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VAŠINGTONAS. _ Iš Va
šingtono sklindančiomis žinio
mis, Turkijos vyriausybė mano 
pasitraukti Kipro saloje iš gra
žiausios Varoša srities ir leisti 
grįžti 35,000 graikų pabėgė
liams. Vienintelę sąlygą, kurią 
iškelia .turkai, tai kad atiduotą 
graikams sritį valdytų Jungti
nės Tautos ir graikų vyriausy
bės atstovai sutiktų tais reika
lais derėtis.

Turkai dabar valdo 40% vi
sos Kipro salos nuo 1974 mtų, 
kai greikai panoro nuversti ar
kivyskupo Makario vyriausybę, 
prijungti salą prie Graikijos ir 
padaryti saloje gyvenančius tur 
kus Graikijos, pavaldiniais.

Turkijos vyriausybė, užimda
ma Kipro salą, pavartojo iš JA 
Valstybių gautus ginklus, tuo 
nusikalsdama JA Valstybių ka
rinės pagalbos įstatymui, kad 
ginklai negali būti pavartojami 
puolimo tikslais, bet tik ginan
tis nuo užpuolėjo. Amerikos kon 
gresas, kuriame turi -nemažai 
įakos graikai, tuojau, kaip bau 
dą, sulaikė turkams pagalbą 
ginklais, kurie turkams yra taip 
labai reikalingi, turint pašonė
je tokį imperialistiniai agresyvų 
kaimyną, kaip Sovietų Sąjunga. 
Bet kongresas pakartotinai nesu 
tinka nuimti ginklų draudimo 
nors to prašė prez. Fordas ir da
bar primygtinai prašo prez. Car 
teris, motyvuodamas, kad gink
lų draudimas neatsiekia tikslo, 
susilpnino NATO organizaciją' 
ir kad Turkija gali nuslinkti į 
Sovietu orbita. Pentagonas taip 
gi prašė kongreso panaikinti 
draudimą, kadangi saugumo su 
metimais yra svarbu Turkijos 
teritorijoje turėti JA Valstybių 
karines bazes ir elektronines įle- 
kimo stotis, kuriomis renkamos 
žinios (kas darosi Sovietų Są
jungos pasienyje ir pačioje So
vietų imperijoje. Tačiau Ame
rikos kongresas nenori nusileisti 
iki Turkija nesutvarkys su grai
kais Kipro salą liečiančius gin
čus. Paskutiniu laiku kongresas 
padarė mažą išimtį ir leido į me 
tus duoti turkams ginklų m 175 
mil. dolerių.

Amerikos Baltųjų Rūmų ad
ministracija bei pareigūnai ma
no. kad Turkijos vyriausybės pa 
siūlymas taikingai užbaigti Ki
pro salos .ginčus, liečiančius 
salos ateitį ir taikų sugyvenimą 
yra reikšmingas, bet ar to už
teks patenkinti Amerikos kon
gresą, ar su tuo sutiks Kipro sa 
loję gyvenančių turkų lyderis 
Rauf Denk tąsąs ir patys grai
kai. tai dar klausimas?
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Varoša sritis, 'kurią Turkija 
žada atiduoti (graikams, yra pa

Liepos 21: Prakseda, Lau
rynas Br., Gėlė, Rimvydas, Ski 
ragis.

Saulė teka — 5:33, leidžiasi 
8J0. . \-
4 šiltas,. Tvankus, lis, gali

Nepamirštamos Katyno 
žudynės

VAŠINGTONAS. - Kaip ži
nia, Ka’tyno miškelyje SoViy- 
tų Ausijos sužvėrėję enkavedis 
tai ir policijos baudžiamieji 
būriai masiniai iššaudė Lenki
jos karininkus, kariuomenės 
gydytojus ir nekuriuos civilius 
inteligentus, šias žudynes tyrė 
laisvojo pasaulio raudonojo kry 
žiaus atstovai patys lenkai ir 
pravedė liudininkų apklau 
si nė j imą K a t y n o žudynė
mis susidomėjęs Amerikos kong 
resas.

ĮSISTIPRINĘ MASAVOJ, RUSAI VALDO Į 
SUEZA PLAUKIANČIUS LAIVUS

Sovietų karo laivai dabar kontroliuoja Eritrėjos 
ir visus Etiopijos vandenis

LONDONAS, Anglija. — Teko šaukti kelias tarptautines 
nferencijas, kad galėtų nustatyti plaukiojimą Suezo vandeni- 

bet nėra jokios sutrties, kuri kontroliuotų laivus, plaukian
tis į Suezo kanalą, — rašo Anglijoje leidžiamas žurnalas Jabe

(s Fighting Ships, šis žurnala> visą laiką skelbė ir tebeskelbia 
tikslias žinias apie statomus, pastatytus ir plaukiojančius viso pa 
sau’io karo laivus. Britų lanyno kap. John Moore, dabartfrns 

/ Ja’r )š žurnalo redaktorius, paskelbė straipsnį apie Sueso kana- 
Į lą kuriuo susirūpino viso pasaulio admirolai ir karo vadai.

sovietų karo laivai ir laiveliai 
kontroliuoja ne tik Eritrėjos, 
bet ir Dalhenko galės vandenis. 
Suezo kanalu galės plaukti tik
tai tie laivai, kurie pajėgs kana
lą pasiekti. Ne tik britai, bet vi
sos pasaulio valstybės yra susini 
pinusios naujai susidariusia pa
dėtimi. Be sonetų valdžios leidi 
mo nei vienas laivas nepajėgs 
įplaukti arba išplaukti iš Suezo.

ti gražiausia. ir turtingiausia vi
soje Kipro saloje. Varošos pa
krantėse yra daug gražiu vasar
namių, turistams priimti vieš
bučių ir gražus Famagusta ku
rortas.

NIGERIJOS GENEROLAS ĮSPĖJA 
KREMLIŲ IR KUBĄ

Dabar, kai Kremliaus ponai 
visu žiaurumu ėmė persekioti 
laisvės išsiilgusius Sovietų im
perijos piliečius ir “piliečius”. 
Katyno žudynių klausimas vėl 
iškilo į viešumą. Tuo reikalu 
Amerikos žurnalistų buvo už
klaustas valstybės sekr. C. Van 
ce, prieš jam išskrenda n t į Že
nevą tartis su Sovietų užsie
nio reikalų ministeriu Gromv- 
ka.

Vienas žurnalistų sekretorių 
paklausė: “Tirint omenyje
disidentų teismus Sovietų Są
jungoje, aiškiai matant kaip 
ten laužoma žmogaus teises, ar 
nevertėtų Sovietams priminti 
Katyno žiaurias žudynes ir ar 
nenumato tuo reikalu valsty
bės departamentas šią bylą 
pradėti gvildenti?” Į tai vals
tybės sekr. Vance atsakė, kad. 
kiek jam žinoma. JAV-bių vy
riausybė iki šiol Lenkijos kari
ninkų išžudymo reikalu Kaly- ]įaus ponus ir Kubos diktatorių 
no miškelyjs, antrajam pasau
lio karui pasibaigus, nesiėme 
jokių žygių. Tačiau sekr. Van
ce priminė, kad specialus Ame 
rikos kongreso komitetas pra
vedė apklausinėjimą, aiškin
damas Katyno žudynes ir pri
ėjo išvados, kad visa pritren
kianti apklausinėjimų medžią 
ga aiškiai įrodo, jog atsako- 
mvbė už Katvno žudvnes kren 
ta ant Sovietų Sąjungos ir 
dėl ji yra atsakinga.

Standard Federal Taupymo ir Skolinimo Bendrovė įsigijo naujausią kostiuineriams identi-j j 
fikuoti priemonę, pa vadintą IDENTIKEY. Viršuje matosi Bendrovės prezidentas ir Direktorių 
Tarybos pirmininkas Justinas Mackevičius, Jr., aiškinąs tarnautojai Martai Olewiskai Identikey 
vsitemą. Juos stebi viceprezidentas Stasys Baras. r ■

KHARTOUMAS. Sudanas. — 
Liepos 19 d. organizacijos suvie
nyti Afriką metiniame atstovų 
suvažiavime, Sudano sostinėje 
Khartoum, viešai pasakytoje kai 
boję, Nigerijos generolas lt. Olu- 
segunas Obasanjo įspėjo Krem

Paštininkų streikas
Visos Amerikos paštininkų 

unijos derasi dėl būsimos dar
bo sutarties. Iki šiol pašto va
dovybei nepavyksta susitarti j 
ir todėl galimas daiktas, kad 
paštininkai liepos 20 dienos 
naktį pradės streikuoti, atski
rais paštų rajonais arba ne! 
ir visos Amerikas teritorijoje.

Streiko atveju, paštuose dar 
bą atlikti ir laiškus išnešioti 
jau yra paruošta Amerikos ap
saugos gvardija — National 
Guard troops.

Illinojaus valstijoje paštų įs
taigas perimtų Viskansene tre 
niruojami atsargos kariai. I 
Fort McCoy karių apmokini- 
mo centrą yra pašaukta 2.100 
atMfginių.

Castro, kad jie neužsibūtų peril
gai Afrikos kontinente bekurda- 
mi naujosios imperijos jėgą, nes 
Afrika nemananti keisti vieną 
kolonijalinę vergiją į kitą. Pasak 
gen. lt. Obasanjo, Afrikai reika
linga ekonominė pagalba, bet ne 
karinei įrankiai afrikiečių susi
naikinimui ir ne bergždūs ideolo 
giniai šūkiai, nereikšmingi ir nes 
varbūs Afrikos visuomenei.

Karinis Nigerijos valdytojas 
Obasanjo nemažiau buvo kritiš
kai nusistatęs prieš Vakarų kari
nį Zaire j e. “Dvidešimtojo am
žiaus parašiutininkai yra tiek 
pat priimtini kaip ir kanuolių šū
viai senaisiais laikais mūsų pro- 

i dėdukams”, — sakė gen. Obasan
jo.

Tai pirmas atsitikimas, kad 
Nigerijos lyderis viešai pasisakė 
prieš Sovietų ir Kubos karius 
esančiu v Afrikos kontinente. 

Gen. Obasanjo savo pareiški- 
' mams išdėstyti panaudojo visos 
\ Afrikos organizacijos suvažiavu- 

I siu atstovų forumą, — OAS, — 
tuo atkreiodamas pasaulio dėme
sį. Svarbiausia, kad gen. lt. Oba
sanjo pats pirmasis iš visų kitų 
Afrikos lyderių atvirai rėmė So
vietų ir Kubos intervenciją An- 

’ gotos civiliname kare 1975 me* 
tak. ’ ***

d.

įstatymas priešingas 
laukiniams gyviams

Vašingtonas. — Liepos 19 
JA Valstybių senatas, 94 bal
sais prieš 3. priėmė įstatymą, 
kuriuo remiantis bus galima sta 
tyti užtvankas ir kitus laukuo
se projektus net ir tuo atveju, 
kai tos statybos bei įrengimai 
sudarys pavojų laukiniams re
tiems gyviams. Įstatymo prie
dą, prie penkių metų senumo gy 
vius apsaugojančio akto, pasiū 
lė senate sen. J. C. Culver ir sen. 
H. H. Baker.

įstatymo priede numatyta įs
teigti kabineto sekretorių teisę 
turintį septynių asmenų komite 
tetą, kuris galės dabar sustabdy 
tus užtvankų ir kitus projektus 
įsakyti vykdyti, bet tik tuo at
veju, kai penki komiteto nariai 
aiškiai ir tvirtai pasisakys, kad 
statybos projektų nauda žymiai 
yra didesnė, negu kad retų lau
kinių gyvių esimas projekto vie 
toje.

šis senato priimtas akto pa
pildymas vargu ar galės įsaky-, 
ti statyti 116 mH. dol. vertės už j 
tvanką Telliko Dam vardu, ku
rios statybą pereitais metais, 
sustabdė vyriausias Amerikos 
teismas gelbstint upėje gyve
nančią retą ’ Amerikoje mažą 
žuvyte.
— Sovietų disidentai žino, kad 
Ginzburgas ir ščeranskis pas
kirtos bausmės neišlaikys. Jie 
susirgs ir kalėjime mirs, kaip 
miršta tūkstančiai.

Kremlius dar nepasiruošęs 
atominiam karui

Vašingtonas. — JA Valsty
bių žvalgyba mananti, kad So
vietų Sąjunga dar nėra pakan
kamai pasiruošusi atominiam! 
karui ir todėl ji nemananti jo 
pradėti, žvalgyba ištyrė, kad 
Sovietų apsigynimo sistema dar 
nėra pakankamai išvystyta. Ji 
dar negalinti apsaugoti Sovietų 
Rusijos nuo atominio puolimo.

Neįsileido KGB agento

Vasington. — JA Valstybėms 
ir Britanijai pasisekė neįsileisti 
Sovietų Sąjungos šnipo, KGB' 
pulk. Geli Dnieprovskio, į JT 
būstinę Šveicarijoje. Pulk. Dnie 
provskis Kremliaus ponų buvo 
rekomenduotas užimti asmeni
nių reikalų direktoriaus vietą, 
kurioje pulkininkas Dnieprovskis 
būtų galėjęs prieiti prie visų 
JT slaptų dokumentų.

