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“MIRTIES SKVADAI” ARGENTINOJE 
GAUDO IR ŠAUDO POLITINIUS BĖGLIUS 

Perontenę nuvertu§iy karininkų valdžia i 
Argentinoje siaučiantį terorą pro pirštus žiūri 
BUENOS AIRES. — Anksti penktadienio ryfą prieš aušrą 

apie 30 sunkiai apsiginklavusių vyrų apstatė du viešbučius ir po 
kiek laiko išsivedė mažiausiai 26 (kitų liudininkų tvirtinimu 50) 
politinių pabėgėlių, jų tarpe du nepilnamečius.

Ginkluotieji užpuolikai šūkau
dami sakėsi esą “policija,' poli
cija”;! bet jokio, rašto ar ženklo 
neparodė. Jie sudaužė, sulaužė 
viešbučių kambarių įrengimus, 
sumušė savo suimtuosius ir atė
mė jų pinigus bei asmens doku
mentus ir imtinius išsivežė to
kiuose pat motorvežimiuose, ko
kiais daugiausiai važinėja de- 
šinsparnių “mirties skvadai”. 
Valdžios pareigūnai teisinasi, 
kad valdžia nieko apie masinį 
žmonių pagrobimą nieko nežino
jusi.

Pavojus 8,000 tremtiniams

Viešbučių užpuolimas įvyko 
mažiau kaip 48 valandoms pra
ėjus po to, kai tie patys ar kiti 
ginkluoti vyrai užpuolė ir iš
plėšė tremtinių ir pabėgėlių ofi
są, kur pavogė knygas su ęiau- 
giau- kaip 8,000 politinių iš kai
myninių valstybių pabėgėlių są
rašais; vardai, pavardėmis ir jų 
adrefeais. Liudininkų pareiški
mais, tie užpuolikai atrodė nieko 
nesibiją, nors policijos stotis bu
vo tik per pusę bloko nuo vieš
bučių.

Jungtinių Tautų pareigūnai 
reiškia baimę,, kad suimtieji ga
li būti sušaudyti, kaip prieš .ke
letą savaičių buvo padaryta su 
kitais svetimšaliais tremtiniais.

Vadinami .dešinsparnių, “mir
ties skvadai” jau yra pagrobę 
ir nužudę nemažą skaičių sveti
mų šalių “kairiasparnių” ir šim
tus pačių argentiniečių, žymiau
sių nužudytųjų asmenų skaičiu
je yra buvęs Bolivijos preziden
tas Juan Jose Torres ir du buvę 
Urugvajaus kongresmanai.

Dabartinė Argentinos vienų 
karininku valdžia tokius “mirties 
skvadų” sauvaliavimus pasmer
kė ir teisinasi su jais nieko ben
dro neturinti.

1$ VISO PASAULIO

SANTIAGO, Čilė. -— Jungtinės 
Valstybės ir Panama pareiškė, 
kad jos tikisi nebetolimoje atei
tyje pasiekti susitarimo dėl nau
jos sutarties Panamos Kanalo 
Zonai administruoti, nors tebe- 
pasilieka du punktai, kur dar 
nepasiekta susitarimo, tai nau
jos sutarties galiojimo laikas ir 
į Kanalo Zoną įeinančios terito
rijos apimtis.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų ir Senato konferencijų 
komitetas užgyrė $3.95 bilijonų 
viešiesiems darbams bilių, ku
rio tikslas sudaryti darbus bedar
biams. Iš tos pinigų sumos $2 
bilijonai numatyti viešųjų dar
bų projektąmf^^lJS bilijonai ap
saugotivietines valdžios Ištai
gas, kad nereiktų atleisti iš tar- 

Inybų tarnaujančius, ir $700 mi
lijonų, kuriais 33 valstijose bū- 

| tų pastatytos vandeniui nuo 
taršos valyti įmones. . -

Varšuva. ~ Geologijos Insti
tuto specialistai baigė tirti ras
tus gintaro klodus Slupsko apy
linkėse, kur bus išvystyta plati 
gintaro pramonė. Tose apylin
kėse kvarco smėlyje rasti tiek 
turtinga gintaro koncentracija, 
kad viename kubiniame metre 
smėlio gauta po 4 gilogramus 
gintaro. Apskaičiuota, kad toje 
apylinkėje gali būti apie 20 to
nų gintaro. Tęsiami ir dar ple
čiami nauji gintaru turtingi 
plotai.

Kuba kankina

I

Atentatas prieš 
Ugandos diktatorių
KAMPALA. — Birželio 10 bu

vo mestos net 3 granatos . Ugan
dos viršininkų būrį, policijos 
šventės metu, norint nužudyti 
afrikiečių vienybės organizaci
jos. ir Ugandos diktatorių Idį 
Aminą. Sprogusios granatos už
mušė vieną ir 37 sužeidė.

