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WASHINGTONAS. — Alabamos gubernatorius George 
Wallace pirmadienį buvo peršautas dviem kulkom Laurel mieste, 
Maryland, apie 20 mylių nuo Washingtono. Jis tik ką baigęs 
savo rinkiminę kalbą vienos didžiulės krautuvės kieme, ėmė svei
kintis su kalbos klausiusiais žmonėmis. Staiga iš minios išlindo 
jaunas, baltas vyras ir pradėjo šaudyti į Wallace, šis sugriuvo, 
o minia tuoj sučiupo piktadarį ir būtų jį smarkiai sumušusi, 
tačiau policija jį išgelbėjo ir nusivedė. Be Wallace buvo peršau

ti Yas jo sargybinis iš Alabamos ir vienas FBI detektyvas. Jauna 
i Wallace kampanijos darbininkė buvo sužeista lengvai į koją.

HANOJUS PRAŠO PRADĖTI DERYBAS
Lėktuvai padarė Š. Vietname daug nuostoliu

SAIGONAS. — Komunistų puolimai Pietų Vietname vakar 
aprimo, tačiau nežinoma — kodėl šiaurės Vietnamo ir Viet Con
go delegacijos Paryžiuje raštu kreipėsi į Amerikos ir P. Vietnamo 
delegacijas, ragindamos ketvirtadienį tęsti taikos derybas. Ame
rikos atsakymas dar nežinomas. Hanojaus radijas paskelbė, kad 
Amerikos aviacija susprogdino pagrindinį Hanojaus miesto van
dentiekį ir keturiose provincijose sužalojo irigacijos užtvankas, 
Įskaitant pylimus prie Hanojaus, kur jie laiko Raudonosios upės 
vandenį. Radijas sako, kad šimtai civilių žuvo puolimuose.

Pentagonas paskelbė visos sa
vaitės oro puolimų rezultatus. 
Lėktuvai prie Hanojaus susprog
dino kelis pastatus š. Vietnamo 
priešlėktuvinės gynybos centre. 
Šiame štabe, kaip žinoma, dir
bo nemažai rusu techniku ir.ka
rinių patarėjų. Susprogdintos 
gazolino vamzdžių linijos, ku
riomis ėjo gazolinas komunistų 
tankams ir sunkvežimiams Pie
tų Vietname. Per dieną Ameri
kos lėktuvai atlieka vidutiniškai 
250 skridimų vien šiaurės Viet
name. Susprogdinta daug tiltų, 
kelių, geležinkelių.

Pentagono pranešime sakoma, 
kad oro puolimų rezultatai pa
aiškės už 30 dienų. Tada bus 
aišku ir jų reikšmė komunistų 
ofenzyvą pristabdant.

šiauriniame fronte P. Vietna
mo kareiviai atsiėmė dar dau
giau teritorijos. Atrasta apie 18 
tonų įvairios komunistų amuni
cijos, jų tarpe 2,500 raketų, skir
tų, matyt, Hue miesto,puolimui. 
SaigomečiiT laimėj ima! Taftai su
tvirtino jų moralę.

Šią savaitę iš San Diego į 
Vietnamo vandenis išplauks jau 
septintas JAV lėktuvnešis “Ti
conderoga”, skirtas kovai prieš 
povandeninius laivus. Lėktuv
nešio palydą sudaro 6-7 naikintu 
vai. Tiek daug Amerikos laivų 
Vietnamo pakraščiuose dar nė
ra buvę, virš 60 didžiųjų kovos 
laivų.

An Loc miesto komunistai neuž 
ėmė, tačiau vėl apšaudo artile
rijos sviediniais. Apie 85%: mie
sto pastatų jau sugriauti. Pie
tų vietnamiečiai netoli miesto 
rado didelę lėktuvo bombos pa
darytą žemėje skylę, kurion bu
vo sumesti 140 priešo kareivių 
lavonų, matyt, besirengiant juos 
ten užkąsti.

Iš Tokijo pranešama, kad vi
ceprezidentas Agnew išvyko į 
Tailandiją, tačiau sustos ir Sai- 
gone.

Rogers gina 
uostų blokadą

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rogers griež
tai pasisakė senato komitete 
prieš vyriausybės kritikus dėl 
Vietnamo uostu užminavimo. Jis 
pareiškė, kad karas Vietname 
gal būtų seniai baigtas, jei pre
zidento Johnsono vyriausybė 
būtų ėmusis panašių priemonių 
— priešo uostų blokados.

Kitas vyriausybės narys — 
žemės ūkio sekretorius Butz sa
vo kalboje pažymėjo, kad sovie
tai puikiai supranta “nuogos jė
gos kalbą”, kuria dabar kalba 
prezidentas Nixonas.

Amerikos vyriausybės jau se
niau svarstė blokados klausimą, 
tačiau bijojo, kad uostus užblo
kavus, Hanojus atsidurtų Kini
jos įtakoje. Buvo bijoma, kad į 
Vietnamo karą gali įsijungti ir 
Kinija. Dabar, po prezidento ke
lionės į Pekiną, tokio pavojaus 
jau nėra, kalba vyriausybės na
riai.

PARYŽIUS. — Prancūzijoje | 
lankosi Britanijos karalienė. Sa- | 
vo kalboje ji prancūzams pareis- | 
kė, kad nors abi šalys važiuoja 
kita kelio puse, tačiau — vie- ■ | 
na kryptimi. Karalienė viešės 5 i f 
dienas. |

LONDONAS. — Britų parla- | 
mentas 23 balsų persvara atme- 
tė opozicijos nario pasiūlymą ;|

^reikalauti, kad Amerikos vy- ■ 
riausybė baigtu Š. Vietnamo UOS- Amerikos lėktuvnešiu įgulos Ramiajame vandenyne tyri labai daug'darbo 
tų užminavimą.

SAN JOSE. — Prokuroras An-1 
gėla Davis teisme baigė savo 
kaltinimo aktą, įrodinėjantį, kad 
negrė komunistė Davis tikrai 
dalyvavo sąmoksle išvaduoti ke
lis kalinius, jos ginklais buvo nu
šauti keli asmenys, jų tarpe ka
linių pagrobtas teisėjas.

WASHINGTAS. — Gynybos 
: sekretorius Laird išvyksta Eu
ropon, kur jis bus 10 dienų, da-

Briuselyje ir Kopenhagoje.
MANILA. — Filipinų vyriau

sybė ir senato grupė pritaria 
Amerikos bazėms Filipinuose, 
nors iš jų dabar remiamas š. 
Vietnamo bombardavimas.

MASKVA. — Vyriausias so
vietų teatro politrukas Alek
sandr Korneičiuk mirė 66 metu. 
Jis yra parašęs daug teatro vei
kalų, gavęs penkis Stalino pri
zus, buvęs Mokslo Akademijos 
ir partijos centro komiteto na
rys, svarbus sovietinės propa
gandos veikėjas.

Galės stebėti 
šachmatų lošimą

NEW YOKAS. — Amerikos 
šachmatų mėgėjai, gyvenantieji 
rytiniame pakraštyje, galės ste
bėti pasaulio čempionato varžy
bas tarp Bobby Fisch erio ir Bo
ris Spaaskio televizijoje, WNET 
kanale, vadinamame, 13 kanale. 
Jei atsiras pakankamai rėmėjų, 
kurie apmokėtų transliacijų iš 
Islandijos išlaidas, tuo atveju ir 
kitos Public Broadcasting sto
tys galėtų transliuoti šachmatų 
lošimų eigą.

Kiekvienai partijai skiriamos 
5 valandos. Tiek laiko laikyti 
atvirą telefono liniją tarp Reyk- 
javiko ir New Yorko, kainuotų 
apie 4,000 dol.

Japonai džiaugiasi

TOKIJO. — Okinavos ir kitų 
salų sugrąžinimas Japonijai bu
vo atšvęstas pusės dienos atos
togomis ir įvairiomis ceremoni
jomis. Pirmas keleivinis lėk
tuvas iš Okinavos Tokijo aero
drome buvo sutiktas su gėlėmis 
ir iškilmėmis. Visi Okinavos ke
leiviai laisvi ėjo iš aerodromo 
be jokių muitinių patikrinimų, 
nes po 27 metų Okinava-Tokijo 
oro linija vėl tapo vidaus susi
siekimo linija.

. _ # f . i — pakrauti Į bombonešius bombas ir!
raketas, kuriu tiek daug sunaudojama Vietnamo kare>. Nuotraukoje 'Constellation" laivo vyrai kiša į karo iėk< 

x tuvą "Sidewinder" raketą.

Z. ■ 5 į,

WASHINGTONAS. — Kaip jau pranešta, Aukščiausias Teis
mas nusprendė atleisti amišų religinę sektą nuo valstijų priver
čiamo mokslo prievolės. Amišai turės mokyti savo vaikus iki 
8-to pradžios mokyklos skyriaus, tačiau jiems nereikės laikyti 
vaikų mokyklose iki 16 metų amžiaus, kaip reikalauja daugelio 
valstijų įstatymai, ši byla kilo Wisconsine, kur. trys amišų sektos 
Jtėyaį bųyo nubausti- už vaikų neleidimą į mokykla- - Amišų draugai 
suorganizavo gynybą, kuri nuvedė bylą iki Aukščiausio Teismo.

Amišų sekta, kilusi iš vokiečių 
kolonistų, laikosi nuomonės, kad 
pasaulis su savo technika ir pa
saulietiškomis linksmybėmis ei
na į pražūtį. Jie gyvena, ren
giasi ir dirba senovės papro
čiais, važinėja tik arklio trau
kiamais vežimais ir žemę dirba 
senoviškais arklais. Aukštes
nės mokyklos vaikus tik pagadi
na, atitraukia juos nuo ūkio dar
bų ir nuo tikėjimo, aiškino ami
šų tėvai teismuose.

Wisconsino valdžios advoka
tai tvirtino, kad be mokslo ami
šų jaunimas negalės įsijungti Į 
Amerikos gyvenimą ir bus naš
ta, nemokės dalyvauti valdžios 
rinkimuose ir užimti tinkamą 
vietą visuomenėje. Teisėjas Bur
ger pareiškė, kad nėra įrodymų, 
kad vidurinės mokyklos duoda 
žmogui geresnį supratimą, kaip 
balsuoti. Be to, visoje 
sektos istorijoje nėra 
vieno žmogaus, kuris 
iš visuomenės šalpos.

Teismo sprendimas 
kad amišų jaunimas, 
pradžios mokyklas, galės likti 
namie, čia dirbti žemės ūkio ar 
namų ruošos darbus, studijuoti 
bibliją ir nebus verčiamas to
liau mokytis, jei pats to neno
rės.

amišų 
buvę nė 
gyventų

reiškia, 
užbaigęs

Teismas pabrėžė, kad išimtis 
daroma tik senai amišų sektai, 
gerbiant jų religinius įsitikini
mus. Mokslo prievolė nebus lau
žoma kituose atvejuose.

Japonų televizijos davė spe
cialias programas apie Okinavą 
ir jos praeitį. Iš kalėjimų spe
cialia amnestija buvo paleisti 
tūkstančiai kalinių. Ligšiolinis 
Okinavos karinis komisaras, 
amerikietis generolas James 
Lampert, prieš perduodamas sa
los valdžią, irgi paleido daug ka
linių. šalia Amerikos vėliavos 
ant JAV karinio štabo pastato 
buvo iškelta ir Jajionijos vė
liava.

r
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♦ Kaltinamasis Bremer nese
niai buvo policijos suimtas Cala- 
mazoo, Mich., kur jis policijai 
pasirodė įtartinas. Jis sėdėjo au
tomobilyje netoli salės, kur kal
bėjo gub. Wallace. Pernai tas 
pats vyras buvo suimtas Mil
waukee už netvarkingą elgesį 
ir ginklo turėjimą. Teisėjas jį 
nubadė 25 dol. ir paleido.

♦ Prezidentas Nixonas pa
skelbė, kad iždo sekretorius John 
Connally pasitraukia iš parei
gu. Jo vietą užims pavaduoto
jas Schultz. Washingtone kal
bama, kad Connally, nors demo
kratas, bus parinktas viceprezi
dentu.

♦ Vakar prez. Nixonas pareiš
kė: “Į Maskvą išvažiuojame šeš
tadienį”.

+ Izraelis skundžiasi Jung
tinėse Tautose, kad vėl du Egip
to lėktuvai skraidė virš Sina
jaus, laužydami karo paliaubas.

♦ Indija prašo Jungtinių 
Tautų padėti išsaugoti paskuti
nius Indijos tigrus, kurių likę 
tik apie 2,000.

< šiandien Čikagoje lankosi 
Apollo 16 astronautai. Vidurdie
nį miesto centre įvyks paradas.

< šiandien Vokietijos parla
mentas turi ratifikuoti nepuoli
mo sutartį su Sov. Sąjunga ir 
Lenkija.

♦ Belfaste bomba sužalojo 
protestantų taverną ir sužeidė 
17 asmenų. Protestantai 
pakėlė riaušes, išdaužė 
langų.

♦ Egiptas vėl gaus iš
tų naujų ginklų, prezidentas Sa
dat parodė maršalui Grečkai 
Egipto aviacijos pratimus.

