausėdo 
pavarde. Kitados su jo tėvais 
greta namukus Marquette par
ke Čikagoje turėjome. Kai iš
važiavome į Los Angeles Algis 
tik aukštesniąją mokyklą bai
gė. Dabar jau vyras, šeimos 
galva. Pasirinkęs" gyvenamąja 
vieta Kanadą ten veiklus visuo
menininkas ir sportiųinkasi Ka- 
nadiškių lietuvių gyverųmo kro
nikose laikraščiai dažnai mini

• jo veiklą ir jo pavardę.
Panorėjau jį susitikti. Teira

vausi gintariečių. kur Algis, bet 
čia pat jis prissisląl^- Gintaro 
grupė šokėjų ir vadovų atskrido . B A c ____ x
iš Toronto daugiau negu 30 as-‘kasą dėti. Bendra kasa nevisa- 
menų. Sakėsi* j;g birž. 14 d. da pilna, kartais, k ūda. kaip ku- 
skrisią naiųo, Los Angeles ir das bendras arklys.

co Vakarų vaikai.
šįmet šokių ir dainų šv-entė 

buvo birželio 10 d. vakare, Cul
ver City veteranų auditorijoje. 

Jau 22 metai, kaip Los An- Daugiau kaip 200 šokėjų Jžy 
geles LB Jaunimo ansamblis, giavo i salę. Programa plati

baigtas.

V lėtinio Spindulio ir
Toronto Gintaro vakaras

Kalbinau viena kita, kurie

Today, when k*s time to take

Whmyou jota the Payroll

fndc in her country. So she picked up 
where her husband left of£ And when
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t i^oUyFiteher loved her husband.
. So much so, that when he went into hetdfl 

oaring the Revolution, she did too. Right by his side.
• Then one day, whil 

Med by a British bullet. So buy United States Savings Bonds.

Bond. be replaced if record.
Xreded, Benda can be awhec M yc 
MX njbįect to Mate or loci focotne

mas didžiulis. Daug pinigų li
ko, o kadangi ansamblis rašo
si, jog esąs Lietuvių 1 
menės, tad kai kurie bendruo-? 
menininkai paprašė pelną dėti] 
į bendruomenės kasą — į ben
drą katilą. Ona Razutienė nesu- _ _ _ _ _ __ . :
tiko, pinigai laikomi atskiroje bos. Suimtas 1941 m. geguėsž 26. čt Kaune: . 
jaunimo ansamblio kasoje.

1977 m. jaunimo ansamblis 
metu veiklą baigė šokių ir dai-

“Būnant mieste, staiga privažiavo autombbiEs. ir, aš . 
jo išlipo 4 vyrai. Užbėgo man už akių ir, iš visų pusių su

Pelėtus, pareikalavo, tupįm sėsti į aptomobilį.. 
k ----- - 1 Įsėdus į automobilį, mane apsėdo,- uždangstė langus ir nu

vežė į NKVD rūmus. Avežę tuoj davė/pasirašyti 
ir nuvyko į mano namus daryti kratos. Grįžę pradėjo Jįąr- 
dymą, vartodami įvairias priemones. Daužė galvai 
ir kojas. Taip tardė, mušė iki 5 vai. ryto Tardant kelis-/ 

gus į bendruomenės kasą, tai kartus nuo mušimo buvau apalpęs. Tardė rusas, ;• kurio'

tori j oje. Vėl buvo pelno. Vėl 
kalbinau Orią Razutierię, gal jau 
ji pelną dės į bendrą kasą?

Atsakė maždaug taip: jei jau
nimo ansamblis atiduotų pinj-

liek jų ir bematytų.. Dabar mes 
turime atskirą kasa, galime 
veikti cento iš bendruomenės 
kasos neprašydami, o jei ben
druomenė kada šimtinę pride
da, ačiū, nes mes esame ben
druomenės vienetas.

lai gal puikūs pavyzdys, pui
kus atsakymas tiems bendrpo- 
menininkams, kurie kartoja, 
jog ir Atlas, Vilkas ir Bendruo
menė turėtų pajamas į bendrą

ASTRO-DESTINY iS*
\ > Jealousy can wreek a valued relationship, foe cloak

ARIES be against you. You work hard and still cannot
Mar. 21 »-Apr»'19 keep up.

TAURUS ./ Watch out for an overly erectional state In a refotioa
Apr. 20-May who I* close to you. A Rnr bond is needed.

GEMINI Yow ne Koo con ploy hovoc wtfh you. Broe^rij
^*7 21 ■ you novb^r.. jbJnt positively!

Frivolity seems to be utmost this week. foke time 
CANCER ond really enjoy yourself, foe serious things will ba
Junt 21 - JH]y 22 jec«i. •

Your »oock vary so much thU week that you will not 
be the easi est person to Uve w<ih. If’* a good ti*>* 
to leek solitude.

pJ#roe|Ton» are many fhi< w«m4c. b*

Ydo urfsend rn your Feelings for othoa. O*W It H • 
great nnprov?r*er»t towards Fcmily relatio*mI*ps.

pdtatM#,. but It could tx hazardous to your health,

’ Your flOOji d**ock ar* counting and the heneh’H oro 
shaied with older folks. Help:nę others is in reality 
helping yourself.

AQUARR 1

,'Yoa »e»d tf yw «v I*

pavardės dabar neprisimenu, o mušė keturi žydai’\
Gudžiūnaitė Marija, gimusi 1919 m. balandžio 3 d 

Akmeniškių km., Girkalnio valse. Suimtas 1941 nx gegu- :f 
žės 18 d.: " ‘ ’■

''Naktį į- namus įsibrovė “svečių”— du milicininkai, 
VK (vykdomojo komiteto) pirmininkas ir kompartijos 
sekretorius. Gyvenamam name miegojau tik aš ir moti
na. Brolis Antanas Gudžiūnas buvo įspėtas dėl galimo 
arešto, tad nakvodavo kitur, ta naktį svirne. Milicininkai 
tuoj paklausė, kur brolis. Mes atsakėm, kad išėjo, mums 
nieko nesakę. Tada “svečiai” nutarė jo sulaukti^ liulėjo
sargybą lauke, du buvo likę kambaryje. Slėpdami ’savo 
atvykimo tikslą, sakėsi darysią kratą, dėl javų. Matyda
mas “svečius” nesirengiant išvykti, nutaikiau progą ir nu «< 
bėgau pranešti broliui. Jam pavyko nepastebėtam išeiti 
iš svirno. Rytui išaušus, milicininkai padarė kratą ir gra
sindami, keikdamiesi išvažiavo namo. Pavažiavę kokį kr 
lometrą sutiko mano brolį, kuris jų laukė prie kelio. Įvy
ko susišaudymas. Brolis nušovęs VK pirmininką ir su
žeidęs vieną milicininką, pabėgo. Tačiau tą pašią dięną 
buvo apsuptas milicijos ir rusų, kurie jį sužeidė. Tada 
brolis pats nusišovė. Milicininkai pasiėmė brolio lavoną ir 
nusivežė. Ir tik birželio 24 d. buvo atrastas prie Raseinių 
kalėjimo. Ten pat buvo rasta ir daugiau užkastų nukan
kintų Raseinių kalėjimo politinių kalinių. .r

Broliui žuvus, namuose prasidėjo kratos. Tą pačią ’ 
dieną kelyje sulaikė ir areštavo seserį, o rytojau^ dieną ir 
mane. Raseinių saugume “pradžiai”, gerokai apdaužė, o ‘ 
paskui pradėjo tardytu Klausinėjo, kur yra kontrrevo
liucinės organizacijos nariai, iš kur gauna ginklus, kur 
jie paslėpti, kokia veikla ir pan. Pirmą naktį pastatė sto
vėti į kampą “kariškai”, kaip sakė pasityčiodamas Valiu 
kas — “Už Dievą ir Tėvynę”. Vėliau, pasodinę, neleido 
nei atsistoti, nei miegoti. Ant rankų buvo uždėję grandi
nius, kad nepabėgčiau. Tardymas tęsėsi keturias paras”.

(Bus daugiauį * - /

VISI BIZNIERIAI
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Anglijos naujienos
— Balandžio 30 d. Londono— Balandžio 30 d. londonietis

B. Benevičius sulaukė 65 m. am- lietuvių choras užprašė pumai-< 
žiaus ir įsirikiavo į pensininkų (Jas už mirusį 
gretas. Sukaktininkas gimė 1913 vio” redaktorių J. Lūžą. Jas at- 
m. balandžio 30 d. Gyveno Laz-r naavo kun. J. Sakevičius ir pri-j 
dijų mieste, pasakomis ir dai-!minė velionio veiklą. Už nusi-j 
nomis apipintame Dzūkijos kra-įpelniusį tautietį pasimelsti, 
šte. Lankė Seinų “Žiburio” gim-! žmonių prisirinko iŠ įvairių di- 
.naziją, kuri tuomet jau buvo’džtulio Ixmdono 
perkelta į Lazdijus.