Sulaikytas buvęs oro 
pranešėjas

ČIKAGA. — Liepos 19 buvo 
policijo ssuimtas buvęs oro pra 
nešėjas Tomas Aldermanas. Jis 
pranešinėdavo orą per TV. To 
mas Aldermanas policijos pa
tupdytas į šaltąją kartu si 
mis kitais narkotikų šmugle 
risis. Jis kaltinamas slaptu nar 
kotikų prekiavimu.

Tomas Aldermanas jaunys
te metais mušė būgną mader- 
nios muzikos muzikantų kape
loje.
— Gydytojai tyrinėja prieš 
3.500 metų mirusią Egipto nui

(tieji Eritrėjos
r lengvai gali jį sustabdyti, prekes 
patikrinti, jas atimti ir nuskan
dinti.

Apie siuntimą bet kokios pa 
miją» kuri paliko labai aiškių,raibos Eritrėjai iš Indijos van-
artrito žymių.

Egiptiečiai ir toliau tebekon- 
troliuoja Suezo kanalu plaukian 
čius laivus, bet šiandien rusai, 
įsistiprinę Masavos uoste, kont 
roliųoja laivus. įplaukiančius ir 
išplaukiančius iš Suezo kanalo 
rašo ka.p. Moore.

Masavos srityje yra tiek daug 
sovietų karo laivų, kad rusai 
be jokio pavojaus galėjo laisvai 
apšaudyti visus Eritrėjos pa
kraščius o šiandien konroliuoja 
visus laivus, vežančius karo me 
džiaigą ir maistą į Eritrėjos uos
tus. Jeigu Etiopija norėtų gauti 
sustiprinimų iš kitų valstybių, 
tai sovietų karo laivai ir aviaci
ja galėtų kontroliuoti visus Etio 
pijai siunčiamus ginklus ir kito- 

J kią karo medžiagą.
Įsteigę karo laivų bazę Masa- 

voje, sovietų laivynas kontro
liuoja Dalbeko >alas, o tai reiš
kia, kad sovietų karo laivai gali 
kontroliuoti visus laivus, įplau 
kiančius į Raudonąją jūrą. Bu
šai dar nekontroliuoja įplauki
mo į Raudonąją jūrą, bet laiky 
no vadams šiandien jau aišku, 
kad sovietų admirolai gali tai, 
padaryti, jeigu tik pageidautų.

Kontroliuodami Dalbeko saly 
ną ir Raudonosios jūros vande
nis, sovietų karo laivai be jokio 
pavojaus galėjo apšaudyti Eri
trėjos pakraščius ir padaryti la
bai daug žalos. Sovietų artileri 
jos šoviniai krito į beginklių 
žmonių miestelius ir kaimus. 
Užmuštu skaičius buvo didelis, 
bet sužeistų dar didesnis. Nie
kas tinkamos pagalbos jiems 
negalėjo suteikti, nebuvo kam 
jos organizuoti.

Sovietu karo laivus šiek tiek 
prilaiko keli Amerikos karo lai
vai, atplaukę į Persijos vande
nis ir dar šiandien tebesivečiuo- 
ją Raudonosiom jūros ir Persi
jos įlankos vandenyse. Raudo
nosios jūros vandenyse atimi- 
nius ginklus turį Amerikos karo 
laivai Harpoon. Phalanx. $tan 
d ar d ir Tomahawk.

Sovietų karo la vų yra kelis 
kartus daugiau, bet rusai žino, 
kad Amerikos karo laivai yra 
(galingesni, todėl rusai vis dar 

f prisilaiko tarptautinės tvar
kos.

u tri-l Jeipu Eritre,0';
_ — • —A. _   1 - -o

---- * ; kovotojams 
maistą ar karo medžiagą vežąs 
karo laivas praplaukia Suezo ka 
nalą, tai nėra jokios garantijos, 
kad jis pasieks Eritrėją. So vie
tų karo laivai, kontroliuojan- 

vandenis, labai

denyno kalbos nedali būti, has

LIETUVOS Generalinė Kon
sule J. Daužvardienė dalyvavo 
Filipisų ir Luxemburgo general! 
nių konsulų suruoštuose jų tau
tinių švenčių priėmimuose.

Ji taipgi dalyvavo priėmime 
atidarant kiniečių kultūrinę pa 
rodą -Mokslo ir Pramonės Mu
ziejuje. Atidarymo programoje 
buvo Kinijos ministerio iš Wa
shington, generalinio Konsulo 
0’ Young, ir Muziejaus prezi
dento Dr. V. Danilov kalbos, ir 
dvi kinietiškos dainos, kurias, 
generalinio konsulo O’Young 
kvietimu, atliko p. Dalia Kučėnie 
nė išvakarėse jos kelionės į Tai 
daną. Jai akompanavo Dr. Ž. 
Modestienė. Svečių tarpe buvo 
ir Balzeko Liet. Kultūros (Mu
ziejaus pirmininkas S. Balzekas

Jr.

Abejoja rezervu taryba
Vašingtonas. Kaip rašo U. S. 

News and World Report žurna
las, Amerikos rezervų tarybos 
neriai privačiai išreiškia nuomo 
ne, kad prezidentui nepavyks 
nugalėti infliaciją tomis priemo 
nėmis, kurias jis dabar pavar
toja.

— Kad ir nepasisekė. Vance 
mano kad vertėjo pasitarti 
apie atomo strateginių ginklų 
kontrolę.

Didžiausia audra saulėje
Patrick Mclntash Saulės ob 

servatorijos Boulder. Colo, ašt
rumo liepos 13 d. pranešimu ir 
perspėjimu tą dieną įvykęs di- 
džiausia<5 spindulių saulėje spro 
gima>, trukęs 15 minučių. Pra
našus sprogimas įvyko 1972 m. 
rugpjūčio mėn To sprogimo į 
erdves išmestos atominių bran
duolių skeveldros pasiekė žemę 
per 5 dienas, tai ir dabar jau tu 
retų būti pasiekusios. To didu
mo saulės audros gali būti pavo 
j ingos astronautams ir kosmo 
nautams ir prancūzų milžinui 
t^ansportniam, už garsą grei
tesniam SST lėktuvui. Du sovie 
tų kosmonautai šiuo metu skrai 
do orbitoje.

SST oro milžinas yra no to
kių pavojų apsidraudęs: didelei 
audrai saulėje kilus,. SST lėktu
vas automatiškai neria žemyn.

- » a



LIETUVIŲ
; \ JŪRŲ SKAUTUOS

ŽINIOS *♦*
, S ifcKARO TARYBA, 22<2 W. 37U. St., Ovccgo, >L. 6060 9

I.XXARO 1A1ABA, 2212 W. 37th. St., Chicago, ILLu J c Viū MU SKAUTUOS ŽINIOS ?;L Ht’CiS ŽINIOS APIE JŪRŲ GAUTUOS VEIKLA 4*
ILku. Juru Skau- ims bei globos mus kuo nuošir- 

... tradicinis \akaras ‘TUO džiausiai.
A' J v iJj.> DuGNE praėjo Tenka pastebėti, kad šio vaka 
r ne^UAtu pas^se^imu. PatUsa- ro reng^jaį atsisakė pirkti pa- 

t.o ^puošta Kainais jūn-j ganytą maistą (catering $er- 
unnjvais, o nuo lubų ka- ruošė ir pagamino vis

cjo Kairiausių žuvyčių, savo jėgomis, o taip pat pa-
* ^^Uitantnų spindulių ^;os j <^au^jos narės aptar 

‘ tikrą iaxijau rAaV0 stalus, šiandien vis daugiau
... esame juros dugne. įr jaznjau vairios, net su garbin

' , . , x gaiš varda s, organizacijos, ta-x:irc 1 arybos narvs j. sktn. ’ . .. ,:ciau jau pajegdamos suorgam- vytis trumpais žodžiais.. , i zuoti >avo moterų, savo ban."•j Lu. ų Kati t jos varau pa— *’ ■> ■ . -i . . .. r kietuose ir vakaruose patiekia cino svečius ir pristatė pro-, . .o „ ! catering ų pagaminta maista, o
los vedeja gintare B. Pumi . ‘ .. ‘ J '‘ ‘ . i stalams aptarnauti samdo merer.e, visa vakara >ekmingai . ~, ‘ . . ,. ‘ , gaites. ro to tokie žymuslomiai oravede viso vakaro i . .musų vi>uomene$ veikėjai ir

pirmininkai, norėdami save ir

vardu

Programa išpildė solistė p-lė pristatyti, kad jie yra gabūs or- 
B. Naureckaitė, kuri su savo pia i ganizatoriai. spaudoje patys sa
ro palyda išpildė keletą naujų! ve girdami, prirašo visą eilę mo 
lietuviškų dainų. Į šį jūrų skauįterų pavardžių ir joms dėkoja 
rijos vakarą teikėsi atvykti sve-j už jų “prisidėjimą. štai nese- 
ciai net iš Keno>hos — tai 1865 į niai v ename bankiete, kur bu- 
Nr užjūrio Karo Veteranų Pos-jvo patiekiamas per catering'ą

skoninga* itltas ir šaltai mais 
tas svečiams buvo tikras malo
numas.

V^eša padėka prJtlauso ginta 
rei Birutei Pumputienei, kuri 
tvarkė maisto paruošimo ir ap 
tarnavimo reikalus, V. Butkevi
čienei, J. Karaitienei, C. Kur- 
pieratei, Sipavičienei, A. Maks- 
vytienei, A. Murphy — už dar
bu prie maisto ir stalų aptarna 
vimo o tarp pat vyriausiai šei
mininkei E. Baškauskienei. Taip 
pat padėka priklauso j. pskt. J. 
Butku, Kuris su jauniais — R. 
Butkum. J. Žemaičiu, M. Rego- 
>ą, j sktn. A. Butkevičiui, ku
ša, J. sktn. A. Butkevičiui, ku
ris vedė barą ir jo talkininkams 
j. psktn. E. Jurčiui, budžiui V. 
Staniuliui, b. E. Sipavičiui, G. 
Karaičiui ir 1. S. Mikaliukut Vie
ša padėka priklauso gausiems 
mūsų nariams, kurie išplatino 
bilietu.- ir -udarė savo stalus o 
ypač M- Maksvyčiui, kuris vie
nas pardavė 63 bilietus, o taip 
pat J. Butkui už 30 bilietų išpla 
tinimą, salės išpuošimą ir kt.

Plaukimas
Čikagos Liet Jūrų Skauti

jos pastangomis ir ši pavasari, 
jau 16-ti melai iš eikš, tapo 
suorganizuoti ir sėkmingai pra
vesti jaunių plaukimo kursą 
YMCOS baseine,, kurie tęsėsi 
nuo š. m. kovo mėn. 11 d. iki 
geg. 27 d., šeštadieniais, po 1 
valandą, šiemet dalyvavo 28 
dalyviai, kurių amžius siekė 
nuo 6 iki 11 metų, suskirstyti į 
3 grupes, savų instruktorių mo

i ome Gavin, kuris yrą certifi- 
kuotas vandens saugumo ins
truktorius ir yrą vyriausias Či
kagos Parkų Diitriko papiū 
dymių vandens gelbėjimo sar
gų viršininkas ir jis patikrino 
kiekvieno dalyvio plaukimo 
sugebėjimus ir po to, išlaikiu
siems Šiuos patikrinimus, išda-| 
vė atatinkamus YMCOS pažy
mėjimus.

Kelionėje pasitaikė net smarkiai 
vėjuoto oro ir aukšto bangavi
mo, o buvo ir taip, kad jokio vė
jo nebuvo ir teko varytis pir
myn su motoru o taip pat mig 
lose teko plaukti visu atsargu
mu, nes matomumas vietomis 
siekė vos 200-300 pėdų, šalia 
asmeniško malonumo, supranta
ma, kad busimiem būriavimo ins 
traktoriams tokia praktiškai 
atlikta vandens kelionė duoda

Užsiėmimai laivais
Prasidėjus plaukiojimo sezol 

nui beveik visi Liet. Jūrų Skau 
lijos laivai lapo gana anksti 
įleisti i vandenį ir nugabenti 
i savo stovėjimo vielas. Yra 
sudanta grupė jaunių, Kurie 
kiekvieną savtaitę yra apmo- 
kinami praktiško būriavimo 
Iš pradžių jie mokosi ant mažės 
nio būrlaivio — jolės “Nidos”, 
19 pėdų, žaibo klasės, greito ir

daug patirtės ir uostų bei vie
tovių pažinimo žinių. Dabar į ke 
lionę ruošiasi G. Karaitis su 
vo jachta.

sa-

Svinko Ir redagavo teisininkai Joom Talala*

(Tęsiny»)

APIE NKVD TARDYMO METODUS

Politinių kalinių anketas pavarčius 

A VILAINIS

Gyvi pakaruokliai

to nariai su savo poniom s iš 
garbei sargybos dal-nio. Jų va
das kapitonas Ralph A. Jones 
iškviestai i sceną trumpai kal
bai, kurioje jis padėkojo už pa 
kvietimą, pasidžiaugė, kad tokio 
je malonioje aplinkumoje ir vėl 
su-Įtiko savo senus draugus ir 
kvietė apsilankyti vėl su laivais 
Kenoshos uoste, o jų Posto ve
teranai bei jų šeimos ir vėl pri-

j pagamintas maistas, svečiai pa 
• sipiktinę siuntė atgal viščiukų 
j patiekalus ir net prašė lėkštes 
pakeisti, viščiukai buvo pa
tiekti pašvinkę. Tad atsižvel
giant i tai. kiek reikia įdėti dar 
bo ir pastangų paruošti mais
tą. mūsų moterys tikrai užsitar 
navo nuoširdžiausią padėką, o 
rengėjams garbę, nes sveikas, 
sotus ir lietuviškai paruoštas

kinami ir prižiūrimi, buvo ii 
vėl mokinami, kaip reikia tai
syklingai plaukti, nardyti, kaip 
galima ilgiausiai išsilaikyti van 
denyje ir vandens saugume 
taisvklių. šiemet šiuos kursui 
vedė j. psktn. b. Po v. Min tau
tas ,o instruktoriavo: J. Butkus, 
J. pskt. T. Mark valdas ir ginta 
rė V. Butkienė. Kursų gale at
vyko YMCOS atstovas Mr. Je-

Savings Plan at work, a litde Is set aside from eaci 
paycheck to buy IVnds. Regularly Auioniatjcally; i

* 1 Hof’ *     1 *________.______ . 1

ly Pitcher loved her husband- : *
nuch sadist when he went into batde 
lc Revolution, she did too. Right by his side, 
n one clay, while loading cannons, he wm

i by a British bullet.
knew the time had come to take

: in her country. So she picked up
where her husband left off. And when
the smoKe cleared, America had a
^ew victory and a new heroine.