♦ Sovietų ambasadorius Ma
likas Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai pasiuntė laišką, kuriame 
atmeta Amerikos įrodinėjimus, 
kad ji Hanojaus uostus užmina
vo gynybos tikslais.

po to 
daug

sovie-

Vėl kalba apie 
ginklų suvaržymą 
WASHINGTONAS. — Po pa

sikėsinimo nušauti Alabamos gu
bernatorių George Wallace Ame
rikos politikai ir spauda vėl ėmė 
kelti ginklų klaūsimąir ėmė siū
lyti suvaržyti ginklų įsigijimą. 
Politiniai atentatai Amerikoje 
nėra naujas dalykas. Per pasku
tinį dešimtmetį buvo nušautas 
prezidentas Kennedy — 1963 m. 
lapkričio 22 d. Vėliau, 1965 va
sario 21 nušautas Malcolm X — 
negrų veikėjas, 1967 rugpjūčio 
25 d. nušautas Amerikos nacių 
vadas George Lincoln Rockwell, 
1968 balandžio 4 d. žuvo dr. Mar
tin Luther King, 1968 birželio 
5 d. žuvo sen. Robert Kennedy.

Praeityje buvo nušauti trys 
Amerikos prezidentai: Lincolnas 
1865 m., Garfieldas 1881 m. ir 
McKinley 1901 m. Buvo pasikė
sinimų nušauti prezidentą Jack- 
soną 1835, Harry Trumaną 1950 
m. Į juos kulkos nepataikė, ta
čiau prezidentas Theodore Roo
sevelt buvo sužeistas 1912 m. 
šūvis nepataikė ir į jau išrinktą 
prez. Franklin D. Roosevelt 
prieš pirmą jo inauguraciją.

šalia prezidentų Amerikos is
torijoje buvo nušautas vienas 
gubernatorius — Kentucky Wil
liam Goebel, 1900 m. Kiti šeši 
gubernatoriai mirties išvengė, 
tačiau du buvo sužeisti, jų tarpe 
buvęs Texas gubernatorius John 
Connally, dabartinis iždo sekre
torius.

Sargybinių ir policijos apsau
gos didinimas nieko nepadės, kol 
Amerikos kongresas griežčiau 
nesutvarkys ginklų pirkimo ir 
jų laikymo įstatymų. Wallace 
peršovimas yra vėl naujas smū
gis amerikiečių moralei ir savi
garbai.

HONG KONGAS. — Suakty
vinusi diplomatinnę veiklą ko
munistinė Kinija paskyrė pen
kis naujus užsienio reikalų vi- 
ceministerius ir du aukštus mi
nisterijos valdininkus. Jų tarpe 
yra panelė Wang, kuri lydėjo 
Pekine prezidentą Nixona jam 
susitinkant su Mao Tse Tungu.

♦ Sovietų pianistas Vladimir 
Ashkenazy paprašė Islandijos pi
lietybės. Jis pabėgo 1963 m.

Wallace peršautas per krūti- 
’ ne, kulka liko prisiglaudusi prie 
jo nugarkaulio. Kita kulka iš 

Į vidurių išimta, tačiau nugaros 
kaulo srityje kulka palikta, kol 
ligonis atgaus jėgas ir kraują. 
Apatinė kūno dalis suparaližuo- 
ta.

Gubernatorius sąmonę turi ir 
pareiškė per savo žmoną, kad 
jis toliau tęs rinkiminę kampa
niją.

Prezidentas Nixonas pareiškė 
Wallace šeimai užuojautą ir pą- 
didino sargybos skaičių visiems 

j kandidatams į prezidentus. Net 
ir sen. Kennedy, kuris sakosi ne
sąs kandidatu, priėmė sargybi
nius. Sen. Humphrey ir sen. Mc
Govern tuoj nutraukė kampa
niją Michigane ir Marylande. Jie 
pareiškė didelį pasipiktinimą h* 
apgailestavimą dėl šio atentato.

Wallace žmona ir draugai sa
ko, kad gubernatorius žinojo 
apie jam gresiantį pavojų ir su 
savim visur vežiodavo sunkias, 
metalines plokštes, kurių ap
galėtas j is'-* sakydavo kalbas 
nuo įvairių scenų. Tos plokštės 
sudarydavo jo katedros šarvus.

Suimtas — keistuolis
Suimtasis yra Arthur Her

man Bremer, 21 m. amžiaus iš 
Milwaukee. Tai tipingas Ame
rikos keistuolis, be draugų, ne- 
sygyvenąs su tėvais. Jis pa
reikalavo, kad jį teismuose gin
tų Civil Liberties Union. Jo už
statas nustatytas 200,000 dol.

Keli universiteto psichiatrai, 
jų tarpe Northwestern prof. 
William Crotty, nurodo, kad vi
si praeities atentatų veikėjai, iš
skyrus portorikiečius, kurie šau-,jis supranta sunkumus ir kom- 
dė į prezidentą Trumaną, buvo 
ne politiniai žudikai. Visi turė
jo nenormalius santykius su tė
vais, visi buvo nepastovūs, vie
niši, nesugebą susidraugauti, ne
sugebą turėti pastovų darbą, 
trumpai sakant — nenormalūs. 
Bremerio kambaryje Milwaukee 
policija rado revolverio šovinių, 
laikraščių iškarpų apie Wallace 
kampaniją, nuogų merginų žur
nalų, konfederacijos vėliavą, 
įvairių užrašų, Juodųjų Pante
rų laikraštį ir kelias knygas: 
“Kaip išgyventi miške”.

Amerikos liga

Europos spauda kalba apie šį 
atentatą, kaip visos Amerikos 
pamišimą, smurto epidemiją po
litinį susiskaldymą, anarchiją. 
Izmdon Times nurodo, kad Wal
lace kaip tik ir įrodinėjo, kad 
tvarką ir įstatymai turi būti 
Amerikoje atstatyti.

Vakar buvo-Marylando ir Mi
ch igano valstijų pirminiai rin
kimai. Neabejojama, kad aten
tatas prieš Wallace jo šalininkų 
skaičių tik padidino.

Wallace gali likti gyvas, bet 
suparaližuotas iki juosmens. Jis 
tačiau gali, kulką vėliau išėmus, 
ir visai pasitaisyti arba vaikš
čioti su lazdomis. Daktarai dar 
nežino, kiek kulka palietė ner
vus ar kraujo indus. Nežinia ar 
stuburas yra sužalotas ’pasto
viai ar tik laikinai sutrenktas.

GEORGS WALLACE

Waldheimas ragina 
svarstyti Vietnamą 

« u*

T££įW A'OBKAS. — Jungtinių 
Tautu sekretorius. Kurt Wald- 
heftTTtbliau spaudžia JT narius 
svarstyti Vietnamo klausimą. 
Tuo jis parodo nepriklausomą 
savo kelią, lyginant su buvusio 
sekretoriaus U Thanto elgesiu 
Vietnamo atžvilgiu. Kinija aiš
kiai pasakė, kad Vietnamas nė
ra JT reikalas. Sovietų Sąjun
ga irgi visada priešinosi Viet
namo klausimų svarstymui Jung
tinėse Tautose. Waldheimas pa
skelbė savo atsakymą Kinijai, 
kuriai jis įrodinėja, kad Jungti
nės Tautos tam ir buvo įsteig
tos, kad sustabdytų tarptauti
nius konfliktus.

Waldheimo laiške sakoma, jog 

plikacijas Vietnamo problemo
je. tačiau Saugumo Taryba tu
rėtų pasitarti, kokių būtų ga
lima imtis priemonių tam karui 
sustabdyti.

Sovietai rengiasi 
priimti Nixona

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga yra pasirengusį priimti sve
čią — Amerikos prezidentą Ni
xona. kuris turi atvykti ateinan
tį pirmadienį. Abu didieji laik
raščiai Pravda ir Izvestija pa- 
painformavo savo skaitytojus, 
.kad pasirengimai priimti prezi
dentą vyksta planingai. Tasso 
agentūra paskelbė, kad preziden
to patarėjas Kisingeris praėjusį 
savaitgalį svarstė su prezidentu 
Camp David viloje kelionės pla
nus.

Sovietų spaudoje žinios apie 
Vietnamą yra nuosaikios. Pra
nešama, kad trys Amerikos ka
ro laivai pasitraukė iš Tonkino 
įlankos. Tasso žinia apie šiau
rės Vietnamo delegato Le Due 
spaudos konferenciją Paryžiu
je irgi išrenka iš jo pareiškimų 
nuosaikiausias pastabas. Viet
namo karo žinios iš pirmųjų so
vietų laikraščių puslapių buvo 
perkelti į viduriniuosius. Dau
giau rašoma apie įvairias sovie- 
tų-amerikiečių derybas ir susiti
kimus.
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LEIDŽIA UETUVię SKAUTŲ SĄJUNGA 
KHDMitCMA SKTN BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St. Chicago. Iii. 60620

1X-JI METAI • NR. 20 (371) j

Aukščiausios vadovybes suvažiavimuiIEŠKOMA VIETA PRIE ATLANTO ABU SKAUTAUJA: MAMA IR SŪNUS
Skautininke Regina Nasvytienė užriša Tėvynės Mazgelį. savo sunui 

Pauliui, balandžio 30 davusiam skauto įžodį.
V. Bacevičiaus nuotr.

Medžiotojų ir meškeriotojų vakaras
Š. m. gegužės 6 d. Marquette I 

svetainėje, 6908 S. Western gat
vėje, Medžiotojų ir Meškerio
tojų Draugija surengė pavasa-

si tie vienetai taip pasielgtų, 
kaip šis klubas pasielgė ir su
rengtų šiam tikslui nors po 
vieną parengimą, Jaunimo

Prie progos reikėtų, pastebė
ti, kad ar ne be reikalo medžio
tojai ir meškeriotojai tokiais 
vadinasi? Įsivaizduokite ne
patiekė nei žvėrienos, nei žu
vienes !

Suvažiavimas įvyks rugsėjo 2-4, 
Darbo Dienos savaitgalį

Iš Liet. Skautų S-gos Tarybos Pirmijos pranešama, kad, Ta
rybos Pirmininkui v. s. Antanui Saulaičiui viešint Chieagoje, tarp 
daugybės įvairių dalykų posėdžiuose, pasikalbėjimuose, LSS Ta
rybos narių ir k. vyresniųjų vadovų-ių pasitarime iškilo akivaiz
dinio LSS Tarybos (narių ir eventualiai kitų vyresniųjų LSS va
dovų-ių) posėdžio klausimas, kuris susikristalizavo į konkretų 

r projektą.

VEIDAI
IR

DARBAI

LSS Tarybos Pirmininkas pa
gal LSS statuto 18 str. tvarką 
kviečia LSS Tarybos akivaizdinį 
posėdį rugsėjo 2-4 rytuose; po
sėdžio vieta siūlyta: Bostonas 
(patogiausia iš toli pasiekti lėk
tuvais ir traukiniais bei auto
busais), Waterburis, New Yor- 
kas, Putnamas ir k.; vietos klau
simas turėtų būti išspręstas ke
liu savaičių laiku;

LSS Tarybos Pirmininkas iš 
anksto surenka LSS Tarybos na
rių bei kitų vyresniųjų LSS va
dovų (patariamuoju balsu da
lyvaujančių iš pareigos bei į po
sėdį kitų pagrindu kviečiamų) 
siūlymus, paruošia darbotvarkę 
ir suorganizuoja svarstymų me
džiagą dalyviams;

Posėdis vyksta bet kokiam 
dalyvių skaičiui esant; jei ne
būtų pilno Tarybos kvorumo nu
tarimams priimti, atitinkamos 
posėdžio išvados (ar nutarimai) 
Tarybos Pirmininko artimiausiu 
laiku pateikiami Tarybos kores- 
pondenciniam posėdžiui tarti;..

LSS Tarybos nariai ir kiti po
sėdyje dalyvaują vadovai-ės 
(taip siūlyta minėtame pasitari
me) atvyksta savo lėšomis;

Pageidauta:'
a) kad posėdyje, be Tarybos 

nariu ir LSS statuto 18 str. nu- C

vybės narius (Bostone, Water
bury, New Yorke, NVorcestery, 
Hartforde ir k.), prašant pasi
sakyti, kaip galėtų jų vietovėje 
būti susiorganizuota šiam po
sėdžiui — suvažiavimui priimti.

Tikimasi, kad greitai paaiš
kės, kuri vietovė galės geriau
siai apsiimti atlikti šį didelį ir 
svarbų darbą. Inform.KAD TIKNELYTU šiPENKTADIENI...
Chicagos atžalyno laužas
Marquette Parke gegužės 19
Pavasario vėjams šilčiau pa

dvelkus ir pirmiesiems pienių 
žiedams parke išskleidus savo 
saulėtas šypsenas, visų keturių 
Chicagos skaučių-tų tūtų jau
nesnieji skautai ir skautės suska
to ruoštis tradiciniam Pavasario 
Laužui. Ruošiamasi su dideliu 
entuziazmu ir paslaptingumu.

Jokiu būdu net iš mažiausios

Liet. Skautu Brolijos Jūry Skautp 
Skyriaus Vedėjas, vadovaująs auksi

nėms jury skautu sukaktuvėms.

Visus kviečiu į Jubiliejinę 
jūrų skautų stovyklą. Jūrų skau
tų jubiliejinė stovykla jau už 
poros mėnesių. Kad ši- stovykla 
tinkamai pasiektų savo paskirtį, 
prašau kiekvieną vadovą pri
sidėti prie jos pasisekimo.

Raginkime jaunimą joje daly
vauti ir jauskime pareigą pa
tys atvykti. Atsiminkite,' kad 
nežinia, kada bus kita proga su
rinkti jūrinės ideologijos jau
nimą į vieną stovyklą.

Liepos 22 — stovykloje Jūros 
Dienos iškilmės ir vadovų suva
žiavimas. Kurie negali stovyk-

mais klausimais ir nustatyti to
limesnės veiklos gaires.

Iki pasimatymo stovykloje! 
Gero vėjo!