Karinę prievolę atlikti buvo nio.
paskirtas į 9 pėstininkų L. K.Į ir solo giesmėmis.
Vytenio pulką, ?'
Vėliau buvo iškomandieruetas* 
į Pionierių batalioną ir baigė toj 

'.bataliono mokomąją kuopą. Iš
laikęs kvotimus, vėl grįžo į sa
vo pulką ir ten užsitarnavo 

. jaun. puskarininkio laipsnį. An
trojo karo metu buvo įsijungęs 
į tėvynės laisvinimo kovas. Po 
demobilizacijos atvyko į Angli-Į 

,ją ir apsigyveno Londone, čia 
. sukūrė šeimą, augina dvi du
kteris ir stengiasi jas išmoks-' < > w ,J i ant K. Markso kapo. Highgaleimti. ’

Yra nuolatinis įvairių orga- 
•nizacijų talkininkas. Veiklą re
mia darbu ir pinigais. Su visais 
gražiai sugyvena, linksmo būde 

’ir jo kalboje niekad netrūksta J kaktis. Dalyvavo daug draugų 
ir pažįstamų. Vaišes suruošė jų 
vaikai ir artimieji giminės.

— Bellshill Lietuvių Institu- :į;nna lietuviškai veiklai 
, tas pradėjo naujos salės staty- į 

^irdžiausi sveikinimai ir linkę-. bą.Tikimasi ją užbaigti šios va- 
.jimai. . _ [ saros pabaigoje. Salė bus

Europos IJelu-

vietovių. O 
choras, vadovaujamas J. čer- 

pagerbė velionį bendromis

Marijampolėj.( — šiemet Anglijo} gegužio 1 
Mnandiprimfac’ , ' ■ >(L buvo paskelbta nedarbo die

na, vadinama Bank Holiday. 
Abidvi dienos buvo lietingos ir 
vėjuotos ir jos praėjo įvairių 
eisenų ir denjpnstracijų ženkle. 
Po tų triukšmingų švenčių An- 

i glijos laikraščiai rašė, kad ne- 
• žinomi asmenys raudonais, bal
tais ir mėlynais dažais išlepė K. 
Markso (K. Marx) paminklą. 
Tas paminklas yra pastatytas

• dzūkiško sąmojaus. Džiugu, 
.kad nederlinga Dzūkijos žemė
• užaugino tokį kantrų ir darbštų 
•vyrą. Tai sukakties proga nuo-

i

— Sporto ir Socialinio klubo 
salėje buvo paminėta M. ir J. 
Doyle 40 metų vedybinė su-

PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE

lietuvių nuosavybėje ir tin-

Susivienijimo istorija
(Tęsinys)

Apie seimą rašydamas V. L. žo Amerikon iš 1$XX) metų Pa- 
redakt ritis Račkauskas paša- Į saulinės parodos Paryžiuje. Ži- 
kojo: “Iš lauko pusės salę puo- noma tik, kad organizacija at- 
šė daugelis vėliavų, kurių tarpe!sikratė kun. Varnagirio prezi- 
buvo Uetuvos ir I^enkijos, su į dentystės, pakeldama jį “rektu- 
tų valstybių ženklais. Amerikie-{riu". Prezidentu išrinko pašan
čiai stebėjosi ir klausinėjo reik-1 liet j čikagietį Jurgį Audri ušį. Is- 
šmės, o sužinoję, labai gėrėjosi tori ja i, tačiau, pasilieka nežino 
dideliu lietuvių patriotizmu”. į ma. ar kas ką organizacijos gar- 
Salės vardas buvo Sobieski, o/se Susivienijimą garsino, ar au- 
jos savininkas Antanas Pajau
jis. Gaila. Bačkauskas nepaliko 
istorijai daugiau aprašymu Lie
tuvos vėliavos, jos spalvų ir jo
je ženklo (greičiausia, Vyčio).

Kitame V. L. nr. 43, naudojo 
Susivienijimo sekretorius Juo
zas Paukštis paskelbė, kad įsi 
rašė penkios draugijos su 319 
narių:

. cfcAGO, ILI 
. ro 48 nariai.

.MAHANOY CITY, PA.: Šv. 
Juozapo 40 narių.

, PITTSBURGH, PA. 
zimiero 96 nariai.

I PLYMOUTH, PA.: šv. Vaitie
kaus 30 narių.

j WATERBURY, CONN.: šv. 
Kazimiero 4(Į narių.

! Tris menesius prieš tai stei
giamąjį visų Amerikos lietuvių. 
Susivienijimo seimą vaišinęs 
Shenandoah tylėjo, kaip tylėjo 
New Yorkas ir Baltimore su 
Shamokin, Pa.

Sakoma, kad Susivienijimui 
kun. Varnagiris parašęs konsti- 

.. .. tuciją, kurios neišliko. Iš V. L.
pirmąjį rinkėjo Vinco Vaigonio

IS Astramskas, sako, girdėjęs, būk 
joje, tarp kitko, buvo posmas 
prižiūrėti, kad klebonam 

T* pijos mokėtų tinkamą ir 
atlyginimą.

Antrasis katalikiškojo 
y.nuko seimas įvyko 1887 m. vėl 

Glasgove leist: pirmąjį ^AnglL piymouthe, gal lapkrityje, bet 
jos lietuvių laikraštį X aidely tikslių žinių nėra, nes V.V. kom- 
tė”. Suorganizavo šviesos DraiLpĮ^Į^ su j€ protokolu, negrį- 
gija ir skatino lietuvius pra
dėti verstis prekyba. 1900 m. 
kun. Varnagiris išvyka į Ame"

Kazim ie-

Trečiasis Vietnamu karas

miinistinis režimas pr:id. j<» slip

nosios Kinijos pasienyje. 
i«:iino \ \ riaus'. l;ė l\ irlii»a.
rnksciau :u* \ < liau Km; ja

\e<h su Prancūzija

s pilno-
—

KNYGOS ANGLŲ KALBA
j. A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intvmių nuučyKlt

tprašynaai, paimu Ii gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba gražiai išieūta 
150 psL Kaina S2J0.

Dr. Juoxaa B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijų 
• Mn£nųka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 

‘ kamuoja $2.00. m
Dr. Jums B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 

, Unio bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
UI peL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

f ,• • ■* ■ . ■ r- ’* _
Dauginai fcų knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas 

‘ rttas. knygas gsnms įsigyti, atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki
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17S9 Bxtk HalfUd Street, Ckleace, HL S6S5S

- Škotijos lietuviai liek vie
nais melais keliauja į Cąrpina 
ir ten dalyvauja bažnytinėse 
procesijose. Jau paskelbta, kad 
šiemet iškilmės ruošiamos Car
pi ne birželio 18 d. Po visų ba
žnytinių apeigų bus vietos sa
lėje užkandžiai ir lietuvių cho
ro dainos.

— šiemet Škotijos lietuviai 
mini šv. Kazimiero Draugijos 
80 metų sukaktį. Kaip rašo kun. 
J. Norbutas (ž. “Memorandum 
apie Škotijos,.Lietuvius”), 1897 
m. Škotijoj gyveno apie 3.000 
lietuvių. Tuomet kilo mintis 
įsteigti tokią draugiją, kuri rū
pintųsi lietuvio kunigo suradi-

mu, jo ir kitų bažnyčios tarnų, 
išlaikymu. Tuo reikalu dau
giausia rūpinosi B. širvidas, J. 
Vieraitis, J. Lebedys ir k t. Su
sitarta ir 1898 m. vasario 26 d. 
buvo įeteigta šv. Kazimiero Pa 
rapijinė Draugija, ši draugija 
pasikvietė į Škotiją j 
lietuvį kunigą Varnagirį 
ne tik gerai atlikdavo kunigiš- . 
kas pareigas, bet dar žmones 
skatino steigti lietuviškas or
ganizacijas, juos mokino ir 
švietė. Pasitaręs su žurnalistu 
J. Montvila, pradėjo kartu

Ka-

go nariais ir ar prisidėjo naujų 
draugijų. Nėra žinoma ir kas 
daryta su spėjamai iš narių su
plaukusiais $31.90 mokesčiais.! 
1'ačiau tarp dviejų dvynių vyko 
smarkūs ginčai. Astramskas an
trojo tautinio seimo metu ra
šė: ’‘Lenkininkai pramanydavo 
ant lietuvių vis. kius nebūtus 
daykus ir kiek galėdami darbą 
trukdė. Bet seimo delegatai, 
matydami Susivienijimą au
gant, nors Centro valdyba ma
žai darbavosi, o neprieteliai bu
vo aršiai užsivertę jam kenkti, 
neprarado vilties ir džiaugės, 
kad jų pasėtoji išganinga lietu
viams idėja (atsiskirti nuo len
kų)

1 'a i gi

visgi plėtės ir stiprėjo’’.

JAV mis ir tretysis bus su Ki
nija. Su kaimynu Koi.dualij.i 
jau pešasi. Kombodiją palaiko 

mask-
Victna- 
a>se, iš

kurio Kinija atitraukia savo ka
rius.