Pats Ugandos prezidentas Idi 
Aminas, vienu pranešimu, buvo 
sužeistas ir paguldytas į ligoni
nę, kitų gi pranešimu, Ugandos 
prezidentas yra visiškai sveikas 
ir nebuvo sužeistas. Prieš jį jau 
buvo 7 pasikėsinimai nuo 1971 
m., kai jis perėmęs valdžią pa
sidarė prezidentu. Jis labai 
griežtai kritikuoja vakarų lais
vąjį pasaulį ir savo laiku yra iš 
Ugandos išvaręs 40,000 azijiečių 
pirklių, turinčių Anglijos piliety-

Stockholmo senamiestis Samia Stan, kur šią vasarą Įvyks karaliaus Carl XVI Gustav ir Silvijos 
Sommer i a th vedybos penkių bokštu katedroj*. Paveiksle matome katedrą dešinėje pusėje.

h* 
Jf.

Atsigauna akcijų
rinkaa

Vertybės popierių spekulian- 
• itai, jausdami, kad kredito rin- 

I ka nusistovi ir kad paskolų pro
centai nebekyla, pradėjo daugiau 
supirkinėti vertybės popierius. 
Antra vertus, prie spekuliantų 
baimės pašalinimo prisidėjo dar 
ir Baltųjų Rūmų pranešimas, kad 
ekonominis krašto stovis gerėja 
ir kad bedarbių skaičius bei pa
ti infliacija mažėja.

žmones
WASHINGTON AS. — Tarp- 

amerikinis žmon ių teisių komi
tetas raštu kreipėsi’ pas Kubos 
diktatorių Castro ir prašė, kad 
jis baigtų ir daugiau nekankintų 
į kalėjimus kitaip galvojančius 
kubiečius.

Komiteto surinktomis žinio
mis, komunistinė diktatūra Ku
boje visaip kankinanti kalinius: 
neleidžiama pasimatyti su arti-, 
maišiais, verčiama dirbti slin
kius darbus, uždaroma į rūsiuo
se įrengtus drėgnus, tamsius 
karcerius, mušama ir visaip sten
giamasi nužmoginti.

ARABAI NEBESIUNČIA DAUGIAU
LIBANĄ

Sirija suinčia daugiau kariu į Libaną, 
-lead galėtu nuginkluoti palestiniečius

BEIRUTAS, Libanas, —i Libano krikščionių vadai, ketvir
tadienį aptari; naujai susidariusią tarptautinę padėtį, griežtai 
pasipriešiįo Arabų Lygos nutarimui siųsti penkių valstybių karius 
į Libaną.3? Atrodo, kad sudaijiečiai pirmieji atsiuntė savo šimtinę 
į. Beirutą, bet tie kareiviai dar ir šiandien negali išvykti iš aero
dromo srities, nes Sirijos, kariai dar kontroliuoja visus kelius į 
miestą. -.’U-’'

Shirley Temple -
- protokolo šefas

Keičiasi Atstovų 
.Rūmuvadovybė
WASHINGTONAS. — Dabar- 

tiniam Atstovų Rūmų pirminin
kui Carl B. Albert nutarus pa
sitraukti į pensiją ir apie tai vie
šai pareiškus, demokratų parti
ja numato Atstovų Rūmų pir
mininkus išrinkti šen. Thomas 
P. O’Neil, kuris yra liberalinių 
pažiūrų ir atstovauja kongrese 
Massachusette valstijos balan- 
suotojus.

Manoma, kad pasikeitus Ats
tovų Rūmų pirmininkams, Ame
rikos alyvos bendrovės ilgesnį 
laika neteks balso Atstovu Rū
muose, kuriam sėkmingai vado
vavo sen. Albert.

Milijoninė suktybė 
N. Y.šoferiųunijoj
WASHINGTONAS. — Sunk

vežimių šoferių (Teamsters) 
Unijos New Yorko lokalo susek
ta gyvybės apdraudos fonde dau
giau kaip milijono dolerių suk
tybė, padaryta asmenų, turėju
sių santykius su organizuotu kri
minalu. Byla perduota Darbo ir 
Teisingumo Departamentams ir 
Pajamų Mokesčių Įstaigai, kad 
patikrintų turimas informaci
jas bylai iškelti. Nustatyti fak
tai, kur tūliems agentams vie
toje $10,000 buvo išmokėta po 
$800,000. JAV Senato subkomi- 
sija mini visą eilę stambių Kri
minalo Sindikato figūrų, kurois 
tuko iš minėto unijos lokalo fon
dų.