J. s. A. Empakeris, 
LSa Jurų Skautų Skyr.

Vedėjas
Papildoma Buriavimo Eg

zaminų Komisija dar dviem 
nariais: įeina j. v. s. S. Maka- 
revičius — Los Angeles ir j. v. 
s. V. Petukauskas — Cleveland.

Smulkesnės žinios apie jū
rų skautų Jubiliejinę .Stovyklą:

Stovykla prasideda Romuvo
je, 1972 m. liepos 16 d. iš ryto. 
Virtuvė veiks nuo 9 vai. ryto. Ju
biliejinės stovyklos ženklas, su
projektuotas j. b. M. šlapšio, jau 
gaminimas. Šį ženklą nemokamai 
gaus visi stovyklautojai.

Vienetai atvyksta su pilnomis 
ir tvarkingomis uniformomis. 
Skyrius stengsis parūpinti per 
tiekimo skyrių jūrų skautų mė
lynus marškinius (T-shirts), ku
riuos visi stovyklautojai priva
lės įsigyti. Kaina apie 2- dole
rius. Pranešti skyriaus vedėjui 
iki liepos 1 atvykstančių stovyk
lautojų skaičių. Vadovybė bus 
sudaryta stovykloje iš atvyku
sių vadovu. Maitinimas vyks iš 
bendros virtuvės^-. Stovyklauto
jai bus aprūpinti visomis val
gymo priemonėmis. Stovyklos 
mokestis 25 doleriai, dviem iš 
vienos šeimos — 40 dol. o trim 
ir daugiau — 60 dol. Atkreipti 
skautų dėmesį., kad atsivežtų 
lietpaltį, guminius batus, šiltą

įrinį pasilinksminimo vakarą, 
ils šio parengimo visą gautą pel
ną paskyrė rengiamo Jaunimo 
Kongreso išlaidoms padengti.

Vakarą atidarė šio klubo pir
mininkas Rainoms, pasveiki
nęs susirinkusius. Prašė sotin
tis ir linksmintis. Dar širdingai 
dėkojo Povilui Urbonui ir ki

ltiems už teikiamą įvairią šiam 
‘klubui paslaugą. Atvykęs vė
liau Jaunimo Kongreso Rengi
mo Komiteto pirmininkas Ro
mas Sakadolskis, dėkojo šiai 
draugijai už paskyrimą gauna
mo pelno Jaunimo Kongreso 
išlaidų padengimui. Jis sakė, 
kad pagal turimas žinias Čika
goje ir artimose apylinkėse esą 
per 300 įvairių draugijų, klu
bų, sambūrių ir dar kitaip pa
sivadinusių vienetų. Jeigu vi-

atveju tėvai prašomi atlikti ge
rąjį darbelį talkinant paruošti 
stovyklavietę jūsų vaikų sau
giam ir patogiam stovyklavimui. 
Dėl informacijų ir registraci
jos išvykai kreipkitės į tuntinin- 
ką ps. S. Miknaitį, tel. 436-0809.

■jk Bus sueiga visai kitokia. 
Nerijos tunto sesės gegužės 21, 

110 vai. ryto, Jaunimo Centro 203 
kmb. ruošia Motinos dienos mi
nėjimą. Visos Mamytės ir vy
resnės vadovės kviečiamos daly
vauti. Sueiga bus kitokia, negu 
ligšiolinės. Minėjimą organi
zuoja ir praves tunto jaunosios 
vadovės.

Seserija baigia šiemetinę 
spaudos talką. LS Seserijos 
skelbtasis spaudos vajus baigia
si birželio 1 d. Visos sesės ir vie
netai raginami baigti rinkti au
kas ir jas su aukų lapais siųsti 
vajui vadovaujančiai s. Ir. Jan
kauskienei, 105 - 20 - 107 Avė. 
Ozone Park, N. Y., 11417.

Kongresui lėšų sutelkimo klau 
simas būtų išspręstas.

Jauna mergaitė Daiva Vait
kevičiūtė prašė visų lietuvių, 
kad priimtų į savo namus bent 
vieną lietuviuką ar lietuvaitę, 
nes šis klausimas kol kas sun
kiai sprendžiamas. .O juk su
važiuoja net iš 20 kraštų.

Čia pat Vladas Navickas pa
reiškė, kad jis Jaunimo Kong
reso reikalams aukoja $50.

Subuvimą aplankė ir kandi
datuojąs į kongresmanus Co- 
man su fotografu ir dar vienu 
vyru. Pasakė kelių minučių 
kalbą, kurioje pabrėžė, kad 
jeigu jis. būtų išrinktas į kon
gresą, tai jis kovotų už taksų 
sumažinimą. Po kalbos su klu 
bo valdyba nusifotografavo.

Po to jau vyko vaišės. Neži
nau ar gausiau ir skaniau galė
tų kas nors vaišinti atsilankiu
sius, kaip ši draugija ar klu
bas. Prinešė įvairiausių val
gių ir vis šeimininkės klausinė
jo, gal dar ko trūksta?

Į klausimą, kodėl šių valgių 
trūksta, valdybos pareigūnas 
Jonas Laukaitis aiškinosi, kad 
žuvis meškerioti dar šalta o 
žvėris Šaudyti pavasarį nelei
džiama. .. Manau, Jonas ne
melavo.

Pasiteiravęs sužinojau, kad 
šį vakarą šeimininkavo : Emi
lija Pretkelienė, Kazė Brazie- 
nė, Ona Leikienė, Uršulė Dam 
brauskienė, Bronė Auzienč, 
Ema Padvaiskienė, Albina Ra 
monienė ir Julia Zakajauskie- 
nė, o skanius kumpius kepė ir 
virė Petrė Laukaitienė.

Man buvo padaryta pastaba, 
kad praeitą kartą rašydamas 
nepaminėjau dviejų šeiminin
kių. Tat šį kartą paminėsiu: 
Emilija Bačkauskienė ir Juzė 
Paulauskienė.

£

Ramonio netingiam orkest
rui grojant visi linksminosi iki 
vėlyvos nakties.

Stasys Juškėnas

rrcf. Vaclovo Biržiškos
; S E N (, J V LIETUVIŠKU
j KNYGŲ ISTORIJA
' Pirmajame tome yra 20X puslapiai, o antrajame 226 pu;u 

Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už' $4.iKk
| o kietuose viršeliuose už $6.00.
j 4b» knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu;

i N A (• J I E N O S
1739 So. Ha.lsted Street Chicago 8, Illinois

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjįi lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina'yra tik $3.00, minkšt $2.50.

Knyga Jums‘bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiua adresu;
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois^ 
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Retirement
matytų vadovų-ių, dalyvautų vi
si I-SS Suvažiavimo renkamieji 
vadovai-ės ir k. posėdį Tarybos 
Pirmininko kviesti asmens;

b) kad būtų sudarytos gali
mai palankesnės sąlygos dau
giausiai laiko skirti posėdžio dar
bams;

c) kad visi pranešimai, siūly
mai, projektai ir p. būtų patei
kiami raštu trumpai, konkre
čiai, aiškiau ir — iš anksto.

Tai pradinis šio labai svar
baus suvažiavimo projektas.

Toks suvažiavimas galėtų iš 
naujo praskaidrinti mūsų tauti
nių siekimų ir skautybės ugdy
mo uždavinių viziją; galėtų už
degti siekti tobulesnių ir giles
nių auklėjimo bei veikimo me
todų; galėtų nusmaigstyti gai
res mūsų sąjūdžio žygiams į atei
tį; galėtų praturtinti mūsų gal
voseną ir pakelti mūsų dvasią 
penesniam gyvenimui Dievui, 
Tėvynei, Artimui!

Atskiru pranešimu kreipiama
si į rytinio pakraščio LSS Vado-

paukštytės ar plepiausio vil
kiuko neišgausi, kokios dai
nos bus dainuojamos, ko
kie naujausi šūkiai, ko
kiems posirodymams ruo

šiamasi.
— Ateikit ir pamatysit! — 

šypsosi užklaustieji.
— Bus daug Įdomiau negu per

nai ar užpernai, pamatysit! Tik 
būtinai ateikit, sese! — primyg
tinai kviečia maža udrytė.

— Ir saldainių atneškit už ge
riausią pasirodymą, — primena 
vilkiukas Linas, o plati jo šyp
sena atidengia du besikalančius 
naujus priekinius dantukus.

— Bus labai linksma, nes ateis 
visi tėveliai, mamytės, broliu
kai, sesutės, vadovai, vadovės ir 
dar tūkstantis žmonių! — džiū
gauja mažoji paukštytė Gailė.

— Ir žiūrės, kaip mes vaidin
siu!, ir klausysis, kaip mes dai
nuojam. — svajingu balseliu 
čiauška udrytė Vilija.

— Tik, kad jie neužmirštų ir

lauti, prašomi dalyvauti minėtą 
dieną stovykloje. Ten bus ga
limybė pasisakyti visais rūpi-

puspaltį (ski-jacket) bei megz
tinį. Nakties temperatūra ga
li kristi iki 45 laipsnių. Taip

kasmet skautus parėmęs stambiomis sumomis. Nuotraukoje — 
Pilėnu tunto tuntininkas ps. V. Staškus sega jam ordiną "Už 

Nuopelnus" su Rėmėjo kaspinu.
V. Bacevičiaus nuotr.

The end of work, 
or the beginning 

of worry?

SU ATGIJUSIA SAULE IŠEINAME į GAMTĄ

Krepšinis — vienas iš pirmųjų žeidimų,
G. Plačo nuotr.

ateitų. — rūpinasi Nemuno lai
vo bebras Gintaras.

Visiems prižadėjau ateiti ir 
saldainių atnešti, o kad mažųjų 
lūkesčiai nebūty apvilti, priža
dėjau per spaudą pakviesti

visus tėvelius ir jaunimu be
sidominčią visuomenę atsi-

*Sjankyti Į mažųjų pavasario 
šventę — laužą, kuris įvyks 
penktadieni, gegužės 19 d., 
saulei leidžiantis, Marquette 
Parke — pačiame parke.
Šventėje dalyvaus Lituanicos 

tunto vilkiukai ir bebrai, Auš
ros Vartų ir Kernavės tuntų 
paukštytės ir Nerijos tuntų ud- 
rytės.

Atsilankykime ir drauge su 
mažaisiais pasidžiaukime atgi
musia gamta ir žvaliuoju lietu- 
vBku atžalynu. Irena

pat pageidaujama atsivežti lau
ko lovas bei šiltą miegmaišį.

J^.S.
Vyksime vėtros padarinių 

tvarkyti. Lituanicos tunto tun- 
tininkas praneša, kad paruošia
mieji darbai vasaros stovyklai 
jau pradėti. Tuntininkas ir ke
letas tėvų jau porą savaitgalių 
darbavosi stovyklavietėje atlik
dami kai kuriuos darbus, tačiau 
dar yra reikalinga didesnė tal
ka. Darbo talkos išvažiavimas 
numatytas geguės 27-29 d. Vi
si tėvai prašomi neatsisakyti, kai 
šiuo reikalu j juos tėvų komi
teto bus kreipiamasi. Reikalin
ga atlikti sekančius darbus — 
išvalyti mišką (pro praūžusios 
vėtros prilaužyta ir išvardyta ne
mažai medžių) , elektros laidų su
tvarkymas, Sanitarinio pastato 
sienų perstatymas ir daugiau 
Įvairių smulkesnių darbų, šiuo

.Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for i t. But if you 
don’t,, it can be a time of worry 
and discontentment. A time when, 
you. can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well, there’s no better time 
to think about retirement than, 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the. 
Payroll Savings Plan where 
you work.

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5J4 % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

(4% the first year). That extra 
payable as a bonus at. 

maturity, applies to all Bonds 
issued since-June 1,1970... with 
a comparable improvement for 
all older Bonds.

Buy U.S. Savings Bonds. 
They’ll help make your . 

retirement just what you want 
it to be.

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity

NAUJ1EN OS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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Spalvingasis Colorado (14)ADVOKATU IDĖJINĖ VEIKLA
P. STRAVINSKAS

Apie advokatus prikalbama vi
sokių nebūtų dalykų. Sakoma, 
kad jie dirbą tik dėl pinigo, ne
turį idėjos, kad esą “melagiai” 
ir “blogi krikščionys”. Vokie
čiai net patarlę turi, kad “Juris- 
ten — boese Christen”...

O iš tikrųjų taip nėra. Iš vLsų 
profesijų, atrodo, advokatų di
džiausias procentas dalyvauja 
visuomeninėje, politinėje ir ki
toje idėjinėje veikloje, o kai dėl 
jų krikščionybės, tai Amerikoje 
daug kur yra net specialios ad
vokatų krikščioniškosios orga
nizacijos, draugijos. Tokia yra, 
va, ir Denveryje, Colorado sosti
nėje, kur teko man ilgesnį lai
ką gyventi. Prieš išvykdamas 
iš ten į Chicagą, tarp kitko, nu
tariau pasikalbėti su tos orga
nizacijos pirmininku ir išsiaiš
kinti, kokia gi jos veikla. Ta or
ganizacija vadinasi Denverio Ka
talikų Advokatų Gildija (Catho
lic Lawyers Guild of Denver). 
Jos pirmininkas yra Paul R. Ho
ran, sutikęs man duoti interview. 
Tiktai jis sutartą dieną buvo su
trukdytas savo pareigų teisme, 
dėl ko, jo rekomendaciją aš tu
rėjau pasikalbėjimą su jo pa
vaduotoju advokatu Donald A. 
Klene, jų bendrame kabinete, 
esančiame Denverio centre, po
puliariame “Symes Building”.