Kinijos didžiausias rūpes
tis v ra ne kiniečiai pabėgėliai 
iš Vietnamo Let, Kremliaus au
ganti Įtaka ir jo ‘patarėjų’ skai 
čiaus didėjimas Vietname. Pa
dedant Maskvai pinigais ir gi n 
klais, Laosas jau padarytas 
Vietnamo satelitas, Kinija pri
sibijo, kad Kombodiją taipgi 
tapsianti 4-okiu pat \ įeinamo 
satelitu. Tuo būdu visa Indoki 
ai ja bus su jungta ir paversta 
prorusiška jėga, ginkluota ru
siškais ginklais ir pi įžiūrima 
rusiškų “patarėjų".

die-

pa pa
laikų

dvy-

PAVERGTŲ TAUTŲ 
MINĖJIMAS

šių metų liepos 14 ir 15 
ną bus Bichard J. Daley Plazo-
je pavergtų tautų minėjimas. 
Minėjimas prasidės penktadie
nį. liepos 14 dieną 4:30 vai. p. 
p. iki 10 vai. vakaro ir šešta
dienį nuo 9 iki 12 vai. ryto.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menė (R.) kviečia visus lietu
vius dalyvauti šiame minėjime 
su vėliavėlėmis ir plakatais.

Vakarų Apygardos Valdyba

— 60 metų amžaus Des Moi
nes gyventoja Merlie Glass- 
cook atspėjo prieš mėnesį tiks
liai. kokja bus temperatūra 
liepos mėn. 4 dieną. Ji laimė
jo $800.00, bet kai reikėjo pi
nigus jai įteikti, tai iš susijau
dinimo mirė nuo širdies prie
puolio.

—< Daugelis juodžių, netekę 
darbo ir kompensacijos, grįžta 
į pietus ir dirba žemę.

Gegužio 29 d. buvo paskuti- 
įriką, gyęei^3rookiyne ‘ir mi- nisjo mėnesio pirmadienis, pa- 
rė pirmojo karo metu.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJOATSIMINIMUS^ 
Dr. A.^TGuM«n“MINTYS'IR^DARBAi, 259 psL, lipančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
_______ rūpinimą. ------- ■■■■■—— • ■ - ■—

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

vadintas pavasario “Bank Ho- 
Jliday”. Tai įskaitant sekmadie- 

Pradžioj ’draugijos nariai jų turėjome dvi laisvas dienas.
I mokėjo 6 penus mėnesinio mo- Tomis dienomis Lietuvių So- 
kesčio. Vėliau tas mokestis bu-. dyboje buvo ruošiamas visos 
vo pakeltas, nes dar reikėjo mo. Anglijos lietuvių tradicinis šu
kėti anglų parapijoms, Guirių, iridis, 
bažnyčiose buvę. laikinos lie- •_; 
tuviškos pamaldos. ^\Eiętuvmsy. 
kunigas hepripažnTb/^iębonais; _ 
bet tik kapeli0nais.?Skoli|6s he;B 
tuviai dar ir dabar/nęTnri^avoJ J 
bažnyčios nė _ parapijos. * į Tik.. w 

išlikusi : šv,?pK5žimiero K 
Draugija, kudi rūpinasi lietu- | 
vio kunigo išlaikymu- Škotijoj. ■ 
Tai yra pad pirmoji-Škotijos’B 
lietuvių draugija, kuri" <davėW 
pradžia ir kitoms organizaci- I 
joms. Be to, Škotijos lietuviai B 
turi savo laikraStį *Tšeivių ■ 
Draugija”, kuris buvo prade- B 
tas leisti 1914 m. sausio 1 d. B 
Dabar Škotijos lietuvių religi- B 
nius ir tautinius reikalus ap- B 
tarnauja Jotvingių krašto su- B 
mis, prel. J. Gutauskas, B
— Škotijoj mirė senosios kar- B 
tos lietuvė Veronika žitkuyie- B 
nė, 92 m. ir Albina Vainorienėj B 
sulaukusi 94 metų amžiaus.

A. Vytenifitis

Or. A/J. Guiwn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir'grožis.
Kietais viršeliai!, vietoje $4.00 dabar tik ---------- -—
Minkštais viršeliais tik ---------------------------- --------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik - --------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus žaki arba orderi, prit
nurodytos kainos prWodant 50c. parsiuntimo Išlaidotas.

$xoe
$100

$101

1735 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 10608

Tavi py Kite dabar
pas mus

š.m. Liepos 16 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS Chicago, III. 606081800 So. Halstod St

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

-1~

Ptt XT3 tapomi JIsj Julijai lt i 
lieti didelius dirbu*. Pirmi, jie pa- j 
detfa Jum* partekti aameniikui jūsij 
uirtmojimuu Antra, jie padeda eu- i 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę | 
(r parūpina fondus namam* įsigyti.

excessive use m mbr 
and electricity-

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

JjtAtrta ira metabL T«L 4Ž1-8O70
Įtttlfoc pletuoM Hemai lūtomobUUmi j^rtatytL

ENERGY 
WISE .

ssbc<

Taupykite dabar.

S&ntaupoy padėtos prlež 10 mėne- 
rto diezu, neit nuoiim&u nuo mė
nesio pirmos dienoa.

liduodami Certifikatai, kurie ne-

7%%
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtos 
sumos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelės Muksite
ieša _

5‘/4%
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te Parką neišvengiama.
Nei politikai, nei administracija negalėjo teisėjo 

Leighton sprendimo pakeisti. Ji turėjo paruošti pakan
kamą policijos skaičių, kad galėtų apsaugoti marguojan
čius nacius. Bet jai taip pat buvo aišku, kad žydai ir juo
džiai bandys panaudoti proga triukšmui sukelti. Skokie 
gyventojai patarė žydams nesirengti žygiui į Marquette 
Parką. Lietuviai niekur į kitas apylinkes nemaršuoja ir 
niekas nemaršavo. Jiems buvo aišku, kad tokios eisenos 
pakenks ramiems Marquette Parko gyventojams. Bet Var 
šuvos geto koalicija nekreipė dėmesio į Skokie galvojan
čių žydų patarimą. Kaip praeitais metais Martin Luther 
King Jr. koalicija žygiavo į Marquette Parką, tai praeitą 
savaitę Leslie Friedmano vadovaujama Varšuvos geto 
koalicija organizavo eiseną į Marquette Parką.

Friedmanas, adjutantų lydimas, ne1 du kartu buvo 
atvykęs j Naujienas, kad jam būtų įdėtas garsinimas apie 
Varšuvos geto koaliciją organizuojamą eiseną j Marqu
ette Parką. Reikalavo, kad didelis garsinimas būtų įdė
tas veltui, bet kai paaiškinome, kad veltui garsinimų ne' 
dedame, tai pradėjo teirautis kainos. Patyręs kainą,gero
kai garsinimą sumažino. Kai garsinimas buvo parašytas 
ir kaina sutarta,’ tai paklausėme, ar jis turi miesto savi
valdybės leidimą tokiai eisenai į Marquette Parką. Jis 
prisipažino, kad tokio leidimo jis dar neturįs, bet tikisi

i tinkamai pačioms reformuoti 
gavo gyvenimu bet nepalaikyti 
kelis turčius žemvaldžius, pre
zidentą ir viceprezidentą, kurie 
net tarpusavy nesugyveno ir 
visaip intrigavo, diktatoriškai 
stumtydami vietnamiečių tautą 
ir pagaliau su auksu ir kita pa
bėgo.

Ten juoda rinka ir tamsūs 
gaivalai buvo nuolatinė didelė 
problema, pavyzdžiui, visas lai
vas alaus, nugabenus į Saigo- 
ną kareiviams Kalėdų švenčių 
proga, dingo ir tas alus pasiro
dė tik juodoje rinkoje, arba J- 
AV tūlas karininkas padarė į- 

, vairių sukčiavimų su gazolinu 
ir uždirbo kelis milijonus dot 
Ir daug kita visaip.

Saigono vyriausybė neturėjo 
visuomenės daugumos pritari
mo, nes buvo nelinkusi vykdyti 
teigiamos žemės reformos ir 
kita ko. Demoralizaciją didino 
didelis skaičius kareivių dezer
tyrų, narkotikų vartotojų, pa- 
leistuvautojų...

Marquette Parkas apsigynė ji gauti. Leidimo jis negavo, o be leidimo atsisakėme dė
ti jo pageidaujamą garsinimą. Jis dar žadėjo sekančią 
dieną užeiti ir pranešti, kad gavo miesto leidimą eisenai 
į Marquette Parką, bet paaiškėjo, kad tokio leidimo mies 
tas jam nedavė.

Tuo tarpu Marquette Parke ir kitose- miesto vietose 
pasklido proklamacijos. Naciai kvietė visus baltaodžius 
į planuojamą susirinkimą, kuriame bus reikalaujama* 
“Baltųjų galios”. Jie dalino vaikams vasarinius apatinius 
marškinius, kuiruose buvo atmušta Hitlerio svastika ir 
“Galia baltiesiems”. Įvairios kitos organizacijos taip pat 
buvo sudariusios sąjungą, kviečiančią nesikišti Į ekstre-

Nors jau kelios savaitės pra-.tų klausimų pasiliko S. nepalie- 
bėgo, po Solženicyno kalbos ] sta ir nedasakyta. Kodėl ? Aš 
Harvardo universitete, vienok 
vis ir vis tenka pastebėti spau
doje ypatingai daug nepaten

kintų ta S. kalba.v Net prezi
dento Carterio žmona Rosa- 
lynn prabilo, esą, negalima su
tikti su S. nuomone, ,kad šios 
amerikiečių šalies žmonės silp
nuoliai, bailiai, ir išsekę ar iš- 
sišėmę dvasiškai ir materiali
stai. Prezidentienė nurodo, kad 
štai tik per vienus paskutinius 
1977 metus labdaringiems tiks
lams--paaukota net 36 bilijonai Will pajėgė kiek kitaip įver-. 
dolerių ir iš jų daugeHs tai at-įtinti ir priartėti prie kalbos.

