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SCARANSKIUI RUOŠIA MIRTIES BAUSMFISPANIJOJ, PRIE TARRAGONOS, SPROGO DIDELIS SUNKVEŽIMIS SU DUJOMS
lė- 

pri-

Žuvo 200 vasarotoĮv, apdegę ir miršta 
Valencijos ir Saragosos ligoninėse

SARAGOSA, Ispan. — Austai kalnuose vingiuotu keliu 
kęs 40-ties mylių greičiu sunkvežimis, kuris vežė dujomis
pildytas cisternas, nukrito į Viduržemio Jūros pakraštyje .esan
čiame palūdimyje vasarotojų masę. Sunkvežimiui su visomis 
dujų- cisternomis sprogus, buvo užmušta virš 200 žinomų 
ir apie 600 sunkiau ar lengviau sužeista. Dujų sprogimas buvęs 
toks stiprus, kad dauguma vasarotojų buvo išmesti į orą ir nu
blokšti į jūrą Saragosos ir apylinkės ligoninės perpildytos su
žeistais ir apdegusiais dar gyvybę rodančiais žmonėmis. Kaiktr 
rie yra taip stipriai sudegę, kad daktarai netur vilties juos iš
gelbėti.

San Carlos de la Rapida pa
plūdimyje buvo daug iš Euro
pos privažiavusių vasarotojų: iš 
Prancūzijos, Belgijos, Vakarų 
Vokietijos ir iš kitų kraštų. 
Kaikurie buvo atvažiavę su sa
vo vasarojimui skirtais namu
kais, kurie turėjo prijungtus, du 
jų lankelius ir kuriuos sprogu
sios sunkvežimio vežamos dujos 
dar papildomai sprogdino. Apy 
tikriai manoma,iad paplūdimy
je galėjo būti koks tūkstantis 
suvažiavusių europiečių, kurių 
labai mažas skaičius liko spro
gusių dujų nepaliesti. Vasaroto
jų lavonai buvo išmėtyti plačio
je apylinkėje ir toli jūroje.

Esančios paplūdimio rajone 
vilos bei ispanų gyvenamieji na 
mukai buvo sprogimo sunaikin
ti, o juose buvę gyventojai už-, 
mušti ar sudeginti. Vienas Ispa 
nijos pareigūnas pareiškė ko
respondentams: “Nelaimės vie
toje dujų sprogimas ir to pa
sekmės pavaizduoja pragarą: 
jei kas negalėjo jo Įsivazduoti, 
tai toje vietoje gali pamatyti".

Ispanijos policijos pranešimu, 
nelaimė įvyko Los Alfaques va
sarojimo stovykloje rytyniame 
Viduržemio Jūros pakraštyje, 
vadinamame Costa Blanca, ke
turių mylių atstume nuo San 
Carlos de la Rapita. Nelaimės 
vietočė randasi pakelyje važi
uojant iš Barcelionos Į Valenci 
ją. Pasak policijos, sunkvežimis 
važiavęs ’40-ties mylių greičiu 
posūkyje atsitrenkė į cementi
nę kelio apsaugą. Apsauga bu
vo išversta ir sunkvežimis nudar 
dėjo pakalnėn į žmonių masę 
paplūdimyje.

Išsprogdinta ir sunaikinta va 
sarojimo vieta dabar atrodo ly
giai taip pat, kaip atrodė Jero-1 
Šimo miestas Japonijoje, spro-^ 
gus antrojo karo metu pirma- < 
jai atomo bombai. Paties spro
gimo centre yra išmušta dvide- j 
Rimties jardų diametro skers- 1 
menį turint duobė, o jos gilme I

na siekia keliolikos jardų.
Ispanijos radio stotys nutrau 

kė kasdienę programą ir ėmė 
pranešinėti žinias ir pasakoji
mus iš paplūdimio vietos apie 
Įvykusią nelaimę, vienkart pra
šydamos žmonių paaukoti krau 
jo, kuris yra reikalingas gelbs
tint sužeistuosius, kuriais yra 
užpildytos visos Hgoninės ir mo 
kyklos. Sužeistuosius vežė li
goniniu ir kariuomenės ambu- 
lansai, helikopteriai ir šimtai 
privačiu automobilių;

Pavergtos Tcutos 
turi protestuoti

Pavergtų Tautų protesto 
monstracija įvyks JL978 m. 
pos mėn. 14-15 d. Richard J. 
ley plazoje, Chicago j.

L. K. V. S. “RAMOVE" Chi
cagos skyriaus ramonėnai su 
skyriaus vėliava dalyvauja pa
vergtų tautų protesto demons
tracijoje.

Iškiliųjų lakūnų Dariaus-Gi
rėno didvyriškų žygių 45-kių 
metų sukakties minėjimas Įvyks 
1978 m. liepos mėn. 16 d. 2 vai. 
p. p. Lithuanian Plaza, 67-ta ir 
California gatvių kampas, prie 
jų garbei pastatyto paminklo.

L.K.V.S. ‘RAMOVE" Chica
gos skyriaus ramovėnai daly
vauja minėjime. Skyriaus valdy 
ba susitarusi su D. L. K. Biru- 
ės Draugijos Centrinio skyriaus 
Valdyba padės pre didvyrių 
Dariaus-Girėno paminklo gyvų 
gėlių vainiką, abiejų organiza
cijų

de- 
lie- 
Da.

vardu. Ramovėnas

11

KALENDOMLIS
Liepos 13: Mildreda, Henri

kas, Austina, Vytenis, Daukšis.

Saulė teka — 5:26, leidžiasi
8:35.

Debesuotas, gali lyti.

disidentu teismus 1
Vachingtonas, — Trisdešimt 

JA Valstybių senatoriai, prie 
kurių vėliau prisidėjo daugiau 
senatorių, įteikė senatui rezo
liuciją. smerkiančią Soviet 
Sąjungoje disidentų persekioji
mą ir prieš juos keliamas by
las. Senatas liepos 11 d. rezoliu
ciją vienbalsiai priėmė.

Rezoliucijoje sakoma, kad ji 
išreiškia viso kongreso nuomo
nę. Joje smerkiama disidentams 
iškelti teismai, kaip Anatolijui 
ščaranskiui, Aleksandrui Gins
burgui ir lietuviui Viktorui Pet
kui.

Rezoliucijoje raginama Sovie
tu Sąjunga, jos lyderiai, ieško
ti disidentų atveju žmoniškumo 
ir geresnio klimato, kuris page- 

| rmtų JAV ir Sovietų santykius.

Perversmas Mauritanijoje 
Įvyko be kraujo

Liepos 11 dieną buvo praneš 
ta, kad vyriausybių pasikeiti
mas Mauritanijoje Įvyko sklan 
džiai ir be kraujo praliejimo. 
Pirmosios žinios pasiekiančios 
Rabatą, Maroko valstybėje, sa
ko, kad nuverstasis Mauritani
jos prezidentas Mokhtar Uul Da 
da ir jo buvusio 15-kos narių 
kabineto nariai laikomi namų 
arešto grieštoje priežiūroj.?.

Naująją Mauritanijos vyriau
sybę sudaro 16-kos asmenų kabi 
netas, daugumoje sudarytas iš 
civilių, bet jam vadovaus Pran
cūzijoje karinius mokslus bai
gęs lt. pulk. Mušta ph a Uld Mo
hammed Salėk, žinia buvo per 
duota per Nouakchotto radijo 
stoti.

mounds covered with sodium chlorid. r VIENUOLIKA LIUDININKU “MATE” KAI TEIKĖ JAV ŠNIPAMS ŽINIAS
Valstybės išdavimas baudžiamas mirties bausme, 

Ginzburgui gali duoti ilgus metus kalėjimo
MASKVA, Rusija. — Slaptas Sovietų Sąjungos teismas pir

madieni pradėjo svarstyti Anatolijaus ščaranskio bylą, kurioje 
jis kaltinamas valstybės išdavimu. Pirmadienio popietę ir antra- 
dien, dviejose teismo sesijose liudijo vienuolika sovietų polici
ninkų. kurie savo akimi." “matė", kaip kaltinamasis Ščaranskis 
įteikė Amerikos agentams slaptas valstybės žinias. Teisme buvo 
tiktai vienas ščaranskis, jo giminaičiai nebuvo įleisti į teismo sa
lę ir negalėjo klausyti liudininkų pareiškimų.

Aleksandro Ginzburgo byla 
prasidėjo Kalygoje, o ne Tūlo-j 
je. kaip vakar buvo pranešta, i 
Ginzburgas kaltinamas suirutės 
kėlimu Sovietų Sąjungos gyven
tojų tarpe, sėjant paniką ir 
"kleidžiant neteisingas žinias.

Vis daugiau žūsta žmonių
Vashingtnnas. — Susisiekimo 

ir kelių priežiūros departamen
tas praneša, kad 1977 metais a u 
tomobilių Į nelaimėse žuvo žv

Valstybės išdavimas Sovietu Są.miai didesnis skaičius amerikie-
Izraelis yra pasiruošęs
Beirutas. — Liepos 11 d. Iz

raelio naikintuvai pakartotinai 
raižė Beiruto ir šiaurės Libano
padangę, lyg norėdami įspėti Si t 
riją, kad ji paliktų Libano krikš 
čionis ir jų miliciją ramybėje.

Kairiųjų žiniomis, izraelitų 
karo laivai nuolatos budi Vidur 
žemio jūroj,? pietų Libano pa
kraščiais. Vienkart JA Valsty
bių ambasadorius Richard Par
ker stengiasi surasti išeitį iš 
karštos Libano padėties. Amba 
sadorius skuba surasti taiką iki 
dar neįsiliepsnojo tikras dideliu 
mastu karas

Sovietai yra lygūs 
Amerikai

Vachingtonas. — Dauguma 
Amerikos visuomenės mano, kad 
Sovietų Srjunga dabar jau yra 
susilyginusi su JA Valstybėmis, 
tiek apsiginklavime, tiek ir tarp 
tautinėje plotmėje.

Gallupo institutas, apklausinė, 
jęs amerikiečius, daro išvadą, 
kad amerikiečiai dabar yra dau
giau pakrypę i tautiškumą. Ta 
linkme juos paveikė baimė karo. 
Jie linkę išleisti daugiau gink 
lams. Jie, esą, baiminasi, kad 
JA Valstybių užsienio politika 
vedama klaidingais keliais. Jie 
norėtų, kad Amerika ir toliau > 
pasiliktų galingiausia valstybė.

JAV kariuomenės inžinierius pirmą kartą ištyrė iki to 
to kariuomenei nematytą Saite Lake (Druskvs ežero) 
pranešė štąbui. Nuo tų metų inžinieriai, chemikai ir specialis
tai vis dar tėbetyrinėja Salt Lake druskos-ežerą, aplinkui esan
čius kalnus iir tuose kalnuose matomus druskos klodus ir bu
vusi vandens lygi. Kilo lokio ežero nėra pasaulyje.

me- 
sriti ir

TRUMPAI IŠ VISUR
★

Paryžiun atvykusi Natalija 
ščaranskienė aštria kritikuoja 
sovietinę valdžią dėl pagrindi
nių žmogaus leisiu mindžioji- 

pasiekti Wa-

jungoje baudžiamas mirties 
bausme, o Ginzburgui įstatymai 
reikalauja skirti apri dešimt me 
tų prievartos darbų. Vėliau pri
dedant dar penki metai trėmi
mo. kur turės dirbti valstybės 
paskirtus darbus.

Abu kaltinamieji yra disiden
tai, reikalavę vykdyti Helsinkio 
aktus ir duoti Rusijos piliečiams 
pagrindines žmogaus teises, 
kaip Brežnevas Helsinkyje pa>i-. 
žadėjo. Teismui liudininkai tvir, 
tino, kad ščaranskis teikęs slap 
tas žinias Los Angelas Times re 
porteriui Robert C. Toth. kuri" 
esą buvęs ČIA agentas, bet pas 
tarasis neigia šiuos sovietų po
licijos tvirtinimus.

čių. nekaip 1976 m. 1976 metais 
žuvusių skaičius siekė 45,523, o 
jau 1977 m. — 47.671. Tuo tar- 
pu 1975 m. žmonių žuvo tik 
44,525.

Auto nelaimiu didėjimo prie
žastis yra ta. kad vairuotojai 
nesilaiko 55 myliu Įstatymu nūs 
tatyto greičio*lr kad kelyje pa
daugėjo važiuojančių automobi
lių. kurių tame maišosi dvira
tininkai. motociklistai. maži au
tomobiliukai ir liurbiai bei smSi 
daliai.Maskva kaltina amerikietį

Maskva. — Sun-Times liepos 
12 d. laidoje rašo, kad Anato-j 
liaus Ščaranskio teisme buvo ap 
kaltintas ‘Ia>s Angeles Times"] 
žurnalistas atstovavęs Maskvo- 
je 1974 — 1977 metais minėtą 
dienrašti. Amerikietis žurnalis
tas R. C. Totth 1977 m. birželio
mėnesyj<e buvo tardomas KGB. Įmo. Ji planuoja 
Jam primetama kaltė, kad jis shingtoną. 
bendravęs su Anatoliu ščarans- 
kiu ir rinkęs slaptas karines ži
nias, kurias perduodavęs dabar 
•Maskvoje teisiamas ščaranskis.