Libano krikščionių vadai, po
sėdžiavę penktadienį pačiame 
Beirute, nutarė išeiti iš Ara
bų Lygos, protestuodami prieš 
nutarimą siųsti “taikos korpuso 
karius” j Libaną. Jeigu Arabų 
Lyga bandys įsikišti i Libano 
vidaus reikalus šitokiu būdu, tai - 
Libano krikščionys tada kreip
sis į kitų valstybių vyriausybes, 
prašydama protekcijos. Krikš
čionys įsitikinę, kad Arabų Ly
ga Libano laisve ir nepriklauso
mybe nesirūpins.

Susirinkusieji Libano krikš- • 
čionių vadai pareiškė pilniausią 
pasitikėjimą Sirijos prezidentu 
ir Sirijos karo jėgoms. Jos su
pranta Libane susidariusią pa-

IžDO SEEK. LANKYS RYTUS

WASHINGTONAS. — Iždo 
sekr. W. E. Simonas pranešė bir
želio 11, kad jis važiuoja į rytų 
valstybes už geležinės uždangos 
ir manąs aplankyti Lenkiją, Ru
muniją ir Jugoslaviją,

Rytuose savo kelionėje jis ty
rinėsiąs ekonomines bei finan
sines . galimybes.

Shirley Temple Black
WASHINGTONAS. — Pagar

sėjusi visame pasaulyje filmų 
artistė 48 metų amžiaus Shirley 
Temple Black, dabartinė ambasa
dorė Ganoje ir 3 vaikų motina, 
Prez. Fordo yra paskirta į Bal
tuosius Rūmus protokolo šefu. 
Ji pavaduos H. E.. Catto, kuris 
yra paskirtas pasiuntiniu į Že
nevą, į Jungtinių Tautų būstinę.

Shirley Temple Black, be to, 
buvo dar pasiuntiniu prie Jung
tinių Tautų New Yorke ir daly
vavo Stokholme bei Maskvoje 
tarptautinėse suvažiavimuose, 
atstovaudama JAV.

Indijos - Rusijos 
draugystė

MASKVA. — Indijos ministe- 
rė pirmininkė Indira Gandhi, nu
skubėjusi į Maskvą, pasirašė 
Kremliuje su Sovietų lyderiu 
Brežneviu draugiškumo sutartį. 
Sutartis buvo pasirašyti Krem
liuje. Vladimiro salėje.

Sutarties pasirašymo proga 
pasikeista tostais išgerta po kle
bonišką vodkos. Gandhi buvo la
bai patenkinta ir pareiškė, kad 
rusai pasižadėjo teikti Indijai 
visokeriopą pagalbą. Ji manan
ti, kad draugiškumo, sutartis su 
rusais nesutrukdys geriems san
tykiams su kinais.

Didelė šnipų byla 
Vakarų Vokietijoje
BERLYNAS. — Vakarų Vo

kietijos prokuroro įstaigos pra
nešimu, tardomi keturi asme
nys, kaltinami šnipinėjimu Ry
tams. Du tardomieji jau anks
čiau suimti likviduojant kitą 
komunistų šnipų lizdą, kurį išda
vė atsiskyrusi vieno šnipo žmo
na. Laikraštis Die Welt rašo, 
kad prasidedanti šnipų byla bus 
pati didžioji nuo to laiko, kai 
Rytų Vokietija tarp Rytų ir Va
karų pastatė “Gėdos sieną”.

Iranas statysis
C j <

TEHERANAS. — Irano 
JAV vyriausybės baigia susitar
ti dėl atominės jėgainės, kuri 
bus statoma Irane. Jėgainė sta-

ir

MIAMI. — Kapų Puošimo die
ną Miami. Fla., policija suėmė 
tūlą Robert Frederick Carr be- 
prievartaujantį vieną moterį. Su
imtasis prisipažino nužudęs ke
turias savo išprievartautas mo
teris ir trijų net parodė polici
jai vietas, kur jas pakasęs. Jisjtys Amerikos firmos ir kaštuos 
buvo neseniai paleistas (“ant pa
roles”) iš kalėjimo Connecticut 
valstijoj, kur už išprievartavi
mus buvo nuteistas keturiems 
metams kalėjimo ir dvejus metu 
atddijo* peltiltM. , _

27.6 bil. dol.
Busimoji Irano atominė jėgai

nė bus papildoma iš Amerikos 
pristatomu kuru, kuris nebus 
panaudojamas atominių bombų 
gamybai.

Magna Charta
Magna charta — didysis lais

vės laiškas — buvo pasirašytas 
Britanijos karaliaus Jono 1215 
m. Chartos tikslas buvo susilp
ninti sukilusius baronus, sutei
kiant daugiau laisvės eiliniams 
piliečiams.
- Daugelio pasaulyje pripažįsta

ma, kad Magna Charta galima 
skaityti protėviu JAV konstitu
cijos teisių priedo — Bill of 
Rights. Britanijos ministeris 
pirmininkas todėl ir pasakė Ame
rikos kongreso delegacijai ir ki
tiems amerikiečiams Westmins
ter salėje, Londone, atidarant iš
kilmes, įteikiant Magnos Char- dėtį, neturi jokių teritorialinių 
tos kopiją; “Parlamentas nieko 
kito jums gražesnio negali įteilčf 
ti, kaip tik Magną Chartą, di
džiausia Britanijos brangeny
bę”...