Esą, šia proga, jo manymu, 
amerikiečiai pasirodė apsinuo
ginę su savo pasitenkinimu sa
vimi. Esą, amerikiečiai . neturi 
užmiršti, kad ir jau Toeųuevil- 
le, Henry Adams ir daug kitų 
(aš pridėčiau ’ senatorių Ful- 
brighta) panašiai kaip Solženi
cynas reiškė abejonių, priekai
štavo ir buvo susirūpinę dėl J- 
AVz tautinės kultūros ir ameri
kiečių charakterio.

• Aš abejočiau, kad S. tiek . iš
kentėjęs ir tiek pažinęs. rusų

Praeitą sekmadienį lietuviškas Marquette Parkas iš 
laikė egzaminus ir apsigynė nuo didelio pavojaus. Niekam 
ne paslaptis, kad praeitą sekmadienį suruošta nacių ei’ 
sena į Marquette Parką ir įvairių pavyduolių, bei tvaiy 
kingo Marquette Parko priešų buvo suruošta didelė pro
vokacija. Šiandien mes jau daugiau žinome, negu žinojo' 
me prieš dvi savaites, kai nacių eisena įš Skokie buvo pa
sukta Marquette parkąn. Kodėl naciams buvo patarta į 
marsuoti į Marquette Parką, vieloj žydų apgyvento Sko
kie dar galutinai neišaiškinta. Labai svarbų vaidmenį šio 
je nacių nukreipimo i Marquette Parką turėjo federali- mistų konfliktą. Tuo tarpu Varšuvos getą koalicija per 
his teisėjas George Leighton. Jis ne tik Įsakė Chicagos spaudą ir radiją skelbė, kad jie maršuosi^ ten, kur na- 
Parkų Distriktui duoti leidimą naciams marsuoti į Mar-/Ciai rinksis ir skelbs Hitlerio doktriną. Jie kvietė tūks* 
quette Parką, bet panaikino apdraudos reikalavimą. Vi
siems aišku, kad politinių demoslracijų metu įvyks susi
rėmimų ne tik tarp demonstrantų ir policijos, bet ir tarp 
priešingų pusių. Nukenčia ne tik žmonės, kuriems reikia 
teikti greitoji pagalba, bet aplaužomi automobiliai, nu* 
kenčia privatūs namai, Įstaigos ir savivaldybės turtas.

Prieš Marquette Parką buvo nusistatę ir Amerikos 
teismai. Federalinis teisėjas .Leighton buvo pirmas, ku
ris Įsakė miesto savivaldybei duoti leidimą naciams. Chi 
cagos Parkų Distriktas, tuojau parašė apeliaciją Į aukš
tesni teismą. Apeliacijos teismas klausimo iš esmės ne
svarstė. Be svarstymo jis patvirtino teisėjo Leighton 
sprendimą. Parkų distriktas kreipėsi į Aukščiausią teis
mo. Advokatas Troy paskubomis nuskrido Į Washingto- 
ną, suredagavo prašymą ir prašė ne panaikinti, bet ku
riam laikui atidėti leidimą naciams marsuoti Į Marquet
te Parką. Atidėjimas buvo reikalingas, nes nacių priešai 
pradėjo organizuoti kontrademonstraciją. Žydai, juo
džiai kairiaspalviai lenkai pradėjo organizuoti eiseną Į 
Marquette Parką nacių eisenos ardyti. Jie negalėjo pa
skęsti to fakto, kad naciams buvo duotas leidimas eise
nai, o jiems neduotas. Teisėjas taip formulavo sprendi
mą, kad leidimai be užstato, būtų duodami ne tik naciams. 
-Chicagos Parkų Distrikto advokatas kreipėsi Į Aukščiau 
-šią teismą, bet ir tas patvirtino teisėjo Leightono spren
dimą. Be to, Chicagos administracijai Įsakė imtis reika- 
Jingų priemonių žygiuotojams apsaugoti. Aukščiausiam 
^teismui Įsakius Chicagos miestui duoti reikalingą žy- 
■giuotojams saugumą, buvo aišku, kad eisena į Marquet- se eisenų metų ir nekreipdami jokio dėmesio Į naciu skėl- tis Į ramiai gyvenančias kitas apylinkes.

tančiais vykti į Marquette Parką ir išnaikinti nacius.
Sen. Frank Savickas, pasitaręs su vietos žmonėmis, 

taip pat ėmėsi priemonių didesnei nelaimei išvengti. Kiek 
vienam buvo aišku, kad Friedmano smogikų, negrų ir kai
riųjų lenkų suplaukimas i Marquette Parką nieko gyven
tojams, neduos. Jeigu smogikai organizuotai Įsiverš į Mar 
quette Parką, tai kiekvienam buvŲ aišku, Xad Marquette 
Parko gyventojai nukentės. Naciai gali gauti kelis jų smū 
gius, arba negauti, bet į gatves išėjusieji gyventojai tik* 
rai nuo Įsiveržėlių nukentėsi Geriausia būtiį> jeigu jie 
parko nepasiektų ir lietuvių bei kitų ramių gyventojų ap
gyvendintas gatves neužpultų. Nutarta patarti gyvento
jams eisenos ir kalbų metu neiti į gatves ir nekliudyti po‘ 
licijai palaikyti tvarką. Policijai reikalingos laisvos gat
vės ir šaligatviai. Kartais reikia iš vienos gatvės paskubo 
mis persimesti į kitą gatvę. Žmonėms pavojaus metu ge
riausia gatvėse nesimaišyti.

Amerikiečių spauda, teisėjas ir televizija išgarsino 
nacių eiseną daugiau negu reikėjo. Dalis žydų ir juodžių 
rengėsi kirsti naciams, o lietuviai nutarė juos ignoruoti. 
Lietuviai žinojo, kad jų mažai tebera, ir kad jie vieni nie* 
ko nepadarys. Ką naciai galėjo pasakyti, lietuviams jau 
seniai buvo žinoma. Jie žinojo, ką naciai padarė lietu
viams, kai įsiveržė į nepriklausomą Lietuvą. Naciai nie
ko nedavė lietuviams, dar mažiau jie davė vokiečiams. Jie 
kalbėjo apie tūkstanties metų reichą, bet paliko Vokieti
ją nusilpnintą, suskaldytą ir bejėgę.

Nekreipdami dėmesio į nacius, nesimaišydami gatvė

spėju, kad S. gal nenori atei
čiai užbėgti už akių. S. palieka 
išsilaisvinusiems rusams pa
tiems spręsti

Štai V. iRr. gražiai ir įtikinau 
čiai spėlioja S. filosofijos arti
mumą slavianofilams čadaje- 
vui ir Dostojevskiui, o kiti S. 
gretina net prie Cicero, Augus-1 
tino akviniečio, Paskalio,, To- . 
mo More, Regelio ir kitų.

Tik, atrodo, žurnalistas Geor

Solženicyno palankumas su
teikti nepriklausomybę Ukrai
nai ir kitoms, vadinasi, ir Lie
tuvai, buvo paminėta po S. pa
skaitos, ,ją žurnalistams visa- 
pusciškai' aiškintis, o, be to, 
remiantis ir anksčiau įvairiom 
progoms pareikštoms jo nuo
monėms.

Zigmas I. Gura^

lieka net pavardės nenurody- 
dami, taigi norėdami tai atlik
ti nesigirdami.

Kita moteris žurnalistė Mary 
Mc.Grory klausia, kodėl S. ne
gali mus mylėti, kodėl S. pra
našauja Vakarų pasaulio su
menkėjimą; kodėl amerikiečiai 
turėjo kovoti Vietname iki lai
mėjimo, kodėl S. niekina mūsų 
spaudą, kodėl S., atrodo, už ,ca- 
rų režimą, kodėl S. piktinasi daj 
bartine muzika, , pornografija, 
kodėl S. savo mylimam rusu 
kraštui nelinki amerikoniškos i tautos savybes ir jos istoriją, 
gerovės laikų, kodėl S. neranda* linktų garbinti caru režimą.Tai 
čia tiek drąsių žmonių,kaip kad 
Rusijoje? Ir daugelis kitų vis 
panašiai priekaištauja. Esą,juk 
jo konservatyvumas ir nacio
nalizmas, advokatuojant carų 
režimą, turėtų jam, deja, pri
minti, kad kaip tiktai caro lai
kų rusų gyvenimo nemoralu
mas ir neteisingumas privedė 
Rusiją prie chaoso ir nelaimių, 
kurias teko ir jam skaudžiai 
pergyventi ir visa žmonija atsi
dūrė pavojuje. Ir daug dar ki-

perdėta kaip ir raug kita. Aš, 
kaip ir George Will, norėčiau 
matyti S. kalboj svarbiausia 
tik kaip bendrą priekaištavimą 
dėl susilpnėjusios moralės. Tai 
Juk tenka stebėti spaudoj visai 
kaip veidrody. Tai atsiliepė ir j 
Vietnamo, — ,KambodijOs karą. 
Esą, reikėjo leisti šioms tua- 
toms nepriklausomai tvarkytis 
ir joms pačioms leisti kovoti, J- 
AV liktų tik gelbėti su specia
listais ir įvairiu tiekimu, Ir atl-

biamas idėjas, jie apsaugojo savo namus ir visą Marquette 
Parką. Jeigu Friedmanai nenori, kad kitų, apylinkių gy* 
ventojai ruoštų eisenas į Skokie , tai jiems neteikia verž*

VIETNAME KARAS 
NESIBAIGIA '

HANOJUS. — Vietnamo rėži 
mas liepos 9 d. pasigyrė, kad jų 
kariai sunaikino du Kambodi- 
jos * kariuomenės batali j onus 
Tay Ninh provincijoje.