Ypačiai Kremlių supygdė, kai 
žurnalistas Toth 1976 m. lap
kričio 22 d. paskelbė “Los An
geles Times" straipsnį, jį paž- 
vardinęs “Rusai netiesiogiai 
davė valstybės paslaptis".

iš

Nebus recesijos
Vashingtonas. — Priešingai 

ekonomistų pranašystėms, kurie 
Bomba Sovietą įstaigoje (pranašavo, kad ateinančiais me 

J tais bus Amerikoje recesija, 
J kongreso biudžeto raštinė skel
bia. jogei recesijos nubusią Esą 
bedarbių "kaičius sumažesiąs, 
bet infliacija padidėsianti.

Niujorkas. — Pačiame Niu
jorko miesto centre, Rokfelle- 
rio pastatuose, buvo padėta bom 
ba, kuri sprogusi apardė Sovie
tų Sąjungos turizmo raštinę. Po 
to, policija dar surado nedidelę 
namų darbo bombą kitame aukš 
te — vienu aukštu aukščiau 
sovietų turizmo biuro. Ją poli
cija išmontavo.

Telefonu buvo pranešta, UP 
žinių agentūrai, kad bombas bu 
vo padėjusi žydų pasipriešinimo 
sąjunga.

-- Ateinančią savaitę prezi
dentas Carteris skrenda į Eu
ropa. kur dalyvaus ekonomistų 
konferencijoje apie Europos eko 
neminę politiką. Jie norėtų, kad 
dolerio smukimas būtų sustab
dytas, nes doleris yra viso pa
saulio ekonominis pagrindas.

Nušovė du jėzuitus
Salisbury, Rodez. — Kaip 

praneša UPI žinių agentūra, šio 
mis dienomis Rodezijoje juo
dieji komunistų partizanai bei 
pogrindis nužudė du jėzuitų or
dino dvasiškius. Iki šiol Rodezi
joje jau spėta nužudyti 19 
sijonieriai bei jų artimieji.

mi-

p ra— Prokuroras John Scott 
laimėjo aukščiausiame teisme. 
Jis norėjo, kad aukščiausias teis 
ma$ uždraustą žemesniam teis
mui pasižiūrėti į jo rinkimines 
Klaidas.

vadai paten- 
n e re iki a žv-

— Izraelio karo 
kinti, kad jiems
giuoti į Libaną. Jiems įsakyta 
pasiruošti kovai prieš palesti
niečius ir Sirijos kariuomenės 
dalinius.

— Londono policija tardo du 
irakiečius dėl buvusio premje
ro nušovimo.

— Antradieni prezidentas 
Carter pasmerkė sovietų suruoš 
tą teismą Anatolijui ščarans- 
kiui. kaltinat jį buvus ČIA agen 
tu, kada jis tokiu nebuvo.
— 14 melų berniukas, paste
bėjęs dūmus, einančius iš Ca 
tannaran viešbučio davė aliar
mą ir išgelbėjo San Diego vieš
butyje apsistojusius gausius 
svečius.
— Lenkijos disidentai, susita
rę su katalikais, bando sušvel
ninti lenkų komunistu partijos 
įtaką laikraščių ir knygų cen-

Egipto prezidentas Sadatas 
dvi dienas tarėsi su Izraelio 
darbo partijos vadu Simonu 
Perez. Sadatas apgailestauja 
kad judviem nepavyko susi
tarti.

Sen. Henry’ Jorkson aštriai 
kritikuoja prezidento Cartenc 
politiką Sovietų Sąjungos at
žvilgiu. Ji nesanti pakankamai 
aiški, o kartais ji sau priešm-

Abudu teigiamieji — ščarans
kis 30 metų, Ginsburgas 41 me
tų amžiaus, griežtai atmetė so
vietų jiems keliamus kaltini
mus. Ginsburgui gresia 15 metų 
kalėjimo, o ščaranskiui — mir 
ties bausmė. Jų teismas ir kal
tinimai sukėlė protestus visame 
pasaulyje.

Baltieji Rūmai Washingtone 
nedelsiant reagavo į Stalino 
eros “parodų" teismų atnaujini 
mą. pabrėžiant, kad tokie teis
mai tik parodo Sovietų sistemos 
silonumą ir yra vienas repre
sijos būdas, sujudinantis viso 
pasaulio sąžinę.

Los Angeles Times rašo, kad 
abudu teisiamieji — ščaranskis1 
ir Ginzburgas buvo Helsinkio] 
sutarties vykdymui tikrinti ir 
žmogaus teisėms ginti grupės 
steigėjai ir nariai, ščaranskis be 
to buvo veiklus kovotojas dėl 
teisės žydams emigruoti iš So
vietų Sąjungos.

Ginsburgui kaltinimų prigal
vota daugiau negu ščaranskiui, * 
bet jie neįtraukia į 4 
grupę. Pavyzdžiui Ginzburgas 
kaltinamas nuo 1973 iki 1977 
metų pasireiškęs “subversyvėje 
veikloje", iš užsienių gauna
mais pinigais hnansavęs orie- 
šišką veiklą visokių kr minališ- 
kų elementų, jų tarpe profesio
nalų žmogžudžių, buvusių vo
kiečių fašistų gaujų ir pakali
kų, dalyvavusių masinėse sovie
tų piliečių žudynėse. Negana to, 
Grinzburgas esąs be moralės, di 
delis girtuoklis ir išsisukinėjęs < 
nuo mokesčių mokėjimo.

Prez. Carteris 
kaltina kongresą

Vachingtonas. — Prez. Carte
ris pasikvietęs kongreso svar
biausius atstovus bei partijų ly
derius pareiškė, kad kongreso 
nariai išdarinėja lengvabūdiš
kai valstybės paslaptis, tuo pa
kenkdami Amerikos saugumui. 
Prezidentas taipgi priminė, kad 
ir pati administracija dažnai tų 
paslapčių neišlaikanti.

i
Kremlius ir ju satelitai

> visur mato šnipus
Boise, Ida. (AP). — Vienaip 

ar kitaip į Kremliaus orbitą 
įtraukti kraštai, o taipgi ir pats 
Kremlius visur mato tik šnipus, 

1 ypač amerikiečių asmenyse.
Amerikietis L. Hansley gumi
niu laiveliu plaukęs Zairės upe 

• Angolos pasienyje. Jis angolle- 
]čių buvo suimtas ir apkaltintas 
{šnipinėjimu. Laimė, kad Ango
los teisėjai į amerikieti žvilgte
rėjo ne maskviškėmis, bet savo 
mis akimis Tok u būdu ameri
kietis išlik > gyvas.

Mažesnis javu derlius
Vashingtonas. — žemės ūkio 

s. suvedęs duome
nis, sako, kad šiais metais javų 
derlius bus mažesni" 4G. bet, 
visdėlto. javų derliaus pertek
lius būsiąs ir šiais metais ki 
1,3 milijonų bušelių. Todėl, pa
sak žemės ūkio departamento, 
duona neturėtu pabrangti.

“mirtinųjų’’! departamentas

Abudu teisiamieji yra žydai. 
Rusų ortodaksų .Teruzolimos ka- 
t'xiros sienoje nakties metu iš
paišyti dideli šūkiai: “laisvės 
ščaranskiui! Už kiekvieną žydą 
po du rusus!



GERI LAIKAI ČIKAGOJ
šios vasaros pramogos į Klekveną savatgalį — šešta

dienio ir sekmadienio rytme
čiais lygiai 9:58 vai. n to iš Ran 
dolph Street Station išvažiuos 
elektrinis South Lakeshore trau 
kinėlis, kurio viena, vagonas su 
50 sėdimų v etų skiriama^ ne
mokamai (free) šeimoms, norin 
čoms tą dieną vapiknikauti gra 
žioje gamtoje tame parke. Trau 
kinėlis sustos 11. vai. priešpiet 
Kemil stop, arti Beverly Sho
res, kur šeimas pasitiks parko 
pareigūnai r nulydės į parką. 
Tie piknikai pavadinti “Family 
in the Dunes” (šeimų dienos Ko 

1 pos^”. Traukinye ir prie par
ko linksmins juokdariai (klau- 
nai). magkai, “mimistai” (mi
mikos “menininkai”) ir muzi-

Čikagos miesto meras Micha
el A. Bilandic praėjusį ketvirta
dieni r a keF)ė plačią programą 
ateinantį rugpjūčio (Augusto) 
mėnesio Ji dienos, šventės cent 
miesto šventės (City’s Chicago 
Fest), kuri prasidės rugpiūč o 
I diena ir nusitęs iki to paties 

[ji no% šventės cent 
>us pne Navy Pier, 
uaugiau kaip 275 
šito divertismen- 

š modernių “rock”

-in
Vi it 

/rtųv*- a’ 
tus. drug 
jaunimo damų muzikos ir šo
ki ų. dalyvaujant to meno žvai
gždėms — dainininkei Helen 
Berldy ir “rock “žvaigžde' Andy 
Gibb, kurie savo programas at
liks rugpiūčio 11 ir 13 d. Įvai
ri* programos į vairiose sceno- 
e -ausumoje ir vadenyje prasi 

dės nuo 7:30 vai vakaro. Tikė
tai $3:50; prie vartų S4. Vai
kam- iki 12 melų amžiaus, kai 
drauge su tėvai-, įėj mas nemo-' 
karnas, “oensininkams” SI. Per 
visa Festivalio laiką prie Navy 
veiks 26 restoranai. Tikėtai bus 
jau iš anksto parduodami viso- 
-e Sears krautuvėse, Miesto sa
lėje (rotušėj) maisto krautuvė
se (Dominicks r kt.). Progra
mos. kur tiksliai surašyti kiek
viena diena, kur ir kas įvyks 
“(THCAGOJ ST. Mayor Bilan
dinc’s Lakefront Festival of mu 
sic and fun”, gaunamos visur 
kur gaunami tikėtai.

Šeimų ekskursijos į “Sandūbus”

kelbta. bet norint plačiau suži
noti prašo skambinti 744-6525.

Šventadieniais Kultūros Bušai..

važinėja nuo Art 
vieni šiaurės kiti 
vežiodami norin- 

Čikagą iš geriau-

Čikagos mero pranešimu, pra 
dedant šeštadieniu, liepos 8 d. 
kiekvieną šeštadienį ir sekma
dienį per 7 savaites, taigi ketu
riolika Pietinės Paežerės gele
žinkelio (South Shore Bailroad) 
vagonų paskirta specialėms Či
kagos miesto gyventojų šei
moms ekskursijoms į “Sanda
rius’’, dabar vadinamą Indiana 
Dunes National I^akeshore Park 
(Indianos Kopų nacionalinis 
Paežerės Parkas).

Kuris laikas sekmadieniais ir 
šventadieniais Čikagos mieste 
kursuoja specialūs autobusai, 
pavadinti RTA/CTA Culture 
Buses, kurie kas 15 minučių per 
visą dieną nuo 11 vai. ryto iki 
5 vai. popiet 
Institute — 
Pietų pusėn, 
čius pažinti
sios — iš kultūrinė^ pusės.

šiaurės pusės busai nuveža į 
(ir atgal parveža) Meno Institu 
to) Viešąją Biblioteką, Dabar 
tinio Meno Muziejų, Vandens 
Bokštą, Čikagos Istorijos Dr-ją, 
Zoo Farmą, Mokslo Akademiją. 
Linkolno Parko Zoo, Linkolno 
Parko Konservatoriją Tarptau
tinį Chirurgijos Mokslo Muziejų 
ir Navy Pier.

Pietų pusės busai veža į Sper 
tus Judaicca muziejų, Prairie 
Ave. Istorinį Distriktą, Moks
lo ir Industrijos Muziejų, Čika
gos Universitetą, Orientalinį In 
stitutą, DuSable Muziejų. Afri
kos-Amerikos Muziejų, David 
and Alfred Smart Galeriją, 
Field o Gemtos Istorijos Muzie-

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjįmo

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas TalaĮas _
(Tęsinys)

APIE NKVD TARDYMO METODUS 
Politinių kalinių anketas pavarčius

ju, Adler Plannatariumą ir She 
dd Aquariuma.