Laisvės laiško arba Magnos 
dolerių, 200 metų Amerikos ne- 
Cartos yra tik keturios kopijos, 
kurių viena įdėta aukso dėžę 
bei skrynią, kaštavusi 200,000 
priklausomybės minėjimo proga, 
atvežama į Washingtona ir bus 
leista amerikiečiams apžiūrėti 
ištisus metus.

Charta. atvežti gegužės mėn. 
pabaigoje buvo nuvažiavusi į 
Angliją speciali Atstovų Rūmų 
delegacija:, susidedanti iš 19 at
stovų, palydint 15 atstovų žmo
nių, vieno sūnaus ir 19 Atstovų 
Rūmų tarnautojų. Chartos atga
benimas ir visa delegacija apmo
kama iš Amerikos valstybės iž
do. Britai savo keliu, Amerikos 
200 metų nepriklausomybės mi
nėjimu iškilmėms Anglijoje ir 
čia Amerikoje yra paskyrę 1 
mil. dol.

Amerikos Atstovų Rūmų de
legacijos vadovas, Rūmų pirmi
ninkas sen. Carl Albert, dėkoda
mas anglams už taip brangią do
vaną, pabrėžė ■ Magna Chartos 
reikšmę žmonių laisvei pasaulyje 
ir pridūrė: “Jei nebūtų buvusi 
laisvės laiško 1215 m., nebūtų bu
vę ir Nepriklausomyliės paskel
bimo 1776 metais“.

užgaidų ir nesirengia Libane pa
siliki

Libano krikščionių vadai pa
sirašė atsišaukima, kuriame tvir- 
tina, kad jie kvies viso pašalio 
krikščionis padėti apsiginti nuo 
visiško . išnaikinimo. Krikščio
nys yra įsitikinę, kad Arabų Ly
gos kariai sutremps visų pilie
čių teises ir neteiks jokios pro
tekcijos Libano krikščionims.

Atsišaukimą pasirašė Libano 
prezidentas Suleiman Franjieh, 
vidaus reikalų ministeris Cami
lle Chamoun, krikščionių karo 
jėgų vadais Piere Gamayel ir 
kardinolas Charbel Kassis. Pasi
rašiusieji vyrai yra įsitikinę, kad 
viso pasaulio krikščionys ateis 
jiems į pagalbą, jeigu Arabų Ly
ga bandys primesti libaniečiams 
savo valią.

Dabartiniu metu eina susikir
timas tarp Sirijos kariuomenės 
dalinių ir Arafato vadovaujamų 
palestiniečių. Eina kovos pačia
me Beirute, ypač susirėmimai 
yra aštrūs aerodromo srityje, 
ir stiprūs susirėmimai vyko Si- 
dono uosto srityje.

Izraelis tuo tarpu dar nesi
rengia įsikišti į konflįktą. bet 
Izraelio vyriausybė patyrė, kad 
Sirija prašė Sovietų Sąjungą pri
sidėti prie taikos grąžinimo Li
bane. bet sovietų valdžia atsisa
kė jiem.: ; adėti.

U. S. RYŠININKAS PEKINE
Schlaudemanas patvirtintas

WASHINGTONAS. — Senato 
užsienio reikalų komitetas po il
gų ginčų ir sekr. Kisingerio in
tervencijos. pagaliau patvirtino 
H. W. Schlaudemaną į postą, ku
riame jis tvarkys Kisingerio 
priežiūroje Pietų Amerikos po
litinius reikalus.

Senato komiteto kaikurie na
riai buvo prieš Schlaudemaną nu
sistatę, kadangi ji buvo įsivėlęs 
nuverčiant Čilės prezidentą Alen- 
dę, nors jis savo laiku tuos kal
tinimus buvo paneigęs.

TOKIJO. — HSINHUA žinių 
agentūros pranešimu, Pekine 
lankosi JAV ryšininkas ar san
tykių derintojas Thome Gates. 
Jr., Birželio 10 jis matėsi su 
raudonosios Kinijos premjerų 
Ilua Kuo-fengu ir su juo kalbė
josi.

Lis
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:?5
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AIDAS K NAUJORKO
Pain’n'jjome JAV 200 mėty nepriklausomybes sukaktį

Visbara ir 5) Ruzgaitist Kpnii- 
ija už gražiausius margučius 
askyrė tris premijas. Pirmoji 

premija pripažinta U. Kryžinaus* 
cienei. Antroji T. Gervickie- 
lei. Trečioji — poniai Fify.