— Juodžiai labai susirūpinę 
Aukščiausio teismo sprendimu 
priimti Allen Bakkę į Califor
nia Universiteto medicinos mo
kyklą. Jeigu nėra kvalifikuotų 
negrų, tai privalo’ ’būti priimtas 
gabus baltaodis, sako ..sprendi
mas. ' * - <

— Dainininkė Joan Baez, bu
vo susitarusi suruošti, dainių 
koncertą Leningrade, bet sovie 
tų valdžia tą koncertą atšaukė. 
Maskvoje ji viena nuvyko į An 
drėjaus Sacharovo butą ir ten 
jam vienam suruošė dainų 
tą. Jam padainavo “We 
overcome...”

kocer 
shall

dainų
sir

— Vietoje Jban Boez < 
koncerto,. sovietų valdžia 
ruošė muziko Feodoro Fomen
kos 8 kanarėlių koncertą. Jos 
moka koordinuotai čiulbėti.

— Sirijos prezidentas, nega
vęs iŠ rusų reikalingų ginklų, 
pranešė, kad jis atsistatydin
siąs.

— Dvieju colių ilgio žiogai: 
prakerta medžių žievę ir nuėda 
namų dažus.

: Sklandytojo Alfredo Gyso -
: atsiminimai

KARO METAI VOKIETIJOJE
(Tęsinys)

I karo pabaigą mokomieji sklandytuvai visiškai 
ydingo, bebuvo naudojami lik “Gevicr” arba “Kranich”. 
Man labiau palikdavo “Gevier”.

Karui tarp vokiečių ir rusų prasidėjus, gal po 3 
savaičių, prie manęs priėjo sklandymo mokyklos vir

šininkai ir pasakė, kad jie narį tarnybiniais reikalais 
vykti į Lietuva ir Latviją, pažiūrėti, kaip sklandymo 

•reikalai ten stovi, kas yra likę iš sklandytuvų, ir kl. 
rAš galėsiąs važiuoti kartu, nes mokąs kalbą.

Su mumis automobiliu važiavo ir pora karininkų, 
i Pravažiavome Kauną, atvykome į Rygą, kur suradau 
latvių aero klui>o A. Pantelejcvs. Latviai noriai mums 
parodė, ką jie turi, bet vokiečių tikslas buvo kitas... Iš 
tos kelionės atsivežėm statinaitę sviesto, kurio gabalų 
gavau ir aš. Žmona džiaugėsi, nes su maistu Vokieti
joje tada buvo striuka.

Karo metu Rytprūsiuose buvo daug sklandymo mo 
Icyklų: Nidoje, Rasytėje, Tilžėje, Gumbinėje, Senzbur- 
gc, net ir lenkų Bromberge prie Vyslos, kur ir man 
paskutinį karo metą teko bū|i.

Brombergo mokymą tęsėme iki pasigirdo rusų ka 
nuolčs. ir vokyčiai jau rengėsi sprogdinti tiltus. Kai 
mokinius paleidome, traukiniai jau nebeėjo. Mes, 
sklandymo mokyklos personalas, buvome pasiųsti į

frontų, ginti Brombergą nuo rusų. Sėdėjome_ vienam skridiniu iš Nidos Į Kauną. A. Paknys sėdėjo pas J. Py no aerodrome mano vienvieti sklandvtuva prikabi
Brambergo pakraščio name, o rusai su tankais apie Jagių “Albatros* lėktuve, o aš su L. Perednium — "PA-'p— ’’’* * * ’ • ' —■ — *

Mūsų tarpe buvo vietinis žmogus, kuris gerai žino jad a' Pyragius P'ankį išsodino, ir taip vos-vos per ko .labai pripuolamai.
to namo kampą gatve jau važiuoja.

mo 
prie lėktuvo ir še, skrisk velkamu. Taip ir kiti C laips- 

'GGV’^kJend^uve. Dusyk bandėm kilti, nepakilom. nio sklandytojai velkamo skridimo startus gaudavo

jo visus tos apyl. krūmus ir užkampius. Tamsių nak
tį jis išvedė mus iš Brombergo ir pervedė per mišką. 
Per šaltį ir saigą dūmėm iki Schneidemuhrio.^Snie
ge matėm rusų tankų vėžes. Bėgom į NSFK Ccntralę 
Berlyne. Iš Brombergo išbėgom 20 žmonių, o į ccntra- 
lę atvykom lik 6. Kiti išsibarstė pakelyje.

Berlyne mus išbarė, kad pabėgome nuo priešo. 
Breslau, tada dar buvo ginamas, ir iš mūsų trejukės 
du išskraidino į Breslau. Aš turėjau laimę: man pa

rvedė iš NSFK centra lės sandelių Berlyne pervežti į 
saugesnę vietų Thiringijoje tris sunkvežimius, pilnus 
prikrautus uniformų, treningų ir lakūniškų kombine
zonų. Mane paskyrė to sunkvežimių konvojaus vado- 
VU

1 iuringijoje daiktus iškrovėme į vienos bažny
čios rusi, tuščius sunkvežimius pasiunčiau atgal į Ber
lynu, o pats palikau tų daiktų sargu. Karas jau ėjo prie 
pabaigos, ir Tiuringijoje nebuvo bloga gyventu

Karo melais instruktoriau damas, sklandytuvais iš- 
skraidžiau apie 2.000 valandų. Tvarkingai vedžiau ir 
skraidymo knygeles, kurias su visais kitais mano daik
tais liko Brombergo. Po karo, į knygelę startų, nebe
rašiau. v

DAR KELI PRISIMINIMAI/
Syki dvivietį “PAOY* turėjo parteniti velkamu

pas pakilom. Palangoje prisipildę benzino, atvykom į.
Kauną. '' ’ i- Į vėliau velkamo skridimo apmokymui buvo įsi-
ž . . ' gyta dvivietis "šilkasparnis". Tai buvo Čekų gamybos
, JL.AK rengiamose aviacijos dienose visada daly-' ^ed'Alk (Pilkas Mikas) tipo sklandytuvas.
yaududau. Programos pabaigoje, keleivius dažniau-’ su šiuo "Mlkasparniu" 1939 metais sklandytojas 
šiai vežiodavo L. Perednius. Už keleivio pavėžinimą. Kvetkauskaą. po ilgesnės pertraukOg skrisdamas vie- 
LAK ihidavo po 10 litu, o už pavežiojimą su “Jung- .nas, perėjo į išvirkštinę kilpų, ir išcentrinė jėga jį iš- 
ųjann’* (su akrobatiniais numeriaiss) — po 25 litus, traukė. Matomai, jam susimaišė vairai,"žmogus susi-

jPer vieną aviacijos dieną, J. Dženkaitis befigū- ncr'^vo nepagalvojo, ktj daro. Kvctktuakas nukrito' 
rubdantns peržeanai išlygino lėktuvą, ir ratais pasiekė neto^’ LAK angarų. į krūmus. Kūnas išmasė didelę 
žemę. Važiuoklė išsiskčtė ir lėktuvas nuslydo į žiūro- ^u°bę- Pribiręs pastebėjau, kad net jo sklandytojo 
VU minių, užmušdamas vieną mergaitę. Išlipęs iš lėk- ženkIelis 1>UVo suiankstytąsi-Kai jo kūnų nešė, 
tuvo, Dženkaitis nustojo sąinonėK

Sn akrobatiniais numeriais geriau pasirodydavo (
J, Dovy daitis, K. Rimas ir L. Kinaitis. jrinė jėga.

atrodė, kad nebūto likę steiki; kaulų. OirlŲ tpkausti- 
mai buvo ištraukti K medžio, tokia didelė buvo iscenl-

—;—;—;-----  Mano tėvas kaip <ik tą dieną buvo “Maisto” fabri-
— vindo išvilkimu Lietuvoje pradėjom ke, ir iš fabriko kiemo žiūrėjo į sklandytuvus. Jis nia- 