Kalbėjomės apie Colorado 
teismų sistemą, apie advokatū
rą apskritai ir apie minėtą Den
verio katalikų advokatų organi
zaciją dar išskirtinai, čia per
duosiu tik adv. D. A. Klene su
teiktas man informacijas, lie
čiančias minėtą jo organizaciją, 
josios veiklą, norėdamas, taip 
sakant, apginti advokatus nuo 
jiems daromų neteisingų prie
kaištu, fe ■

Pasikalbėjimas su iDenverio 
Katalikų Advokatų Gildijos pir
mininko pavaduotoju advokatu 
Donald A. Klene.
Pirmiausia, noriu pastebėti, kad 
adv. Donald A. Klene yra dar 
jaunas, bet, kaip man sakė jo 
kolega adv. Horan, gražiai be
sireiškiąs gildijos veikloje, net 
daugiau nei jis pats, gildijos 
pirmininkas. Kalba .jis labai 
sklandžiai; mintį reiškia tiks
liai, lyg būtų iš anksto apgal
vojęs kiekvieną ištartą žodi. Jau 
gyvendamas Chicagoje, aš dar 
ir laišku paprašiau jį atsakyti 
man į kaikuriuos papildomus 
klausimus, ir jis man atsakė sa
vo 1972.IL1 laišku, irgi labai 
kondensuotos ir tikslios min
ties.

Dėl Denveryje esančių teismų 
jis pareiškė, kad ten jų yra ga

Adv. Donald A. Kiene, Denverio Katalikų Advokatų Gildijos pirmininko pavaduotojas.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --
Minkštais viršeliais tik ....

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

M A AU 4.1 VF KJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60008

$3.00
$2.00

$1.50

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Ša suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULI. Atsiminimai ir 
Intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais 
besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl.. $4.00.'

eiKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju»- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

sukeltu mitu miglose apir 
3 dol.
408 psl.. kaina 5 dol. Ap 
prieš bolševikus ir jos na

na daug, ne tik Colorado valsty
bės, zet dargi ir federalinių (ten 
yra ir JAV federalinis apeliaci
nis teismas.).

Dėl advokatūros apskritai jis 
pastebėjo, kad Denveryje advo
katų yra net apie 2000. Tai gal 
net ir perdaug. Į mano klausi
mus, kaip ten advokatai ver
čiasi, ar turi pakankamai darbo, 
o tuo pačiu ir pakankamai paja
mų, adv. D. A. Klene man pasa
kė, kad gerai. Sako ‘vidutinės 
advokato mėnesinės pajamos ten 
yra apie 81,500. žinoma, yra 
ten ir žymių advokatų, kurie tų 
pajamų turi daug daugiau, bet 
yra ir tokių, kurie turi tenkin
tis dar mažesnėmis pajamomis. 
— Advokatai, kaip ir aš pats 
pastebėjau, didele dalimi, gyve
na miesto centre, dideliuose 
“apartmentiniuose” namuose, 
kur yra ir jiems bendros teisinės 
bibliotekos, dargi labai geros.

Dėl Denverio Kataliku Advo
katų Gildijos adv. D. A. Klene 
pareiškė, kad ji nėra savo na
riais labai didelė, skaitlinga, bet 
jos nariai yra idėjinio veido ir 
veikloje gan aktyvūs.

Į mano klausimą, ką gi ta gil
dija daro, kuo pasireiškia jos na
rių veikla gyvenime, man buvo 
nurodytos sekančios jos darbo 
sritys:

1) Pagalba neturtingiesiems. 
Visų pirma, DKAG (taip vadin
siu toliau Denverio Katalikų Ad- 
vokotų Gildiją) organizuoja ne
turtingiems žmonėms (turin
tiems visokių teisinių problemų 
ir bėdų) teisinę pagalbą, pagal, 
taip sakant, “ability rate”. Kas 
labai jau neturtingas, tam ana 
teisinė pagalba (patarimais ar
ba net ir bylų vedimu) teikiama 
visai nemokamai, o kas yra eko
nomiškai kiek pajėgesnis, kas 
išsigali kiek atsilyginti, iš to 
imamas honoraras, tik mažiau 
nei numatyta taksoje.

2) Aiškinimasis kataliko
vokato 'etikos. DKAG nori tu-

rėti savo narius aukštos mora
lės, kurie saugotų krikščioniško
sios etikos principus ne tik savo 
privačiame, gyvenime, bet ir pro
fesiniame darbe. Todėl jos na
riai savo susirinkimuose aiškina
si krikščioniškoje doros moks
lo pritaikymą profesiniame ad
vokato darbe. Taip yra formuo
jama kataliko advokato dorinė 
mintis ir klojamos gražios ka
talikų advokatų dorinės tradi
cijos.

3) Budėjimas teisingosios tei
sės sargyboje. Teisė, kaip tei
singai romėnai sakydavo, yra 
norma to; kas yra gera ir teisin
ga (bonum et aequm), vadinas, 
kas dora, naudinga, gražu, kas 
kilnu ir pan. Tik praktikoje ne
vi sa teisė tokia yra. Būna gi 
įstatymų (rašytinės teisės) ir 

nesiderinančių su mora- 
viešuoju gėriu, net su 
žmogaus protu.
Colorade. Į tą atkreipė

mas dar nurodo tam tikrus pa
grindus, bet dabar vyksta pro
paganda dar už didesnį įstaty
mo liberalizavimą, nors DKAG 
ir kiti kovoja už to įstatymo pa
naikinimą už atstatymą pir
mykštės padėties.

mskąja etika. i>ei to dabar Den
verio katalikai advokatai ir ko
voja su josios šalininkų propa- 
gaifda, kad ir ji nebūtų legali
zuota, kaip buvo ankščiau lega
lizuoti tie nelaimingi abortai.

Taigi, kaip matome, DKAG sie
kia Colorade turėti dorą, su mo
rale suderinamą teisę, kovoda
ma su kitų pastangomis Įvesti 
įstatymus, nesiderinančius su 
morale. Atsieit, ji (DKAG) bu
di teisingosios teisės sargyboje.

4) Dalyvavimas teisės kūryboj. 
Be to, DKAG .aiškinasi veikian
čios teisės spragas, jos netobu
lumus ir, sudariusi atitinkamas 
komisijas, paruošia legislatūrai Į ten naujai susitvėrusi dvasinin- 
Įstatymų projektus toms spra
goms užpildyti, vadinas, pato
bulinti veikiančiajai teisei.. 
pvz., dedamos pastangos pra
vesti legislatūroje įstatymą, 
draudžiantį lupikavimą ir kitus 
žmogaus ekonominius išnaudo
jimus; toliau, siekiamą apsau
goti mažumas nuo jų skriaudi
mo ir pan.

Tai va, kokia graži, kilni, tik
rai idėjinė DKAG veikla, saky
čiau, labai gražiai atestuojanti 
visus advokatus ir parodanti jų 
idėjinį veidą.

Baigiant mūsų pasikalbėji
mą, aš advokatą D. A. Klene dar 
paklausiau, ar DKAG neturi sa
vo narių tarpe žymių tarptauti
nės teisės ekspertų, kurie ga
lėtų pareikšti ■savo kompeten
tingas nuomones ir lietuviams, 
vedantiems teisės būdais ir prie
monėmis kovą dėl Lietuvos iš
laisvinimo tarptautinėj plotmėj.

Į tai buvo man atsakyta, kad 
Denveryje, tegul ir ne DKAG 
narių tarpe, tokių žymių teisinių 
jėgų yra, tik reikia lietuviams 
su jomis susirišti. Jei būtų rei
kalas, tai ir DKAG galėtų tuos 
žymiuosius tarptautinės teisės

lietuviams užmegsti su jais ry
šius.

Siūlyčiau tuo klausimu pagal
voti ir mūsų veiksniams, ypač 
Vlikui, kurio kaikurie veikėjai 
dar iki šiol nesuyaudo teisinėje 
I ietuvos laisvinimo problemati
koje, netgi nežino, kas tas jų 
Vlikas yra, kokie jo teisiniai pa
grindai.

Dvasininku protesto 
organizacija Italijoj

Reuteris rašo iš Romos, kad

kų grupė tikslu protestuoti dėl 
1971 metų spalio-lapkričio mė
nesiais Įvykusio vyskupų sinodo 
rezultatų, kadangi tame sinode 
vyskupai nieko nenutarę dėl ku
nigų problemų ir jokio nusista
tymo nepareiškę dėl taikos ir 
teisingumo pasaulyje.

Ta protestuojančiųjų grupė, 
pasivadinusi “Lapkričio 7 Sąjū
dis”, turinti 168 narius. Savo 
steigiamajame pranešime “Lap
kričio 7 Sąjūdis” kaltina vys
kupus, kad jie jokio sprendimo 
kunigų reikalu nepadarę, o tei
singumo pasaulyje klausimą ap
linkui apėję.

Popiežiaus teologinės komisi
jos sekretorius kun. Phillip Del- 
haye laikraštyje Osservatore 
Romano apkaltino 33 teologų 
grupę, kad savo kovai jie esą 
vartoja partizaninę taktiką. Ta 
grupė savo manifeste kritikuo
janti popiežiaus “absoliučią val
džią” ir skelbianti, kad tikinčių
jų skaičiai bažnyčioje labai ma
žėją.

g Penkiais pirštais nieko ne
nupirksi.

ad-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina 82.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Tokių

c) Dar adv. D. A. Klene pa
stebėjo, kad šiuo metu visame 
Colorade vyksta gerai organi
zuota propaganda už eutanazi
ją, t. y. už neskaudančių būdu 
(pvz., kokiomis injekcijomis ar 
pan. gyvybės sutrumpinimą sun
kia liga sergantiesiems arba “vi
suomenei nenaudingiems” žmo
nėms (pvz., kokiems bepročiams, 
išsigimėliams ir pan.). Taip, iš 
tikrųjų, darė Hitleris su savo 
daktarais, išžudęs net senelius 
jų prieglaudose. Bet ta eutana
zija, kaip teisingai, aiškino ir 
adv. D. A. Klene mūsų pasikal
bėjime ir savo laiške, yra jokiu. 
būdu nesuderinama su krikščio-|

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

I

blogų, 
le, su 
sveiku 
yra ir
mano dėmesį ir adv. D. A. Klene.

a) Jis nturodė, pvz., Colorado 
santuokos Įstatymą, kuris labai 
laisvai leidžia ištuokas (“divor- 
sus”), net nereikalaudamas, ku
rios šalies (vyro ar žmonos) 
kaltės (“fault”). Pagal tą įsta
tymą galima reikalauti ištuokos 
ir tada, kai santuoka “nepatai
somai nutrūkusi” (“irretrievably 
broken”), nežiūrint kieno kaltė 
dėl to būtų. Atseit, ištuokos su
tuoktinis gali reikalauti ir tada, 
kai jis pats yra dėl to santuo
kos nutrūkimo kaltas. Adv. D. 
A. Klene laiko tokį santuokos 
įstatymą neteisingą, nesideri
nantį, apskritai, su morale, ypač 
gi su krikščioniškąja. Tokios pa
žiūros laikėsi ir visa DKAG, ku
ri ano įstatymo išleidimui prieš
taravo, prieš jį kovojo, nors sa
vo kovą ji, deja, pralaimėjo.

b) Toliau, va, kitas adv. Klene 
nurodytas nedoro Įstatymo pa
vyzdys. Colorado valstybė bus 
bene pirmoji, legalizavusi abor
tus, negimusios gyvybės žudy
mą. Adv. Klene laiko tą abor
tus leidusį Įstatymą nesuderini- 
mą su jokia morale ir išvis su 
žmogaus, kaip tokio, vertybe, su 
žmogaus gyvenimo kilnybe (the 
dignity of human life). Tokios 
pažiūros laikėsi ir DKAG, kai 
tas Įstatymas buvo legislatūrai 
pasiūlytas, lygiai kaip jos lai
kosi ir dabar. Svarstant legis
lature] e to įstatymo projekų, 
DKAG (padedaina irgi kitų ad
vokatų, nekatalikų, net ir visai 
jokiai religinei bendruomenei 
nepriklausančiųjų), prieš jį ko
vojo, jo priėmimui prieštaravo, 
dėl jo protestavo, bet ir čia ji, 
gaila, kovą pralaimėjo. Tiesa, 
tiems abortams daryti įstaty-

£3

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

i
INSURED

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda snkurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

V E RS'Jjį1

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki S20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, (11. 6060^
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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nepajėgia laiku atmušti laikraščių, bet tas pats minis- 
tro pavaduotojas toliau kalba jau grynai apie “tarybi
nio” gyvenimo reiškinį, ųtsiradusį 50 metų sul^ų^įo- 
je “komunistinėje santvarkoje’. Jis šitaip kalba:

JAUNIMO kongreso
KOORDINAVIMO DARBAI

Komisijų atstovų pranešimai

jos žmonės turėtų juos sutikti 
aerodrome.
• M. Plęškys, Tvarkos k-jos 
atst, pranešė apie bendrų tvar
ką ir jos palaikymą Conrad

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
£n Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months Tn 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams _________ $6.00
vienam mėnesiui  $2.00

“Kartais kai kąs nusiskundžia bloga abonenti
nių spintelių būkle, kad jose dingsta gauti leidiniai.