Today, when it s time to take
*?ock in their country, Americans

So buy United States Savings Bondc,

When you join the IkyroU

5 jean (4^5 
Bondi an her

Banda
subject to str® cc local ksoxna

NKVD pareigūnų, atrodo, nevaržo jokie teisiniai bei 
moraliniai nuostatai. Jie su patekusia į jų rankas auka 
gali elgtis taip, kaip jiems patinka. Už žudymus, kankr 
nimus jie nei prieš įstatymus, nei prieš savo viršininkus 
nenešdavo jokios atsakomybės. Jiems leidžiama įsitai- 
sy*i tardomąsias kameras ir tt. Kankinamosios aukos 
vedamos iš vienos NKVD būstinės j kitą, perduodamos iš 
vienų rankų į kitas. Ne vienas Lietuvos politinis kalinys 
atsidūrė ir Maskvos NKVD požemiuose. Ką kankinamieji 
yra iškentėję, ryškiai pavaizduos šie pavyzdžiai.

Lašias Povilas, gimęs 1878 m. Kaune. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais tarnavo Valstybės saugumo depar
tamente. Suimtas 1940 m. birželio 20 d. anketoje rašo;

‘‘Padarę kratą ir jos metu nieko neradę, mane areš
tavo ir, neduodami apsirengti, išvežė į Valstybės saugu
mo departamento daboklę. Sėdėdamas daboklėje, buvau 
tardomas. Be to, man buvo įsakyta kameroje savo ranka 
surašyti autobiografiją, kurią buvo įsakyta rašyti net 
4 kartus. Tardymo metu kankinamas nebuvau. Buvau 

Į grasinamas sušaudymu. Mane tardė kvotų skyriaus vir 
same laisvajame pasaulyje, pri- jsininkas, žinomas man iš nuteistųjų komunistu žydas Be
veda, kad tokia minėjimo diena zauskas ir dar kažkoks kitas žydas iš Rusijos.
neturi nieko bendro su anksty
vu pavasariu. Pagaliau, dėl oro 
sąlygų ne ’kiekvienais i

Mirusi y minėjimo 

apeigos ežere
Nors paprastai mirusius 

žuvusius šiame krašte prisime
name pavasarį, gegužės mėn. pa 
baigoje, tačiau mums — jūrų

ir

jautraus laivo, kuris randasi skautams toks mirusių agerbi- 
pereis bd minėjimas yra rengti- 

,nas kiek vėliau — maždaug va
saros viduryje, nes: 1933 m. lie
pos 15 d. išplaukiant iš uosto 
Klaipėdoje, sustojus motorui ir 
nespėjus prie molų iškelti bū
ręs, sudužo mūsų Liet, jūrų skau 
tų tolimo plaukiojimo jachta 
“BUDY'S”, kur tragiškai žuvo 
3 įgulos nariai. Be to birželio 
mėnesi atlikti sovietiniai žu
dymai, kankinimai ftei deporta
cijos tūkstančių lietuvių į tikrą 
mirtį ir jų įvykių minėjimai vi-

Monro uoste, o vėliau 
ant “Budys iv”, 25 pėdų, dides
nio pobūdžio, Coronado tipo, to 
limesnio plaukiojimo būrinės 
jachtos. Gerbiami mūsų visuo
menės tėvai yra raginami savo 
vaikus sudominti savo prieaug
lį tokiu praktišku būriavimo 
apmokinimu, nes pas amerikie
čius tokio būriavimo kursai ant 
laivų kainuoja gana brangiai. 
Suinteresuotieji prašome skam 
binti Tel. 523-9276 J. Butkui, 
vyriausiam instruktoriui arba 
Tel. 376-6256 ir 254-2665, per 
kuriuos visi bus painformuoti 
dėl iškilusių klausimų.

Neatsilieka nuo praktiško bū 
riavimo ir mūsų vyrejgjjeji bu- 
džiai bei gintarės^Štai, išaugęs.

1940 m. liapos 22 d. kartu su bu v. Vid. reikalų miūist 
metais ru pilk. Leonu, generolu Skuču, pulkininku Dulksniu, pilk, 

galima paruošti laivus tokiai leitenantu Kirliu, pulk. Įeit. MatusaiČiu, valstybės saug.
^7. J ' 7 " X - -___-___ - - -I. -., “Pažangos” direktorium

visas sias aplinkybes,_ Čikagos jonu Statkum ir saugumo dep-to Marijampolės apygar- 
Liet. Jurų Skautija musų mirų-J s -> f
siu, žuvusių, nukankintų ir-.iš
vežtųjų j nežinią minėjimą šie
met ruošia liepos mėn. 23 die- nančios į “Maisto” fabriką, čia stovėjo garvežys su dviem 
ną, sekmadienį, 12 vai. Visi jū keleiviniais vagonais. Praslinkus vienai valandai, 
r, skautijos ir svečiu laivai ren surakįntus a NKVD sargyba išvežė į
kasi Monroe uoste, prie kranti- *
nės. tarpe olumbia Jachtkubo Minską, kur visus persodino j kalimų vagonus ir nuvežė 
ir Naval Armory, iš kur apie į Maskvą. Į Maskvą atvažiavome liepos 25 d. apie IĮ vai., 
1:30 vai. po p. išvyksta j eže-; kur iš stoties kalėjimo autobusais buvom atvežti į Lubian-

Liet. Jūrų Skautijos eilėse Dr.. ankstyvai datai. Atsižvelgiant i dep'to direktorium Povilaičiu,
Algis Rimas su savo būrine ja
chta “Denebola”, kuri yra apie 
30 pėdų dydžio, statyta Danijo
je iš fiberglas’o medžiagos, tu
rinti pagelbinį varyklį dyzelinį 
švedišką 2 cylinderių Volvo, at 
liko didesnio masto jūrinę ke
lionę Michigan© ežere, šiame 
plaukime jo įgulą sudarė: j. 
■psktn. budys Gintaras Karaitis. 
gintare Jazminą Karaitienė, 
gint. Birutė Rimienė, sūnelis 
Gintarėlis ir Pov^Mintautas. Jie 
išbūriavo iš ikagds š/m. birž. 19 _ 
d. šiaurės kryptimi ir pasiekę tos dienos reikšmės žodis, žino 
Muskegon uostą, grįžo t .
sustodami bei aplankydami Įvardžių skaitymas, malda ir vai

dos viršininku Jonu Kazlausku, buvau 10 vai. automobi- 
Įliu per žaliūjį tiltą atvežtas prie geležinkelio šakos, ei’

ra vainiko nuleidimui. Progra
moje: vainiko nuleidimo vieto
je susirišus laivams — trumpas

mus

kes NKVD būstinę. Nuo šio momento mes būvame išskirs ... 
tyti ir daugiau vienas kito nematėm? Mane .čia nufotog- ’* 
rafavo, užpildė anketą ir, atlikę kai kuriuos kitus fornla: *

atgalimų mirusių jūrų skautijos pa- lumus, įsveze i Butyrkų kalėjimą ir pasoamo i 165 kame-
sustodami bei aplankydami Įvardžių skaitymas, malda ir vai rą. 

Grand Haven, Holland, South'niko nuleidimas į ežerą. Sugrį 
Haven, Benton Harbor ir Neū žus prie kranto, ten pat numato 
Buffalo uostus bei vietoves, pa- j mas trumpas papiknikavimas su 
siekdami Čikaga birž. 26 dieną, mūsų sesių paruoštais užkan-

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 
without an Rx!

Stop itching fašto'f external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE” Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. BiCOZENE

džiais bei kavute, pavažinėjimas 
svečių laivais ir pabendravimas, 

į pasidalinant įspūdžiais. Mūsų 
lietuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama šiame minėjime daly 
vauti, ypaę atsivedant ir savo

■ prieauglį-
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Maskvoje buvau tardomas šešių tardytojų, iš kurių 

atsimenu pavardes tik dviejų, būtent — Kušnerioyo ir žy
do Poveleckio. Pirmus mėnesius per tardymus manęs ne* 
kankino, gi vėliau, kuomet jie norėjo sužinoti, kokius aš 
ir bendrai Valstybės saugumo departamentas turi Mask
voje ir SSSR teritorijoje agentus — rezidentus, pradėjo 
mane tardymo metu kankinti, nuvesdami kalėjimo rū’ 
sin ir į tam reikalui specialiai pritaikintus kambarius, km 
riuose mušdavo, kabindavo už kojų galva žemyn, temp
davo mano kūną tam tikrame prietaise su elektros pagel- 
ba ir statydavo pririštą prie stulpo tam tikroje specialiai ' 
paruoštoje vietoje taip, kad nuo lubų man ant galvos re
tais protarpiais krisdavo šalto vandens lašai, sukeldami 
nepakenčiamą skausmą. Po tardymų dažnai būdavau be 
sąmonės pristatomas į kamerą, po ko 7-10 dienų į tardy
mus nešaukdavo. Praslinkus poilsio laikui, vėl šaukdavo 
tardyman ir iš naujo pradėdavo kankinti tais paeiais.bū- 
dais ir priemonėmis. Visi tardymai prasidėdavo’ nakties •' 
metu, maždaug nuo 22 vai. Tardydavo be pertraukos ne1-,', 
iki 30 valandų. Tokių ilgų tardymų metu tardytojai Jfėiš- 
davosi. Tokių žiaurių ir skausmingų kankinimų mano : 
organizmas negalėjo išlaikyti ir aš apie lapkričio pradžią <« 
susirgau nervų pakrikimu. Tada mano kankintojai — tar 
dytojai mano ligai netikėjo, manydami, kad aš simuliųo- ? 
neturėjo nei langų, nei apšildymo radiatorių ir buvo suk
tojo. Lapkričio viduryje mane perkėlė į 174 kamerą, kuri; 
ju, bet vis dėlto paminėtus kankinimo būdus vartoti nuš'<: 
cementinėmis grindimis. Šioje kameroje mane išlaikė pėr'''' 
du mėnesius. Toks naujas kankinimo būdas man buv£lt< 
gi nepaprastai sunkus, nes ag iš Lietuvos buvau išvežtas J 
be šilto apsirengimo, be kepurės, tik su vasariniu kągtiu-;... 
mu ir sandaletais. Kad susišildyčiau, savo kūną apvynio
davau paklobe. Susirgus nervų pakrikimu, buvo tokių mo 
mentų, kad aš neatsimindavau savęs ir savo veiksmų, taip ą 
pat buvau pamiršęs vardus savo vaikų ir savo gyvenamą- . 
ją vietą.

1941 m. sausio vidurį apžiūrėjimui mane pakvietė į T-’ 
komisiją, kurioje dalyvavo 3 gydytojai. Kamisija rado, / 
kad tikrai mano nervai yra pakrikę. Tik po komi5ijoš,'pr;r f 
tardymus nustojo mane kankinti, perkėlė į šiMą ir 
šią kamerą Nr. 255. ‘

(Bus daugiau).
Ar-

MAUJIINOS. CHICAGO t, iul Friday, July 21, 1978 ;



LAISVĖS MEILĖS PAVYZDŽIAIS STIPRINKIM PAVERGTUS BROLIUS
Richard Durbin, Demokratų i 

kandidatas į vice gubernatorius 
ir pirmasis Amerikos lietuvių 
Kandidatas į visos valstijos ofi
są Ilinojaus istorijoje, Pavegtų 
Tautų Dienos minėjime Daley 
Plazoje, Čikagoje, padarė se
kantį pareiškimą:

Paskutinių kelių savaičių bė
gyje įvykiai Sovietų Rusijoje, 
palietę lietuvius ir rusus disiden 
tus, vėl parodė kaip žemai ver
tinamos žmogaus teisės Sovietų 
Sąjungoje.