_ - te, kaip vienas sklandytuvas atsikabino nuo lėktuvo,
/Su auto — vindo išvilkimu Lietuvoje pradėjom ke, ir iš fabriko kiemo žiūrėjo į sklandytuvus. Jis nia- 

nklshdyti apie 1U35 m. Pradžioje tai buvo tik bandy- tė, kaip vienas sklandytuvas atsikabino nuo lėktuvo, 
mai, bet mums tada atrodė, kad tai yra gana pavojln- pradėjo smigti, fjefėjo Į nugarinį skridimą, ir iš jo iš- 
gas slartavimo fyūdas. nes sklandytuvas taip staigiai krito žmogus. Jis galvojo, kad tai buvau aš. Pagrie- 
kyta į Viršų. Sklau&iį^aiLaut#vindų Kauna, aę- kažkieno t4rfra<|4kersni per aerodrpmą at važia-, 
rndrome vadovavo B. Karvelis, o aš tuo*laiku buvau to iki KAK aijgarų. ir įsitikinęs, kad tai nebuvau aš, 
Nidųje. j* »grįžo atgal į <*Mafetų\

Velkamam ^kridimui (kai-sklandytuvas yra iš-, .
velkamas aukštyn lėktuvu) specialių kursų nebūdavo. (Pabaiga)
Pamenu, kai atvykau iš Nidos su C skl. laipsniu, Kau t

i — CUcaft pL Tuesday, July H* 137S



Dft K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
644$ So. Pulaaki Rd. (Crowford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

UR. C. K BOBELIS 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGU A 
TM«f. 695-0533

Pox Valley Medical Cento 
860 SUMMIT STREET 

KQUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių

IW8 S. Henheim Rd., Westchester, H.
V ALA? DOS: 3—3 darbo dipnomix jj 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tel.: 56J-2727 arba 562 2728

-£L. — BE 3-5893

PR. A, B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 We*t 103rd Strec) 

Valandos pagal suaitanjną.

D R. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tai. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL asai susitarimą, uždaryta tre< ŠventadienisSOFIJA PALAUSKIENĖ

Arabų ekonomisto nuomonė ir statistika'
NEW YORK, N. Y. — Saudi peniąsias sąskaitas bankuose, 

Arabijos ambasador u s Jungti- socialinio draudimo išmokėji- 
nėse Tautose, Jamil BarotKly, mus, kuriuos iki šiol nepaden- 
yra įsitikinęs, kad pasaulyje di gia pajamų mokesčiai, taipgi

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

OR.LEONAS SEIBrJTTS 
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrud. 1—4. popiet 
ketvirti. 5—7 vaL vak. 
Ofiso t»l»L: 776-2830 _ 

Razidanciįos t«U£.: 448-5545

—' J

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BatUdra praktika, $pec. MOTER J liso 
Ofisas 2652 WEST 5yth SI R2ET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., anttad., trečiac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š&Stadie 
siais 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

dėjajičios ekonominės proble-, 
mos nuves į ekonominę depresi 
ją. panašiai į buvusią 1929 me- 
tais.

72’jų metų amžiaus diploma
tas ir ekonomistas pasteh, kad 
vyriaussybės stengiami suteikti 
žmonėms darbo ir sukurti gero 
vę išsivysčiusių skonominių 
krizių laikais, didindamos išlai 
das ir klimpdamos į nuostolius. 
AmbasaJorius tad ir sako:“Jūs 
tai galite daryti krizės metu.

pensijas, privačias paskolų ga
rantijas, pavyzdžiui New Yor- 
ko, miesto, na, žinoma, ir sveti
moms valstybėms duodamus 
kreditus, pavyzdžiui rusams, 
kai jie perka JA Valstybėse į 
skolas grūdus, mašinas bei ki
tus gaminius. Pagal veikiantį 
dar nuo Antrojo pasaulinio ka
ro laikų įstatymą, vyriausybė 
valstybinės iždo pinigais ar ki
tokiu būdu sumoka Amerikos* 

_ , bendrovėms suteiktą svetimai 
bet ne visą laiką. Dabargi, mes' valstybei prekėmis kreditą, kai 
didiname išlaidas ir brendame į kreditą ar paskolą gavusi vals- 
nuostolius be sustojimo, kas ve 
da ir mus prives prie bankro
to...”

" Ai pritraukiau |ues žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais.** — Oze. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakėlus nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

tybė “neįstengia” atsilyginti.
Tokie JA Valstybių vyriausy

bės įsipareigojimai dabar sa
ikia 70,000 dol. kiekvienam mo 

Tačiau ambasadorius bankro kes-iy mukėtojui, kai tuo tar
tu savo išvedžiojimu neužbai- 1979 m toji jsipareigOjimų 
gia. Jis dėsto Wu: Korėjos'suma kekvieoam mokesčių mo- 
ir Vietnamo karai sukūrė šiek kėtojui tebuvo u/oOO dol. To- 
tiek daugiau darbo ir sumažino kia t statistika skeibė ir U.S. 

•nedarbą, bet nuoMolmgos išlai- NeWs and World Report žur- 
jdos niekad nebuvo sustabdy-J’
j tos. Vyriausybės pardavinėjo] Arabijos am-
1 daugiau ir daugiau bonų (pas-] tai ir yra infliaci-
; kolos lakštu) ir-spausdino dau| įr ^^rtisančio bankroto 

giau ir daugiau banknotų.Rezul • priežastis. Vienu ar
tate susilaukiame nuolatos ky- atveju daugiausia nukenčia

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737 - 8601

lančias kainas -ir didėjančias 
• skolas, sunkiau ir sunkiau gali- 
l mas išmokėti. Tai ir yra st an-

pensininkai, seneliai, kurių 
santupc'is tirpsta, ‘nes jų pensi
jos nespėja vytis didėjančios

Baigiamasis žodis iš P. Stravinsko knygos 
i kartinė ■ bmkroto ir depresijos) 'kylančiu ’kainų
• formulė”... ' J . didėjančių mokesčių,

nesilaikant, Reformuota] šių metų birželio 22 d. žuma- ” -
Bendruomenė išsiaiškino esnti las Awake skelbia tok ą valstv-j 
visai atskira LB, dėl ko dabar bes skolų bei pasižadėjimų sta-| 
bus labai sunku atstatyti JAV tistika: JA Valstybių valstybi- 
LB vienybę.

X. Dėl spaudos ir jos etikos

Dešimta ir vienuolikta kn.’sį garantijų dešimt kartų dide- 
dalis skirta spaudos ir jos eti-jsneį sumai,

(T*dnv«>

VI. Dėl komunizmo siautėjimų nimo 
ir Bažnyčios kaltinimų 

šeštoje knygos dalyje, apie 
tai, kas tikrai atsakingas už ko
munizmo mokslą, už jo papli
timą, ypač už jo siautėjimus.

i plačiai pasisakiau ir prieš ne
teisingus Bažnyči s kaltinimus 
dėl tų siautėjimų. Lauksiu kitų

V. Pr.

ORTHOPSDA^-pądtE^LSTA5 
Aparatai - Protezai. M0o. bar 
dažai. Speciali pagalba Ljjonv 
(Arch Support^ ir t t.

2450 West 63rd $tv Chicago. I1L 6062c 
Tolef,; PRospoct 6-5084

PERKRAUSTYMAt

Leidimai — °ilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustym<$ 
H įvairi y atstumu,

- ANTANAS VILIMAS
Į T»l. 376-1882 »rb« 376-5W6

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vises proflremoe li WOP A, 

1490 kiL A. M.
Lietuviu kalbi: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 3:30 iki 9:30 
vaL lyto.

Vedėja Aldone Daukue
Telef.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, H. L. 6G629

Didžiausios kailiu 
paririnkirr.cn,

IK Narth WaKwJk

(pUifft*) ir 
S77-S4«9

Uąto) WOnlnke 7m
CMceoM

NORMANĄ
URŠTEIN,

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA LR DIDŽIA USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGABOLIVIJA RENKA 

PREZIDENTĄ

Pirmą kartą per 12 metų Po- 
livijoje vyksta visuotini balsa- i 
vimai. Boliviečiai slaptu balsa
vimu renka naują krašto prezi-

į dentą.
Manoma, kad prezidentu

>s piliečių naroo našu-j hus trinktas pasitraukęs j pen- 
ž pagamintus produk-Į sjj^ oro pajėgų gen. Juan Pe-

žai reiškiamės tų klausimų na-| Vyriausybės pasižadėjimai iri j0 oponentas, buvęs anks- 
gnnejiinu. Bučiau patenkintas, I ?aranyjOs apima vyrausybės! čiiau perziedntu, Hernan Šilęs 
kad šie manu straipsniai kiek; pa<jengtas nei apdraustas tau-’Zuazo gaunąs mažiau balsų 
pagyvintų musų spaudą ir pas-į 
kalintų kitus spaudoje, rašąn-i 
čius daugiau pačios spaudos ak-j 
tualijomis parašyti.