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams______________
pusei metų ___i_______ _
trims mėnesiam^ ______
vienam mėnesiui ______

Kitose JAV vietose:
metams _________
pusei metų __________ _

922.00
$12.00
57.00

$11.00

Kanadoje:
metams __________________$22.00
pusei metu_______________$12.00
vienam mėnesiui  $3.00

BirŽjeUp pabaigoje Chicagop 
___ w # ^uplbųks ųet J^ęjąs tų^stan- 

Djėi to dažnai kalti būna patys gyvėhtojai. Pametę WvW JF
raktus, išlaužia užraktus. Dalis abonentinių spin-!^UĮilulQ ąWvai ų
j. . ..-n ’ ... • Tučian kai ITąųUtoų spluų šventes šokėjai,
, ■ /^Ikmįę tikėsis, kąd akągiškiai
kurių ūkių organizacijų vadovai nekovųją px^lWOjltors liętnvišką nuo-
tų priklauso ūkiams, organizacijoms.

Užsieniuose: 
metams - 
pusei metų _
▼ienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$13.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Pavergtųjų “informavimas”
Amerikoje mes dažnai nusiskundžiame, kad laiku ne

gauname laiškų, arba, kad retkarčiais vienas kitas laiš
kas dingsta. Skaitėme apie pastangas laiškų išnešiojimą 
gerinti, bet tas gerinimas eina labai lėtai. Daug blogiau 
eina laikraščių išnešiojimas. Kelias savaitės dienas laik
raščius tvarkingai ir laiku išnešioja, bet į savaitės pabai
gą vieni laikraščio visai nebegauna, o kiti turi jo ieškoti 
pas kaimynus. Bet vis dėlto matome, kad ir laikraščių 
išnešiojimas pamažu gerėja.

Manome, kad kiekvienam lietuviui bus įdomu susi
pažinti, kaip laikraščius išnešioja “tarybinėje” Lietu
voje. Visi žinome, kad rusai, okupavę Lietuvą, įvedė 
visišką spaudos kontrolę. Pirmomis dienomis jie “per
tvarkė” redakcijas, vienus redaktorius išvežė, o kitiems 
įsakinėjo, kas reikia rašyti ir nurodinėjo, kaip rašyti. 
Okupacijos pradžioje Lietuvoje dar ėjo keli laikraščiai, 
bet jų turinys kiekvieną dieną labiau buvo suvienodina
mas. Tuo pačiu metu ėjo pačių spaustuvių “pertvarky
mas”. Iš mažesnių spaustuvių mašinos buvo vežamos į 
didesnes patalpas, kad galėtų sudaryti didelę spaustuvę.

rių, nesistengia spintas laiku sutaisyti. Ryšių žiny-* j ■ -
' bai priklausančias abonentines spintas remonuuoja uet dvejetą savaičių' su plačia 

miestų ir rajonų ryšių mazgai, tačiau šitam dar
bui j*ie dar ne visur turi reikiamą bazę. Tiesa, sten
giamasi padėtį taisyti. Vilniaus, Kauno, Panevė
žio, kituose miestuose ^jecialios remonto grupės, 
kitur — pašto technikos ir mechanizacijos priemor 
nių priežiūrai paskirti technikai. (Ten pat).
Didesniuose miestuose

taiso laiškams padėti dėžutes, bet turi sudariusi spe-l 
cialias taisytojų grupes. Reikia manyti, kad minėtų 
dėžučių taisymas yra sudėtingas reikalas, jeigu taisy
tojams reikia paskirti technikus. Miestuose, rašo, dė
žutės taisomos, bet kaip su užmiesčiais, kur niekas dė
žučių netaiso arba labai retai, be technikų priežiūros, 
bando jas taisyti?

Visi žinome, kiek “tarybinėje” spaudoje dabar ra
šoma apie mechanizaciją ir automatizacij'ą. Ne vieną 
kartą Tiesos redaktoriai prašneko apie reikalą viską, 
automatizuoti, bet iš Petro šlėvio rašinio aiškiai ma
tyti, kad “socialistinėje santvarkoje” laiškus ir laik-

Jąunimo kongresus užsitęs

ir sudėtinga programą. JK-so 
vadovui turi sųplapąvę progra
mą, kad kongresas savo pa
skirtimi nebūtų tiktai pramo
ginis pasisvečiavimas, bet pa
liktų lietuviškos veiklos ateičiai 
bent pirmąsias susųąąįgstytas

pašto vadovybė ne tiktąi iga^es‘, .... , ,Į JK baigiamiesiems^ darbams 
susų^ĮOti, gegužės 6 d. II PL 
JK darbo komisijų pirmininkai 
buvo susirinkę šešių valandų 
posėdžiui “Margučio” radijo 
studijos patalpose. Posėdyje 
dalyvavo 27 JK pareigūnai. Jį 
pradėjo JK Komiteto pirmin. 
R. Sakadolskis pranešdamas 
apie Prezidiumo atliekamus 
darbus, o visam posėdžiui pir
mininkavo Kongreso atidary
mo komisijos pirmin. Romas 

■” Kasparas.
U Janina Liškęvičiūtė ątstova- 

raščius dar tebevežioja arkliais, šlėvys guodžiasi,, kad'vusi Parodų komisiją, apžvel- 
šiame penkmetyje “tarybinės” Lietuvos paštas buvo'gė parodų ruošą. Pranešė, 
motorizuotas. “Motorizuota spauda”, sako, bus daug .kad norintieji dalyvauti paro- 
greičiau pristatoma ne tiktai Kaune ir Klaipėdoje, bet d°ie vėluojasi su užsiregistra

vimu. Tvarkingiaųsįai uzsire- 
.. , t TT.. . . T. . igistrayo foto meno dalyviai,jau vaikščiojo keliuose Vilniaus ir Kauno rajono iai susįdomėjimo tero-

lygindami Šiandien kdmunistų partijos centro komite
tas Vilniuje turi pačių didžiausią spaustuvę, kurioje 
spausdinami partijos leidžianti laikraščiai

Petras Šlėvys, “tarybinės” Lietuvos ryšių ministro 
pavaduotojas, Vilniuje leidžiamoje lietuviškoje Pravdo- 
je rado reikalo papasakoti, kaip skubiai šiandien išvežio
janti laikraščiai ir kaip vietomis juos galima net tą pačią 
dieną paskaityti. Ministro pavaduotojas norėtų, kad kie- 
vieną dieną. Tiesa ir Prąvda laiku būtų visiems krašto gy
ventojams išnešiojama, bet taip neina. Suvėlavimą jis ši
taip aiškina:

“Čia susiduriame su laiškininko darbo specifika. 
Sakysime, laiškininkas aptarnauja tam tikrą pri
statymo rajoną. Rajonui apeiti nustatomas opti
maliausias maršrutas! Gyventojai, esantys marš
ruto pradžioje, spaudą gauna anksčiau, o maršruto 
pabaigoje— vėliau. Pasitaiko, kad Klaipėdos ir 
Kauno zonų skaitytojai kartais laikraščius gauna 
tik kitą dieną. Dažniausiai taip atsitinka, kai laik
raščius pavėluoja atspausdinti”. (Tiesa, 1972 m. 
geg. 13 d., 2 psl.)
Amerikoje ne visi vienu metu gauna laiškus ir laik

raščius. Retkarčiais ir spausdinimo mašinos sukliūva ir

ir visame krašte. Praeitais metais “motorizuota spau-įv7 
da” , _____ _
skyriuose, bet už penkmečio motorizavimas bus žymiai lietuviai architektai, ypač 
didesnis. Pašto vadovybė ir šiandien norėtų laiku pri-i jaunieji. Paroda prasidės bir- 
statyti laiškus ir laikraščius, bet Šlėvys aiškiai pasako, 'žeŲo 24 d. Jaunimo Centre Chi- 
kad šį reikalą šiandien dar trukdo autotransporto stoka. ,cągoj,ę.

Dr. A. Norvilas, Programos 
, prane

šė apie JK-gr,eso programą. 
Numatyta, kad pirmoji progra 
ma su paskaita prasidės birže
lio 30. d, Conrad JHiįton viešbu
tyje. Dr. Norvilas pateikė vi
sus programos Chicago j e pro
jektą, kuri dar oficialiai neskęl

tarybinės” Lietuvos laiškų ir laikraščių' komisijos, pirmininkas,
• • 1 j 1 ! • • i '' ■ ** * ’ * •. *” * ”•

Bet apie 
išvežiojimą daugiausia pasako pats paskutinis Petro 
Šlėvio paragrafas. Jis skamba šitaip:

vykdomieji 
vyriausybės 
aprūpinimo 
darželiuose

“Miestų ir rajonų 
nepakankamai vykdo 
geresnio laiškininkų 
plotu, vietomis vaikų

komitetai dar 
nutarimus dėl

gyvenamuoju
ir lopšeliuose.;

Vilniaus ir Kauno miestų vykdomieji komitetai biąma; nes gali būti netikėtų 
delsia paskirti tarnybines patalpas periodinei span-
dai skirstyti, o prie jų — bendrabučius: laiški- poąkademiųės dalies'ir jaunio

pasikeitimų- Pi?niąjį yąkąrą

ninkama (Ten pat).
Jeigu jau laiškų išnešiotojai priversti gyventi vai

kų darželiuose, o miegoti vaikų lopšeliuose, kaip viešai 
skelbia viceministras, tai kur tada vaikai gyveną ir 
miega?

Ar tiktai kartais ne vaikai “socialistinėje santvar
koje” laiškus išnešioja?

mo susipnžinųao. yakąrąs. Jąų- 
pimo Kongresam ųeužsire^s.- 
travusįeji negalės ten dalyvau
ti.'

G. Kazėnas, Vakarinių pro
gramų komisijos pirmininkas 
ir Dalia šimoliūnienė, teatri
nių pasta tymų pakomisijos 
pirinin., pranešė apie vakari
nes programas bei vaidinimus. 
Apie programas, neužilgo bus 
paskelbta spaudoje.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE1 ninkas ii- JK Sporto dienos' va- 

nu-u-u-u-u---~dovąs pranešė apie Australijos

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

lietuvių krepšinio viešnagę 
Jaunimo Kongreso proga. Krep
šininkų pakvietimu ir kelionės 
išlaidomis pasirūpina ŠAL- 
FASS Centro Valdyba, šiuo 
reikalu susitarusi su austraHę- 
čiais. Sporto diena prasidės 
liepos 4 d. (JAV Neprikl. Šv.) 
Marquette parko aikštėje fut
bolo rungtynėmis, o vėliau vyks 
salėje kitų sporto šakų žaidy
nės , irgi tą patį vakarą šokiai 
jaunimui. Numatyta, kad aus 
traliečiai krepšininkai po JK- 
so turės išvykas ir į kitas lietu
vių kolonijas.

N. Stakauskienė. JK Būstinės 
vedėja, paaiškino Būstinės pa
skirtį dąbar ir kongreso eigos 
metu. Pastebėjo, kad kongre
so metu Būstinė turėtų veikti 
ir Conrad Hilton viešbutyje. 
Būstinėje be pirm. Sakadols- 
kio ir vedėjos Stakauskienės 
čia daug padeda Linas Regis 
(raštų multiplikąyimo vado
vas), Emilija Pąkšiaitė ir-Auš
rinė Karaitytė Žiniaraščio re
daktorės ir daug kitų. Pasitai
ko ir taip, kad Būstinės, mer
gaitės prikemša sunkų maišą 
korespondencijos, kurio jos 
pačios nebepajėgia nutempti 
iki auto mašinos, nuvežti į 
paštą.

S. Mikaliukas, iždininkas ir 
atskaitomybės kontrolierius, pa 
aiškino, kad jis su savo f man
tinės kontrolės štąbp yra pa
puošęs planą, kongreso nUetu 
budėjimą piniginiąjųs reika
lams.

J. KįsieĮįūtė, Registracijos 
k-jos pirmininkė, padarė išsa
mų pranešimą apie kongresi- 
ninkų registracij.os tvąrkymą 
prieš kongresą ir apie komisi
jos darbą kongreso metų.

D. Vaitkevičiūtė, Nakvynių 
komisijos pirmininkė, padarė 
gana jautrų pranešimą apie 
parūpinimą nakvynių atvyku
sioms į kongresą. Iki šiol turi
ma tik apie 20 procentų gautų 
sutikimų priimti — apnakvy- 
dinti JK atstovus. Su komisi
jos ir kitų pagęlba einama į 
namus su prašymais ir anketo
mis, kalbama per spaudą, ra
diją ir Lietuvių televiziją, o 
čikagiškių širdys dar nepakan
kamai tesuminkštėjo.

A. Markulis, Transportacijos 
komisijos pirm., paaiškino sa
vo komisijos planus kaip bus 
bandoma JK atstovus atvežti iš 
O’Hare į Chicagą, iš Jaunimo 
C. į miesto centrą, iš Chicagos : 
į Kent State universitetą prie 
Clevelando, iš čia į Canadą, 
Romuvos stovyklon ir iš ten — 
sugrąžinimą. Atstovų komisį-

Hilton viešbuty ir Jaunimo C. 
Komisijos dar perspės, kad 
.nusižengę, paskelbtoms taisyk
lėms bus šalinami.

J. Jasaitytė, Ę.oųgreso leidi
nio redaktorė, nusiskundė, kąd 

1 komisijos trukdo jos darbą lei- 
Uinipi paruošti, nes nepristato 

• skirtu laiku prašomos leidiniui 
medžiagos (nuotrauką ir tik 
keletą sakinių apie savo pąskir 
tį). Medžiagą esą pateikusios 
tik kelios komisijos. Jasaity tęs 
pranešimas parodė, kad kai 
kuriose JK komisijose nėra pa
kankamai pareigingumo.