Chicagos mero ofiso liepos 
6 d. pranešimu, meras Michael 
A. Bilandic sutarė su Polk Bros, 
prezidentu Sol Polk planą kaip 
galima pagyvinti CTA ir RTA 
Kultūros Autobusu panaudoji
mą didesnio skaičiaus Čikagos 
piliečių kultūrai kelti. Sutartu 
plana, Polk išsiutinės pakvieti
mus tūkstančiams manufaktū
ros ekzekutyvų, civilinių ir val
džios įstaigų pareigūnų ir biz
nio bei kt. konvencijų atstovams 
bei patiems čikagieciams pasi
naudoti patogiomis galimybėmis 
susipažinti su Čikagos kultūri
niu gyvenimu.

Meras dabar pranešė, kad pra 
ėjusią Liepos Ketvirtąją dieną 
Kultūros autobusais pasinaudo
jo 1,900 asmenų

— Ispanų policija tvirtina, 
kad Kubos agentai apmoko va
škus. kaip naudoti parakines 
bombas.

>

Great 
American 

□ream 
Machine.

America. U the place that Is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years, 

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shires in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
’ Aam will be a reality.

Now E Baada pay 5’»% b*>r*< wSen bald to 
maturity W b year*. 10 month* (4*1 the fir* • 
yaar). Bond* are rep'eaed if JaM. ftcifn, r 3 
ė^raįfA. When ry»*tod they can be eeahed ♦ 
•t your bank. Internet ia not ecbeeot to state

Take stock in America.

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Leodinskas Stasys, gimęs 1899 m. spalių 6 d. Virba- ■ 
lio miete. Darbininkas. Suimtas 1941 m. birželio 6 d.:_ ,

“Tardydami mušė į galvą ir suko rankas. ReVolverį • 
įrėmę į kaktą, grasino sušaudymu ir reikalavo išduoti 
kontrrevoliucionierių organizacijos narius. Vežant iš Ky
bartų į Kauno kalėjimą, sukvežimyje buvome surakinti; 
Ant galvų buvo užtiestas brezentas, ant kurio užsisėdo 
keturi bolševikų sargybiniai. Sargybiniai elgėsi žiauriai 
ir už menkiausią sujudėjimą grasino nudurti”. (

Strauskas Edvardas, gimęs 1934 m. gruodžio 2 d. Ku~ 
lių valse. Amatininkas — stalius. Suimtas 1941 m. gegu
žės 28 d. Pažvelsio kaime, Kulių valsčiuj:

“Atvežę į Kauną, terčią naktį nuvedė į saugumo rir 
mus tardyti. Rankas buvo surakinę užpakalyje ir su 
kumštimis ir plienine liniuote daužydavo per veidą. Par 
metę ant žemės, kapojo su metro ilgumo plieniniu lynu. 
Smarkiai spardė ir laužė įvairiais būdais rankas”.

Vaitiekūnas Vladas, gimęs 1906 m. spalių 17 d. Vąi- 
nolių kaime, Vaškų valsčiuje. Anksčiau dirbo valstybės 
saugumo departamente. Suimtas 1941 m. kovo mėn. 4 d.:

“Tardant buvau visą laiką mušamas. Penkius kartūs 
buvau sumuštas iki sąmonės netekimo. Turiu išmuštą... 
vieną dantį ir įlaužtus — deformuotus žandikaulius. Mu-/į 

Įšė visą laiką žydai. Mušimui buvo naudojami įvairūs įran ' 
kiai, kaip pistoletas, funkės ir 1.1. Dažnai buvau spardo; 
mas ir kojomis. Kada nustodavau sąmonės, sunku pasą-.

.Jau buvo pašyla, kad bola-r 'lai valymui cremas plaslikl jje d davQ Atsibusdavau jau saugumo depai-
nikams pavyxo išauginti kubo, njuose induose. Etiketėje ra-l J J t , ° , . , .
formos pomidorus. Jie yra pa-poma, kad jis nesubraižo indu1 tamento rūsyje. Atgavus sąmonę, vėl nugabendavo4 ka^- 
togesni sudėti į dėžes ir prista-Į paviršiaus. Tačiau Consumei j Įėjimo kamerą. Tardymai vykdavo visą laiką naktį saū- 
tyti į krautuves, bet šeiminio-; Pieports žurnalo tyrinėtojai lie gumo rūsiuose”.
kės jų nemėgo ir nepirko. Alu-į pos mėnesio laidoje rašo, kad] Gaižauskas Juozas, gimęs 1896 m. kovo 15 d. Žemdh” 
mmum Houseware Cg. Ine.,»jis subraižo stiklinius ind,ls.jbys. Suimtas 1941 m. balandžio 25 d. savo namuose PsdEI* 
Maryland Heights, Co., prade-j Tinkamas valyti enemalį ii j kaime ’ ’ "
jo gaminti Egg Cuber, pada-; porcelaną, bet nerekomenduo-j UTZ . _*__ __ __
ranti kubo formos kiaušinius.
Jis kainuoja $2. Reikia išvirti 
kiaušinį, jį dar kartą nulupti 
ir įdėti į tą kubo foimą, už
dengti į vidų įeinančiu dangte 
Ii u ir prispausti graižtuvuotu 
kamščiu. Kai kiaušinis atšalu.’ 
jis būna kubo formos. Etiketė 
jė nėra rašoma,' kuriems ga
lams yra reikalingas tokios for
mos kiaušinis?

‘tinas žemesnėje tempei atūro-' "Kai mane areštavo, buvau išvežtas- i Kapčiamiestį 
je įrūdytam enemaiiui. Soft ir saugomas stiprios sargybos. Pralaikę čia tris dienas, 
Scrub 13 uncijŲ buteliukas kaiiišvežė į Marijampolės kalėjimą. Tardė nišai ir iaBai niii;

šė. Išmušė man du dantis. Spardė visą Idikži Itbjoriiis.
Paskiau, išrengę iš rūbų, įmetė Į karcerį ir išlaikė visų 

tojams. Dunn & Reidman Co. parą. Tuo laiku nedavė visai ir valgyti. Atvedę vėl į tar- 
Califoinijoje pagamino ir par^ymą, įrėmė į krūtinę pistoletą ir liepė prisipažinti ir iš- 
davmeja uz :£2,98 kaloriją kitus. Aš tylėjau; neprišipažniaU.t’P&''vfedit,tr tardy-
tuokle — Nutrition Slide Gtl-; , - • 2;.* n--.-........ . tmo smarkiai susirp-au. nes kareervie. nprsisaldžiau”- ~ . . *

nuoja 79 centus.
©Naujiena kalorijų skaičiuo-

mo smarkiai susirgau, nes karceryje persišaldžiau’’^ ~ . - * 
Stabingis Jurgis, gimęs 1897 m. rugpiučia i d; Pėt-

jūsų veidas iš ryto būna 
patinęs, bandykite ma- 
druskos kiekį ir vakare 
valandą prieš atsigulant

9 Jei 
tarsi 
žinti 
bent
negerti vandene Jei va tarsi 
patine tik paakiai.
ant jų vatos gabalėlius, sudrė
kintus ledų vandenyje.
• Netiesa, kad grepfruitas pa 

deda sudeginti riebalus, esan
čius jūsų kūne. Jis yra tik ma
žo koloringumo, todėl pataria
ma valgyti, norint suliesėti.
• Clorox Co. pagamino ir iš

leido rinkom naują vaKmo prie 
mono, pavadintą Soft Scrub.

uždėkite

ide. Ji duoda informacijas apie
virš ‘300 produktų maistingu-
m;J) kalorijas ir kitas pagrin- roškų km., Veisėjų valse. Dirbo Seinų miškų urėdijoj lais . 
dines žinias. vai samdomu prižiūrėtoju. Suimtas 1941 m. sausio 8 d.

Veisėjų miestelyje: _ . ' ' j
„Tardomas buvau penkius kartus. Pirmą karteį tar- .

dė laisvai. Kitus keturis kartus buvau labai mušamas. Du 
kartu tardė tam pačiam kalėjime tardomajame kamba- >

• Agr. B. Stankevičienė duo
da tokį šaltibaršėių su 
dorais receptą:

4 šaukštus pomidorų 
ar 4 šviežius pertrintus 
dorus. I morką sutrinti 
kia trintuve, : 
ir krapus supiaustfti, ; 
nulupti ir sutrinti stambia trin 
tu ve. užpilti 1 kvortą atšaldy
to virinto 
2-3 šaukštais grietinės. Valg'v 
ir su keptomis bulvėmis.

.V. Miškinytė

pomi

ASTRO-DESTINY
Artės

21 - Apr. 13

TAURUS
Apr. 20- May M

CTEMTNT
May 21 - June 21

CANCER
June 21 - July 21

LEO
July 21 - A nr. M

VIRGO
Auf. 23 - Sept 21

LIRRA 
SepL 21 - Oct H

SCORPIO
Oct. 23 - N*r. 21

SAGTTTARlV?t
Nrr. 22 - Dec. 21

CAPRICORN
Dec. 22 - Jan. 15

AQFARM R
JaA. 20 - Fe&. if

megs .
Fcklf .1M.9
♦tmlm

1

Jealousy can wreck a valued relationship. The clock 
will be against you. You work hard and still cannot

Woteh out for tn evedy *r*eHo*o< rieto la a retefk* 
wh© n ckxe to you. A flrw. hand U needed.

Your imagine Her con ploy hovoc w»Hi you. Broorfnf 
wrH gal you nowhere^ Think posiNvelyl 
frivolity seem to b» utmost thltweek. Take Sma 
and really enjoy yo/rjelf. The tariau! things will be 
second.

Your moodi vary 10 much this week that you will nol 
be the eoriwt penen to Hve with. k*i a good 
to seek solitude.

D’street!ont are many fhlt we4t. Don1! be deterred 
from your malft purpose. Perseverance pays off.

You unbend tn your feelings for others, and it h 
jreat bnprovereent towards fomXy rdatia^pe.

2*fylng on one’< self h not the only answer. O*****1 
ore only to eager to assist you.

by to run whoU show. Not Only ij ««m» 
possible, but it could be hozordout to your beolHv.

Vour good de*<h are mounting and the benefits aee 
shared with oMer folks. Helping others It In reality 
helping yourself.

You eiujt place ewpKoeif on fhe long range plant fat 
you ond your family*

yox foture. Yew con *s«c»ed rf you <ww v4ilrng to 
toafre mHFUm.

tyrė
pomi- ryje. Gegužės 24 d. buvau nuvežtas į Lazdijų NKVD, čia 
smul-'be pertraukos tardė 48 vai. — dvi paras. Kada jau iiūši- 

svogūnų laiškus bosdavo, pastatydavo milicininką saugoti. Naktį dnt šo* 
.^u|r:^ fos miegodavo tardytojas ir dežuruojančiam pasakydavo, 

■ ’ kokiomis valandomis jį pakelti; Po 40 valandų, matyt,
vendens. 'užjjaitinti nusibodus tardytojui mane tardyti ir negavus tinkamų 

-. žinių, buvau labai sumuštas ir įmestas į tam tikrą skie
pą. čia buvo tik mažas langelis 2'0-25 srii. ir sdsKvtfe. Pe 
šio tardymo 7 d. nemačiau, nes akys nuo’ nuŽiffib būyp 

, užtinusios. Mušė funkėmis per akis ir galvą, tšvedilš/LŠ 
skiepo, man tardytojas per dantis košdamas, pasakė n ^Aš 
pats padarysiu išvadą, kad tavo koja ant šios žemės.ne
vaikščios”.

Musteikis Mečys, gimęs 1915 m. lapkričio 28 d. Lair 
čiūniškių kaime, Salako valsčiuj. Vaistybifiio bafiktf tar
nauto jas. Suimtas 1941 m. balandžio 2Š8 d. Telšiuose:

“Mane pradėjo tardyti tuojau suėmus, Telšių NKVD 
patalpose. Tardė pats Saugumo viršininkas Morozovas ir 
dar du tardytojai. Iš karto tardė geruoju, reikalaudami 
prisipažinti, ir provokatoriškai aiškino, kad man gintis 
nereikia, nes visi mano draugai mane išdavė, ir Žš ginda
masis tik pasunkinsiąs savo padėtį. Kada tuo nieko nelai 
mėjo, bandė išgauti žinių grasinimu, žadėjo is manęs 
padaryti “blyną”, sušaudyti, sodinti į elektros kėdę ir .Lt 
įspūdžiui padidinti vedžiojo po niūrius kairibafftfs, kur, 
matomai, atlikdavo panašias scenas ir kitiems. Patį če
kistų siaubą patyriau Kaune per antrą tardyriiąJ čia ma
ne atvežė apie 10 vai. ryto į NKVD patalpas, kur per tar
dymus, geruoju ir provokaciniu būdu nieke belaimėję, 
pradėjo mušti. Šis tardymas truko apie 20 vaL sū trtunpa 
pertrauka vakarienei. Mušė pasikeisdami, nės Viėnam 
mušti atsibosdavo. Bet kartais iš karto' mušdavo tr^s-ke- 
turi žmonės. Mušė kumštimis ir presu. Smūgius gauda
vau visur: į galvą, krūtinę, pečius, šonus. Skaudžiausi 
smūgiai buvo į šonus. Tardymą baigė tada, kai visai nd- 
silpau ir sudribau kėdėje, kurioje per visą laiką turėjau 
sėdėti rankas sudėjęs ir nejudėti, lyg kareivis po šautu
vu. -. / •

.(Bus daugiau).
1 „ MaWIKNOS, CHKUMJO «, tu.Thursday, July 13, 1978
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NAUJA AKTUALI PROGRAMA “NAUJIENŲ” PIKNIKE
Praeita žiemą T. Serapinienės suorganizuotas R. Lietuviu 

Bendruomenės dainininkę būrelis pirmą kartą viešai ir sėk
mingai pasirodė 1978 m. balandžio 7 d. Šv. Marijos Gimi
mo parapijos salėje, Marquette Parke, atlikdamas meninę 
programą Romo Kalantos minėjime.