Ši liūdna žinia nebėra jokia 
naujiena tūkstančiams Baltie- 
čiams Amerikiečiams, kurie bu
vo sovietinių represijų liudinin
kai asmenine patirtimi arba pa
tyrė jų šeimos nariai, giminės.

Kaip amerikiečiai, mes patei
sinamai galime didžiuotis savo 
nacijos teisingumo sistema, ku
ri garantuoja žmogaus asmens 
vertybę ir suteikia lygią įstaty
mų protekciją visiems mūsų pi
liečiams nepaisant jų rasės, ti
kybos, spalvos, tautybės ar poli
tinių įsitikinimų.

Būdami šiame pasaulyje Pa
vergtųjų Tautų imigrantų pali
kuonys, mes jaučiame atsakomy 
be nepaliaujamai priminti mūsų 
kaimynams ir mūsų vaikams 
žmogaus teisių brangenybę, kur 
mūsų tėvynė bebūtų.

šiais Lietuvos Nepriklausomy 
bės Deklaracijos 60 metų sukak 
tuvių metais dera kad mes susi
renkame pasitikrinti jog žmo
gaus teisių liepsna skaisčiai te
bedega visų mūsų širdyse ir kad 
savo žmogaus teisių ir asmens 
lasivės branginimu ir naudojimu 
būti paskatinimu mūsų broliams 
ir sesėms ir visiems Pavergtose 
Tautose, kad Laisvės Liepsną iš
saugotų karštą savo širdyse.

Ilinojus rengiasi 
gamnti savo lietuj

Nebėra abejonės, kad 
Kut- JAVr-b ų Vidurv'akariuose

oras visto ištyrė visos eilė
kin-

BOSTON, MASS.
LIETI VlšKO RADIO 

PIKNIKAS

(Durbino motina Ona
kaitė, gimusi Jurbarke , Lietu- ta, dėlto iš anksto pradėti tyri- 
vojp, imigravo Amerikon 1911 i nėjimai kaip reikia pasiruoš 
metais. Dabar ji gyvena East j ti kaip tokius ar kitokius kitimus 
St. Louis apylinkėje. Fairview sausrų didėjimu pasitikti. Vie- 
Heights, Illinois?) 1 nas H svarbiausių pasiruošimu

---------------------! numatytas lietaus pa-igamini- 
rnas sausrų atvejais, nes atmos 
rpros mokslininkai prisibijo kadDirbtinis kraujas

Nepaisant medicinos pastan-’nuo tų kitimų labiausiai nuken 
gų išrasti kraujo pakaitalą, ku-;tėtų žemės ūkis, labiausiai nuo 
ris tiktų kraujo transfuzijoms, i sausrų. Kadangi Vidurvakariai 
nors medikai nusiteikę optimis, kitaip Komų Juosta vadinami, 
tiškai, bet dar neišrado, nors užaugina nuo 60 iki 70 nuošim- 
Miuncheno universiteto profeso-‘ čių viso JAV kornų (kukuru- 
rius, chirurginių tyrinėjimų ins zo^) ir sojos pupelių derliaus, 
tituto vedėjas Walter Brendel tai jautriai atsiliepia ne tik j 
po 3 metų tyrinėjimų ir bandy- pasaulio maisto atsargas, l>et ir 
mų tikisi esąs tikrajame kelyje , pačių JAV ekonomija, 
į pilną pasiskimą.

(Per tuos trejus 
dradarbiaujant su 
nėmis 'klinikomis,
tiek, kad visą trečdali kraujo pa 
keitus dirbtinuoju '‘krauju" pa- 
cįrntai neturėjo jokių neigiamų į 
komplikacijų. Miuncheno tyrinėt 
tojai patenkinti kad jau galima • 
su gerais rezultatais papildyti 
paciento kraują švariu steriliu Į 
pakaitalu be baimės apkrėsti pa- j 

(kepenų) ar 
duodant 

kraujo

GYVULIŲ AMŽIUS
Helsinkio, Suomijoje, zoolo

gijos direktorius dr. likka Koi- 
fyvulių,

gyvenančių be rūpesčio zoolo
gijos s duose, “užsiėmimus”, 
senėjimą, bendrai sąlygas, pa\ 
lankias gyvenimui pailginti.

Apie savo patyrimus jis pa- 
iašė knygą, parodydamas........
betarpiškas bendradarbiavimas 
su laukiniais gyviais,nors __
Larų rekomenduojamas, nevi- Į 
suomet yra palankus ilgam am no Liet. 1 
žiui.

Semansia lieuv.ška radio pro 
grama Naujoj je Anglijoje, ei
nanti 40 metus rengia savo 

’linksmą metinį pikniką, sekma 
’d enį, rugpjūčio — Augusto 13- 

kad gražiame lietuviškame Barnu

DETROIT. MICH.
A.L.T.S. Detroito sk. išvyka

A LT S-gos L\ti- j to skyrius š. 
n. Kepus 2 » d.. sekmadienį, ren 
i»:a vasarinę išvyką į ponų Onos 
ir Cesio šadeikių gražią s<xiy- 
28975 \\\dlmelon Rd., Farmin<>

niylių

JANcil Š Antanas ar Juo
zas, iš Šakiu aps., Pirmėnų val
sčiaus. Lekėčių kaimo, atvykęs 
i JAV prieš 11 pas. karę.

kaiinio kaimo, Vilkaviškio aps.
Sirus. gimęs 19(15 m., nuo 

Klaipėdos, iš Lietuvos išvykęs

dak- ^roketon, Montelloje.
Programoje dalyvaus: Bosto-j 

Ansamb-’
Kup-

Dr. Koivislo laiP«‘ Bostono Liet.

nografinis 
lis, vadovaujamas (iii s

j Didžiųjų Lygumų, Vakarų 
metus. ben-įKalnų ir Floridos atmosferos ty 
31 chirurgi-! rinėjimai parodė kad, tai kantis 
jau atsiekta’prie sąlygą, dirbtiną lietų šukei 

t i ir sukėlus jį apvaldyti kad 
neišvirstų kenksmingomis audro 
mis su liūtimis ir vėsulais, žmo 
gus savo planetos adm’ni-traui- 
ją, reikalui verčiant galėtų pe
rimti į savo rankas

Ištirti ar Vidurvakarių debe
sys tinka dirbtiniam lietui su
kelti, mokslininkai siunčia į de
besis lėktuvą su meteorologijos 

Į instrumentais ir 10 asmenų 
i įgulas, kurios 4 yra atmosferos

Priešingai.
tė, kad “Voice Vita” yra palan
kesnė ilgam amžiui, negu ko
vojimas už būvį primitvvėse sa’ 
lygose. ’ ‘ lės

Tyrimo rezultatai rod \ kad 
žmogaus ilgo amžiaus metų ri 

|b;i yra ar turėtu būti 110 metų.jj^rrv (Įi Cara. Bostono miesto 
Kiti žinduoliai sekančiai: dram ’Tjrvbos pirm i

[blys 75 metai, bangini.-
i gorila 10 m., orangutangas
|m., žirafa 28. jnos; taipgi
| Iš paukščių ilgiausią amžiuj piknikiniai 
beturinti plepė papūga kakadui^eri,naE

'l'autinių šokių Sambūris, vad 
Onos. Gedimino ir Lilijos Ivaš 
kų, metinis, tradicinis gražuo 

Miss Lithuania of N.
rinkimas, šokių varžybos 

j smagios Mickey liaberek 
j su dovanomis laimėtojams nuo!

E.”| 
prie! 
Trio i

kandidato i 
/O• m.,LMass. Valstijos iždininko pos- 

L . tą; laimėjimo ir įžangos dova- 
skaniausi lietuviški 
valgiai ir draugiški

69 metus, varna . 68 nn, 
pelėda 67, kondoras 65; visų 
mažiausias dar paukščiams pri 
skaitoma kalibras turi 
žiaus ribą 2 metus.

am-

Komitete 
geriausius 
Ona Ivaškienė. Laima Kontair 
tien^' Myikolas Drunga, Povi
las Jančauskas, Liet.B-nės Nau

išrinkti gražuolę ir
šokėjus dalyvaus

cientą nepatitis
bet kuria limpama liga 
iš aukotojų gaunamo 
transfuzi jomis.

žinggidu žinoti kad medici-i l«uias’ Kuir,us “
•4- • • I mokslininkai technikai, kompiu

Iš roplių ilgiausią amžių turi Į Anglijos Apygardos, pirmi- 
aligatoriai (Amerikos krokodi-jn,n^as’ Juozas Rentelis, Brok 
lai) — iki 62 metų, ghiodenasĮ t°n0 apylinkės Liet. B-nės pir

mininkas.
Puikios laimėjimo dovanos.

Maistu ir gėrimas _pasirū- 
pins rengėjai. Skyriaus valdy- 
ba maloniai kviečia visus Dėt-į 
roito ir apdinkės lietuvius da- 
Ivvuiiti šioje vasaros išvykoje.' /š

ALTS-gos Detioito skyriaus UPS-

šl’OPYS ar jo šeima iš Pa
partinių kaimo, šakių ap.
ŽAIMYS, nuo Kauno, gimęs 
1909 m., išvvkes iš Lietuvos

vaikai, kilę 
varo. Šakių

P A I

Valdyba

KOJI M A I

Pliniu kai-

BALK KAI ar BTLATAVAI, 
lę iš Stanaičių kaimo, Vilka-

DŽFBMI .ĮKAITĖ Anelė, Pi
jaus duktė, gimusi 1920 m., Vii 
kaviškio aps.. Oranžiškių vals
čiaus. Duoniškių kaimo.
GILDĄ Julius, Vinco sūnus, gy 
venos S. Sacramento Ave., Či-

lešk mieji arba apie juos ži
nantieji labai maloniai prašo
mi atsiliepti.

Lietuvos Generalinis
Konsulatas

6147 So. Artesian Ave. 
Chicago. Ill. 60629 
Tel. 737-8331

nai su greitąja pagalba vis gi
lesnius žmonijos sluogsnius sie
kiant, kraujo rezervams ; , 
dyti. plačiai pradėtas kraujo su • 
pirkinėjimas, pradėtas primity
viuos^ kraštuose, kur kitokių 
prekių eksportui neturint, žmo 
nes pradėjo tarptautinę prekybą 
savo krauju.

Tarptautinė Sveikatos Orga
nizacija (Wj10) perspėjo kiad 
atitinkamos institucijos patikrin

teriams ir trims radaro viene-
tams operuoti.

Kol kas populiarus dirbtinam 
lietui sukelti legalus (ir nelega
lus) būdas yra debesis apsėjant 
sidabrinio jodo kristalais, bet 
metodas nepopulisrus, kadangi 
tuo būdu debesį perplėsus, sun
ku “kiaura maisr” beužrišti.

54 m., gyvatė kobra 29 m. žu
vinis amžiumi vadovauja ūsuo
tasis šamas I
metų, menkė 25 m; salamand
ra 60 m., rupūžė (kriupis) 
m., skruzdė 25 m., tritonas 
austrė — 100 metų! J.

(sheath fish) 60 ka'P tai $30 pinigais, iniportuo-
_ _ . ' Irin /ri »-» f «-> nin XI . L, 1 .1 Z •

40 
18, 
Pr.

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobiliu pardavėjas lietuvis

Voters Premier Coupevuiaru rienncr uuupc —

p \ Chrysler - Plymouth' - Arrow

KIEK ŽUVO AFRIKOJE
KUBOS KAREIVIŲ

VAŠINGTONAS. — JA Val
stybių slaptosios tarnybos su
rinktomis žiniomis, per pasku
tinius trejus metus Afrikoje žu 

fjvo 1,500 Kubos kareivių: 1,000 
Angoloje ir 500 — kariaujant 
Etiopijoje.

Žuvusių Kubos karių 
čius nėra didelis ir jis 
čiamas pačioje Kuboje, 
bėgant, betgi, žūvančių

}čių Afrikoje skaičius palaips
niui didėja.

skai- 
nejau- 
Laikui 
kubie*

ENERGY 
WISE C"

tas gintarinis žiedas, kelionė 
oru š Bostono į N. Y. ir atgal, 
ir kitos vertingos dovanos bus 
leidžiamos laimėj im ui, taipgi 
įžangos dovanos.

Bosas išeis nuo So. Bostono 
Liet Pil. Klubo 1:30 vai. po
piet. Bušo kaina $3.50, įžanga į 
pikniką suaugusiems $2.00, vai 
kains 75 c. Bušą išleis Antanas 
Andrulionis.

Susitarkite su draugais, giiųi 
nėmis ir pažįstamais susitikti 
šiame linksmame piknike rug
pjūčio — Augusto 13“tą, Ramu 
vos Parke, Broktone. Kviečia 
visus

Steponas ir Valentina Minkai

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jazmino, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

api’ašvmaJ, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos istorljui 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 
>sL. Kainuoja $2.00.

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Ju Ir 
kites knygas galimi Įsigyti atsilankius 1 Naujienai arba atsiuntus čeki ar 
oin'ginę perlaida.

173S Haljrted Street, Chicaj®, ffi. ttltt

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO^IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Or?A. J. Gujwn - MINTYS IR^DARBAi, 259 psL, lid&ančius 190© 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir suri- 
rūpinimą.____ __  _ ___

OrT A.“J. Guss«n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik ____ ______________ —---------

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

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čakĮ arba money orderį prit 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms.

mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

- Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

tų tokį biznį ir biznierius ir ap
saugotų vargšus savo kraujo 
pardavėjus nuo raketierių išnau 
dotoju.