Gediminas K. šateika prave- 
iė **Laimės šulinio” laimėjimą. 
3uvo pravesta irjdtas laimėji
mas, kurios Aparei avė
\I. Vosilka ir V. Galinienė. Pir
mą dovaną laimėjo A. Sakalas. 
Antrą — A. Petraškienė. Trečią 
— ponia Fify. Ketvirtą — U. 
Kryžinauskienė. Fenktą 
Galinis.

- NEW YORK, N. Y. — Lietu
vių D-rbininkų Draugija minė 
Jo Ja n tiniu Anerikos Valstybių 
duejr žirnių metu nepriklauso
mo gyvenimo . Aaktį 1976.VL5 
dieną, Woodhaven, N. Y.

?ti ’srė pirmininkė B. Spudie- 
nė. " ravedč vicepirmininkas 
adv. teponas Briedis. Rezoliu
ciją perskaitė muzikos mokyto
ja J fiia Šateikienė. Rezoliuci
ja rriimta vienbalsiai ir bus pa
siust*" TAV prezidentui Fordui, 

Pirmininkui ir kongreso 
pirmininkui.

s veikino Antrojo Pasaulinio 
karo veteranas Harry Woll, adv. 
Antanas šavelskis, Moterų Vie 
nytės atstovė O. Petraškienė, 
Kri vi ių Union 54 skyriaus, il
gus pirmininkavęs V. Za- 
veckas, solistas M. Rusgaitis, 
Antanas Šateika ir kiti.

Ele'ia Būblaitienė paruošė vi- 
''^oracijas dėl JAV 200 me

tu nepriklausomo gyvenimo mi- 
nėnmT Ji taipgi priderino Ame- 

-rikos bei Lietuvos vėliavas, leite- 
tenanto Kastuko bronzinį bius-jkartu su kitais Europos ir Azi- 
ta ir stambiom raidėm užrašą
/‘Spirit of 76”.

•3 Šia proga buvo suruošta ir tris
dešimt šeštoji margučių parodė
lė. Ji šiais metais buvo suruoš
ta vėlokai, nes nenorėta ruošti 
tą pačią dieną, kai ruošia kita 
organizacija savo parengimą. 0 
norimu laiku nebuvo galima gau
ti rareidaujama patalpa.

Dailininkas A. Sterlingas mar
gučiu parodėlę buvo papuošęs ta
pytais dideliais gaidžiuko ir viš- 
taitės paveikslais. Abu paveiks
lai tapo parduoti prieš atidarant 
padengimą.

Margučių komisija buvo su
dalyta iš šių asmenų: 1) M. Li
sauskienė;. 2) M. Kantakiavi- 
čienė. 3) O. šavelskienė, 4) D.

Ponia M. Vosilka pati viena 
numargino stalų papuošimo mar
gučius ir iš jų p£ vieną buvo 
skirta s’ valgyti kiekvienom 
svečiui. Gėlės puošė visus sta
lus užaugintos B. Spudienės nuo
savame darželyje.

Jonas J. Gaidys

Jaiamai rengus demonstraciją 
be Leidimo.

Nuovados viriįninkas, vetera
nas, 22 metus Ūmaująs polici
joje, jis i|Į|Mgrpriemonių no- 
ėdama^ apsaugoti, nieku dėtus 

asmenis, turinčius reikalus (dar
be, tarnyboje ir kt.) važinėti ar 
vaikščioti pe^ priešingos spalvos 
teritoriją.

Fadėėiai atvėdinti reikalingas 
labai atsargus pftlicijos darbas, 

’.adangi baltųjų srityje gaisrui 
kilti kibirkštys prislopintos, k>- 
rika reikalauja tą pat padaryti 
ir Engleoodo srityje. Turime 
prigesinti ir. šioje pusėje, arba 
turėsime pragarą per visą vasa
rą", 'pasakė Rice.

Antras pasitarimo punktas lie- 
(tė jos pačios koncertą, kuris yra j 
ruošiamas Čikagoje, š. pi. rugsė
jo mėn. 26 dieną, Jaunimo Cen- j 
tre. šiam svarbiam kultūriniam į 
Įvykiui suorganizuoti, pravesti] 
ir bilietus išplatinti yra suda
rytas gausus ir darbingas komi- i 
tetas, į kurį įeina solistė pir- 

, mininkė J. šalnienė. , 
A. Kairys
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Doleris gelbsti svarą
YASHIN GTONAS, JAV

jos. „valstybių centriniais ban
kais nusprendė paremti vis silp
nėjančią Britanijos valiuta, su
teikiant 5 bil. dol. stirnoje kredi
tą Anglijos bankui. Tai pranešė 
Amerikos iždo departamentas ir 
federalinė atsargų sistema.