D. Kučėnįenė, Kongreso va
karo talentų vadovė, tik ką 
grįžusį iš Pietų Amerikos, pa
darė pranešimą apie visą Loty
nų Amerikos pasiruošimą Jau
nimo Kongresui. Ji aplankė 
Urugvajų, Braziliją, Argentiną, 
Venecuelą ir Kolumbiją. Be 
savo išsamaus pranešimo, ji 
dar atvežė ir priklausomoms 
komisijoms perdavė atstovų 
registracijos anketas, dalį pa
veikslų ir fotografijų parodai, 
studijų anketas, registracijos 
mokestį ir kt. Užangažavusi iš 
ten ir talentų vakaro progra
mai. Susidomėjimas Jaunimo 
Kongresu ir ruoša ten vyksta 
su dideliu entuziazmu. Var
gingiausiai gyvenąs Urugva
jaus lietuvių jaunimas, kuriįs 
nesąs pajėgus jokiems JK mo
kesčių užsimokėjimams. Kai 
kuriuose (pav. Venecueloj, Kę- 
lumbįjoj). esą nepasitenkini
mų dėl nedemokratiško išvy
kos tvarkymo. Labai gerai, su
siorganizavęs Argentinos jau
nimas. Nepaprastai didelį pa
siaukojimą daro Brazilijoj kun. 
•A. Saulaitis, SJ. D. Kučėnienės 
žodžiais, savo pastangomis jis 
ten yra padaręs ‘‘stebuklus? 
jaunimo organizavimo veiklo
je. II PLJK Inform.- k-ją

— Gen. Kazys Musteikis šiuo

žiaus ligoninėje.
— Adolfas Baliūnas šį penk

tadienį, gegužės 19 d., 7 vaL 
30 min. vak. Jaunimo Centre, 
padarys pranešimą dolerio 
vertės kaitaliojimosi tema. Vi
si kviečiami dalyvauti, įsijun
giant į diskusijas mus visus lie
čiančios dolerio krizės klausi
mais. Jėjimas laisvas. Ruošia 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos Chicagos sky
riaus valdyba.

• Ir gandro lizdas nuo bėdų 
neapsaugo.

• Lazda turi du galu.

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONES
14

Bet kuomet Smetona užsimanė čia įpiršti 
žmonėms savo “valdžią” (pats bailiai iš 
valdžios pabėgęs ir sukompromitavęs Lie
tuvos neprikalusomybės reikalą!) tai “Nau
jienos” tylėti negalėjo. Ne tiktai dėl to, kąd 
ip.es esame fašizmo priešai, bet ir dėl to, 
kad “Naujienų” tylėjimas būtų be galo su
stiprinęs moraliniai koųiunistus.

1 Tamsta sakai, kad “Naujienų” atakos 
prieš Smetoną “daug pagelbsti komunis
tams”, o tikrumoje yra kaip tik priešingai: 
“Naujienų’’ kova prieš smetonizmą komu
nistus silpnina, nes išmuša jiems iš ranką 
vįeną stipriausiųjų ginklų. Bet komunis
tams daug pagelbsti tie žmonės, kurie Smr 
toną remia.

Ar Tamsta nežinai, su kokiu džiaugsmu 
Lietuvos žmonės (be srovių skirtumo) su
tiko žinią, kad Smetona išdūmė ir visa jo 
valdžia nušluota? Tai pasakoja visi bent 
kiek bešališkieji asmens, atvykę iš Lietu
vos. Tik paskui, kai žmonės pamatė, kad 
Paleckio valdžia yra aklas Maskvos Įran
kis, jie atsikvošėjo. Bet Smetoną jie kei
kia ir dabar. Bulotienė sako, kad “dabar 
keikia labiau, negu kada nors“.

Tai argi būtų išmintinga darbuotis Lie
tuvos atstatymui, pasiėmus už vadą Sme
toną? Jeigu mes taip darytume, tai mes 
veiktume prieš Lietuvos žmones. Ar mes 
norime rūpintis Lietuvos nepriklausomy

bės atsteigimu, ignoruodami Lietuvą? 
Koks absurdas!

Nesistebiu, kad apie tai negalvoja deši
nieji tautininkai; jie niekuomet nepaisė 
Lietuvos liaudies. Bet kad to nenori supras
ti sandariečiai, kurie kooperuodavo su 
vai. liaudininkais, tai man nuostabu. Jie 
tur būt, bijo “pūsti į vieną dūdą” su socia
listais. Baimė yra daugelio klaidingų min
čių priežastis.

Viso labo Tamstai linkėdamas, palieku, 
Su pagarba P. Grigaitis

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA
1941 m. birželio 7 — 8 dd. suvažiavime 

pas pp. Bačiūnus Tabor Farmoje buvo suor
ganizuota Lietuvai Vaduoti Sąjunga.

Tuo laiku jau buvo keturių asmenų su
organizuota AmerĮkos Lietuvių Taryba, 
neturėjusi iki to laiko jokio suvažiavimo, 
seimo ar kongreso. Ją subarė Socialistų 
Sąjungos atstovas dr. P. Grigaitis, katalikų 
atstovas L. šimutis, Sandaros M. Vaidyla 
ir taulįuės srovės atstovas K. Karpius ar P. 
Žiūrįs. Atvykus prez. Smetonai į Ameriką, 
tautinės srovės žmonės pasiūlė, kad Tary
ba kooperuotų, tai yra rengtų priėmimus 
prezidentui Smetonai. Tarybai atsisakius 
tą daryti, tautinės srovės žmonės sušaukė 
suvažiavimą aukščiau minėtoj vietoj ir nu
rodytu laiku. Suvažiavo apie 40 asmenų, 
daugiausiai, žinoma iš Čikagos, tarp jų ir 
Sandaros redaktorius M. Vaidyla Buvo at
stovų iš Clevelando, Baltimorės ir New 
Yorko. Iš Detroito nuvykome net penki at- 
sloyai: vaistininkas Juozas Smailis, dr. J.

Jonikaitis, dr. J. Sims, prof. Štenton ir F. 
Motuzas. Ponai Bačiūnai svečius priėmė 
labai svetingai. Sekmadienį, pabaigus po
sėdžius, pavakary suruošė iškilmingą ban
ketą. . .

Pirmą dieną, posėdžiaujant pirmoj se
sijoj, sudarytas prezidiumas. Pirmininka
vo adv. A. Olis. Pirmininkas pasiūlė jąu či- 
kagiečių parašytą laikiną konstituciją, ir 
prašė prie Olio dar porą žmonių, kaU tą 
konstituciją patikrintų. Kiek atmenu, tąi 
konstitucijai tikrinti buvau ir aš išrinktus. 
Porą valandų pastudijavus siūlomą kons
tituciją, padarėm trejetą pataisų, pakeis
dami organizacijoms pasiūlyta vardą. Bu
vo pasiūlyta “Lietuvių ir Lietuvių Draugų 
Sąjunga”. Kitas pasiūlymas patarė pava
dinti “Lietuvių Tautinio Veikimo Centras”. 
Trečias — “Lietuvai Vaduoti Sąjunga”. 
Paskutinis ir buvo priimtas. Komisįjos 
patikrinta konstitucija, perskaičius susi
rinkusiems, buvo priimta yienu balsų, kaip 
buvo parašytą, su pastabą: Sąjunga va
duojasi šiuo laikinu statutu tol, kol jį pa
keis valdybos pąrupšti sąjungos įstatai.

Sandąriečiai, grįžę iš Tabof Farmos 
suvažiavimo, pasijuto lyg akligątyyj, iš 
kurio išeiti neumnatė kelio. Jie tylėjo. Net 
“Sandaros” redaktorius viską nutylėjo, 
kad, rodos, tokios konferencijos nė nebuvo. 
Aišku, buvo Tarybos paveiktas. Laikui 
slenkant, siąn<įą>riečiąi i.š pjąųuotos ir or
ganizuotos Lietuvai YąAųolį Sąjungos pa
sitraukė.

Buvęs Prez. Smetona, atvykęs į Ameri
ką, jau buvo aplankęs kelias didesnes lie
tuvių kolonijas, kaip Nęw Yorką, Čikagą, 
Clevelandą. Į Detroitą atvyko tik 1942 m. 
spalio 25 d. Buvo sutiktas iškilmingai. Su
tikimą ruošė naujai suorganizuota L. V. 
Sąjunga. Komisiją sudarė H. Kapturaus- 
kas, V. Petrikas ir, regis, dr. J. Jonikaitis, 
talkinant klevelandiečiui P. žiųriui ir pp.- 
niai Hypatijai Yčięnei.

Rengėjų buvo sudarytas maždaug toks 
planąs. Sękjtųadięnio rytą vizituos šv. An- 
tąnp bąžpyčią. Klęboųąs L Boreišis sutiko 
priųmti. Reikią pąstebęti, kad kai kurie 
kunigai jo ųepriimdavo. Antrą valandą po 
piętų Lietuvių Salėje buvo prakalbos, o 
vakarę Fort Sh,ejby litelyje — priėmimo 
banketas, šeštadienį prezidentas lydimas 
klevelandiečių žiurio, Yčieaės, Karpiaus ir 
kitų, atvyko į Detroitą ir apsistojo Fort 
Shelby Hotelyje. Rengimo komisijos sutar
ta su klebonu Boreišiu, ka<J pręzįdęntąs 
atvyktų į Šv. Antano Bažnyčią 11:00 prieš 
pietus. Rengėjai sukvietė keletą ąutopno- 
bilių prezidentui palydėti į bažnyčią, tarp 
kurių ir mes sų žmopą buvpaye pakvįestL 
Nuvažiavome. Detroito policijos departa
mentas atsiuntė porą detektyvų, kurie ho- 
telio prieangyje dabojo besirenkančius 
žmones. Už durų laukė keli policininkai 
ant motociklų sėdėdami. Alėjo ir vięųuą- 
liktoji valanda. Prezidentas nusileidžia 
liftu į vestibiulį. Pasisveikųąam. Žiūęirąe 
Į laikrodžius, laikas važiuoti į bažnyčia. 
Dr. Jonikaitis sako: ^Pijau (į p. Žiūrį), tu 
prezįdeųtą ąjĮydėj.ųi iš GĮcydaheto, tai <įąr

bar vadovauk mūsų procesijai Į bažnyčią.
P. žiųris atsako:
— Aš nevadovausiu ir į bažnyčią aš ne

važiuosiu.
Dr. Jonikaitis, o ypač ponia Yčienė ėmė 

jį spausti.
— P. Žiuri, tu tiek rūpestingumo ir pa

tarnavimo parodei prezidentui, o dabar nė 
į bažnyčią nenori palydėti.

žiuris griežtai atsako: i
— Aš prezidentui gelbėjau, ir pągelbė 

siu, bet į bažnyčią nevažiuosiu, dėl to, 
kad tai yra priešinga mano isitikinįmams.

Pasakęs nuėjo į šalį. Važiuojam be p. 
Žiurio. Policija lydi. Fort gatvės skersgat
viuose net sulaiko trafiką. Iki to laiko Dėt? 
roito lietuviai iš policijos tokio patarnavi
mo nebuvome turėję. Atvykę į Šv, Antano 
bažnyčią, radome ją pilnulėlę lietuvių. 
Prezidentą pasodinome už grotelių su dą-_ 
tektyvų sargybą, iš. abteJU pusių, detekty- 
\ąij bųy,Q parinkti lietuvių kilmės. Klebą-, 
nas Boreišis, pabaigęs mišias, atsisukęs i 
publiką, pcrskaūė evangeliją, pauškin
damas sakinį: ^Atiduokime, kas Dievą 
Dievui, kas ciesoriaus ciesoriui. Pamokslo 
nesakysiu, nes šiaųdięn Lietuvių Salėje if 
Fort Šhelby Hotelyj kalbės Lietuvos prezį- 
dentas.

IBųs daugiąp)

S)<ąitykite ir platinkite
Dienrašti
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AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

Country music Headliner, Roy Clark, listens as Host Oral 
Roberts offers a few tips on playing the banjo, during the tap
ing of the Evangelist’s Summer TV Special. Also starring on 
•Oral Roberts on Country Roads" are Skeeter Davis and Clara 
Ward and her Singers.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Apdraustas perkraustymas 
iš {vairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
323 West 34 Place 

Tai.: FRontier 6-1882

Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psl., $L00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50. 
Alfonsas Tyrvolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

1739 So. Halsted St-, Chicago, Ill. 60608
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PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

24. Adomas Jasas, BUK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 

raštine arba užsakyti pastų, pridedant čeki ar pimgiių orderi-

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST. 
South Holland, Illinois

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1434 WEST 71st STURT 
Ofisas: HEmlock 45349 

Rozid.: 333-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai.

PERKRAUSTYMAI 

^moving 
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

TRYS MODERNUKOB
ATR-CONDrnONED KOPLYČIOS

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GBRKLflS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63ed STREET 
Ofiso tolof.: PRospect 8-3229 

Rozid. tolofu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto.

CLEVELAND. OHIO
Konservatoriai svarsto

Ras. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula««i Rd. (Crawford 

Modical Building), Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

rolofu PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietą 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 475-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 5*, ELGIN, ILLINOIS

Konservatorių Klubo susirin
kimas įvyks penktadienį, gegu
žės 19 d., 8:30 vai. vakaro 
Union Savings & Loan Associa
tion salėje, Minticello Blvd, ir 
Richmond Road kampe.

Thomas W. Lippitt, Indepen
dent Party kandidatas į Kon
gresą, skaitys paskaitą tema:

“Ar dabar jau iš tikrųjų ka
riaujame Vietname?”

Šioje paskaitoje prelegentas 
pateiks Vietnamo karo analizę 
ir palies du labai svarbius klau
simus:

1. Ar kinų komunistai apgavo 
prezidentą Nixoną ir

2. Ar šiaurės Vietnamo blo
kada ir strateginių vietų bom
bardavimas yra netikėtų įvykių 
iššaukta priemonė, ar žūtbūti
nė pastanga Nixonui išrinkti.