Gegužės T7 d. R. Lietuviu Bendruomenės pavasariniame 
baliuje, Cicero šv. Antano parapijos salėje, šis būrelis, pa

ruošęs specinl'C programą, ją atliko su didžiausiu pasise
kimu.

Dabarties Įvykiu aktualijas bei visuomenės reakciją vaiz
duojančias dainas liepos 16 d. Nauįienę ruošiamcme pikni
ke, Polonia sode, padainuos šie būrelio nariai: F. Braunie- 
nė, I. Pransk°vičienė, S. Pranskevičius, S. Rudokas, Runi- 
mienė, I. Serapinas, T. Serapinienė ir K. Venckus.

MIAMI, FLORIDA tik reikšmingesni pasireiški- 
! u tai, bet ir mažyčiai gyvenimo 

, x». . . v. . . » . . . trupinėliai skatina tarpusavyje
Anšciausiai čia susispietę he- bėjo su dideliu iškilmingumu *s >įesljs 

tuviai tebesidžiaugia gausiu-ir galia. Su pamaldžia pagarba 
antplūdžu šauriečių žiemos me išklausyta svečio iš New York,;
tu. Tačiau patrauklioji Florida kun. Pr. Gedgaudo valgį laimi- 
yisais vandenyno pakraščiais’ nanti malda, 
prisklido savaisiais saulėlydžiu 
pasidžiaugti. Ir Miami nebepir- 
mauja turėtu pranašumu..

Kai jau ir nebetaip stiprios 
jėgos, bet daroma kas pagal iš 
galės įmanoma. j - .v. * jJo V. Norvaišienė su I). Jonušu 

Šiais metais ankstyvos Vely-ir duetu išmėgino \iena dai-| 
kos, ir ir tebesitęsiantis žiemos'nelę.
užsispyrimas, į Miami L. A. P. Į

Muzikos Danutės Liaukmi- 
nienės pasišventimu, kvartetas: 
Jane ir Domą Kaunaitės, Valeri
ja Norvaišienė ir Sofija šepu- 

l tienė padainavo keletą dainelių.

Kovo 2 d. Sandara n SLA pa 
rengė bendrą pobūvi šv. Kazi
miero paminėjimui. K. Koda-
tienė išsamiai nušvietė jo reik-j 
šmę katalikiškai Lietuvai. Ma
lonu paminėti, kad savaitės vi
duryje atsilankė virš !00-to na

Kad ir nėra dar pastoviai lie-, 
tavišky pamaldų klausimas iš-} 

Po gerų pietų, ir velykaičiu' prėslas, jau nebesudaro didelių 
Įdubą nelauktai priviliojo virš’stiprumo išmėginimo.buvo suki sunkumų panorus jas 
300 dalyvių — narių ir svečių! giai pasišokta. Kas be ko —jta- Pagrindinai

„ ; turėti. I 
tam padeda Dr.

(dar užsilikusių) iš tolimosios!sidalinta dienos įspūdžiais, atei kun. V. Andriuška, nors ir to-' 
šiaurės, o taipgi ir iš artimųjų nančių subuvimų įdomybėmis J lokai 
naujakurynų. Tat ir nestebėti- ir, svarbiausia, moterys apsita-

nuo Miami 
mas.

gyvenda-

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PAŽANGOS LIUDYTOJAS jfe

Telšių —?
laikais, sujunsė? Didzi<i< LittuY<ftuJ<Uipėd€t kraštai r šis gele»
linkt lis buvo .'įrižiaL pastityti<pastatytas ĮjiltasLtiet.SaL&n tais;

vyro Keistučio rūpestingai slau 
goma. greitui grįžta prie buvu
sio judi limo. 1 ž.rian Al D. Ivm 
lakis. Pianas Ai i šališkas ir Zig
mantų mamytė uošvė negaiš 
tokiu greičiu pasveikimu pasi
gėrė::. Visi trys yra saviškių su 
dideliu rūpesčiu prižiūrimi.

P. šilas

na buvo, kad ir velykinė gies-jrė rūbų įmantrumą vienos 
in ė * “Linksmą dieną” miškam-1 prieš kitos pranašumą. Tat, ne

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J, Jaeminaa, A KISS IN THE DARK, Pikantiškų ir intvmių uuoiykli: 

apvalymai, paimti 11 gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba. išleista
130 pat Kaina SL30.

-I Or, Jixttii B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijų 
Mntraata nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
pąL, kainuoja $2.00. j,
-a/ pr. Jowas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT Istoriniai DLK Vy 
/tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 paL Katna $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Mų knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
Jtttaa- knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
pUigtoę perlaKU-

NAUJIENOS
1739 Beiti Habted Street, Chicxge, 2X $3183

Miami Lietuvių K. K. Mote
rų Draugija motinų paminėji
mui pamaldas suorganizavo 
gegužės (> (i. St. Fransis De Sa
les bažnyčioje (ji jau lyg ir 
nuolatinė lietuviškoms pamal
doms). Mišias atnašavo ir pri- 

Į taikytą pamokslą pasakė Dr. 
kun. V. Andriuška.

Gi per Sekmines ’— gegužės 
14 d. — Miami L. A. P. klube

- įvyko pats minėjimas. Parink
toji pagerbimui motina buvo 
Ieva N’oreikienė. Ji simboliniai, 
apdovanota orchidėjomis.

Apie motinos reikšmę šeimo
je. tautoje ir žmonijoje, -gan 
sius svarstymus patiekė Ada

Skučienė. Ypač iškeldama 
pirmųjų lietuvių imigrančių 
motinų pasiryžimą įkvėpti vai
kams lietuvybės posėlėjimo ug
nelę. Pasigedo panašios ištver
mės naujųjų ateivių tarpe.

Su dideliu įsijautimu, dienai, 
pritaikintas dainas padainavo 
solistė Ona Blandytė - Jamei- 
kienė.

Solistės atvangos pertraukė
lėje, Jazbučių penkmetis anū
kas drąsiai ir įdomiai padekla
mavo motinai skirtą eilėraštį, 
ir visiems gausiai plojant pa- 
deklavamo dar ir antrą.

O. Blandytės koncertas stipriai 
prisidėjo prie motinos pagerbi-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
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š.m. Liepos 16 d., sekmad.POLONIA SODE
46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

0

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

mo sėkmės, gausiai privilio
jau t svečių iš viso rytinio paat- 
lančio—net iki Juno Beach.

Gegužės 28 d., sekmadienis, 
klube buvo skirtas Al. D. Kau- 
lakio 80 metų sukakties pami
nėjimui. (Aprašymas atspaus
dintas Naujienose).

Birž. 11 d. Baisiojo Birželio 
minėjimas praėjo susikaupu
siu ryštu siekti Lietuvai lais
vės. Praktiškumo sumetimais 
Altos skyrius nutarė ir papra
šė, kad minėjimą suorganizuo
tų ir pravestų klubo meninių 
reikalų vadovė K. Kodatienė.

Pradžiai bu v. Lieu vos ope
ros solistė Antanina Dambrau
skaitė. K. Kodatienės sukurtą 
ir jos skaitomą eilėraštį — 
“Prie Nemuno Krantų” palydė
jo balsine ar niūniuojančia melo 
dija, akopanuojant muzikei Da 
nutei Liaugminienei.

Sekė klubo direktorių pirm. 
Pauliaus Leono gerai išmąsty
ta paskaita apie 1940-41 ineta"is 
skaudžius įvykius ok. Lietu
voje. Priminė, kad turime glau 
dintis ir grūdintis kovoj dėl sa
vo gimtojo krašto laisvės. Mū
sų balsas visad turi būti kelia
mas ir girdimas, kada tik gali 
pasitarnauti laisvės siekiant ar 
tautos garbę ginant. Ir tuojau 
pat buvo patiektas ir priimtas 
protestas prieš N’BC t el. Co. pa
ruoštą HOLOCAUST film oje 
mus šmeižiančius momentus.

Pabaigoje sol. A. Dambraus
kaitė, akompanuojant D. Liaug 
minienei, padainavo keletą dai
nų i»- vieną ariją iš operos. Ir 
jai vadovaujant, visi pagiedojo 
Apsaugok Aukščiausias

Birželio 18 d., tėvams pagerb
ti dienoje, klubo vicepirn inin-
kė Sofija šeputienė pristatė klu 
bo pirmininką šiais metais pa
gerbti. Prisegė įaudoną rožę ir 
įteikė, tautiniais raštais ok. Lie 
tuvoje išaustą, kaklaraištį. Visi 

! padainavo, pab'nkėdann sveikų 
9 metu.

Dar S. šeputienė su O. Vaiče 
Ikonicae perteikė K. Kodatienės

sukurtą humoristbi: dialogą 
apie lengvabūdę jaunuolę ir vi
lingą berną.

Klubui priartėja atžymėtini 
30 metų nuo įsteigimo ir 25 me 
tai nuo namų pastatymo. Su ar 
tėjančiu sezonu rūpinamasi tų 
sukakčių tinkamu paminė;! 
mu. Tuo tarpu ruošiami albu
mai, kuriais būtų pavaizduota 
klubo veikla nuotraukomis ir 
periodinės spaudos iškarpo
mis.

★
Be visų kukliai parengimais 

atžymėtų įvykių, tenka guostis 
ir gvwenime kylančiomis nesėk

— Los Angeles Times repor
teris R. R. Toth tvirtina, kad 
daugiausia žinių jis gavęs iš 
E. Trofimovo. kuris gavo leidi
mą išvykti i Izraelį Toth tvirti
na. kad jis gavęs žinių iš Šča- 
ranskio apie sovietinę psicholi- 
gią ir jas paskelbęs Los Ange
les dienraštyje.

— Karo pabaigoje japonai 
paslėpė Filipinuose daug vertin
go grobio, kuris iki šio meto ne 
surastas. Tvirtinama, kad da
bartinis F lipinu prezidentas Mar 
cos turi savo pirštus prie to gro 
bio pridėjęs.

— Irake buvo sušaudyti keli 
karininkai ir civiliai, laikyti ka
lėjime uz šnipinėjimą Sovietų 
Sąjungai. Brežnevas prašė nu

mėmis. Tik po birželinio minė
jimo, staigiai širdžia sunegala
vo, kolonijos darbščioji rūpin
tojėlė kultūriniais renginiais, 
K, Kodatienė. Skubota pagalba 
ir atydžiu rūpesčiu. O. ir D. 
Braukliams talkinant, savaitei 
praslinkus., jos širdį apratėliu 
sustiprinus, sugrįžo į namus ii’

teistų pasigailėti, bet Irako ka
riai vienuolika nuteistųjų ir su
šaudė kalėjimo kieme.

Rašvtojo Solženicyno žmo
na Natalija pareiškė kongreso 
komitetui savo įsitikinimą, kad 
Aleksandras (iinzburgas bus 
pasiųstas į kankiniu stovyklą 
įvairiems prievartos darbams

— Trečiadienio rytą sekreto
rius Vance Ženevoje (’ar kar
tą pradėjo pasitarimus apie 
atomo ginklu kontrolę.

- 21 melų nesulaukusieji jau 
nuoliai neturi teisės savo au 
tomobiliuose vežti jokių alko 
holinių gėralų. Jiems taip pat 
uždrausta pirkti tie gėralai 
Nutarimas jau įsigaliojo.

Iš Manistee aerodromo pa
vogtas lėktuvėlis rastas viena
me Floridos aerodrome. Jis 
gerakai apgadytas. Policija ti
kisi vagilius surasti.

— Chicaga gaus keturis mili
jonus dolerių iš federalinės 
valdžios įvairiems darbams.