Anglijos bankas galės skolin
ąs -pinigų kada tik norės, kada 
jam bus reikalas. Žinoma, An-!

Ohio valstijoje, Granville mieste
lyje yra Owen$ - Corning Fireglass 
centras, kuriame gaminamas fibriniu 
stiklu sustiprintas cementas, galįs 
atlaikyti didelį spaudimą. Paveiksle 
matome inžinierių, tikrinantį nulie
tus cementinius blokus.

Englewood policijos 
viršininko nuomonė

Pripažįsta, kad riaušes ir f 
nerimą kelia juodieji v ’

CHICAGO. — Englewoodo po
licijos distrikto viršininkas Fred 
Rice antradieni spaudos atsto
vams paaiškino, dėlko jis, pats 
būdamas negras, -neleido’ savo 
juodžiais apgyvento distrikto 

i žygiuoti i kaimynini baltųjų gy- 
glijos bankui suteiktas specia- ■ venamą Marquette Parko distrik- 
,us kreditas yra daugiau psicho- j 
loginis, parodant pasaulio norą i 
padėti Britanijos vyriausybei nu-! 
galėti ekonominius sunkumus.

Vos tik’suteikus Anglijos ban
kui minėtą kreditą ir apie tai | 
paskelbus, Anglijos svaro vertė 
pakilo iš 1,71-6 dol. iki 1,759 dol.1

tą. •• '
Susikvietęs reporterius ir mar- 

šavimų vadus Į savo ofisą,- Rice 
aiškiai išdėstė savo pažinią i tą 
pūliuojančią votį - kur - viena ra
sinė grupė yra įšipratihusi’ gy
venti kitos; rasinės grupės sąs
kaita. ■ ■■- .;/■

“Mes esame tikrai nepastovio
je padėtyje. Vyksta . poliariza- 
cja. Sekmadieni buvo sužeistų 
žmonių. Laimė, kad baltieji ne-

Nes ’•« rašo tiesa

Pirkite Naujienai

Remkite kiekviena

CHICAGO. ILLINOIS 60608 

. Phone { Ylrfi&U 7-7747

Mutual Federal 
Savings and Loan

Roma Mastienė 
vėl koncertuoja

Š. m. gegužės 23 dieną ponų 
V. ir R. Masčiu rezidencijoje 
įvyko jaukus pobūvis — pasita
rimas. Pasitarimo tikslas dvi
gubas" — solistė Roma Mastie
nė rengiasi dviem pažymėtinos' 
reikšmės žygiams: išvykai j P. 
Ameriką ir savo pačios koncer
tui Čikagoje šj rudeni.

Neseniai sėkmingai koncerta
vusi keliuose : Pietų Amerikos 
kraštuose, apdovanota ir pagerb
ta ypatingais atžymėsimais, so
listė Roma Mastienė birželio 
pradžioje vėl išvyko koncertuo
ti į 3 ar 4 kraštus, kviečiama 
įvairių lietuvių organizacijų.

Š. m. birželio 13 dieną koncer
tavo Buenos Aires mieste,. Ar
gentinoje, išvežtųjų atminimui 
rengiamameioncerte. Išvežtųjų 
minėjimą tenai ruošė ir solistę 
globoja Argentinos Lietuvių 
Organizacijos ir Spaudos Tary
ta. Antras koncertas Įvyks bir
želio 19 d. Montevideo mieste, 
Urugvajuje, globojamas Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugi
jos.

Birželio 20 dieną ji giedos 
Montevideo Lietuvių bažnyčioje 
pamaldų metu, o po pietų ren
giamas solistei iškilmingas priė
mimas. Birželio 27 dieną R. 
Mastienė jau bus >. San Paulo, 
Brazilijoje; kur jos Ikbncėrtą 
rengia ir ją globoja " Lietuvių 
Bendruomenė, pirm.; A.’ Slieso- 
raičio. Eina pasitarimai dėl kon
certu kituose Pietų Amerikos 
miestuose. Reikia pastebėti, kad 
solistė vyksta i' Pietų Amerikos 
kraštus savo lėšomis'ir be jokio 
atlyginimo už dainavimą. Vi
sas pelnas, kiek bus: gauta iš jos 
koncertų, skiriamas lietuvybės 
stiprinimui ir išlaikymui Pietų 
Amerikos kraštuose. -Tai iš tik
ro didelis pasiaukojimas ir labai 
retas mūsų kultūrinėje veikloje, 
nes tai reikalauja didėlių išlaidų, 
neskaitant profesinio pasiruoši
mo.

Smokey’s friends 
don’t play 

with matches!