Js.

kad korektoriai uždirba žymiai 
daugiau ir jis prašėsi perkelia
mas į korektūros (proofreading) 
skyrių. Jo prašymas nebuvo pa
tenkintas. Be to, buvo prastas 
darbininkas, priekabus, neklus
nus ir iš valytojo darbo buvo at
leistas.

Atrodo, visai paprastas da
lykas. Panašių dalykų yra tūks
tančiai. Bet šis negras tuoj nu
ėjo pas negrą advokatą ir iš
kėlė tai didelei kompanijai ieški
nį, nes, esą jis atleistas iš darbo 
neteisingai, prieš jį, kaip prieš 
negrą,padaryta diskriminacija.

Po kiek laiko buvo teismas. 
Pakaltinti spaustuvės viršinin
kai buvo pašaukti aiškintis. Re
zultate : spaustuvė buvo privers
ta atleistam negrui sumokėti 
penkių mėnesių algą, tai yra už 
laiką, kurį tas negras buvo at
leistas. Be to, kompanija buvo 
priversta priimti negrą tuoj pat, 
kai tik turės naują vietą korek
tūrų skyriuje. Kaimynas

Illinois yra keturioliktoji vals
tija, kur šelpiamųjų skaičiai 
padaugėjo virš 20 nuošimčių.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’’NAUJIENAS"

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHTAS)
5525 So. Harlem Ava. —

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 8-0434

LOS ANGELES, CALIF.
Kalifornijoje negalima iš darbo 

atleisti negrą?
Vienoje didelėje Los Angeles, 

Calif., amerikiečių spaustuvėje 
korektorium neseniai buvo pri
imtas negras. Nieko nebūtų kei
sta, nes tenai jau dirba, kaip ko
rektoriai, keletas negrų ir ke
lios dešimtys baltųjų.

Tačiau to naujai priimto ne
gro yra tokia istorija: Prieš kiek 
laiko jis buvo priimtas valytojų. 
Būdamas valytojų sugalvojo,ir seštad. tiktai susitarus.

Rax.: GI 8-0873

DR. W. EISIM-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

5132 So. Kedzis Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti MI 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-181* arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
virtadj ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA IJETUVISKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tiinna akis. Pritaiko sktaius ir 

“contact Lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5-^7 vaL vak.

Orite telef.: 776-2830 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tai.: 925-3296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rax. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tendra praktika, spec, MOTERŲ lige* eflaaa; 2652 WEST 59th STREET 
Tol.: PR t- 1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. T urnas on is, M. D., S. C 
CHIRURGAS 1*54 WEST 71st STREET 

OflM> t«l*f.' HEmlock 4-2123 
Rozid. tol*«U Glbton 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai * Protezai. Med. Bap 
dažai. Spacial! pagalba ko|orm 
(Arch Support*) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1. 
2350 Wast 63rd St, Chicago, IIL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA.
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-] 
dienio iki penktadienio 11—12 Į 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.; HEmlock 42413
7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, ILL. 60629

Ne visi kanadiečiai 
bara Jungt. Valstybes
Tūlas Stan Plomish iš Hamil

ton, Ontario, parašė atvirą laiš
ką Toronto Star ir Enquirer gin
damas Jungtines Valstybes nuo 
kanadiečių puolimų per spaudą, 
straipsniais, editorialais, komen
tarais ir pan.

“Argi mes nebeturime res- 
pekto ir admiracijos tautai, 
kuri pirmoji iškėlė 3 žmones mė
nulyje, kuri daugiausiai parodo 
pasigailėjimą mažiau laimingai 
žmonijai, paskubomis siųsdama 
milijonais dolerių pagalbos į vi
sas pasaulio šalis be rasės, spal
vos ir tikėjimo skirtumo” klau
sia jis, pabrėždamas, kad JAV 
bėra vienintelė galybė, aistrin
gai ginanti visas keturias lais
ves”. Aš nebuvau matęs, kitos 
tokios išdavystės, kokią parodė 
kitos demokratinės valstybės, 
kurias Amerika savęs išsižadė
dama gynė. “Ateis laikas, kuo
met galingai Amerikai vado
vaujant bus grąžinta laisvė ir 
toms , tautoms,, kurios dabar yra 
persekiojamos ir kenčia' prie- . , ................
spauda”, užtikrina Stan Plomish. gav° w ^.taniai si numeri 

tvarkė Juozas Rimkevieius; 
kiti redaktoriai tie patys — G. 
'J. Lazauskas, K.’Kaunas, J. 
Slabokas ir visa, eilė skyrių re
daktorių bei atstovų.

Gausiai iliustruotame turi
nyje apstu apžvalgų ir santrau 
kų iš šio. žurnalo ir Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architek
tų veiklos per praeituosius 20 
metų Viena tokia “Įdomesnių 
sričių technikos 
trumpa santrauka”, 
maloniai sutinkant 
spausdinta Naujienose.

Kompensacijos už nacių 
padarytą žalą

Nuo nacių nukentėjusieji ki
tataučiai privalo tuojau kreip
tis į Vakarų Vokietijos valdžią 
ir reikalauti atlyginimo, A. Če- 
pukui iš Vokietijos rašo nu
kentėjusių draugijos pirminio 
kas Odrobny Velbert Pirmi
ninkas patenkintas, kad lietu
viai pasitiki jo vadovaujama 
organizacija ir rašo papildo
mus pareiškimus. Komiteto 
pirmininkas kovo 20 d. ilgai 
tarėsi su atšakomingais vokie
čių valdžios. atstovais. Šiomis 
dienomis jjs pasiųs K. čepuliui 
(LA 3 — 1387) priimtų nutari
mų nuorašus, kad galėtų va
dovautis. ; (Pr.)

Technikos žodžio 
tra tariaus J. Sakalo 
7025 S. Rockwell St. 
m. 60629.

adminis- 
adresas: 
Chicago,

ALT Informacija
— ALTos pirm. dr. K. Bober 

lis gaho iš Respublikonų parti
jos pirm. Robert Dole užtikri
nimą raštu atkreipti prez. Nixo- 
no dėmesį i Lietuvos bei Pa
baltijo kraštų bei žmonių rei
kalus jam lankantis sovietų 
Rusijoje. Atst. Frank Annun- 
Įzio (D. - Iii.) Altai atsiuntė 
JAV atstovo prie Jungtinių 
Tautų George Bush raštą, kad 
Lietuvių peticija dėl religijos 
bei tikinčiųjų persekiojimo 
pasieks JT Gen. Sekr. Kurt 
Waldheim ir kad jam yra ge
rai žinomos Amerikos lietuvių 
nuotaikos bei siekimai.

Atsiųsta paminėti
TECHNIKOS ŽODIS 1951 

— 1971 ni. Sausis — balan
dis 1972 in. Nr. 1 — 2 (131 — 
132), dvigubas 48 puslapių žuf 
natas savo egzistavimo 20 me
tų sukakčiai -paminėti. Reda-

Calif., 
Europą, 
ra.’

Navackas, La Mesa, 
išvyksta atostogoms i 
Ten jis bus visą vasa-

Susirinkimų ir pr’ engimų
PRANEŠIMAI

$17,8 bilijonų labdarai
Sveikatos, švietimo ir gero

vės departamento apskaičiavi
mais bendros išlaidos labdarai 
praeitais 1971 metais pasiekė 
rekordinę 817,73 bilijonu su
mą. I šią sumą įeina kaip fe
deralinės, taip valstijų ir vie
tos savivaldybių išlaidos. Tos 
išlaidos apima medicinos pa
galbą, šalpą pagalbos reika
lingoms šeimoms, seniesiems, 
akliesiems, nedarbingiems ir 
kt. Praeitų metų labdaros iš
laidos buvo $3,29 bilijonais di
desnės kaip 1970 metais.

Metinė apyskaita rodo, kad 
22 valstijose pagalbos reikalin
gų asmenų pernai padaugėjo 
nuo 10 iki 20 nuošimičių, o 14 
valstijų padaugėjo 20 ir dau
giau nuošimčių.

pažangos 
leidėjams 
bus per-

— Humboldt Parko Lietuviu klubo 
narių mėnesinis .susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės 17 dieną, 12:15 
vaL po pietų^ Almera Simons parke
lio svetainėje, 1640 N. Drake Avenue, 
pirmame . aukšte, 103. kambaryje. Na
riai ir narės prašomi atvykti ir no
rinčių i mūsų klubą kandidatų atsi
vesti. Tai. bus paskutinis susirinki
mas prieš 3 mėnesių atostogas. Po 
susirinkimo turėsime draugiškas vai
šes — išleistuves mūsų, .klubo pirmi
ninko atostogų.

W. Mankos sekr.

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks' trečiadieni, 
gegužės 17 dieną 7:00 vai. vak., Hol
lywood svetainėje. 2417 W. 43rd St. 
Nariai prašomi atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, kurių yra daug. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

Poezija — kaip pavasaris, Kuris 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu 
žirginiais, kaip konfetenns ir pamažu įveda j gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouKlus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verba poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, eilėraščiai ir raštai. 155 psL si^o.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktine, IfiS 

psl. Kama SX00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psL S2.OC
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 8b psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktim, lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., S1.00.18. — - -
19.
20.
21.

i

Laidotuvių Direktoriai

l

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-«

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuviu

I,aidotuvių

Direktorių

R ®w>ciaeijos

2 tablespoons vinegar 
J/į teaspoon dry mustard

For many people, treasurable recipes are those that combine 
commonplace ingredients in raw and exciting ways. Such a gem 
of a recipe is Glazed Ham Balis. Herb seasoned stuffing croutons 
containing a blend of eight herbs and spices are teamed with 
ground ham and pork in this all-occasion main. dish. Topped 
with a sweet and tangy sauce of brown sugar, com syrup, vine
gar and dry mustard, Glazed Ham Balls is a natural for leftover 
bam. Kay Kellogg suggests serving two ham balls atop pineapple 
rings, garnished with parsley and a tomato wedge. z *

GLAZED HAM BALLS
3 cups herb seasoned stuffing 1 tablespoon Worcestershire 

croutons - sance j
1 cup milk ]b# ground ham
t tablespoons finely chopped % Jb rrounrf

OUmML

J4 cup firmly packed brown

J4 cup dark corn syrup
L Measure herb seasoned stuffing croutons and milk Into larye 

mixing bowl; stir to combine. Let stand a few minutes until 
most of liquid is absorbed; beat until smooth. Add onion 
and Worcestershire sauce; mix thoroughly.

X Add ham and pork; mix only until combined. Divide mixture 
into 12 portions; shape into balls. Place in shallow baking pan.

X Measure brown sugar, com syrup* vinegar and mustard into 
small saucepan; stir to combine. Cook over medfttfn heat 
until mixture begins to bubble, stirring constantly; cook 1 
minute longer. Remove from heat. Pour sauce evenly over 
ham balls.

A Bake ha moderate oven (350°FJ about 40 minutes or until 
browned. /

15^6■■ORiDĄ 1 CEaeod Ham BaiM per scrshar

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III/ Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE; PhoncT LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 <0. UTUANICA AVE. Tel.: YAras 7-Il Jo-1139

STEPONAS C. LACK Ui SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228



Batuno Konferencija 
j vyks šį sekmadienį

Baltino (Batun yra pirmo- 
ios raidės pavadinimo Baltic 
Appeal to the United Nations) 
metinė konferencija įvyks ge
gužės 21 d. Prince George Ho
tel viešbučio salėje, 1 f East 28th 
Street, New Yorke. Konferen
cijos pradžia - 12 vai. dieną. 
Viešas posėdis su svečiais bus 
5:30 vai. popiet. Visuomenė 
kviečiama jame kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Bus prane
šimai apie BATUNo veiklą 
Jungtinėse Tautose ir bus pa
skelbti BATUNo vadovybės 
sekantiems metams rinkimu 
rezultatai

♦

BATUNo Lietuvių Sekcijos 
metinis susirinkimas, įvykęs 
gegužės 1, Lietuvių Kultūros 
Židiny, Brook lyne, išrinko 
kandidatus i BATUNo vadovy 
be sekantiems metams: į BA
TUNo direktorius kandidatas 
yra Kęstutis Miklas, Helen Kul
bei' — Kulbokienė, Benediktas 
Budrevicius, Peter Wytemis ir

Vytautas Juręėln. Į direklo- 
rialą an t rimukais kandidatuoja 

prel. Jonas Ikdkūnas, P. A., 
Aleksandras Vaksclis, Dalia 
Bulgarytė, Elena Miklienė ir 
Našlutė Umbrazailė. Di rekto
rių Uį Tenka lik pilnateisiai 
BATUNo nariai, gyveną visuo
se kontinentuose. Beiki:* iš
rinkti tris direktorius ir tris an
trininkus. Rinkimai vykdomi 
korespondentiniu keliu. Visi 
balsavimo lapeliai turi būti 
prisiųsti BATUNo Rinkiminei 
Komisijai, Miss Ieva Berzins 
adresu 222 E. 871h Street, Apt. 
5 - 1) . New York. N. 10028, 
iki gegužės 20. Rinkimu rezul
tatai, įskaitant latvių ir estų, 

(bus paskelbti BA'l'UNo metinės 
j konferencijos metu.