, _ ___ ____________________—gę

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS V=!KĖJO_1R RĄŽYTOJO^ATSIMINIMUS^ 
A. J? Gussen-'— MINTYS IR DARBAi, ŽSa^psL, IteŠančins 1905 

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunis dienas Ir sugi- 
ry pi n i m.y...........     ■■■■------ — _

OtT'aTJ. Gusscn — DANTYS, jų priežiūra, sveikati ir grožii.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais virbeliais tik ----------------------------- ——

Dr. A. J. Gus^n — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ---------------

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čakį arba monay ordarį, pris 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntime lilaldoms,

NAUJIENOS,
173J So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 10608

{ Taupykite dabar 

f pas mus '1

Tss xtj ua>om! ]t>f st> 
L'«tx didelius darbiu. Pirma, jl« p&>

Jums pasiekti asmeuižkus jūstj 
uisimojimus. Antri, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prie! 10 mine- 

bIo dlen^, neis nuoiimčius nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Ižduodami Certifikatai, kurie n*- 
4a iki _ ’I

7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėto» 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė* tąak&itos 
’'eša w

5V4%

UNIVERSAI
1800 So. Halstrd St. Chicago, III. 60608
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Marquette Parko ir Amerikos stiprybe
Prieš Marquette Parką praeitą sekmadienį buvo su

trauktos galingos jėgos. Pagal agitatorių tvirtinimus ir 
specialistų apskaičiavimus, Marquette Parkas turėjo bū’ 
ti sutrintas Į šipulius. Ten nebūtų likę nei vieno lango ir 
nei vieno sveiko automobiliaus. Visos tos jėgos buvo or- 
ganizojamos prieš Skokie priemiestyje gyvenančius žy
dus, bet paskutinę minutę visas reikalas nukreiptas Į Mar 

■quette Parką. Vokietijos naciai išnaikino šešis milijonus 
Vokietijos ir kitų kraštų žydų. Čikagos nacių vadas Frank 

; lin nacių, pradėjo ruošti jėgas Chicagos naciams pastoti. 
. Collin dar tebe degė neapykanta prieš Skokie žydus ir ry- 
‘ žosi ten nuvesti savo grupės narius iš Vokietijos pabėgu 
siems žydams priminti, kad vokiečių nacių yra ir Amerr 
koje. Jie nėra tokie gausūs ir, gal, tokie žiaurūs, bet jų 
vis dėlto yra. Skokie savivaldybės tėtušiai, bijodami Col
lin nacių, pradėjo ruašti jėgas Chicagos naciams pastoti.

■ Tie pasiruošimai tiek toli nuėjo, kad jau buvo išleista virš 
milijono ir 300.000 dolerių. Pasiruošimai buvo dideli ir 
jėgos naciams apkulti buvo galingos.

Tos pačios jėgos buvo pasiruošusios žygiuoti ir Į 
Marquette Parką. Jeigu jie būtų prileisti prie Marquette 
Parko nacių, tai iš jų būtų likusi šlapia vieta. Varšuvos 
geto koalicijos vadas Friedmanas Įsivaizdavo, kad naciai 
Įsiveržė ir užkariavo Marquette Parką. Jis norėjo dėti 
garsinimą, kuriame tvirtino, kad naciai “invaded” Mar
quette Parką. Kai ji Įtikinome, kad garsinimai privalo bū 
ti teisingi, kad garsinimu skaitytojų negalima apgaudinė 
ti, ir kad Marquette Parke nebuvo ir nėra jokios nacių 
invazijos. Jie rado išnuomuojamą namą ir jį išnomavo. 
Tame name, užsidarę duris ir langus, jie kartais sueina, 
pasitaria ir vėl dingsta. Marquette Parko gyventojų jie 
neliečia, nes gyventojų dauguma nacius pažįsta, Hitle
rio idėjomis nesidomi ir su jais jokių reikalų neturi.

Federalinis teisėjas Leighton Įsakė Chicagos savi
valdybei leisti naciams maršuoti į Marquette Parką. Jei
gu jiems nebus leista eiti Į Marquette Parką ir ten pasa
kyti kalbą, tai bus susiaurintos jų žodžio ir judėjimo lais
vės. Kai apeliacijos rūmai šio sprendimo nepakeitė, o 
Aukščiausias Teismas teisėjo sprendimą patvirtino ir 
Įsakė Chicagai suteikti naciams reikalingą globą, kad bū 
tų gerbiama ne tik nacių, bet ir kitos panašios grupės žo
džio laisvė, tai buvo aišku, kad eisena turės įvykti ir Chi
cagos policija turės ginti nacius nuo bet kokio pavojaus.!

Svarbus dokumentai apie Darių ir
Girėną

4^

(Tęsinys)

4. Tas pats -h L. G. straipsnis, perspausdintas Ar
gentinos Lietuvių Balsas.

5. Tas pats J. L. G. straipsnis iš A LB perspausdin
tas nepriklausomoje Lietuvoje, 1969 m. rugsėjo 17 d., 
N r. 38.

6. Tau. Brangioji Lietuva. — J. Kumpikas, Naujie
nos. 1971 m. rugpjūčio II d.

7. Tau, Jaunoji Lietuva. — Petras Jurgėla, Karys 
1971 m. Nr. 7.

Vargu, ar tikroji tragedijos priežastis bus kada 
nors išaiškinta. Galėjo būti įvairiausių priežasčių, ga
lėjo būti ir pasQvimas (?). Tačiau, kad lėktuvą pašo
vus, nebūtinai reikia pašauti pačius lakūnus. Užten
ka pažeisti kokį svarbesnį prietaisą, kontrolinį įrengi
mą ar vamzdelį, ir lėktuvas jau gali būti bejėgis.

Gandų versija dėl lakūnų kūnuose rastų pažeidi
mu kulkomis atpuola, ir štai dėl ko:

Buv. Vilniaus Apygardos Teisino Prokuroras Jo
mis j\i’,dabartiniu metu gyvenantis Čikagoje, 1959 
metais kreip si į tuo metu dar gyvą prof. K. Oželį, ku
riam kariu su prof. J. Žilinsku 1933 metais buvo paves
tas Dariaus ir Gi ’ėno kūnų ištyrimas. Prof. K. Oželis 
persiuntė J. I akliui susirašinėjimo tuo reikalu su Lie

Bet Chicagos lietuviai ir kitataučiai, gyvenantieji Mar
quette Parke, žinojo nacių įtaką ir galią. Jie nesirengė 
priešintis necių žygiuotei į Marquette Parką ir nesiren
gė klausyti jų kalbų. Lietuviams naciai buvo gerai pažįs 
lami. Jie žinojo, ką jie padarė Lietuvai ir pačiai Vokieti
jai. Jie paklausė Marquette Parko aldermano Kenneth 
Jakšio ir senatoriaus Frank Savicko, patarusio ignoruo 
ti visą eiseną ir kalbas. Geriausia palikti Marquette Pr 
ko gatves laisvas, kad miesto policija, Įpareigota ginti 21 
žygiuojančius nacius, turėtų laisvas gatves ir galėtų laid 
vai judėti pavojaus vieton.

Amerika, tais pačiais teisės principais besivadovau 
jama, leidžia veikti komunistams, trockininkams, nacio 
nalistams, įvairioms tikybinėms grupėms ir kitoms ma 
žumoms. Kiekvienas Amerikos pilietis turi teisę pareikš 
ti savo nuomonę įvairiais politiniais ir filosofiniais klau 
simais. Amerikoje komunistai veikia ištisus 60 metų, bet 
iki šios dienos jie nepajėgė sudaryti didesnės organizacr 
jos. Jie leidžia savo laikraščius, kandidatuoja į kongre
są, sako ilgiausias kalbas, bet jie nepajėgia įtikinti skai
tytojų. Jų skelbiamas mintis amerikiečiai sukritikuoja 
ir jų judėjimo neremia.

Net 22 naciams drįsusiems hitlerinėse uniformose 
žingsniuoti gatve ir pareiškusiems savo nuomonę Marqu 
ette Parke, prie S. Sacramento gatvės, Chicagos miestui 
kainavo 175.000 dolerių. Tokią sumą reikėjo sumokėti 
viršvalandžius dirbusiems policininkams, gazolinui, Įvai 
riems medicinos patarnavimams ir su žodžio laisve su
rištiems reikalams. Pavyzdingai tvarkomas Chicagos 
miestas gali sumokėti tą sumą, kuri ateinančiais metais 
bus išskirstyta kiekvienam mokesčių mokėtojui. Abejo’ 
jame, kad miesto savivaldybė tokias sumas galėtų mo
kėti kiekvieną sekmadienį. Turtinga, nieko nebijanti 
Amerika gali ginti konstitucijos nuostatus, bet nemano-Į 
me, kad ilgai ji galės ginti žodžio laisvę tų, kurie nepari 
tenkinti dabartine santvarka ir planuoja ją griauti. i

Į Marquette Parką, be tūkstančio sveikų ir stiprių 
policininkų, sugužėjo apie keturi tūkstančiai Įvairaus 
plauko žydų ir juodžių koalicijų, juodų ir baltų darbinin-, 
kų, socialistų, kovotojų ir žiopsotojų. Chicago Tribune re- 
poreterė Maggie Daly, aprašinėdama jos pastebėtus re
tus Įvykius, kalbėdama apie tris tūkstančius čikagiečių, 
pasiryžusių “pamokyti” 2 nacius, šitaip rašo:

“Pavojingesni negu Neo-naciai yra Pragresyvios 
darbo partijos nariai, pagal kelių pareigūnų vertini
mą. Tai yra grupė jaunuolių, juodžių ir baltaodžių, 

i kurie yra labai agresingi ir gerai organizuoti. Pra’- 
eitą sekmadienį Marquette Parke jų buvo apie 350 
narių. Ši jaunų komunistų grupė nešė plakatus “Vi
sa galia liaudžiai”, dėvėjo raudonus šalmus, apatinu 
kus ir dainavo”. (Chicago Tribune, 1978 m. liep. 11 
s., 3 sk., 8 psl.).
Reikės kas nors daryti ir su Chicagos policijai vir

šininkų duodamais Įsakymais, Policininkui Juozui Bat’ 
winskiui buvo Įsakyta užimti vietą ir iš jos nejudėti. Jis 
Įsakymą vykdė. Bet kai prie jo priėjo necių ieškoti atvykę 
medžiotojai ir vienas atsistojo ties Batwinskiu ir paleido 
savo trimitą, tai Botvinskis būtų neišlaikęs, šešių colių 
atstumoje nuo jo ausies leidžiamas spiegiantis trimito bal 
sas ji beveik pertempė. Jeigu jo viršininkas nebūtų Įsa
kęs pasitraukti iš tos vietos, tai jis būtų ką nors daręs tri’ 
mitui ar trimituotojui, jeigu būtų pajėgęs. Kada atei
tyje “nacių medžiotojai” neturėtų teisės tyčiotis iš poli
cininkų, jis turėtų teisę Įsakyti tokiems trimituoto jams 
pasitraukti bent kelis žingsnius nuo jo. Manome, kad kons 
titucijos teisėmis turėtų pasinaudoti policininkai, saugo- 
jantieji žodžio ir muzikos laisvę. Jeigu šitaip pasielgtų 
Rusijos disidentas, tai milicininkas jam kitaip užtrinu-

tuvos atstovu Vašingtone J. Kajacku dokumentų nuo? 
rašus.

Žuvus Dariui ir Girėnui, Kaune tada buvo sudary
tos dvi komisijos: viena — medikų, kuri turėjo smul
kiai apžiūrėti kūnus ir juos balzamuoti; kita komisi
ja — lėktuvo likučių apžiūrėjimui.

Medikų komisijon buvo pakviesti Teismo Medici
nos Instituto direktorius prof. K. Oželis ir VDU medi
cinos fakulteto anatomijos prof. J. Žilinskas. Abu pro
fesoriai šiuo meti jau yra mirę: prof. J. Žilinskas mirė 
1957 m. kovo 15 d. Waterbury, Conn., prof. Oželis mi
rė 1960 m. kovo 3 d. Man tono, III.

Abu profesoriai dar Lietuvoje man buvo gerai pa
žįstami. ir su jais teko ne karta tuo klausimu kalbėti. 
Prof. Žilinskas man asmeniškai niekad netvirtino, kad 
lakūnų kūnuose būtų buvę rastos bent kokios smurto 
žymės. Ar jis mirdamas paliko kokius užrašus, neži
nau.

Kas liečia prof. Oželį, tai susitikdamas su juo Či* 
kagoje ragindavau jį deponuoti savo aulentišką pareiš
kimų apie tyrimo duomenis Lietuvos Atstovybėje, Wa
shingtone. D.C. Prof. K. Oželis sutiko tai padaryti, ir 
1959 m, vasario 21 d. Lietuvos Atstovui J. Rajeckui pa
rašė keturių puslapių pranešimą. Tų pat metų balan
džio 29 d., atsakydamas į mano balandžio T5 d. laišką, 
savo parašu patvirtintą to pranešimo nuorašą jis pri
siuntė ir man. Aš manau kad vra tikslu šiuos doku- ? » 
metus paskelbti mūsų spaudoje.