2212 WEST CERMAK ROAD

Pitek Kazanauskas, FresuferU
HOURS: Mon.Tue.Fr 1.9-4 Thur*9^8 Sat< 9-l‘

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozas Oauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. ^Studija. Išleis 
ta Chicagoje mętai^ paties, autoriaus lėšomis. Knyga-dviejų da 
lių: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas ^Lietuvoje H <{ f - .

j • : • • - - - : ’ - i i ■
Autorius savo žodyje rašo': “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai- galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po pa- 

/šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra. arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokte meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. \ 1 >

Knygos 300 puslapių su daug’vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. l . - 7 ?

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

. . ' . N A.UJ IENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLiNOĮS 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. t

i
■ U.S. POSTAL SERVICE

Ad No. 133—Req. No. B4563—399 lines (3 cols, x 133 lines) —1972
~ PrintediaIJ.S.A '^.r- -i~-

v Z. II’Viii U. : 111C? k.Joa uxczji. įa<3~

KIMIA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA atakavo juodėj;;apgyVnetas kai-
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RAŠTAI, 250 psl...............
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIUDzJŲ

1739 S. Haisted SU, Chicago, (11. 6060*. — Tel Ha i Kini

gražiai ins’a 4 lg p>»
4S2 psl., minkštais vi r

TRYS IR VIENA, jaunystes atsiminima.

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografuos bruožai 232 
puslapiai .....................

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Lšlaidnms

NAUJIENOS,

■2':'

■<

KNYGA t
<

V1U

<

Naujienoje galima gauti puikiy knygų, kurios papuos pet 
knygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAi, gailai irisui ^2 psr
K. Bielinio, DIENOjANT, ^laziai mišią, p&i
L/r. Kdzy> orn.iub, ATSIMINIMAI IR MINTYS. 11 tomas 

aiais viršeliais. 33b psl. Kaina ^b.uu. M i tikslais virs 
^ror. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 dalis. 2U8 psi.. įrišta — S3,uu, minkštais vir 
eiiao — -SZ.UU; 11 dalis. ZZO px., irisra — ^3.00. rriLnks 

?ai> viršeliais ...... . ...........
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO,
\>pfd5 oieimis, GANA TO JUNGO

Juozas Liūdžius,
P. Liūdžiuvienė,

psl.
Janina Narūne,

mynystes”/ ; / ••
i

“Bet jvoduju beįidruomeuė 
yra apsiginklavusi** 'ir -štai dėl-’ 
ko Rice suareštavo kunigus C. 
H. Turner! ir -Edgar Jacksoną, 
pradėjusius vesti savo "žygio 
korpusus*’ S. Wood gatve į va
karus ir pasiruošusius sukti- į 
baltųjų teritoriją 71 gatvėje. 
Prieš juodžius sentimentas už
virė per mylią į vakarus^ kai kun. 
Martin Luther _ King suruošė 

laisvo apsigyvenimo demonstra
ciją šioje srityje. Situacija be
matant įkaito sekmadienį, kai 
Amerikos nacių partija pasklei
dė prieš juodžius nukreiptus at
sišaukimus: Rice pasakė, kad 

nenorėdamas konfrontacijos, jis 
areštavo maršo lyderius, apkal-

"s, —
^K*i‘ve seen the amount cit marl we 

handle get bigger every year. ■ 
Zip Code's the only way we’ve kept-

il»

•x <•.<<

i mV ’’ f
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GĖRIAI SLA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas gaiima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
Ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra aa urali ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gaustai iliu- 
siruota 3(H) psl. Kaina 7 doi.

ČIKAGtETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Kiatpėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ;i ten male kokias 
Kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.50 Yra taip pat 
iš/ersta Į anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionėj j Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. $3.00.

D.* Kuraitis. KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda t>ei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Ž^maitis^J. IETUVIU ETNINnj SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2 00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST., CHICAGO ILL. 6060* 

atsilankant darbo valandomis arba ufsakant pašto *r prid.dan. 
čakį ar pinigine perlaida

'V* People depend upon the rnailr TT-* ■» »’ . * _
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Anythinę less than a 20-pound turkey would be an Insult to, 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples criming 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left

-over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine are all yom 
need for a post-holiday party. *

TURKEY A LA KING WITH STUFFING RING 1
1 package (6 or.) chicken 

flavor stuffing mix
IK cups water

2 packages (10 ot each)
5-minute—cook frozen
sweet green peas

Prepare stuffing mix ns directed on package, using 1% 
water. Gently press into a greased 4-cup ring mold; keep Wtt, 
Meanwhile, prepare peas as directed on package: keep wraL 

; Combine turkey, soup, pimiento, wine, and % cup of the peas in 
a saucepan. Cook and stir until mfarturt Jnst eotnes to a MB
ITnmol d stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture grnrmd 
base and into center with reruaining pcax AftVm3-
8 servings.
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Each time you use a Zip Code you help everybody's maih J" 11 
gl move faster. So use Zip Code, on every letter you mail, < į i 
c: :- If yOU QOn’t i-now 2 local Zip Code, check the Zip Code t 