*e m taecdpkte meal? It 
, teoeea’t hew to be. A meal with- 
wot meat can be nutritious, deli- 
<tooc and easy to make, espe- 

when it’s made the fast, 
mtiTOM n,ve way. Add variety to 
>nr family's menus with these 
wmt entrees from the Whirlpool 
■teiDiirc oven cookbook. In 

Dutch Cheese Casserole,

for your Į 
child's safety

4 4k<vifr Boodtes, eoofcfhd

Walk only 
on the ride
walk; where 
there b no

TANGY HOT SPINACH SALAD TOSS 
total cooking tone: 13 minutes 

2 T. kmnn juice 
I T. prepared horseradish
1 L Worchestershire saoce
2 hard-conked errs 
1 10-U5L packare fresh spirarfi, tors 1

■S Ti n CHEESE CASSEROLE 
Mri Mnktnr ten»t 21 minnta

> «. chopped smart -

M «. aC-porpose floor

tend. ri HIGH 8-7 minutes, till 
Ante. stžrrtoc once. Drain; set 
hridta. Jfe same casserole, ccan- 
Itfoc moshrooms, onion, garlic 
ImI Mtcc. Cook, covered, at 

for 3 minutes or till ten- 
htK. Send to flour, salt, basCL 
tend M t peppw. Add milk,* cook 
teft HIGH tor $ minutes or UH 
tetoek and bubbly, stirring after

MM. Add jnechtoL Doorfjc^ 
WB4 jteaesto. Coot at HIGH 
Mfer •-* sstoates or till heated 
itetoooah. rflrrirx ooee. Kprtnkle

E

€ jilccs bacon
2 T. sKccd green onion
4 t. all-purpose flour

%
% e. weXzr

In large mixing uowl, cook bacon covered with paper towels st 
HIGH for 6 minutes, giving bowl half-turn once. Remove bacon 
from bowl, leaving ^4 c. drippings in bowl Cook onion to reserved 
drippings, uncovered, at HIGH for 3 min. Blend in flour, salt, dash 
pepper. Stir in water, lemon juice, horseradish, and Worcestershire 
sauce. Cook at HIGH for 3 min. or till mixture thickens and bubbles, 
stirring after each minute. Add crumbled bacon, diced eggs and 
spinach to sauce. Toss to coat with dressing. Cook, uncovered, at 
HIGH for 1 minute. Toss again before serving. Makes 4-6 servinga.

MICRO TIP. Create a spontaneous soup with celery, orrioo, 
parsley, carrots, and that dab of leftover meat or pasta. Add 1-2 e. 
’rater, seasonings, and simmer at MEDIUM until flavors are blended 
and vegetables are tender. Or use chicken giblets and bones, and 
add leftover rice or vegetables, diced chicken. No time to make 
your own stock? Start with canned cream or clear soup, or a nrfx. 
Add fresh mushrooms, green onions, slivered ham. dry wine •.. tte 
creative. Warm crusty toad and your KpnrfanmoB aoųp makt a

$xoe

1735 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. <0608

— Prezidento Carterio tvir
tinimas, kad Berlynas bus lais
vas, kartojamas visame mies
te. ?

Taupykite dabar
Dent b« a Bom Loaorf pas mus

Il hl

Buy aoarnolafceror 
more powerful than you

Walking to the acbool buz, 
to the play ground, to a friend’i 
house, to the store — those 
are common experiences a- 
mong sehod-aged chihfrtn. 
However, walking without the 
proper knowledge of pede> 
trian aafety 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 tome baric rules 
which Dr. Domm urges par
ents to imprest on their 
children:

ftay on the 
left ride of 
the road fac
ing the on
coming traf
fic; crocs 
the street 
in marked

Dr. Albert 
H. Dorota 

erosswalki: look left, then 
right before leaving too enrb, 
making »ur« the way is dear. 
Finally, watch for turning 
can and walk quickly whin 
crossing.

According to Dr. Domm, 
children should writ for the 
school but on the curb or in 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 
the but In mid-ftreet, they 
should walk fa» 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 bring 
eeught Io the flow of tmffie.

1800 So. Halstad St

Fu xes ttujoinl jl*f ytaiftl it- 
dideliu darbu. Pirma, jie ja- 

M* Jumi pasiekti umeniikos jūsij 
oiitmojimus. Antra, jie padeda mj- 
knrti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prie! 10 mėna- 

ito dieną, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno®.

Išduodami Certifikatsd, kurie ne- 
U iki '

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa' 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės apskaitos
^eša 5’/4 %

€
l

E

UNIV RSAL
Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įstrigti 1923 metAlA. Tri. 4Ž1-3O70
Utalgo® pletuo«4 kleiDMA antomobUUmi potatytL

J — NAUJUMO*, CHICAGO I. ILL Friday, July 21, 1978
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Gadyne tautoms pavergti jau praėjo

nepriklausomą Gruziją. Gruzija buvo jveikta, nepriklau
somybė panaikinta ir jau 1921 metais paskelbta sovietine 

, respublika. >
Sovietų karo jėgos, pavergusios Gruziją, veržėsi to

lyn j Rytus. Rusai buvo beplanuoją įsiveržti Į Turkiją, no 
rėjo atplėšti dvi šiaurės provincijas, kurios dalimi buvo 
apgyventos armėnais, turkais ir kitomis Azijos tautomis. 
Rusams pavyko pavergti dalį Armėnijos, iš kurios padarė 
dar vieną sovietinę respubliką. Turkai pajėgė sustabdyti 
sovietų karo jėgas ir neįleisti įkitas dvi armėnų provinci* 
jas. Bet ir armėnai pradėjo reikalauti nepriklausomybės. 
Turkai, apgynę juos nuo kimunistų vergijos, negalėjo sup’ 
rasti, kaip jie drįso reikalauti laisvės, dai’.gelįarmėnų iš
žudė. Armėnas dar ir šiandien nekenčia ne tik bolševiko, 
bet ir turko.

Rusijos komunistų partijai įsistiprinus rusų valdžio
je, pavyko užkariauti visas tas Azijos tautas, kurias buvo 
pavergęs caras. Perversmo pradžioje komunistai bandė 
pagrobti ir nepriklausomą Lietuvą, bet jiems nepavyko. 
Lietuviai, latviai, estai ir lenkai sustabdė į vakarus žy
giuojančius raudonamiečius ir privertė juos pasitraukti. 
1919 metais rusai komunistai nepajėgė Lietuvos pavergti, 
bet 1940 metais įkėlė koją ir panaikino nepriklausomybę. 
Kaip rusai komunistai žudė gudus, ukrainiečius ir gruzi
nus, taip jie žudė, trėmė į šiaurės Rusiją ir kalėjimus tūks
tančius lietuvių. Panašiai rusai pavergė latvius, estus, 
dalį lenkų ir kitas tautas. >

(Senovėje galingos, gausios ir stiprios tautos paverg
davo silpnesnes, pasinaudodavo jų turtu, santaupomis ir 
kitokiomis gėrybėmis. Tautų pavergimas buvo tęsiamas! 
iki šio šimtmečio pradžios. Tuojau po Pirmojo pasaulinio) 
karo pradėjo stiprėti tautų laisvės judėjimas. Visa eilė tau 
tų atgavo savo laisvę ii- laisvai pradėjo tvarkyti savo gyve
nimą. Kurios tautos neišsilaisvino po Pirmojo Pasaulinio

Amerikos kongresas, turėdamas galvoje sovietų ka
ro jėgų pavergtas tautas, paskelbė Pavergtų Tautų Savai
tę. Kiekvienas krašto prezidentas ta proga paskelbia prok
lamaciją ir primena krašto gyventojams apie sovietų im
perijos nešamą vargą ir vergiją pavergtoms tautoms ir 
valstybėms. Trečioji liepos savaitė paskelbta Pavergtų Tau 
tų Savaite. Kiekviename didesniame Amerikos mieste, kur

karo, tai atgavo savo laisvę Antrojo Pasaulinio karo me
tu arba tuojau po karo.

Už tautų laisvę šio šimtmečio pradžioje pasisakė ir 
Rusijos bolševikai, bet kai jiems pavyko pagrobti valdžią 
pačioje Rusijoje, tai jie pradėjo rūpintis ne tautų laisve, 
bet sovietiniu imperializmu, kuriam buvo reikalingi ver
gai policijos ir, karo jėgai stiprinti. <

Komunistinę santvarką balševikai pirmiausia įsive
dė pačioje Rusijoje. Valstybinės ir komunistinės sistemos 
vergais komunistai pavertė pačius rusus. Vėliau jiems pa
vyko pavergti Rusijos kaimynus — gudus. Gudijos komu
nistai padėjo Rusijos komunistams įsistiprinti valdžioje. 
Iš gudų nišai komunistai atėmė žemę ir pavertė juos sa
vo vergais. Pavergus gudus, komunistų karo jėgos pradė
jo veržtis į Ukrainą, kuri tuojau tapo sovietinė kolonija. 
Ukrainoje kovos tęsėsi net keturis metus, bet komunis
tams pavyko ukrainiečius nuginkluoti ir visai Ukrainai 
primesti savo valią.

Dar sunkiau komunistams teko kovoti su gruzinais, 
kurie, padėję nuversti Rusijos carą, tuojau paskelbė ne
priklausomybę, išsirinko savo parlamentą, priėmė konsti-' 
tuciją ir pradėjo tvarkyti savo reikalus. Nepriklausomy
bės kovai vadovavo Cereteli, socialdemokratų vadas Rusi
jos dūmoje. Jis buvo išrinktas pirmuoju Gruzijos prezi
dentu. Bet Rusijos bolševikai, pradėję kovą prieš socialis
tus demokratus 1903 metais, negalėjo pakęsti nepriklauso
mos Gruzijos, demokratiškai tvarkančios savo reikalus. 
Leninas įsakė Trockiui ir kitiems sovietų karo vadams su
traukti galimai didesnes jėgas prie Gruzijos ir panaikinti

'gyvena didesnis būrys pavergiu tautų kilmės žmonių, tąl 
savaitę ruošia susirinkimus ir primena kitiems savo kai
mynams apie rusų padarytą skriaudą pavergtiesiems. Ame 
rikoje yra didokas skaičius nuo rusų nukentėjusių žmo. 
nių. Ta proga jie paskelbia arba pasakoja savo išgyveni
mus. ,

Bet Įdomiausia ,kad Amerikos kongresas Pavergtų 
Tautų Savaitės proga primena visam pasauliui, įskaitant 
ir pavergėjus rusus, apie okupanto padarytas skriaudas 
ir reikalą išlaisvinti dvidešimto amžiaus vergus. Lietuviai 
Amerikos kongrese turi gerą draugą, demokratų partijos 
kongreso atstovą Frank Annunzio. Lietuviams, ypač nau- 
jieniečiams, jis yra gerai pažįstamas, savo raštais ir kal-1 
bomis. Jis dalyvavo viename Naujienų bankete ir pasakė 
Amerikos kongreso vedamas kovas už -pavergtų tautų 
laisvę. '

Šį metą, liepos 13 dieną, kongreso atstovas Annunzio: 
pasakė svarbią kalbą apie pavergtas tautas ir reikalą pri
minti rusams, kad jau atėjo laikas jas išlaisvinti. Visa ei 
lė ilgus metus pavergtų tautų karo ir pokario metais išsi
laisvino ir nepriklausomai tvarko savo reikalus, o čia pas
kutinio Europos karo metu paimtos tautos vis dar tebėra 
sovietų karo jėgų ir policijos vergijoje. Kongreso atstovas 
reikalavo, kad iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių išsi
kraustytų ne tik sovietų karo jėgos ir policija, bet ir Lie
tuvon atsiųsti rusai kolonizatoriai.

Senate svarbią kalbą pasakė sen. Robert Dole, kartu 
su senatoriais Case, Gam ir Daminici pasiūlė rezoliucija 
dėl sovietų karo jėgų ir policijos Lietuvoje. Sen Dole ra- 
miasi Helsinkio aktais ir pačiais paskutiniais sovietų val

džios atstovų pasižadėjimais. Sen. Dole, priminė, kad Hel
sinkio aktais, 34 valstybių galvų akivaizdoje, pasirašė pats 
Leonidas L Brežnevas, dabartinis Sovietų Sąjungos aukš
čiausios tarybos pirmininkas. Helsinkio aktas įpareigoja 
pasirašiusius atstovus laikytis principų, pripažįstančių tau 
toms apsisprendimo teisę, žmonėms pripažįsta pačias pa- 
ginndines žmogaus teises. Sen. Dole taip pat priminė, kad 
sovietų valžios atstovai, svarstydami Galutinį Europos 
saugumo konferencijos aktą, liepiantį pildyti pačius pag
rindinius informasijos, šeimų susijunyimo ir kitus prin
cipus.

^5^
Visas pasaulis labai atidžiai seka Amerikos kongreso 

vedamus darbus. Ne tik patiems rusams, bet ir kitoms lais' 
voms tautoms rupi Amerikos atstovų rūmų ir senato na
rių pažiūros i rusų pavergtas Rytų Europos tautas.