/. Talalas

Dariaus-Girėno iškapotas užrašas

Dr. Bačkio žodis prie 
Kajecko karsto

Juozas Rajeckas

■Lietuvos atstovo, dr. S. A. 
Bačkio, atsisveikinimo žodis, pa 
sakytas prie Juozo Rajecko, bu- j 
vusio Lietuvos atstovo JAV-sė, i 
karsto, 1978. VH.5 i

Laigti sutvarkyti buvusio Illi
nois valstijos sekretoriaus Paul 
Povėli §4,6 milijonų turtais, ku 
rių greit po jo mirties 1970 m.

Su giliu liūdesiu Lietuvos 
Diplomatinės ir Konsularinės 
Tarnybos, — jos šefo ir parei
gūnu, — vardu atsisveikinu su 
Velioniu. Tos Tarnybos vardu spalio 10 d. buvo nustatyta bu-
poniai Onai Kajeckienei, sūnui 1 vus §3,2 milijonai, Povėli labai 
ponui Gabrieliui G. Rajeckui ir pagarsėjo, kai jo kambaryje 
jo šeimai, — reiškiu labai nuo- (apšepusiame viešbutyje) 
širdžią užuojautą ir kartu pasi-' Springfielde batų dėžeje ir už 
gerėjimą pono Gabrieliaus ne- kampiuose buvo/ rasta apie 
paprastu pareigingumu rūpinau §800.000 grynų pinigų. Likusios 
tis savo tėvelio ir motinos Ilki- sumos rastos investuotos.

Niekas dar negali išaiškinti,
Tad, Mielas Juozai, tebūnie’kaip Powell sugebėjo sukaup- 

Tau lengva šio krašto žemelė, ti virš 4 milijonų, kuomet jis 
kur gimei ir praleidai vaikystės nesugebėjo net juos saugiau pa 
dienas ir kur Lietuvai tarnavai, sidėti. Nors bent dalis tų pini- 
o Aukščiausiojo gailestingumas j gų manoma, buvo papirkimai 
ir pąlaima telydi Tave amžiny- jr kyšiai iš firmų, siekusių gau
bėję. j ti riebius kontraktus.

_____________ 1

mu.

BAIMĖS PASEKMĖS

VILNIUS. — Sovietų iniperi- 
jos-V'aidox’u tarpe yra Įsišakni
jusi tokia didelė baimė, kad jie

Susirinkime atsinsveikinti su J*au nebepasitiki iki dantų apsi-. 
Juozu Rajecku, kuris 47 metus ginklavusiais KGB daliniais, 
buvo Lietuvos diplomatinėje J^erns padėti ir tuo pačiu juos 
tarnyboje, 36 metus dirbo Lie- Pabius sekti imperijos režimo 
tuvos Pasiuntinybėje Washing valdovai, kaip praneša Niujor- 
tone ir čia, per 19 metų, kaip;^erusų emigrantų laik- 
Lietuvos atstovas, gynė jos tei-1Novoje Russkoje Slo- 
ses ir interesus. vo” Jau >Ta suorganizavę taip

vadinamus “liaudies draugovi- 
Šiandieną. kartu su Lietuvos ninkus”, kurių pareiga sekti ir 

Gen. Konsulu New Yorke, p. A. j pranešinėti kiekvieno piliečiol 
Simučiu, — Lietuvos Diploma-j žingsnius, veiksmus, kalbas iri 
tinės ir Ronsularinės Tarnybos j panašiai, neišsikriant nei RGB* 
vardu bei savo šeimos vardu, —«pareigūnų. 1
reiškiu paskutinę pagarbą Ve
lioniui, buvusiam aukštam Lie
tuvos valstybės pareigūnui. ku-< 
ris visuomet su dideliu susirū
pinimu ėjo atsakingas pareigas,,

“Liaudies draugovininkų’’ tei
sės labai didelės: jie gali visa
da įsibrauti į žmonių namus ir 
juos suimti.

dirbo Lietuvos labui ir jos iser. Esą. nedidelei okupuotos Lie 
vijos garbei. tuvos teritorijai tokių “liaudies

PATRICIJA ATSISAKĖ 
RAŠYTI BIOGRAFIJĄ

Patricia (Patt) Hearst, Ame
rikos milijonieriaus laikraščių 
leidėjo Hearst, ~ San Francisco, 
Cal., duktė, kuri prieš * keįėta 
metų buvo “radikalų”- pagroB- 
ta ir priversta dalyvauti drauge 
su grobikų gaujos nariais ban
kų apiplėšimuose, ir buvo nu
teista kalėjimu, tebesėdi fede- 
raliniuose Pataisos Namuos; 
Plesantone, Cal.

Vieno reporterio paprašytą 
parašyti savo autobiografiją, 
atsakė, kad daug kas jai tokius 
patarimus duoda, bet ji atsisa
kė tai daryti, paaiškindama: 
“Žmonės pataria man. kad tu
rėčiau rašyti knygą, bet mano 
nuomonė yra, kad tebesant 24 
metų amžiaus rašyti ką nors 
panašaus į savo autobiografiją 
mažų mažiausia būtų aroganci
ja”.

Velionis, pareigas eidamas, 
visuomet, kiek jo jėgos leido, 
siekė ir ieškojo, kaip ir ką ge
riau padaryti Lietuvos bylai. 
Istorija pasakys, kiek ir kaip 
Velionis Lietuvai tarnavo.

draugovininkų” yra suorgani
zuota 100,000. kurie išskirstyti 
Į 3.933 vienetų grupes.

Paul PaweUo'o turtai
Vienna, Ill. — Piimadieni

• Vilkas yra didelis ėdrūnai 
Kai jam medžicklė gerai pa
vyksta, ypatingai žiemos metu, 
jis gali suėsti iki 10 svarų mė
sos per vieną dieną.

Didžiai gerb. prof. K. Oželiui,
Manteno, Illinoic

Chicago, 1959 m. balandžio 15 d.
Didžiai Gerbiamas Pane Profesoriau,
Neturiu progos jus asmeniškai pamatyti ir ilgiau, 

nekliudomai, kai kuriais klausimais pasikalbėti, tad 
naudojuos laišku.

Esu pasiryžęs surinkti iš mūsų praeities laisvo-1 
jo gyvenimo kai kuriuos duomenis bei dokumentaci-T 
ją, liudytojų pasisakymus svarbesniais klausimais, 
ir t. t. j

Mūsų tėvynei esant okupuotai ir nežinia kada dar ’ 
būsiant laisvai, visi dokumentai ir medžiaga yra oku- į 
panto rankose, tad tenka bent čia esančių gyvųjų pa- . 
siklausti. 'Medžiaga nyksta, liudytojai miršta, daug t 
mums svarbių žinių nusinešdami su savimi, gi čia ma
žai kas tuo rūpinasi.

Konkrečiai norėjau šį kartą Pono Profesoriaus ‘ 
paklausti Dariaus ir Girėno kūnų balzamavimo istori
jos klausimu. Aš pals čia Amerikoje es^i nuolatinis 
Dariaus-Girėno žygiui minėti komitete narys, ir man 
šis reikalas rūpi. ,

Kaune tuo metu buvo gandų, kad jų kūnuose bu
vo rastos kulkųAįokiečių ^kųpacijos laikais 
beveik kasdien Yfihfuje matycfettosf^sti -prof.“ žilins- j 
ku, ir gana artimai snz\juo bendravau. Lankydavau jį, 
jo ūkyje, vaišindavome* ir Lt Mano paklaustas kalba 
m u reikalu, jis vengdavo viską aiškiai pasakyti. Pa
našiai, kaip čia Dr. Tercijonas savo straipsnyje įrašo.

Kadangi šį reikalą iškėlė spaudoje Dr. Tercijonas, 
tai siųsdamas “Vienybės” Nr. 2 ištrauką iš š. m. sausio 
9 d., aš norėjau asmeniškai patirti iš Tamstos, kaip 
buvusio mano profesoriaus, kaip iš tikrųjų buvo: kas 
buvo nustatyta jų kūnus balzamuojant. Praslinko di
delis metų skaičius, pasikeitė ir režimas Vokietijoje, 
ir manau, kad galėtumėt pasakyti tiesą, jei nesate su.- 
varžyti kokiais pasižadėjimais arba ypatingais įsipa
reigojimais. Tas eitų mūsų svarbesnių įvykiu doku- 
mentacijos rinkimo sąskaiton.

Jūsų
★

J. Talalas, 7137 S. Ashland, Chicago.
D. G. ądv. J. Talalui,
Chicago, IIL 1 <

Didžiai gerbiamas Pane Advokate, ,
Dėl D-ro V. Tercijono straipsnio “Dariaus ir Gi

rėno mirties mįslė”, tilpusio “Vienybės” 2 nr. iš š. :n. 
sausio mėn. 9 d., aš parašiau Lietuvos atstovui Wa
shington c p. J. Rajeckui laišką, koriams išdėsčiau 
visa, kas man žinoma apie Dariaus ir Girėno žuvimą, 
šito laiško nuorašą siunčiu Jūsų žiniai kadangi nieko 
daugiau neturiu pridėti, o taip pat ir pono Kajecko 
laiško nuoraša.

Su geriausiais linkėjimais *4
Jūsų K. Oželis - V
Manteno, IIL, 1959 m. balandžio 20 d. 1
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DR, K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pullskj Rd. (ČrovrFord 

Medical Būiiainjt fel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

KOVA SU VANDALAIS
Kad vandalizmas yra smar ginusių’’ vaikėzų apklojami ir 

kfai paplitęs visubse didmies-1 vėrčlaihi jiėhis ^šavafijorišlcai j 
čiiiose. dies visi trfi įįėfai žino- pžaiikbti” kiek pinigų, kad fhsUi 
mė. Ne vifhaž ?Š hiflšų lietuviui įima bfltų už jh š nusipirkti 

ar svaigalu ir iiarkotikiį.
Daug kas galvojo, kad tai

iNkŠfy ik ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tilėf. 695-0633 
^ox Valley Medical Center 

&60 SUMMIT STREET 
*OUTE 5S, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DAUGIS 
GtbYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. HteifMm Ret, Westchester, K.
VALA? DCfe: 3—9 darbo dienomis ii 

tof antra šeštadienį 8—3 vai. 
TiT • 367-2727 ar£a 56Ž 272$

yra nukentėjęs per juos
tai autom bilio antenas iš nak
ties randame nulaužtas, ar pa- yra natilršlu didndėčio g>” 
dangas supjaustytas, a 
išmušti, ar koks kitas 
padarytas.

Be to dažnai girdima, 
kiojė nors vietbje — n r 
kiame garaže ar kokiame ap- su gerbiamus skaitytojus.

:tr langai venimė ir nieko jineš lai nega
li • !• ’“it i* • iJkJ.I

.EI------ BE 3-5893

PR. A. B. GLĖv ĖCKAS 
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 WW 103rd Sfr«J 

Valandos pagal suaitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina a kiš Pritaiko airinius ir 
“contact lenses’”

blogis Įima padaryti. Takiau tdki-j| 
r nuomonė yra klaidingd, k;iš 

kad ko kaip lik dabar ir paaiškėjo ir 
tai ko- dėl ko noriu painformuoti ma

nės | 
leistame ir tuščiame sklype(lo- aš pats (asmeniškai) tokią ko-j 
te) susirenka grupė jaiintiollų va su vandalais laimėjau ir tą j 
ir maš:nose pradeda gerti svai- patirtį noriu su visais pasida- 
ginamus gėrimus. rūkyti jvai- lyti, 
rias marihuanas ir vartoti įvai- j
rius narkotikus, šitaip apsisvai 
ginę darosi vis garsesni, ir dar 
paleidžia iš visu jėgų garsią m u 
žiką. o velia ii. Jg^fę “(Irąšoš”, 
vyksta visi atlikti kokių žygdar 
bių.

Paiš sySrbidiišiSš ddiykas — 
i nereikia ilgai tblcHoti to

kias vaikėzų išdaigas it be rei- 
kal ' kentėti, fteikia išaiškinti, 
k h r jiė šlisirerika, kift jie gru- 

jįjėriits pradedi š<aigintiš ir riaū 
{dbti rfabkdtikiiš ir filČtbojdu sū 

Paskutiniu laiku ant 47-tos sirišti šii Alėtos policijos nuo- 
Cali- Į varfbs viršiirirfkais. Geria tįsiai,

:2clti jei bent keli namų savifririkdij 
ar kelios (at keliolika) šeimų 
bendrai kreipiasi dėl šių nusi
skundimų. Tada policija su
tvarko tokius nenuoramas.