Atsargiai su Aspirinu
Aspirinas tūlais atvejais gali 

būti tiek kenksmingas, kad 
verčiau be daktaro recepto jo 
nevartoti, perspėja Dr. Richard 
Farr Nacionalinės žydų ligoni
nės ir Tyrinėjimų centro virši
ninkas Denver, Colorado. “As
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EKSKURSIJOS I LIETUVA 1972 METAIS 
tr V

Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service 
Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas i Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir 

I visuomet vyksta sklandžiai.
CHICAGA — NEW YORK — SPALIO MĖN. 2 D.

iš New Yorko $665.00 4- tax, išiChicagos $765.00 + tax"
16 dienu kelionė — 8 dienos Lietuvoje, 4 dienos Madride.
CHICAGA — NEW YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 D. —
iš New Yorko $665.00 .+ tax, iš Chicagos $765.00 + tax*

14 dienu kelionė — KALĖDINĖ EKSKURSIJA,

Kas nori praleisti Kalėdas ir Naujus Metus su giminėmis, regist
ruokitės į gruodžio mėnesio ekskursiją.

* Total tour prices are subject to airline agreement and govern
ment approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643
Tel.: (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Tei
kiame informacijas kelionių reikalais i visus pasaulio kraštus. Parū
piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 95.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. ^Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, m.
_ - - /

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

i SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W, 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINASV ■ *

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
>--------------------------------------------------------------------------------9

J. AU GUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi- knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima, gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

f — NAUJIENOJ OHICAM B, ILL, — WEDNESDAY, MAY 17, 1972

Lucille Ve Sofa, gimusi Chicagoj, baigusi Marijos Gimimo parapijinę, da
bar lankanti Marijos aukšt. mokyklą, kurioje yra mokinių meno klubo ko
ordinatorė, mėgsta meną ir dalyvauja mokyklos šokiams bei parengimams 
dekoracijų ir puošmenų pagaminime; su motina gamina ir kitas pamoko 
Kalėdų eglaitėms lietuviškų šiaudinukų meno; iš sporto mėgsta tik hockey. 
Dėl ateities planų dar neapsisprendusi. Tėvai Vito Victor Ve Sota (Ve- 
šiotas) ir motina Lucille Ann Viliūnas, abudu gimę Chicagoje; jis policinin
kas, ji spaustuvininke. Priklauso Lietuvių Piliečių klubui, Amerikos Lie
tuvių Policininkų Sąjungai ir Marijos Gimimo parapijai. Birželio 24 dieną 
įi bus debiutante Gintaro baliuje, kurj Lietuvių Moterų Klubas ruošia 

Conrad Hilton hotelio didžiojoje salėje.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
RetkU Darbinlnky ir Oarbininkiy

MAN anH WIFE
NEEDED AT ONCE

TO TAKE CARE OF OFFICES 
AND WASHROOMS.

Hours 2 P. M. to 10 P. M.
Man must have drivers lincense.

Excellent Company benefits. 
Steady Work. GOOD FAY. 

(Near Northside).
CALL — 519-7053

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Ruikia

“H O U S E W I V E S” 
EARN EXTRA MONEY $ $ $ 

Part Time Work 
in YOUR AREA

NEED
SECRETARIES

Statistical and General 
TYPISTS — COMPTOMETER 

OPERATORS
KEY PUNCH OPERATORS 

No Age Limit
(Our facilities are available if you 

wish to brush up your skills).
CALL .NOW 
CE 6-5678

Amer-Cai Office Services, Inc.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ MS 
IB 7RM A IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSLMOKEJ IMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-774?

BU TŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

pirinas visai nėra toks nekal
tas, kaip žmonės apie ji mano. 
Tikrumoje aspirinas turėtų 
būti vartojamas tik gydytojo 
kontrolėje”, pasakė jis.

“Bloga su aspirinu yra tai, 
kad kai kuriuose žmonėse jis 
sukelia rinitas reakcijas, tiems 
žmonėms ir supratimo neturint, 
kad tai yra dėl aspirino. Pavyz
džiui, paimkim astma sergan
čius. Iš jų 10 ar 20 nuošimčių 
priėmę aspirino, po kelių mi
nučių ar keleto valandų gauna 
žiaurias astmos atakas”...

Vien JAV-bėse kasmet pa
gaminama aspirino tarp 13 ir 
14 milijonų svarų, kuriuos 
žmonės per metus laiko suvar
toja!

“Nepatartina aspiriną bea
todairiškai imti kol mes apie ji 
daugiau patirsime”, sako Dr. 
Farr.

Kodėl Chicagoje 
kriminalas auga

Valst. prokuroras Edward 
Hanrahan papeikė Chicagos 
didžių spaudų dėl didelio pa
lankumo piktadariams. Kaip 
pavyzdį jis nurodė Chicago 
Tribune serijų straipsnių, pa
vadintų “Chicagos Truobled 
Police”, ir sensacingai skelbtų 
pirmajame puslapyje, tuo pa
čiu metu ko trumpiausiai te
parašant apie dvi ar tris žmog
žudystes, 6 ar 7 šaudymus, nuo 
30 ir 40 ginkluotų apiplėšimų, 
kurie diena iš dienos kartojasi 
Chicagos gatvėse. Hanrahan 
ypač pabrėžė žvėriškų vienos 
hamhurgerių užkandinės par
davėjų nužudymų, apie kurį

Chicagos policijai McCormick 
Place suruoštą pripažinimų 
įteikimo ceremoniją pasakė, 
kad dėl policijos kaltinimų bru
talumu “Mes neturime reikalo 
atsiprašinėti. Mes visi esame 
žmonės. Aš nežinau, ką dary 
čiau, jei kas nors mane pava
dintų brutaliu sadistu arba s. o. 
b. (kalės vaiku). Aš didžiuo
juos policijos departamentu”.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BRIGHTON PARK — 
Vicinity 43rd & Rockwell. 

Selling Tailor & Cleaners store, pres
sing machine and all equipment — 

including building. 
5% rooms in rear.

BY OWNER.
CALL LA 3-1310.

ALSIP, ILL.
7 room baths split level, central 
air cond. 2 car garage. 4 rooms 
carpeted. Draperies. Storms and 
screens. Fenced yard. Near schools 

and transportation. $28,000.
385-8320

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4S24 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-932?

žmogžudžiai siaučia 
CTA traukinėliuose

Juodukų gauja vagone 
nužudė Michael Kulį

Praeito penktadienių rytų 
anksti buvo mirtinai sužeistas 
Lojolos universiteto studentas 
Michael Kulis, 20 metų am
žiaus, gyvenęs 1500 S. 58th 
Street. Važiuojant Jackson 
Park — Engelwood iškeltojo 
traukinėlio linija trys juodu
kai jį apiplėšė ir tai atlikę per
šovė per galvą. Sužeistasis dar 
pajėgė prieiti iki kondukto
riaus durų, bet (konduktoriui
savo duru neatidarant susmu
ko kėdėje. Tai įvyko linijoje 
tarp 51 ir 47 gatvių.

Pasiekus 47 gatvės stoti O c
traukinėlis sustojo ir žudikai 

' išlipę nuėjo, o konduktorius 
paskambino policijai. Sužeis
tasis nugabentas į Billings li- 
gofninę mirė, žmogžudžiai dar 
nepagauti.

Kiek anksčiau tų patį rytų 
vėl trys juodukai policija spėja, 
kad tie patys, šūviu Į nugarų 

j peršovė Lunt Patrickų, lauku
si traukinėlio platformoje prie 
61 Street ir Calumet Ave.. Ma- 

jčiusių paliudijimu, banditai jį 
išovė, kai jis atsisakė atiduoti 
pinigus.

Ir meksikonai šaudosi

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI '
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
tai imis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNTTUPJ! CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

— New Yorko Lietuvių Gydy 
tojų D-ja perrinko ta pačių val
dybų: dr. V. Avižonis — pirm., 
dr. P. Legeckas — sekr., dr. A. 
Narvidas — ižd., dr. Žemaitie
nė ir dr. Jankauskas — valdy
bos nariai. J draugija įstojo dr. 
Vyda Petzoldaitė.

— C. Repšys, Rosemont — 
Montreal, PQ, Canada, siųsda
mas gerus linkėjimus Naujie
noms ir naujieniečiams kartu 
pridėjo stambesnę auką 25 me
tų jo prenumeratos proga.

— Jonas G. Evans yra Lietu
vių Prekybos Rūmų metinio 
banketo gegužės 21 d. Beverly 
Country klube programos pir
mininkas. Bilietai gaunami' 
pas tos organizacijos narius.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karsto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. S67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik S52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Policija ieško vieno meksi 
kono. kurs praeitą penktadie
nį nušovė kitų meksikonų jau
nuoli 17 metu amžiaus vardu 
Ponce |de Leon, gyv. 9240 S. 
Saginaw Ave. Ponce de Leon
priklausė vienai pietinės Chi
cagos meksikonų gaujai. Jam 
su kitais gaujos nariais sėdint 
Muskegon Avenue parkelyje 
privažiavo būrys kitos meksi
konų gaujos, besivadinančios

kongresmanui; Street Westside Bischops. 
kurs dažnai ir

porų dienų buvo kiek parašy
ta, o toliau vėl kartojamos 
kalbos apie “policijos bruta
lumą”.

Kalbant apie policijos “bru
talumų’’, tie 12 paskutiniais 
mėnesiais apklausinėjimai po
licininku sudaro tik du dešim
tadaliu vieno nuošimčio visos 
Chicagos policijos.

Prokuroras Hanrahan pada
rė pastabų ir juodžių lyde
riams, ypač 
Ralph Metcalf,
garsiai kalba apie policijos bru
talumų, bet niekuomet nė žo
džiu nepapeikia brutalumo 
piktadarių, kurių dažnais at
vejais aukomis pirmoje eilėje 
yra patys juodžiai.

Jei Metcalfe ir kiti juodžių 
lyderiai nori tikrai pagerinti 
padėti ir yra susirūpinę didė
jančia piktadarybe, kodėl jie 
nepasmerkia gaujų smurtų ir 
kitokį civilini brutalumų. Jie 
turėtų padėti piliečiams išnai
kinti kriminalą. apsaugoti 
žmones nuo piktadarių ir pa-

Besiderint dėl “taikos” vienas 
“bišofas” išsitraukė revolveri 
ir pradėjo šaudyti, pataikyda
mas Ponce de Leon į krūtinę.

TRUMPAI
T

— Jūratė Jaksevičiūtė ište
ka. Jai buvo surengtas prieš- 

| vestuvinis pobūvis, kuriame 
buvo Įteikta daug gražių ir ver 
tingų dovanų.

— Veidų nusidažei, o kaip su
tvs teismuose persitikrinti, asmenybės žmoginimu , — 347 
dėl ko už nusikaltimus skiria- Alvudo radijo paskaita šį ket-
mos tokios, o ne kitokios baus- virtadienį, gegužės 18 d., II v. 
mės. Ir. Sophie Barčus Radijo Šei-

Meras Richard Daley per mos valandoj.

A. G. AUTO P.EBUSLDER3
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų, Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TEL. — 7763888
Anicetas Garbačiauskas, sav

I

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

— Danguolė Antanelytė, 
Omaha, Nebr., išrinkta Jauni
mo Metų komiteto pirm., Ša
rūnas Kartanas — vicepirm., 
Rita Kovaitė — sekr.. Algirdas 
Antanėlis — ižd., Romualdas 
Mickevičius, Violeta Kazlaus
kaitė ir Dalė Arnauskaitė — 
nariai.

— Josefina Kriščiūnienė su
ruošė vaišes Naujienų bendra
darbiams dukters Kristinos 
Austin gimtadienio proga. Jos 
gaminti skanūs lietuviški val
giai buvo patiekti nepamirš
tant tradicinių žemaitiško vai
šingumo papročių, geros nuo
taikos ir mokėjimo svečius ra
ginti vaišintis.

♦ Lietuvių Prekybos Rūmai 
ateinantį sekmadienį, gegužės
21 diena, 5 vai. popiet, Beverly 
Country Club salėje, esančioje 
87-toj gatvėj prie S. Western 
Ave., rengia 39-tą Linksmą Pa
vasarinį Banketą.

Banketo metu bus įteiktos 4 
stipendijos lietuviams mokslei
viams. Programą atliks Chris
tine Mileriūtė, padainuodama 
kelias daineles, šokiams gros 
buvęs muziko Byansko orkest
ras.

Cocktailiai bus teikiami 5 v. 
vak., o vakarienė bus paruošta 
lygiai 6 vai. vak. Kas nori sek
madienio vakarą linksmai pra
leisti gražioje salėje ir jaukioje 
aplinkoje, tas nedelsdamas pri-

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

T«l.: REpublIc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASKLAND AVE. 

kA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

- -— Sol. Stasys Liepas dalyvaus 
Hartfordo Lietuvių Piliečių 
klubo pavasarinio koncerto 
programoje gegužės 27 d. 7 v. 
v. klubo salėje, 227 Lawrence 
St. Pusė pelno bus paskirta 
Jaunimo Kongresui.

♦ Ekskursija į Lietuvą. Lie
pos 5 d. iš New Yorko dviem 
savaitėm išskrenda į Paryžių, 
Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą. 
Pabuvę Lietuvoje, ekskursan
tai liepos mėn. 19 d. grįžta į 
New Yorką. Kelionės, hoteliai 
ir maistas tekainuoja $885.00. 
Platesnių informacijų gausite 
Wide World Travel, 9723 So.

valo užsisakyti vietas pas bet (Western Ave., Chicago, Illinois 
kurį Prekybos Rūmų direktorių 60643, arba telefonuokite (312) 
ar valdybos narį. (Pr). BE 3-1103. (Pr).

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butų mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas. Garažas. Galimos pa
jamos apie S6,500 metams. Kaina 
$45,000.

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22.400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marouette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karnetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000.

TVIRTAS 6% KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26600.

SVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas. 55-ta ir 
Massassoit. £28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 mieeami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui nrie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-eia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINI
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*