Amerikos lituviai ne vieni kovoja už Lietuvos laisvę. 
Už pavergtų tautų, įskaitant ir lietuvių laisvę pasisako 
toks galingas organas, kaip JAV kongresas. Esame tikri, 
kad sovietų karo jėgos bus išstumtos iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Turime tiktai vieningai paveikti kongreso 
ir vyriausybės atstovus, kad šioj s srityje rusams nebūtų 
padalyto jokių nuolaidų. Jie privalo būti išstumti iš Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valstybių.

VIETNAMAS NORI GERŲ 
DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ
Vietnamo užsienio reikalų 

ministeris Phan Hien, besilan
kydamas Australijoje, pareiš
kė, kad Vietnamo vyriausybės 
pareigūnai susitiktų su JAV pa 
reigūnais betkada ir betkur kai 
bėtis santykių reikalais? Kadan
gi geri diplomatiniai santykiai 
abiems šalims yra tiek'svarbūs 
ir reikalingi, jog reikia susėsti 
ir pradėti rimtai tartis. Vietna
mas net atsisakė sąlygų, kad 
JAV alstybės, prieš sureguliuo
jant diplomatinius santykius, 
suteiktų Vietnamui ekonomi
ne pagalbą ir sumokėtų karo 
nuostolius.

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
(Tęsinys)

Kartą M. Vaidyla sakė, kad tokį seimą turėtume 
sušaukti pavasarį, gegužės mėnesyje ir mes turėtume 
atlikti kai kuriuos organizacinius reikalus nedelsiant, 
atlikti kai kuriuos organizacinius reikalus nedelsiant, 
tik reikėtų pasitarti su kitais valdybos nariais parašant 
jiems laiškus, ar kitaip susisiekiant. Kartą jam prasi
tariau apie tai, jog važiuosiu į Rockfordą (Illinois), 
aplankyti ten gyvenančių savo artimųjų, tai jis mane 
paprašė ta pačia proga būtinai aplankyti ten gyvenantį 
Martyną Kasperaitį — žymų TMD — jos veikėją, cent
ro valdybos narį. Įpareigojo su juo pasikalbėti ap;c 
TMD-jos numatomą šaukti seimą. Tą jo pageidavimą, 
kaip ir daugelį kitų, pasistengiau atlikti. Nuvažiavęs Į 
Rockfordą kalbėjausi su M. Kasparaičiu apie seimo su
šaukimą. Pašnekovas šiam sumanymui pritarė, tik ap
gailestavo, kad dėl sveikatos vargu ar galėsiąs daly
vauti. Detaliai tą pasikalbėjimą atpasakojau M. Vaidy- 
lai, sekretoriui, jis liepė parašyti žinutę ir talpinti San
daroje, kad ir kili žinotų apie tai (žfur. Sandara Nr. 
1, 1975 m. sausio 10 d.). Cituoju visą:

APLANKIUS ROCKFORDE VETERANĄ
M. KASPARAITĮ

/Švenčių metu nuvažiavau į Rockfordą aplankyti 
savo motinos. Tuo pačiu kartu užsukau ir pas ten gy
venantį žymų ilgametį mūsų veikėją M. Kasparaitį, ku
ris y pdingai pasižymėjo Tėvy nės Mylėtojų draugijos 
veikloje. Jis iuo melu dėl pablogėjusios sveikatos bu
vo priveiktus susiaurinti savo veiklą, tačiau atidžiai 
seka lietuvių kultūrinį gyvenimą. Su juo pasitarėm 
apie tolimesnę TMD veiklą ir abu

lsušaukti TMD konferenciją, kurioje būtų nustatyti to. 
limesni darbuotės planai . 1

Kapačinskas'9
Vieną dieną, artėjant Vasario šešiolikta jai, Lietu

vos nepriklausomy'bės paskelbimo dienai, ruošėmės pa 
rašyti ta proga straipsnį į Sandarą. Nejučiom kilo klau 
simas apie lietuvių pirmąją delegaciją pas JAV pre
zidentą, Franklin Deleno Roosveltą, prezidentąvbusį 
1933-1945 metais.

Su malonumu redaktorius Mykolas Vaidyla leido
si į šį pokalbį, taręs: “Aš gerai žinau tos delegacijos 
sudėtį, nes pats jos sudėty buvau, o be to, gerai prisi
menu, kaip amerikiečiai sužinojo ir patyrė, kad Sovie
tai užgrobs ir okupuos Lietuvą. Jis pradėjo aiškinti, 
kaip Central Intelligence Agency (sutrumpintai CIA) 
įstaiga pirmoji patyrė ir apie tai pranešė prezidentui 
F. D. Rooseveltui. Cituoju straipsnį ištisai:

SANDARA Nr. 3, 1975 m. sausio 21 d.

C1A SUŽINOJO APIE TAI, KURIUO LAIKU
SOVIETAI UŽCiROBS LIETUVĄ

Neturėdamas ką veikli. Kongresas Washingtone 
pradėjo ieškoti priekabių prie ČIA (Central Intelli
gence Agenncy žinių rinkimo agentūra) primetant jau 
būk ji šnipavusi apie pavienius amerikiečius. Savai
me aišku, kad tokie užmetimai yra išlaužti iš piršto. 
(JA renka žinias, reikalingas šios šalies saugumui ir 
politikai.

Pav., tos organizacijos žmonės išgavo tekstą slap
tos nepuolimo sutarties tarp Hitlerio ir Stalino, pasira
šytos 1939 m. rugpjūčio 21 d. ČIA taip pat patyrė, ka
da Sovietai pirmą kartą okupuos Lietuvą. Kaip žino
me, tai įvyko 1910 m. birželio 15 dieną.

Toji informacija tuoj buvo pateikta prezidentui 
Franklin I). Rooseveltui. Pastarasis gi pašaukė bu va

šu Ukom, kad reikia sį tuo laiku Komerscijos sekretoriaus padėjėją, lietu

vį Viktorą sėlį, kurio tėvai gyveno Chicagoje Bridge- 
porte, netoli Sandaros redakcijos.

Prezidentas Rooseveltas jam pasakė: ‘Tavo kraš
tas bus greitai okupuotas. Nežinau, ką jūs galėsite da
ryli, nes tai įvyks viduryje birželio mėnesio".

Susirūpinęs Viktoras Solis telefonavo savo tė
vams Chicagoje, pranešdamas tą žinią. Motina tuoj at
bėgusį į Sandaros redakpiją prahešė apie tai redak
toriui M. \ aidylai, kuris, reikia pasakyti, į tai neat
kreipė reikiamo dėmesio, nes, kas gi galėjo tikėti, kad 
ir tokia žinia galėjo pasiekti AVashingtoną.

O, vienok, taip atsitiko ir tai dėka ČIA, kurią da
bar visi puola.

Verta pažymėti, jog Sovietams užgrobus Lietuvą, 
tas pats Viktoras Soli sišrūpino Amerikos lietuvių de
legacijai audienciją pas prezidentą Roosevellą. Dele
gacijos sudarymą Viktoras Solis pavedė Sandaros re
daktoriui M. Vaidylai. Mūši] delegacijai prez. Roose
veltas pasakė, kad tokio brufališko Lietuvos valsty
bės užgrobimo niekad nepripažins. Tokio nusistatymo 
tnūsų vyriausy bė laikosi ir dabar.

Straipsnis pateikiamas visas.
(Pastalxi: čia rašoma *Tolis” L y. korektūros klai- 

da> turi būti “Solis J. K.")
Sandara, Nr, 3 1975 m. sausio 21 d.

STUDENTAI PRANCŪZIJOJE PRADEDA DOMĖTIS
LIETUVIŲ KALBA

Studijuojanti Prancūzijoje A. Valentinaviciūlė at
siuntė laišką Tėvynės Mylėtojų draugijai.

Ji rašo: ^švento Stepono Universitet Prancūzi- 
jvjt profesoriai ir studentai labai notėtų geriau pažin
ti Lietuvą. Malonėkit man atsiųsti Lietuvos istoriją ir 
lietuvių kalbos gramatiką. Aš pagelbėčiau jitms tomis

Tėvynės Mylėtojų draugija atsišaukia, prašydama 
prisiųsti jai minėtas knygas Sandaros adresu, j. k.

Pateiktos čia įdėtos žinutės iš išeivių lietuvių, gy
venimo bei organizacijos veiklos buvo tik informaci
nio bei vesuoineninio pobūdžio, kurios nieko neužga
vo ir niekam negalėtų stoti skersai kelio. (Mano many
mu, dargi turėtų jungti lietuvius bendriems tautiniams 
reikalams.) O vis dėlto, ir tokios žinutės kai kam už
kliūdavo...

1975 m. vasario / d. ‘^Vienybėje” pasirodė mano 
adresu straipsnis antrašte “Trojos arklys” Sandaroj. 
Jame buvo rašoma būk tai esą aš į Sandarą atėjęs dirb 
ti kaip partinis liaudininkas, rašęs panegiriškas kores
pondencijas — perdėtas žinias, tariuosi su TMD veikė
ju M. Kasperaičiu dėl TMD seimo sušaukimo, kad TMD 
vardu parašiau atsišaukimą, prašydamas prisiųsti stu
dentei lietuviškų knygų^ ir ne tokia sudėties delei^cija 
lankėsi pas prez. F. D Roosevellą, — žodžiu, kišūosi ne 
į savo reikalus...

(Bus daugiau)

knygomis pasinaudoti”.
NAUJIENOS, CHICAGO A ILL Friday, July 21, 1978
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DR. K. G. DALUKAS 
AKUiBBIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

PREL. A. DAMBRAUSKAS 1 
kitiems-suvaikėjęs ir užsjspy-. 
ręs senis. J

Kartais jo kritika buvo šiur
kšti ir aštri. Didesnis apsikapo- j 
jimas laiškais įvyko su “dva-. 
šių šaukėju” J. A. HerbačiauskU 
dėl “Erškėčių vainiko”. Tai Her 
bačiausko parašyta knyga, ku
ria gal nepalankiai parecenzavo 
kun. A. Dambrauskas. Tuomet 
Herbačiauskas 1909 m. kun. 
Dambrauskui rašytame laiške, 
tarp kita ko, rašo taip:

“... Jūsų didžiausia klaida ta
me, kad Jūs norėjot regėti ma
ne Jūsų partijos eilėj!... Ir dar 
tamę, kad Jūs nemokat guodoti 
žmogaus asmeniško, prigimto 

’’ndividualizmo (pašaukimo). Jūs 
niekinant neprigulmingą (tikroj 
to žodžio-neiškraipytoj-prasmė- 
je) sielos troškimą! Jūs prisilaiJ 
kote stačiai baudžiavos doktri
nos. “Je ne su manim, tai... prieš 
mane!” Juk tai idijotizmas!”

Kun. A. Dambrauskas gavęs 
tą laišką, tuojau pasiuntė atsa
kymą, jį užvardindamas Jūsų 
“Keistybė”. To atsakymo pabai 
ga skamba taip:

“... Jei iš mano pusės yra prie
dermė mylėti Tamstą, tai ir iš 
Tamstos pusės yra kita prieder
mė rūpintis būti vertu tos mei- 
’ės. Kai Tamsta tapsi vertu tos 
meilės, tai ir mylėsiu. O kol pa
siliksi plūdiku,; nemazgotburniu, 
siaurapročiu antiklerikalu, kuni 
gijos šmeižiku-inyiėti man Tams 
ta yra toki pat physica — im- 
possibilitas, kaip Jaunam doram 
vaikinui pamylėti seną kekšę, 
žinau, kad' Tamsta nebūti užga
nėdintas tuo atsakymu. Ir aš 
pats nesu juo-užganėdintas, bet 
ką daryti; kitaip atsakyti nemo 
ku. Širdis gal ir norėtų, bet pro 
tas neleidžia”. (“Naujoji Romu 
va”, 1938 xn. Nr. 11).

Aleksandras Dambrauskas — 
Adomas Jakštas mirė 1938 m. 
vasario 19 d. Pageidavo, kad 
būtų palaidotas be didelių iškil 
mių, prakalbų ir vainikų. Palai 
dotas Kaune, Bazilikos švento
riuje. Jo amžinojo poilsio vietą
žymėjo kuklus, bet velionies kū' 
rybai reikšmingas irašas: “Mes 
ne savo ugnimi žėruojame, mes 
ne sau aplinkui šviesą liejam”.

V. Vytenietis

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolaf. 695-0533 

Valley Medical Canter 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos d i re Jcr on os 

1938 S. Henheim Rd., Westchester, IL 
V ALA? DOS: 3—9 darbo dienom ig b

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikriną skis Pritftlkp a Irinins ir 
“contact lenses’”

(40 m. mirties sukak t ij)

Velionis buvo žymus publicis 
tas, kritikas, poetas, {vairių 
laikraščių bendradarbis ir re
daktorius. Mėgo matematiką, 
esoeranto kalbą ir rašė vadovė
lius. Buvo vienas šv. Kazimiero 
draugijos steigėjų ir ilgametis 
jos p’rmimnkas. Tai sukakties 
oroga nors trumpai susipažin
kime su velionies gyvenimu ir 
veikla.