šiame aprašyme turiu malo
numą pristatyti 9-tos policijos 
nuovados viršininką - c inniaų-j 
der’į A. J. Habercorn’ą, kurio 

linkui gyvenantiems žmonėms nuovados būstinė randasi Brid-

Mažeika &1 Evans
M. ŠILEIKIS Eagle Lake, \Vis. (Aliejus)

p
ligent ška moterimi ir. parda-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Brolis i id uos brolį mirti". — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančia mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to. 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

vwwv^svwywrt

Laidotuvių DirektoriaiPALAIDOTA S
RANAS P R C S l S vęs Northsaidė’e namą, apsigy-

Ilganietiš Nurthsaidės gyven-j Kadangi' P
... . . . . veno Calumet Citv, 111.Ilgametis Northsaidės gvven-| vi -n ’ - • *
. . . y . - * - i Kadangi Pranas Prusis turėtojas, visuomenes veikėjas. Pra • , , i . ...J _ . . . ’ x jo daug draugu bei pažįstamu,

nas Prusis. staiga mirė liepos 2 ,ai koplK.ioje įuvo „ausu 4ė. 
d.Kūnas buvo paša, volas lhans;liu LįepOs - d 1() va, rvt() 
Ir >Ū."« ,k?1>č,OJC- . :koPJvčia buvo pilnutėlė žmonių

Pries keletą metų mirus jo; ,/ - f t . ‘ v , suteikti jam paskutini atsisveržmonai, ‘ apsivedė su našlė Gė- > • • . • ' . - kiminą. Genovaite Giedraitienene, naujosios einigracnos uite- ■ , „ - , - > , .’ . prie vargonų pagiedojo keletą
— -—z— — giesmių. “Naujienų” redakto- 

ypatingai daug dėmesio krei- rius Martynas Gudelis pasakė 
pia į vandalizmo išnaikinimą, gražią kalbą, nušviesdamas a. 
Tačiau jiš yra tokios nuomo-.a. Prano Prušio asmenybe, jo į 
ries, kad vietfas gyventojai turi visuomeninę veiklą Ir žmonai 1 
jam padėti, nes policija dažnai bei giminėms pareiškė užuojau . 
nežino, kaš Kokiame garaže,‘tą. 
tuščiame šklvp’ė ar jiel se da-! n - • r . - , , i. - v į Prusis dirbo siuvyklose kaiprosi, kur ir kas renkasi. • i i z* i • < • " T-> -_ ’ , Lė t .. , drabužiu lygintojas. Buvo uni-Man teko pas n apsilankyti • r t,‘ - « •- iii, * j. . K 1 / . jos lietuviu skvnaus valdyboje,bent keletą kartų. Jis vra labai ei U oor i • v • Buvo SLA 226 kuopos narys,malonus žmogus ir greit bei tik K , - „i j u -l4.. ; . ! , ne karta buvo jos valdyboje.sliai reaguoja i įskeltus vanda- o ‘ .■ . ,,
,4 / i Pries keletą metu — Humbolt

ln Park Lietuviu Politinio Klubo 
pazyrfieh kad jo sekretore kai- 5nftinitlkas< įdris Ilk^davosi 
ba lietuviškai, todėl lietuviams-... . . > . 4. ., , .. • • • lietuviams traukiantis is kadai-tas vra labai paranku, sis poli- . .... . ... ė-j.’.-i. jv , 1 ; se buvusios tirštai lietuviais apcijos virsminkas vra atspaus-; . . . . . . ; . .1 i gyventos apylinkes, kai porto- dinęs nH viešų skelbimų, ku-=rjkięčiai (
nuos iškabino languose. kur; o. .. . -’ Praeita žiema p-nai Prusiai 

tele/°nU.buvo išvvke j Florida atostbgu. 
/44-8Ž27 arba jam i nuovada ra*^ . , “ .Tt.. . ' . .„ .. t ‘ ‘ Tai buvo paskutines jo atosto--.i-lstu parašyt! (užtikrinant pra- Riek anksčiau ,ankėsi Ha_į 

nesejo slaptumą). jwaii’ose, Aplankė ir Lietuvą'
Aplikantai nuo i iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 Mriri pasiėmus tokią inicirity^kur jam nepatiko visa santvar-j 

vą ir ^ūtinkuš kaimynų para- ka, kur nėra laisvės, gyveni tik' 
šus bei ffur ;džiūš garažus ir tai, baimė.
tuščius sklypus, kur jie susi-! Pranas džiaugėsi laisvos ša-, 
renkd, p?ašikaji>ejus šii 9-tbs po lies Amerikos gyvėriiinu. Gal 
lie. nuovada viršininku C.J. Ha!tris jį ir rišo prie savo tautos,!

triukšriiaujantiėji• niekad neatitrūko nuo lietinis-.
‘ ‘ ‘ , skaitė “Naujie-i

kur tėvai turėjo naš” ir buvo jų rėmėjas. Jo;

gatvės, tarpe Western ir 
fernijos Avė., tokie vandalai 
buvo pradėję siausti visu smar
kumu ir buvo pasidarę kaip di
džiausia nelaimė, palyginus, ra 
mioje Brighton Parko koloni
joje. Nakties metu buvo dau- 

[žoini didelių krautuvių, banke- 
jlių langai, garsiai grojama

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

susltar*maL varyta tree muzį)<a vidurnaktį neleido ap-
. M < a ^1I1KU1 gyvenauuems žmonėms nuuvauos nusime raunasi nrio-

UTulxLUlN Ab kx LB UTIS ramiai miegoti, o pavieniai pra--geporte (35 ir Lowe St.). Rei- 
jšaliečiai būdavo tokių “įsisma- kia jo garbei pažymėti, kad jis

• -< — -* r* *F»* ""L -C* •*

INKSTŲ, PŪSLES f“. 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrai, i—i popiet 
ketvirti Čį^.vŽL va£
Otiso Ūtff.;' 776-2330 _ 

RttiSinciiw tiiefj 448-5545

EUDEIKIS
Šiuo metu vyksta Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIA USL\ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. VYT. TAURAS
GYfitffoJAS Ifi: C&kURGA$

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligoi.} įsijungti į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvato-

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

Ofisas 2652 WEST 5yth Si R'JET 
Tai; PR 8-1223

OETŠO VAL.: pirm., antiad., treciaa. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ORTHOTEDAfirPROTEZISTAS 
Aparatai^ Protezai. Y to. ban- 
dižai Special; pa gal to lijforhi. 
(Arch Support^ ir t t

2*50 West 43rd St„ Chicago. IIL 60629 
TiliL; PRo^ct 8-5084 .

t

PERKRAUSTYMAI

MOVING :
Leidimai — Pilni apcrauda 

ŽEMA KAINA 
£ lERtNAŠ 
Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas parkraustymis 

Ii įvairiu atstumu*.

ANTANAS VILIMAS
I Tel. 37^-I8S2 arb< 37M996 
j — , - -------------  •----- --------

ftAtfUO itlMOS VALANDOS

YHoi progrtmof H WO'PA, 

14KJ kiL A. M.

LitfirviCf kiTto: kasdien nuo pir- 
fnadienio ,iki penktadienio 3:00 
—3:30 ^al pcfciėt. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. rftd.

Vi8«la Aldona Daukui

T«W.: ^Eml'oct 4-^41#

7159 S». MAPLEWOOD AVE. 
cRtcasg; ill assžį

- - - - - -t

Didžiausiai kailiu 
pasirinkimas 

pu 
^JHnlntei 

Chloa<op

NORMANĄ 
' WĄ 

kf«L 23X5828

677-8439

mis ir privilegijomis-
Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir 

jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėfiliėriiis apdraudofriiš.

★ Dabartinio Vajaus mėtų duodama didelė, net 50% NUb- 
LAwA nuo pirmųjų metų mėtiniu mokesčių.,

i Apšidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei
katos;

ir

iki $5,000.
% ApHkafttai nūo 61 iki 7Ū metų gali apsidrausti $1,000 arba 

$2;000.
★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 

Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-l) 
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-A'
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3)
10 Mėtų Taupomąją apdraudą (10 Year Endowment V-X)

★ P6‘ trijų ttfėtti rfarfetmš garantuojamos neprarandamos ap- 
dratidų verlyfeš (Cašfi Surrender ir Paid-Ūp Value)

Sifiiflkėsrnų ifrfbfMčįų if specialiai šiam VAJUI pritaikytų 
^on-^Iėdica’i apiikaciju gailina gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar finansų Šėifėfofų. Taip pat galima kreiptis ir į Susivieniji
mo Centrą:

Lithuanian Alliance of America
307 36th Street
New York. N. Y. 10001
TO. (Ž12) 563-2210

Prašydami apfikaėJję, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesį 
dieną ir metus)’, tada siunčiant aplikacijas .turns bus pranešti ap
draudę mokesčiai.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, grą
žome atsiųsti jų adresus. 7' 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

bercorn’Uj-vis
buvo psupąti ir nuvežti į pole, ko kamieno,
nuovadą, iš „ .
juos išpirkti ir buvo atsakingi linksmą būdą, draugiškuiną vi- 
už savo; taikus. Dabar Brigh- si mėgo.
ton Parke yra ramiau ir praei-j $š koplyčios Pranas Prūsis; 
nantiems žmonėms saugiau, gausia automobilių palyda; at- 
Dėl viso šito pagerėjimo pri- lydėtas į Lietuvių Tautines ka-

t savo
pirmosios žmonos. Prie duobės 
buvo sukalbėta malda.

ir* Visi palydovai buvo pakvies-į

kiaiiso didėlė vieša padėka mū- pines ir palaidotas greta 
su polic. 8-tos nuovados virši
ninkui. Kadangi ta jo energin
ga kova su vandalais liečia 
visus mūsų lietuvius — namų’li į šarkos restoraną pietums, 
šavihinkuš; tad siūlyčiau Brigh. Našlei p-niai Genei Prūsienei 
tori Parko Lietuvių Namų Sa-jos šeimai ir gimnėms Dr. Al- 
vininkų draugijos valdybai pa- girdui Prūsini, taip pat pedago 
rašyti šiam polic. viršininkui gui posūniui, kuris buvo toli- 
viesą padėkojimo raštą už van- moję kelionėje ir negalėjo lai- 
dalų sutvarkymą ir ramybės dotuvėse dalyvauti, reiškiu gi- 
atstatymą mūsų kolonijoje. lią užuojautą.

Viktoras Galeckas M. š.

i

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
I i / 2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave., Cicero 
F Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Ckica^ot
Lietuviu

Laidotuvių
Dirertornj
Aaaociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ambulance 
PatarNavI;
MAS DIENA

IR N AKTU

IT’S AMAZING! TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
307 So. IJTUAFilCA AVENUE. Phone: Y Ard t 7-JttI

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phonė: LA/ayett* Š8572

GEORGE F. RUDMINAS
3cl9 So. LITUANICA AVĖ. Tel: Y Ar ii 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69tn STREET REpubHe 7-1JH
2314 WEST 23rd PLACE Vbtfni* 7-ttTJ
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Hill*, IT. 974-Ulf

3354 So. HALSTKD STREET Phene: TArd* 74111

f _ NAUJIENOS. CHICAGO 8, HJ-Thursday. July 13.1978

Buy a car no largeror 
more powerful than you 
need.
DonWtBotf L6«*1
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WORLD/// ». they ec>NŠO.fc < 
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WISE
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Pavergtų Tautų minėjimas liepos 14-15 d1978 m. Richard J. Daley plazoje
Visiems žinoma, kad State 

gatvė yra uždaryta. Komisija 
nutarė šiais metais parado ne
rengti, bet susirinkti aikštėje, 
išreikšti savo ištikimylję Ame
rikai ir reikalauti laisvės ko
munistų pavergti .jus tautoms. 
Atsineškite lietu viekas vėliavas 
ir savo šūkių iškabas.

4:30 v. p.p programa prade
dama pentadienį, iškeliant ap
link Amžina Aukuru pavergtų
jų tautų vėliavas. Iki 10 vai. 
vakaro kiekviena tauta turės 
prie savo vėliavos garbės sar
gybą. Galime turėti paskaitas, 
giedoti ir 1.1.

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

i 1) Minėjimas pradedamas uk
rainiečių arkivyskupo Konstan
tino Malda.

2) Pr .klamacijų ir 
jų skaitymas

3) Groja muzikantų 
orkestras.

rezoliu

unijos

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 sii 
Captive Nations 
4146 N. Elston Ave., Chicago, 
Illinois, 60610.

Vincas SamasKa,
Lietuvių grupės pirmininas.

ir State

KAIMAS¥ORK

dymą Sovietų imperijoje ir 
abu stengėsi gauti leidimą iš
važiuoti į Izraelį.