ATI. Teisės klausiniais

Dvyliktoje kn. dalyje įtalpin
tieji straipsniai kone visi yra 
teisinės minties, daugiausia, pa-, 
pildą k n. pirmą dalį (apie tau
ta ir valstybę). Skaitytojams' 
rekomenduočiau atydžiau per
skaityti ir susipažinti ypač su

•šiais jų: Idetuvos (valstybinę)

nė skola siekia jau virš 700 bi
lijonų dolerių. Ęe to, vyriausy
bė yra pasižadžjusi bei suteiku 1

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

.... ,. ',kos klausimams-nagrinėti. Tai’ nams doleriu, ši suma yra tris!
,ata i "u ir šiaip geios \a iosjsvari,ūs klausimai, kuriais ki-‘karįuS didesnė už metinį visos 
.ie ūmu pi i arimo oms mano.^,^ jau(OS įurį apsėiai knygų, Amerikos piliečiu darbo našu- 
mintims, ypač gi jų pasisaky-Į iktai ju slokojame. Net ir; __ _ T1.X_______________ v *■ i LLL<^ 11 LLZz

savo laikraštinėje spaudoje nia-’^usmo dėl neteisingų Bažnyčios: 
kaltinimų, nežiūrint tai, kad to
kių kaltinimų mūsų Bažnyčiai 
apsčiai ų neteisingai .yna paže- 
rusi ir kaikuri mūsų katalikų, 
net kunigų ir vienuolių reda
guojamą laikraštinė spauda.

VII. Dėl nesusipratimų 
laisvinimo darbe

"Iš šios kn. dalies kreipiu skai
tytojo dėmesį ypač i antra 
straipsnį — Veiksnių nesutari
mai teisės šviesoje, kur bandau 
mūsų “susipykusius” veiksnius 
“sutaikyti” teisinių klausimų 
teisiniais metodais išsiaiškini
mu. Kitokio tų nesusipr^tiuiuį 
išsiaiškinimo, rodos, nei negali teisė. Tautų apsisprendimo* lei- 
būti. ' sė. Nacionalinė valstybė, Kas

VIII. VLIKo klausimais
Aštuntoje dalyje paslielbiau 

šešis straipsnius VLIKo klausi
niais, kurių penki yra polemi-! 
niai ir buvę daugiau aktualūs 
anksčiattrkada straipsniai buvo 
paskelbti — tai pirmasis 19(>S 
metais, o sekantieji trys • 1975 
melais. Ginčas ėj > dėl VLIKo 
klaidžiojimo, nesuvokiant jo 
vadams ir veikėjams, kas VLIK- 
is yra pagal teisę. Mano ta il
gokai nusitęsusi diskusija bai
dėsi gražiai ir man patenkina- 
nar, kada VLIKo vadovybė su- 
)ralo ir pripažino VLIKą tuo; 
kuo jis pagal teisę yra — tai 
Lietuvos tautos atstovybe. Ca- 
veant copšules! Budėkit. kon
sulai, kad ir vėl jūsų VLIKąs 
neišsigimtų, jūs fantazijoje ne
pavirstų, kokia Jums patiems 
neaiškia visai neteisine asine- 
nyl)e, gal net jr k kia teisine 
pabaisa, teisiniu monstru m.

IX Dėl Lietuviu r
Bendruomenės

sė. Nacionalinė valstybė, Kas 
atstatė Lietuvos valstybę ir Vai
stytas judėjimo įstatpuąs.

Stravinsk'' knygos “Ir šviesa’ 
j ir tiesa” galima gauti Naujie
nose ir pas autorių.

— Plutui reikia 248 metus 
vienam kurtui apsisukti apie 
žemę.

r- Jei žlaote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šo ipe atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

Ls šešių devintoje k n. dalyje 
poskelblų slraipsmų apie Lie
tuvių Bendruomenę aš pats 
svarbiausiu laikau straipsnį a- 
pie JAV LB krizę, pavadintų 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
reorganizacija. Ten aš aiškinu, 
kad ta “Reformuota Bendruo
menė” nėra jokia nauja orga
nizacija, o tik los pačios Ben
druomenės organizuota opozi
cija. Gaila, kad, to mano aiški-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

metų am-

t. y. 7.4 trilijo-

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODSRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

*ū? cn. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArdi 7-344)1

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, £LL Phone: OLympic 2-1003

į AMBULANC1- 
PATARNAVP
MAS DIENA

k IR NAKTL

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

ANDRIUS MACAITIS

Gyv. 4341 So. Fairfield Ave.
Mirė 1978 m. liepos 9 d., 11:04 vai. vak.. sulaukęs 86 

žiaus. Gimęs Lietavoje, Raseinių apsk., Jurbarko valse.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Marija (Voveriūtė), 2 s.nūs — John, 

marti Cecilia, ir Edward, marti Carol, 6 anūkai, vienas proanūkas 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So California 
Avenue.

Trečiadienį, liepos 12 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios j Lietuvių Taurines kapines.

Visi a. a. Andriaus Macaičio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
tmona, sūnūs, marčios, anūkai, giminės

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
1410 So. 50th Ave^ Cicero 

Telef. 476-2345

NARIAI:
Chiezfot
Ltotavių 
Laidota vių 
Direktorių 
Assoriaeijo?

tKfTO P/NE TUa-r
CMC PtDOMO na/ivl ^O<2V

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. L,\ 3-3572.

I '" IT’S AMAZING!
Mg

. H I

Aaen-rEs"

MACE X BRMX 1X> IS4« 
COACTO- WAftS ftOD) A*c'
SOU3 251 EACH’/

L
Įę i
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f^oioo. hpvu gtCN osoovroro w 
imglomo pno cam sto4 at

. GEORGE F. RUDMINAS
3T.13 So. LITUANICA AVĖ. T«L: YAnU 7-11J8-U31

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayett* 3-35J3

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACEAWICI)

2424 WEST 69tn STREET REpubUe 7-1211
2314 WEST 23ni PLACE Vii tfui* 7-€47>
LL028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HUta, 974-4AU

3354 So. HALSTKD STREET Ph«n«: T Arda 7-1*11
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Pavergtų Tautų minėjimas liepos 14-15 d
1978 m. Richard J. Daley plazoje

Visiems žinoma, 
gatvė yra uždaryta. Komisija 
nutarė JUais metais parado ne
rengti, bet susirinkti aikštėje, 
išreikšti savo, ištikimybę Ame
rikai ir reikalauti laisvės ko
munistų pavergtoms tautoms. 
Atsineškite lietuvičkas vėliavas 
ir savo šukių iškabas.

1:30 v. p.p programa prade
dama pentadienį iškeliant ap
link Amžiną Aukurą pavergtų
jų tautų vėliavas. Iki 10 vai. 
vakaro kiekviena tauta turės 
prie savo vėliavos garbės sar
gybą. Galime turėti paskaitas, 
giedoti ir t.t.

šeštadienį garbės sargyba bu
dės prie vėliavų nuo 9 iki 12 
vai. ryto. 12-tą valandą vėlia
vos sunešamos ir iki progra
mos pabaigos sustatomos sce
noje.

kad State; 1) Minėjimas pradedamas uk 
ra i n iečių arkivyskupo Konst a n 
tino Malda.

2) Pr .klamacijų ir 
jų skaitymas.

3) Groja muzikantų 
orkestras.

rezoliu

1) Garbės kalbėtojai 
dept., Kongreso narių kalbos..

5) Pagrindinis kalbėtojas — 
ukrainų kilmės, buvęs rusų ge
nerolas, Petro Hryhorenko.

Visi lietuviai prašomi daly
vauti. Renkamės scenoje vaka- 

jrų pusėje. Atsinešam vėliavėles 
ir sudedamas kėdes. Išlaidoms 
padengti prašome siųsti čekius: 
Captive Nations Committee, 
4146 N. Elstciii Ave., Chicago, 
Illinois, 60610.

Vincas SamasKa, 
Lietuvių grupės pirmininas.

ir State

j — Alė Kv ėda raitė išrinkta iš į
kiliąją lietuvaite Lietuvos atsi- į MAGDALENA STANKŪNIENĖ 
minimų gegužinėje birželio 18j
d. Estų parke, New Jersey val-Įtinil# lakfmų kpt stgpo Dariaus

— St. Rita aukšt. mokykla 
paskelbė 937 garbės mokinių 
sąrašą. Jame tarp kitų yra: 
Brian ir James W’arnauskas, 
Robertas Dausinas, Linas Šmul 
kštys, Philip. Yaras, Jonas Alek 
sa, Robertas Alis, Andrius Fa
bijonas, Juozas Mimužis, Ste
pas Kardas, William Kirolis, į 
Vytautas Liškūnas,Vitenis Mar 
kevičius, Albertas Sudzus ir Li
nas Laurušonis. z

— Kvirinas. Runimas, išken
tęs sunkią- operaciją, pirmadie
nį grižo namo. Dabar yra žmo
nos Sienos ir y duktefs  ̂Danutės 
priežiūroje.

— Kelionių į Vilnių š.m. 
Rugp. 22 d. informacijai bęi re
gistruotis prąšome '^kreiptis į 
Marių Kielą, 6557 S. Talman 
Ave., "Chicago1 60629, tel. 
737-1717.