A. Dambrauskas gimė 1860 
m. rugpjūčio 25 d. Kuronių k., 
Pagirio vis. Ukmergės aps. Anks 
ti neteko savo motinos, tai ber 
nJuką globojo ir į mokslus leido 
i o dėdė kun. S. Dambrauskas. 
Mokydamasis Šiaulių gimnazi
joj parašė pirmą eilėraštį len
kų kalba. Baigė Petrapilio dvasi 
nę akademiją tologijos magist
ro laipsniu. Būdamas Panevėžio 
gimnazijos kapelionu, per vieną 
caro šventę perspėjo mokinius, 
kad eitų melstis į katalikų baž- 
nyčio, o ne į rusų cerkve. Už tai 
buvo rusų nubaustas ir ištrem 
tas į Ustiužną, Naugardo guber 
nijon. Ten susipažino su dr. 
V. Pietariu ir jį paragino sust- 

i domėti lietuviška veikla. 1895 
j m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo ak

VaL agal susitarimą, uždaryta tre tyriai bendradarbiauti spaudo
je. Pirmas A. Jakšto (tokiu sla
pyvardžiu daugiausia pasirašinė 
io spaudoje) lietuviškas eilėraš 
tis “Giesme prasziokelio nemo
kančio rasziti”. buvo išspausdin 
tas 1881 m. “Aušros” 516 nu
meryje. Buvo Kauno dvasinės 
seminarijos ir vėliau Petrapilio 
dvasinės akademijos profeso
rius.

T*L: 567-2727 «rb« 562 -2728

Bl------ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strec) 
Valandos pagal susitarimą.

DR.LEONAS SEIB6TIS
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antraJ. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.
Ofiso teltf.; 776-2880 - 

Rezidencijos telef^ 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo. 
Ofisas 2652 WEST 5yth S'lP/JET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., anttad., trečiao 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Stitadie 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laikr 

pagal susitarimą.

dažai. Speciali pagalba kjjoms 
(Arch Supports; ir t t.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDA2>-PROTEZISTAJ' tuvos spaudoje rašė, 
Aparatai - Protezai. M<o..'ban ■filncn-fac -filnx

2850 Wect 63rd Stv Chicago 1|L 6062° 
 Telef.j PRoep^ct $-5084

PERKRAUSTYMAI

M 0 VING 
Leidimai — “ilnj «paraud« 

ŽEMA KAINA
R. iERŽ NAS
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

H įvairi v arfstump.

ANTANAS VILIMAS
Į Tel. 376-1882 arba 376-5996

Mėgo filsofines studijas, ku- 
įrias pradėjo seminarijoj ir tęsė 
akademijoje. Turėjo progos klau 
syti V. Solovjovo filosofijos pas 
kaitų, kurios turėjo Jakštui Įta 
kos. ligi jo gyvenimo pabaigos. 
Kitas jo mėgsta mokytojas, tai 
buvo matematikas-filosofas J. 
M. Iloene-Wronskis. Kadaise A. 
Maceina dar nepriklausomos Lie 

~ , “Jakštas 
yra- filosofas, bet filosofas Rytų 
prasme daugiau skelbėjas, nau
jų idėjų pranašas, negu šistemi 
kas ir Įrodinetojas. šiuo atžvil 
giu jis yra tikrai vertingas”. 
(“Naujoji Romuva”, 1938 m.

Mėgo visas mokslo šakas ir 
dirbo įvairios? srityse. Jis aty 
džiai stebėjo visą veiklą ir sten 
gėsi padėti, patarti ir pakriti
kuoti. Tai buvo įvairiai ir verti
namas. Vieniems jis buvo nepa
judinamas autoritetas ir nesvy
ruojantis literatūros ritikas, o

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Viioi proęramo$ Ii W0PA, 

1490 kĮL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0-30 

vaL ryto.
Vad»|a Aktena Davkus

Ttlaf.; HEmloek 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

Didžiausio kailiu 
pasirinkimas

Chicago>

ir
677-M89

North Wehoeh AT«nae
Md Chieara, HL

— Jei žinote asmenis, kuri< 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra 
Šome atsiųsti jų adresus. Me^ 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
■ - ___ -tty Martha Logan

' Desserts for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice — or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 

» are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh
mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cool and fold into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
minute rush or fuss.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie 
Yield: 9 inch pie _ 

Baked 9-inch Swift’ning/
> Jewel Shortening pie

shell
10 ounce package frozen 

cranberry-orange 
relish, thawed

r Combine relish, marshmallows end sugar h» heavy saucepan. 
/ Cover and heat slowly until marshmallows melt Stir occarion- 
J ally. Cool. Whip cream or milk in a chilled bowl until stiff 
X peaks form. Fold into relish mixture. Pour into cooled baked 
[ pie shelL Wrap for freezing. At serving time, remove pie from 
J freezer and let stand 10 minutes before sefring. --

20 
’/<

full-si zed marshmallows 
cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated 
milk, chilled
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KOMUNISTAI GĄSDINĄ PASAULĮ
Maskvinis komunizmas atnešė į* « pražūtingą poli- 

žmonijai nelaimę. Milijonus 
laisvųjų tautų uždarė už geleži
nės uždangos ir įsteigė vergų 
stovyklas. Maskvos valdžia leis
dama ir kalindama žmogaus tei 
šių reikalaujančius žmones, pa
rodo tik savo supuvusios siste
mos silpnumą. Bijo užsieniečių, 
kurie nori pamatyti savo gimi
nes Lietuvoje. Atvykusius į Vil
nių suvaro į “Gintaro” viešbutį 
ir klauso, ką su giminėm užsie
nietis kaJba. Po penkių dienų vėl 
išveža f Maskvą.

Ar taia verta vykti į IJetuvą 
dėl vienbš savaitės ir nieko sa
vo tėviškėje nematyti? 0 išlar . .
dos didelės, - apie 1.400 dol.^vetum komumstmiu rojum! . 
Gudresni tie, kurie supranta,!R- to’ stį PaJ™dė teTO* ; 
kad “sienos klauso”, - kalba-į neapykantą, beimę vienų 
si ausis į ausį.

JAV Įr daujr kitų laisvųjų 
kraštų pairiškė pasipiktinimą 
komunistų nežmonišku elgesiu. 
Maskvos imperialistai su niekuo 
nesiskaito ir nesilaiko sutarčių. 
Jie verčiasi klasta ir prievarta. 
Bet amžinai negalės tęstis to- 
kia žiauri ]_ 
kilpa sau neria ant kalo. Kad, 
vergijos sistemą būtų /galima 
tęsti, išleidžia milžiniškas su
mas milicijai^ v;šokių rūšių šni
pams paskleistiems po pasaulį, 
turistų palydovams ir, pągaliau 
apsiginklavimui. Gyventojai turi 
sunkiai d;rbti ir skurdžiai gy
venti, kad komunistinė imperi-

tiką Afrikoje, ir kur tik gali. 
Kinija, matydama Maskvos ape 
titus, .pavadino imperialistais, 
nežiūrint to, kad pati Kinija yra 
komunistinė, vis dėlto Maskvos 
“broliais” nepasitiki, taip, kaip 
niekas negali jais pasitikėti. 
Kišo no>į į Ispaniją,----- nieko
nelaimėjo. Iš Egipto buvo išvy 
ti visi Maskvos “inžinieriai”. Ita 

j Įlijoje komunistų frontas silpnas, 
tik smurtu brukamas katalikiš
kam kraštui. Pačioj Rusijoj ir 
jos satelituose tikėjimas sabo- 
tažuojamas, naikinamas, užda
rinėjamos bažnyčios. Reikia vi
siškam bukapročiui, kad susi- }

* kitiems, kerštą už politinius įsi
tikinimus. net kalėj iman sodina 
už pagrindinių žmogaus teisių 
reikalavimą.

Komunistinė sėkla atneša tik 
tai blogus vaisius. Komunizmas 
šiandien griauna visą pasaulį 
visur lenda, bet nevisur laimi,tai -negales ręsus ‘ . i

padėtis, kai jie patys nes laisva.su pasaulis jau gerai | 
ant kalo. Kad1 Paistą Maskvos ponų politiką į

ir jų kėslus pasiglemžti visą pa
saulį.

I
Liūdna, kad pasaulį valdyti : 

banolo ambicingi idiotai — hit-, 
leriai, aminai ir kiti išsigimė-’ 
liai. Kodėl demokratinės valsty 
bės, tokios, kaip Švedija, šveica

(Nukelia į 6 psl.)

A Great Grilled Sandwich

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you cat. 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

Golden Grills 
6 sandwiches 

1/46 hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped 
onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 
minced onion

1/2 2

1/3 2

1/2
12

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing 

teaspoon salt 
slices rye bread 
Butter

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filing. Top with remaining bread slices buttered 
ride up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
QB. bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until goidea brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes

* Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

Inch abort eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs.-* adjust time up or down by about approx.’ 3 
minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly In cold watet -—shells are easier to remove and 
it is less likely you will have a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at large end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water to 
help ease off shell.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Mažeikai Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

~. wwamr jrut rir jrm—r u* .n. r .

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street ___ 

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

I TRYS .MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
ChicsL^cx
Lietuvių
L&iiotuvių
DireKtorią
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. JJTUAN1CA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3219 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdu 7-1138-113>

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWld)

2424 WEST 69tn STREET REpnblie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii.tinia 7-««73
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hilla, PL 974-4410

8354 So. HAL3TJED STREET Phone: Y Arde 7-1111
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KOMUNISTAI GĄSDINĄ 
(Atkelta iš 5 psij 

rija r daug kitų gyvena taiko-’ 
j e. Jos ir ekonomiškai stiprios, 
kai visa tauta dirba savo tau-1 
tai, savo kultūrai bet ne sveti-: 
mam imperializmui. Komunis
tai pasaulį veda prie totalinės • 
katastrofos, “šaltojo karo“ ko- Į 
e gz 1st enc i j a yra laikinas da 1 y- j

Bloga, kad be.itę>iant žiauriai 
politinei padėčiai, kai kurie lie
tuviai pradeda “apsiprasti“ ir, 
neturėdami kitos išeities, stato 
“tiltus” ir net bendradarbiauja Į 
su okupantais, bijodami savo gi į 
minėms pakenkti, ne< anie gali 
kalėjime arba Sibire atsidurti. 
Inteligentui komunistinėj sant-l 
varkoj gyventi neįmanoma, kai] 
laisvai galvoti ir kurti neleidžia* 
ma. įleidžiama tik “socializmą 
statyti”... ir tironus garbinti, j 
Todėl Solženicyną ir išvežė Vo- 

- kietojon kiti inteligentai stenga 
si pabėgti į laisvąjį pasaulį iš 
Sovietų Sąjungos, kad neužda
rytų beprotnamyje.

Kas daroma Sovietų Sąjungo 
j e >u politiniais kaliniais, stebi 
na visą laisvąjį pasaulį, ypač 
paskutinėm dienom nuteisimas 
nekaltų disidentų: Viktoro Pet
kaus, ščaranskio, Ginsburgo il
giems metams sunkiųjų darbų 
kalėjimu, o magaryčiom penki 
metai “atgailos”. Tai Helsinkio 
grupės disidentai, kurie reikalau 
ja pagrindinių žmogaus teisių, 
kurios Sovietų Sąjungoje nėra 
leistinos. ,

Amerikos spauda ir televizija 
liepos 10 d. apie vykusius teis
mus Kalugoje, Viniųje ir kitur 
plačiai komentavo. Dar ir dabar 
spauda rašo ir televizija rodo 
apie ščaranskio žmonos bei kitų 
nuteistųjų disidentų liudijimus.

Antanas T.

LAIŠKAS REDAKCIJA! 1“^
Mes abu su žm. na negalėdami Villa Angelu 

mi Naujienų dienraščio gegu- Klevelando mieste, 
žinėje dalyvauti, skiriame šios —Vincentas Bardis, sav. Gour- 
gegužinės ir dienraščio iŠlai- nien( Dragon restorano ir sve- 
doms sumažinti *20.00. {tainės, 420 W. Belmont Ave.,

Naujienas skaitome ir dziau-jQ^^goj^ atskiru infor
giamės jose tilpusiais straips-, mariniu leidiniu A. Budrio 
niais vedamaisiais, kurie straipsnį apie Lietuvą, kadaise 
kias dideles pastangas deda Lie 
tuvos laisvinimui, kada kita 
dalelė lietuvių spaudo peikia 
arba net šmeižia. Už tat Naujie 
nų redaktoriams linkime daug, 
daug stiprumo ir ištvermės jū- 

‘sų darbe. Ateityje tuos laitvės 
ir ties: s žodžio pasisakymus iš“ 
laikvte savo dienraštyje.