I Juos suėmus, pasaulio spau
da ir opinija stipriai juos palai
ko. Net prez. Carteris ir Izrae
lio ministeris pirmininkas Begi 
nas pareiškė, kad jie yra nekal
tai suimti ir kalinami.Yra užuo 

. minų, kad jie bus iškeisti į du 
Sovietų šnipus, suimtus JA Vai 
s lybėse.

Žinių agentūros sako, kad di- 
jsidentas Ginsburgas yra palik
tas kaip ir užmirštas, kadangi 

į jį nustelbia disidento ščarans- 
kia. kaltinimai, kuris kaltina
mas šnipinėjimu ir kuris galj 
būti nubaustas mirties bausme.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

r TRUMPAIlJ
♦

1

PAGERBS DARIŲ IR GIRĖNĄ

Amerikos Legiono Dariaus ir Girėno postas, va 
mas komandiepiaus Juozo Martikonio, ateinantį sekmadieni 

jri“ 
Visas postas atžygiuos prie pa

minklo, esančio prie California ir 67-tos gatvių sankryžos. Kar
tu maršuos visa eilė pareigūnų, prisidėjusių prie Dariaus ir Gi
rėno skridinio bei šio legiono Nr. 271 išaugimo. Svarbiausią 
kalbą pasakys kongreso medalį turįs lietuvis, seržantas Stan
ley Bender. Trumpas kalbas pasakys visa eilė Chicagos mie
sto ir Illinois valstijos pareigūnų bei įtakingesnių politikų Da- 

j riaus Girėno postas kviečia visus lietuvius dalyvauti Dariaus 
i Girėno pagerbime sekmadienį. Pasibaigus iškilmėms, visi vvks mun^a^ kuriame tvirtinama, t * i _ „ i i r j i _ * *___ _ . i 

ndovauja-1 Ščaranskio žmona Natalija ank
i- • ’czhqh ivloivfo i c 11 nti i f'/F'JP-

ųsti čekius- liepos 1(5 dieną, lygiai 2 valandą, pagerbs lakūnus Darių ir C 
Committee"! rėnę’ perskridusius Atlantą. Visas postas atžygiuos prie p

dirbti pramonės inžinieriumi 
Gamtos priežiūros ministerijoj

— Chicagos Istorikų Draugiu nU‘ 
ja, esanti prie Clark St. ir North 
Ave. Lincoln Parke, ruošia pa
skaitą apie moterų vasarinius 
-drabužius 1860 — 1929 m. Pa
skaita ir drabužių paroda bus 
liepos 19 d. 11:30 vai. ryto A. 
-.Upcoln galerijoje. Ten pat ga
lima apžiūrėti Lincolno gimtą
jį namą ir jo lova, kurioje mi
rė.

— Dr. Vytas J. Žulys baigėt į NAUJIENŲ pikniką, vykstanį POLONIA Sode, 
Toronto universiteto Medici
nos mokyklą labai gerais pažy
miais.

| cher ir 46-tos gatvės. prie Ar-

— Inž. Edmundas Gulbinas, 
baigė cheminę inžineriją To
ronto universitete. Pakviestas

— Jurgis Bucevičius iš Balti- 
morės išvyko i Stevensville, III. 
Apmokėdamas prenumeratą ir 
keisdamas adresą, atsiuntė $5 
auką. Dėkui.

— Pr. Adomaitis iš Marquet
te Parko kiekviena proga pare.- 
mia Naujienų leidimą. Dėkui 
už ankstybą be raginimo prenu

už $10

— Feliksas Kairy’s iš Wauke- 
gano išvyko į North Chicago, 
Ill. Keisdamas adresą, atsiuntė 
penkinę. Dėkui.
— Jonas Karvelis, prekybinin

kas iš Chicagos išvyko į Surf
side, Fla. Ponia C. Yurszis iš 
.Momencee, III., išvyko į Sun Ci 
ty Center, Fla. Mykolas Grąžysi
iš Chicagos pietvakarių išsikėlė j m era tos pratęsimą ir 
į Como Lake apylinkę, Lake; auką.
Geneva, Wis.NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skri’ 
Mojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių 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 jog žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei^ 
kalų renesanso. MtSVUKt

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojam.

Mykolas Kuraitis, 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 privaSu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

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

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

— Dėkui A. Cukurui iš Mar- 
quette Parko už ankstyba be 

i raginimo prenumeratos prate
simą ir už ta proga prisiųstą $5 
auką. Taip pat dėkui tos apylin 
kės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujiesas vieneriems metams, 
bet pavardės prašiusiam nes
kelbti.

j-Į r . •

; — Universal Taupymo ir Sko
linimo Bendrovė parėmė Nau
jienas, įteikdama keturis labai 
atraktyvius daiktus — du mo
terims ir du vyramse. Jie teks 
laimingiems Naujienų rėmė
jams šį sekmadienį įvykstan- 
čiame Naujienų piknike. Ponia 
N. N. pranešė, kad ji į pikniką 
atneš gražią dovaną.. Dėkui.

— Matilda Meilienė vakar 
lankėsi Naujienose ir įteikė il
gą ir plačią juostą, taip pat tau

tinių rašinių staltiesę-takelį sta 
lui papuošti. Dėkui už vizitų ir 

■ už dovaną. Taip pat lankėsf po
nia S. B. ir atnešė didelę lėlę, 
aprengtą tautiškais drabužiais, 
linkėdama Naujienoms geros 
sėkmės, o pikniko dalyviams 
linksmai praleisti sekinadicnic. 
popietę. Dėkui už brangią do
vaną ir už gerus linkėjimus. 
Dovanos teks laimingiesiems 
Naujienų pikniko dalyviams, 
parėm tįsiems Naujienas prie 
Laimės šulinio. Daiktai dėkin
gai priimami administracijoje, 
taip pat piknike prie Laimės 
šulinio.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

RUSIJOS DISIDENTŲ
TEISMAS

MASKVA. — Liepos 10 d. So 
vietų Sąjungoje, toli nuo Mas
kvos, prasidėjo dvejų disidentų 
teismas: Aleksandro Ginsburgo 
ir Anatoliaus ščaranskio. Abu 
yra žydų tautybės, abu rinko 
žinias apie Helsinkio akto vyk-

Preaumeratos pratęsimo, užsakymų, bet galimų rioltytojų reikalams 
prsioma pasinaudoti Žemiau esančiomis atkarpomis Naujienoms reikalingas

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060!

• 15 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol.

Pavardė ir vardas —________________ __________ _________________

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome. kreiptis te
lefonu:

Adre»f

• Užrakai? Naujienas kaip dovaną savo___
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas_______________________

kuris

Adresas

MARDA N0REIKIEN1
tWS Wert IMk St, Chicego, Hl S062» • TeL Wa 6-Z787 

DMeHs pesirlflkfrnM perx rOUes hrtlrlv
MAISTAS II EUROPOS SANDiLlŲ.

auti

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

Pavardė Ir vardai __ __ ___ _______________________________________

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUrrTI GIFT PARCEL! SERVICE

W. WHi fU Cities, III. <0629. — T< WA 3-X737 
3333 Sa. Halvfad Sf„ Chlore, HL 6O60t. — 154^9

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ruslpa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas ._____ _____________________ _ . ..________________

Adresas

Pivirdė Ir nrdu--------- —________ — _____ __

Adresas ---------- ---------------------- .____________ _________

t . a:

Prnrdė Ir rtrdo - ______ ______

L&rtsxi --------------------------------------------------------------------- ---------------

t “LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

^1 PROGRAMOS VEDtJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. ai 9:30—10:00 p. m. 

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

TeM. - 778-5374
■asm

sčiau išleista išvažiuoti į Izrae
lį atvyko į Paryžių, kur sten
gsis gauti paramoj teisiama
jam sovietijoje savo vyrui. Iš 
Paryžiaus Natalija tiesiog 
sianti i Vašingtoną pas JA 
stybių prezidentą Carterį. 
to, ją kviečia ir Amerikos 
slininkai.

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

skri-
Val-

Be
mok

Izraelio ministerių kabinetas 
liepos 9 paskelbė specialų Ko-

2 butu 9 m. senumo. 2 do 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell l’/2 aukšto naujes
nis mūrinis namas Įrengtas rūsys. 
S65.000.

IO1/! akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lasurance, Income Taxkad disidentas ščaranskis yra 
nekaltas. Jam primesti kaltini-) 2951 w_ S3rd SL TeL 436.787?. 
mai yra sufabrikuoti. Komuni
kate kreipiamasi į viso pasau
lio vyriausybes. mokslininkus 
ir prašoma padėti išlaisvinti 
Ščaranskį. Taipgi Izraelio par
lamento pirmininkas specialiu! 
laišku ščaranskio reikalu krei
pėsi!

4 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 nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

REAL ESTATE

i pasaulio parlamentarus.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 *rb> 737-8334

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
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. Campbell Are.
Chicago, I1L 60629

Jvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St„ Chicane 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

ELECTRONIC
TECHNICIANS

Rapidly expanding electronic manu
facturing plant located in Skokie is 
seeking qualified people in the field 
of home entertainment, audio systems 
repair, 8 track stereo cassette, etc. 
Position requires experience of SO
LID STATE CIRCUITRY, Good Com
pany benefits including paid holi
days, hospitalization & major medi
cal, etc. Salary commensurate with 
experience. Please contact Linda at 
965-3170 for an appointment.
R. J. MacDONALD INT. CORP.

7707 N. Austin, Skokie, 11]. 60077

Tuo reikalu Jums gali darjg 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Suauvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legališko 
mis formomis — S3.5U.

Užsakymus su Money orde-j_. 
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Hfllsted St^ Chicago 01 60608.

RAKSE

WILDFIRE i

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Tool Room Machinist
in lathe, mil. 
to make dies, 
for wire pro
Overtime &

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

>t

BUILDERS AND CONTRACTOR! 
Namų Statyba Ir Rambntia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagoj miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

5Ž-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai m pusmečiui iirtomobllle 

Liability apdraudimai pemt ninkami 
Kreiptii

4A45 $•. ASHlcAND AVI. 
32M775

Men experienced 
drill s,etc., needed 
jigs & fixtures 
ducts company,
fixtures for wire product com
pany. Overtime & full benefits., Į 
Phone for interview: 243-5940.;

CHICAGO WIRECRAFT CO.’ 
1535 S. Ashland Ave., 
Chicago. Hl. 60608.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGI NYRU
Pardavimu Ir Taliyau 

2646 WEST 6*h STREET

T*I«£: RljvNU ME41

CLEARING & LIGHT 
MAINTENANCE

Full time. Days.
SARATOGA APTS.
ROLLING MEADOWS 
259-0888.

M. i 1 M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertiniai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokį blankai.

i
PARDUODAMI Hoover dul

kių valytojas, žolei piauti maši
na, laikrodininko suolas ir du 
kabinetai. Telefonuoti Tony RE 
7-2377 arba užeikite į 6947 So. 
Washtenaw.

QUALITY CONTROL 
SUPERVISION

QUALITY CONTROL SUPERVISOR 
•We are seeking an inteligent person 
with strong leadership ability for 
this position. — Experience in qua
lity control desirable, bus not 
necessary, for one with mechanical 
or technical background and moti
vation to learn. Ability to supervise 
and relate well with other in a ma-, 
chine shop environment very impor- < 
tant. ‘

Good salary and benefit program. 
Exellent working condition.

LITTON
PRECISION

GEAR
4545 S. Western Blvd.
Chicago. Illinois 60609 

847-4211 
Ms. Mary O'Shea 

eoual opportunity employer 
F/M

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

BEST THINGS IN LIFE

1<ę*(l Fr»nk ZapolI®

GA 4-U54

n*n rug

IM10IAMC

State Farm Life Insurance Company

’ HELP WANTED — MALE-FEMALE
j _ Da rb in‘ Įr. .jfer bln j nkjy _

NEW RESTAURANT
. has immed. openings for salad pre- 
Į parers. Line cooks day & night, pre- 
I paration cooks night, & dishwashers

Apply 94th Aero Squadron 1070 & 
[ Milwaukee, Wheeling.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

I FOR SALE
I Manufacturing place doing business ’ 
E in cut, make, and trim on men’s

I special orders since 1936. Owner is
V retiring. Very reasonable.’ Write:

■ Naujienos, Box 1043, 223 W. Wa
shington >L, Chicago. UL 50606.

Compare! Dristan’ Tablets 
relieve more colds 

į miseries than Contac
, or Aspirin. Dr«sta- Cc-!ac Aspwffl
j Nasal C^estM* ✓ /
j P»M»y Nose / /
Į Aches & Paa

✓ ✓
| Faw ✓ /

, Men’s Formal Wear Company 
j needs individual to work Full 
time. Part time. In warenhouse 

(assembling garments. Daytime. 
1 High School Grad.
! Circle Campus location.
Call Mr. Janik 829-0001

! — MAliĄi>N0S,'cHJGJ3o\, ill, Thursday, July 13, 1978