(312)

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKfcJIMAIS

DEL VISŲ^INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentaj
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Mūrinis' 2 butų, naujai atrc- 
montūbtas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

stijoje. ‘
— Naujojo.? Anglijo^ šauliai 

ir ramovėnai ruošia dainos ir 
Iteratūros popietę liepos 22 d. 
4 vai. popiet Maironio parke 
Programoje dalyvaus Jonas Ru

— Pensilvanijos Lietuvių Die
nos bus rugpiūčio 13 Lakewood 
Parke, Bamssville, Pa. Ruoša 
rūpinasi Lietuvos vyčių 144 
kuopa. Bus pagerbtas ilgame
tis Lietuvių Dienų rėmėjas tenis, Jurgis Jašinskas, dr. I. 
;kun. Pijus čėsna, Mahanoy Ci- Alis ir muz. Petkaitis. Po pro- 
ty parapijos klebonas-emeri- gramos bus šokiai. Pelnas ski
tas.

ir Itn. Stasio Girėno minėjime 
liepos 16 d. 2 vai. popiet Lithu
anian Plaza, 67-ta ir California, 
prie paminklo. Kalbės gub. G. 
Mennen Williams, garbės sve
čias; bus komandierius Geiger 
ir lietuvių kilmės sgt. Bender. 
Komiteto pirmininkas yra Stan

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
• C ■ . atspausdinti
Graži, lengvai skaitoma ir

IŠ gėlių ciklo—aliejus * įdomi 250 puslapių knyga su- 
________ _ _________ krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu. !

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbel] Ave.
Chicago, I1L 60629

ley Rustutis. ;Po iškilmių daly
viai kviečiami atvykti į Naujie
nų pikniką Polonia sode, prie 
*46-tos ir i-Archer Avė.

— Nancy P. Poch nukaitė iš 
Midlothian baigė St. Xavier 
kolegiją dvigubu bakalauro 
laipsniu, pirmuoju tos kolegijos 
istorijoje.

— Australijos Lietuviu Die
no? šiemet ruošiamus gruodžio 
26 — 30 d. Sidnėjaus mieste. 
Jose dalyvaus Grandinėlės an
samblis iš Klevelando.

riamas Kario žurnalui pa
remti. Naujienoms reikalingas
— Joseph Martinkonis, Ame-j LINOTIPI N I N K A S

rikos Legijono Dariaus-Girėno! _  . _ _
sporto komandierius, kviečia; ------- «. ------------------- —--------------------
čia visus dalyvauti transatian- bo valandomis informacijų prašome kreiptis te- 
~ ~ — — _ —— lefonu.

Vyrą ar moterį pamokysime šio .amato. Dar-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai" 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos .ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei, 
kalų renesanso. -

MARDA NORKIKTENt
M08 Weft IRtk St, Chicago, Hl 60621 • TeL WA 5-2787 
i• *«• * ■ *

Didelis >eririnkimas parts rūšiss fvalrlv
MAISTAS Ii EUROPOS SANDS LI V.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa- 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, x4Sūauvos” išleista 
knyga— /U?

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna* 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko* 
mis formomis — 53.50. .

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienoo’\ 1739 S. 
Halsted St, Chicago ID 60608.

2 butu 9 m. senumo 2 po 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell 114 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65.000.

10!4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

Insurance, Income Tax 
>951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausu* namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63 rd Sk, Chicago 
TeL 787-0600.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

2

PRINTING
OFFSET STRIPPER 

color. Experienced only. 
Good benefits.

ASK FOR NICK 
666-7400

Days.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!
įkaityti »ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla-: 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir'Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė St Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAtQUrm GIFT PARC KU SEXVIC 1

HC1 W. tW, Chicago, UL — T.l. WA 3-2737 
3333 5*. HalcM St, Chlcef*. HL 40603. — T»l. J54-3525

Skęsta pietų Viskansenas
Prieš kelias dienas praslin 

kusi per Viskanseną liūčių ban 
na, kuri lietė ir Čikagą, užlie- 

Į jo vandeniu pietų ir vakari

ELECTRONIC
TECHNICIANS

manu-

VLsas ir visus kviečiame į didžiąją taiką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų skaitytoji; reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Rapidly expanding electronic 
factoring plant located in Skokie is 
seeking qualified people in the field 
of home entertainment, audio systems 
repair, 8 track stereo cassette.^ etc.

i darvta 53 mil. dol. sumoje. Vis-tbJD STATE CLRCUITRY, Good Com- 
. , Ar .. c , . Ipany benefits including paid holi-kanseno gub. Martin ^>cnrei-jdayS, hospitalization & major medi- 
beriui pranešant, prez. Carte 
ris tas sritis paskelbė. nuken
tėjusiomis. Tuo būdu jos gaus 
federaUnių mokesčių paleng
vinimą.

j valstijos sritis. Nuostuchų pri-rpositjon requires experience of SO- 

jpany benefits including paid holi- 

cal, etc. Salary commensurate with 
experience. Please contact Linda at 
965-3170 for an appointment.
R. J. MacDONALD INT. CORP.

7707 N. Austin, Skokie, III. 60077

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  dol.

Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------------------

t “LIETUVOS AIDAI”
-t, KAZE BRAZDZ1ONYTE,
= j PROGRAMOS VEDĖJA
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

R
 for your 

child's safety

COMBINATION MAN
Top salary plus commission for good 
experienced man. No floaters. Paid 
hospitalization, vacations & holidays. 
Apply in person or -phone

MAYERS AUTO 
6839 W. Irving Park Rd. 

545-5408

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas______________________

kuris

Adresas 
I .

O T A SUSIVIENIJLVASI y A LIETUVIŲ y- J—AMERIKOJE

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė___

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė Ir rudai ----------------------- ------------------------------------------------------------------

. Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas .—-------- ----------------------------------------- —___________

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

SLA — Jau 30 tarnauja lietuvių visuomenei tr išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNTUS MILIJONUS dolerių *>avo apdraus- 
tiems nariam*

SLA — dldžhu«la lietuvių 
bėt ipdraudą Ir lit... , ____
NIJTMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbom pagrindu -j

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad Jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti (vairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

— Jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad Jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS Ir Jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 a pdra ūdos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCJDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na- 
Hams. Ųž $1,000.00 akddentalės apdraudos mokeaUs $2 00 
| metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės | kuopų - 
veikėjus ir Jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

I fraternallnė organizacija — duoia gyvy- 
Igoj* kuri yra pigi, nes SUSIVIE-

SLA

SLA

SLA

SL?

Gausite spausdintas Informacijai, jeigu paraiytdt
pavardė ir vardas

/adresai
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 WEST 30 STREET, NEW YORK N. Y„ 10001

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nue Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug geru 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

4

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 irta 737-8534

Tiktai lietuviams parduodu 2 
akrus žemės naujame subdivi- 
zione: Geras investavimas, bet 
liga berčia parduoti Skambin
kite (501) 623-4901 arba rašy
kite Genei Buškus, 340 Qunchi- 
ta, Hot Springs, Ark. 71901.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentai

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą! -

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 _ So. Washtenaw Ava. _

TeL 927-3559

52—Id M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9B pusmečiui aufomobHIe 

Liability apdraudimas pansinlnkatnt 
Kreiptis - ■ ' —

4645 So- ASHLAND AVI. 
5TM775

LAIKRODŽIAI If BRANGINTUS
Pardavimo Ir Tiliyam 

2644 WEST 69* STRUT
Ttkf.: RImiWc 7-1941

Walking to the school bus, 
to the playground, to a friend’s 
house, to the store — those 
are common experiences a- 
mong school-aged children. 
However, walking without the 
proper knowledge of pedes
trian safety often leads to 
needless childhood injuries 
and fatalities, warns Dr. Albert 
H. Domm, child safety special
ist and former medical director 
of the Prudential Insurance Co.

Here are some bario rules 
which Dr. Domm urges par
ents to Impress on their 
children:

PUNCH PRESS 
OPERATORS

We have openings for 1st shift, 
for operators, with 3 years exp. 
No set-up. Excellent benefits, 
quiet neighborhood.

BELL ELECTRIC 
778-6111

Equal Opportunity Employer M/F
HELP WANTED — MALE-FEMALE'

I - Darbininkų ir Darbininkių

M. ŠIMKUS 
Notary Public .

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai j Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 

***

Walk only 
on the side
walk; where 
there is no 
s i dew alk 
stay on the 
left aide of 
the road fac
ing the on
coming traf
fic; cross 
the street 
in marked

į ‘A'4?
Dr. Albert
H. Domui 

crosswalks: look left, then 
right before leaving the curb, 
making sure the way is clear. 
Finally, watch for turning 
cars and walk quickly whin 
crossing.

According to Dr. Domm, 
children should wait for the 
school bus on the curb or in 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 
the bus in mid-street, they 
should walk in the safety 
zone to the crosswalk and 
then directly to the curb. 
When crossing to the opposite 
ride of the street, they should 
wait until the bus has moved 

- on, rather than risk being

\NEW RESTAURANT
has immed. openings for salad pre
parers. Line cooks day & night, pre
paration cooks night, & dishwashers 
Apply 94th Aero Squadron 1070 S. 
Milwaukee, Wheeling.

BEST THINGS IN LIFE

GA 4-8654 IMtUkAHC

blate Farm Lite Insurance Company

MAUJliNOŠ, CWGASo’t, ill, TuMd«r. July 11, 1978