M. L
Marquette parkietis

atspausdintą Chicago Sun-Ti
mes Midwest magazine. Leidi
nėlis iliustruotas A. Kašubos įs
pūdingu paveikslu ir pavadin-j 
tas “What ever happened to Li
thuania”. V. Bardis yra kinie- 
tiško maisto ir delikatesų spe-

Korektūros pataisymas Į 
š. m. birželi oinėn. 23 d.

adakemij je. Naujienų Nr. 111 trečiojo pus
lapio straipsnyje “Rain atgimti 
iš naujo” taisoma šios padary
tos korektūros klaidos:

a. Penktoj? skiltyje, pasku
tinėje eilutėje žodį ... gyveni
me išbraukti ir jo vietoje įra
šyti šiuos žodžius:... darbas 
Tai yra stebuklas, kuri gali tik! 
Dievas įvykdyti. Jei Dievas

4 nepadarė jūsų gyvenime,..
b. šeštoje skiltyje antrą 

trecią pastraipą išbraukti 
jų vietoje įrašyti:

Vertimas iš anglų kalbos,

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

to
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0 K ĖJIMAIS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

TRUMMi

______ _ __ ____  , iš 
cialistas ir apie tai turėjo pas- p j Levin. Paruoštas Lietuvių. 

• kaitą Lietuvių 1 tieky b s Rūmų kalbai: Lithuanian Ministries 
[nariams. Pirmadieniais 8:30 v p 0 Box ()ak Lawn? ni ' 
v. jo svetainėje specialios pro-; (^54 
gramus, gi penktadieniais ir’ 
šeštadieniais jos prasideda 8 ir 
10 vai. vak. Trečiadieniais bū
na piano muzika. Rezervaci
joms tel. 281-1844.

Pareikalaukite dovanai mag
netinės juostelės (casette) su 
p. J. Žygienė ir p. E Skistimo 
asm. paliūdyjimais.

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

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

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-

— Steponas C. Lack - Lacka- 
I virius, laidotuvių direktorius 

į Marquette Parko apylinkėje, 
Dail. prof. Adomas Varnas [remdamas lietuvišką spaudą, ir 

E. Pakštaitės portretas [bendruosius darbus, įteikė Nau 
_ _  __ _ _ Į j ienų administratorei Kristinai 

~ ~ t_________ . ‘ Austin dvidešimpenkis dole-— Prezidento Carterio nuian-i . T x . ..., , rr. nūs. Juos turės progos laimėtimas neparduoti Maskvos Tas-.. . .. , .. , .Naujienų rėmėjas laike rudeni 
nio pikniko rugsėjo 10 d. Polo
nia sode.

sui elektroninės sistemos la
biau paveikė Maskvos valdo
vus, negu pasakojimai žmo
gaus teises Europoje.

HEART 
FUND

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

— Lietuvių Prekybos Rūmai 
ruošia tradicinę Lietuvių Golfo 
Dieną rugpiūčio 16 d. Palos 
Country klube, prie 131-mos 
ir Southwest Hwy,Palos Parke, 
Rengėjų komiteto pirmininkas 
yra Kazys D. Mačiukas-Macke, 
o vicepirmininkai — Bruno 

j Klemka,Vyto Shukis, Edvardas 
Į Yerkes,Feliksas Raudonis, Stan 
ley Balzekas Sr., Teodora Ku- 
zienė, Juozas Bacevičius, Bru
no Gramontas ir Julius Kuzas. 
Pradžia 9 vai. ryto, pietūs ir 
dovanu įteikimas 7 vai. vak. Ar

— A. a. Antanas Stapulionis, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas, 
savanoris ir pulkininkas, mirė 
Cape Code, Mass., sulaukęs 81 
m. amžiaus. Velionis suorgani
zavo Joniškėlyje partizanus ir 
buvo jų bataliono vadas. Už 
nuopelnus kautynėse apdovano 
tas Vyčio kryžiumi.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias? i visus skai
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ^eivijds 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Pla- ‘ -^a^° ge£Tižinė bus liepos

23 d., sekmadienį Polonnia so-tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.
Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, prie 46-tos ir Archer Avė. 

17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė Pradžia 12 vai. Visi kviečiami 
trijų dieną 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 M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame I didžiąja talką.
it-

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojųreikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis,

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 606Gt

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

Pavardė ir vardas

Adresas

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

Pavardė ir vardas_____________________

—, kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

DĖMESIO! DĖMESIO! Juozo Šmotelio

Ateinančio sekmadienio po
pietės kultūringai laiką praleis- 
t, geriausia vieta bus POLO-J 
NIA GROVE sode 46-ta gatvė

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir

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. 
S65.000.

10!/2 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. S25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

ir Archer Avė. Ten liepos 23 d.l idomi 250 Puslapių knyga su-
v _ j • i . t z., . 1 Ir-r o irt o onfnrionc trnhniobus atidaryta BALF’o Chicagos 
apskr. gegužinė, kurioje bus vi 
sovietų valgių, gėrimų, lošimų, 
spurgų virimas ir kitokių įžy
mybių, o šokiams gros orkest
ras. Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti ir įsitikinti, kad 
tai nemelas. K. J.

krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkių lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel. 436-787b

4 VIENETU niūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

MODERNUS 15 metą 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.

LIETUVOJ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuc Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
345,000.

KAIP IŠVENGTI
NUODĖMĖS PASĖKŲ?

Pasiklausykie šį penktadienį, 
liepos 21 d. “Gerosios Naujie
nos Lietuviams” radijo banga 
1490 AM, 9:45 vai. vakare. Ry
toj, šeštadienį, išgirsite banga 
106.3 FM 9:16 vai. vakare per 
“Lietuvos Aidus “ Kas yra jums 
brangiausia”?

Pareikalaukite knygelės “Kaip 
atgimti iš naujo”. Prisiusime 
dovanai. Mūsų adresas: Lithu
anian Ministries,, P.O. Box 321. 
Oak Lawn, III; 60454. (Pr.)

dalyvauti. Visi lietuviai remia: 
Balfo veiklą.

— Rita Balytė iš Klevelando 
baigė ispanų kalbą ir literatūrą 
magistrės laipsniu Akrone uni
versitete. Ji taip pat yra baigusi]

and PLEASE 
make people 
more careful

Naujienoms reikalingas

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

HA 1-6100.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
HARD A N0REIKIEN1

ZMJ8 Weft »>tk St, Chicago, III M62f • Tel Wa 5-2787 
Dldelli rinkimai porw rMer įvairiu

MAISTAS li BUROPOS SAN DILIŲ.

HELP WANTED — MALk 
Darbininkv Reiki* REAL ESTATE

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

Chicago, Ill, 60629

— Dėl visų rūšių stogų dengi
mo bei pataisymo kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ, 434-9655.

(Pr.)

speak English.
pany. Overtime & full benefits., 
Phone for interview: 243-5940.

Įvairi andrauda — INSURANCE 
Full time. Days.

fixtures for wire product com- 
Experienced A B DICK operator 

wanted. Must be able to produce. 
Men experienced in. lathe, mil, 
drills,etc., needed to make dies, 
ducts company. Overtime & 
jigs & fixtures for wire pro-

CLEARING & LIGHT 
MAINTENANCE

CHICAGO WIRECRAFT

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 irbi 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Na my Statyba Ir Remontu

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
435S So. Washtenaw Ave, 

Tel. 927-3559

CO.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamai  dol.

Pavardė ir vardai -----

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROURTTI sift farcilj JIKVIC1 
tMl W. WHi M, Cklofa, III. «04M. — TM. WA 3-2737 

XX33 Sk Kilr^d W, Chk*»«, IIL 4O4C*. — T.l, 134-332*

Adresas

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

Pavardė ir vardas______________ _________________________________ _

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

H Tardė ir vardas

L4r»i

- “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZIONYTE,
^1 PROGRAMOS VEDtJA
J/ WOPA 1490 AM Fit at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

— Futbolo klubas Litu^nica 
ruošia tradicinį pikniką ir fut“' 
holo turnyrą liepos 29 d. nuo 
11 ryto iki 11 v. vak. Marquet
te aikštėje, 6900 So. California. 
Dalyvaus Lituanica, Sparta, 
Lightning, Winged Bull, Rams, 
Green-White ir Real FC rink
tinės. Programoje taip pat da
lyvaus Chicagos miesto raitoji 
policija ir šunų dalinys, taip 
pat gaisrininkai.Sveikatos sky
rius ‘ 
Gros Vyt. Dargio “Vyčių orkesj Good pay for

- ’speak English.
5421 W. 
736-2966.

SARATOGA APTS. 
259-0888.
1534 S. Ashland Ave.

Chicago, Ill. 60608.

D t M 1 I I O
86 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tikta! $9t pusmečiui auto mobilia 
liability apdraudimas panai ninkama 

Kreiptis

MACHINIST
PRODUCTION VERTICAL 

MILL OPERATOR
Please contact Milton Pearl. Penta
gon Industries. 4751 N. Olcott. Chgo. 
867-9200._________ __ ____________

""pressman

3445 U. ASHLAND AVI. 
52M775

’ i - i * - j- 1 Experienced A B. DICK operatortikrins kraujo spaudimą. J wanted yust be a^e to produce.

tras, bus gėrimų ir užkandžių. 
Visi kviečiami. Klubo svetainė 
yra 2416 W. 69 St. (Pr.)

—Varpininkų Leidinių Fondo 
gegužinė įvyks ateinantį sekma 
dieni, liepos 23 d., Vyčių salėje 
ir sodelyje, 2455 W. 47 St. Pra 
džia 12 v. Gegužinė įvyks hoi's 
ir blogam orui esant. Progra
ma: dainuos sol. Irena Petrau
skienė, akompanuos Lidija šlei 
terytė, gros Venckaus, Pranske 
vičiaus, Pajėdos orkestras.Bus 
vaišės, laimės šulinys. Kviečia
mi visi dalyvauti ir paremti lie
tuvišką
spaudą: žurnalo “Sėjos” ir ag- 
Įronomo prof. dr. Jurgio Krikš
čiūno monografijos išleidimą.

tautinę. - demokratinę

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau, 
uadėti teisininko Prano šulo pa 
mošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, <<Suauvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko 
mis formomis — S3.50.

Užsakymas su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
HaLsted SL. Chicago UI 60608

BEST THINGS IN LIFE

tMMVi W.TStK
GA. 4-UU

pressman. Must.

Addison

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reiki*

4243 W. 63rd 5t„ Chieaga
BUTU NTTOMA VIVA S — nnrenkam 

IsiunpETC uiooyt įdoj, 
5421 W. Addison

IsrtK •urnnssaid poo? ioj Aed poo9 r

MAINTENANCE 
MEN

tmmedmtA onenincrę on our day shift 
for individual with 2-3 yr^. plant 
maintenance ovnerience Yon wDl 
he making both electrical (AC-DC) 

mechanical repairs and trouble
shooting on production eqnmm^nt.
Apply in n^rsnn or call 379-4070 

A DOT PH PT.ATTNG 
832 S. Central, Chicago

DIE SETTER
Experienced

Eve. Co. benefits, including 
sharing.

Wisconsin Tool Stamo-nq 
Q521 W. Ainslic St., Schild 

678-6733

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtS ,

Pardavimu Ir Taisymas 
Ž646 WEST 69th STRUT

Telefa RIjvWIc 7-1 HI

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

I Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

| P. NEDZINSKAS, 4065 Archtr Av. 
Į Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

~ ! 3 CHOICE WOODED LOTS average 
50x140’ in development adjacent to 
Indiana National Dunes Fark near 
Chesterton, Indiana. Bargain invest- 

nrnm ment, $11,000 complete. Mrs. Martha prof:t Gavagan, (219) 926-7535 or (219) 
1 925-6189.

Co. -----------------------------------------------------------
Park I BY OWNER — NO BROKERS 

625-6306 2500 N. _  57 W. Qveen Anne Brk.
bung. & 4 rm. in law apt 3 bdrms.. 
V 2 modem bths., formal dining 
rm & Ivg. rm. Paneled den. custon 
bld. kitch, w/modem appls, oak firs 
& trim, walk in closets, alum, facia 
trim & gutters, storm & screen, 2 
car grg. elec, eye. Close to schools 
& trans. Mid 570’s.

522-05671 _________
* IEŠKAU PIRKTI iš savininko nau- 

handing of colĮed jasni 2 ar 3 miegamu bungalow Mar- 
benefits including quette Parko ribose. Tel. 925-2009.
Ą S*^«ioing Co. t 
St., Schiller Park 
_ ________825-6306

MAINTENANCE MECHANIC
Youn^ plastic co. with tremendous 
growth need exn. all-around me
chanic. Eve starting pay and advan
cement Hosnitalization & vacation. 
Applv in person.

CLARK-CTMKE FOAM IND.
1550 K 97 Pl. 

978-3400

DRAPERY INSTALER
Dependable person needed tn esti
mate. remove & raMng for d^ne^-v 
/'IpAnin^ service. Life in<mr.. ho^ni- 
♦aPzation. vaca. exc. starting salary. 
Full time permanent position.

282-3717 for interview.
FORK I !FT npcoATno

Fxrx'Ticn^d 
steel 

jnrnf’t
Wisconsin Tool

9521 W. Ainslie 
678-6733

’H
Exr. Co.

! — SPECIALI 20% nuolaida 
už 14 karatų retežėlius. Daug į- 
vairių puošmenų. Mokame $4 
už sidabrinį dolerį Perkame 
pašto ženklus ir pinigų kolek
cijas. PATRIA. 4207 Čo. Sac
ramento. Tel. 247-5018. (Pr.) 

i __________________________

REIKALINGAS vyresnio amž: vy
ras pagelbėti apie namus Marquette i 
Parko apylinkėje. Tel. 476-3128.

_ CLEANING LADY 
Te<clean small office. Must be ex- 
periensed and reable.

CLEATIVE PRINTING CO. 
5059 So. Oak Park 
Chicago

_____________ 586-3244
I MAWItMOS, CHICAGO 1, ILLFrfd*r,