Section of your phone book. ' ■ J
Zv-For out-of-town Zip Codes,‘call us. Our nuht>er istn

e

3 cups diced cooked tn Hoy
1 can (10 K <«.) condensed 

cream of mBshroom soixjt
2 tablespoons puniento strips
2 tablespoons sMry win* 

or water

1739 So. Haisted Street Chicago,’HE 150608'

— NAUllSNOS, CHICAGO *, ILL— MONDA^ JUNE 14,. 1S76~^*

the last pickup before 5:00 . .......
4. For next-day delivery to cities within 600 milęs, .Zjp 

and mail before 4.00 p.-m. from Iny speciallyrnarked 
Air Mail Box. - z . ■ ?
4 5 Always put your Zip Code on your 

people can copy it down. T

Mon.Tue.Fr
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PIENININKĄ M. ŠILEIK1 SVEIKINO i
SEKRETORIUS MICHAEL HOWLETT
Banketo metu programos vedėja Christine 

Austin perskaitė š| Illinois valstijos sekretoriaus
Michael J. Howlett tokį laišką:

Ms, Christine Austin 
Banquet Chairman 
Lithuanian Daily News 
c/o Martinique Restaurant 
250Q W. <Mth Place 
Evergreen Park, Illinois
Dear Christine:

on being lionorul by the Lilhu- j 
niair Daily News for your ac- 
complbihiuenl during your 
active life. There is no oilier 
person that has accomplished, 
so much in so short a time.

You have dedicated your art 
islic mind to Lithuanian Cul-

Greetings to all my Lithua-jture and your paintings will re- 
nian friends, who have gather-, main in the hearts and mind-s 
e‘d tonigli to .honor Michael J.’of the Lithuanian people for 
Šileikis,. Art Director of the 
Lithuanian Daily News.

For 60 years, Mr. Šileikis has 
been an indispensable part of 
your outstanding publication. 
His contribut ioijs are well- 
known to all who work with 
him, and his talent is recog- 
gnized by every reader. ' May 
Mr. Šileikis enjoy many more 
years of health and happiness

I wish I could be with you 
all on this special occasion. As 
you know, the friendship and 
.support of the Lithuanian com
munity are things that I trea
sure. Best wishes to all of you.

t Sincerely, w
/ Michael J. Howlett

,Advokatas Charles P. Kai ši
taip sveikino menininką ir ilga
metį Naujienų bendrovės di
rektorių Miką šileikį:

Mr. Michael Šileikis,
I wish to congratulate you

generations to come.
Having known you for many 

years, I have always admired 
your character, and your devo
tion in the cause of Lithuanian 
literature, art and beauty. As 
a loyal American - Lithuanian 
you have lived a peaceful- and 
happy life. If. we had many mo
re men with your dedication, 
living' in this complicated 
world, we would not need jails, 
judges or lawyers and friendly 
human relations would exist 
among all people.

It is with regret that I will 
not he able to be with you on 
the occasion of your being ho
nored as an outstanding and 
devoted artist, who has contri
buted so much to our culture. 
I will be attending a wedding, 
but know your evening, will be 
a success.

My best wishes for your con
tinued success and happiness,

Sincerely yours,
Charles. P. Kai

Buvęs Kalifornijos gubernatorius Ronald Reagan nori tapti res* 
publikonu partijos kandidatu prezidento pareigoms. Tuo tarpu da
bartinis prezidentas Fordas turi daugiau atstovų, negu Reaganas, 
bet skirtumas ne toks jau didelis. Prezidentas Fordas yra įsitiki
nęs, kad respublikonai pralaimės, jeigu partijos kandidatu bus Rea
ganas, bet pats Reaganas visai krtaipi galvoja. Paveiksei matome 

v Reaganą, kalbantį Kalifornijos respublikonams.
--r- *

13 belaisvių, kurių tarpe yra( 
• tu anglų, 2 amerikiečiai ir 1' 
argetitinietis. Juos į belaisvę, 
paėmė Kulnis daliniai, kovoję 

| Afrikoje su dešiniųjų jogo
mis.

Ąngo'os. valstybės prokuro- 
mjni- 

ini belaisviai būtu sušaudyti,, 
įskaitant ir du amerikiečius.

Kaltinamųjų 13 belaisvių gy 
nėjų patariamosios grupės vir
šininkas, adv. Robert Gesner

gyvenimo tikrovė '
Kažkoks pagrobtos Lietuvos • 

pilietis L Paliepis rašo; “Šįkart i 
neskaičiuosime, kiek aplamdytų '■ 
sunkvežimių, lengvųjų, motoci-i ras reikalauja, kad visi
klų nutempiama į remonto dirb
tuves arba nurašoma laužui. Ne
nagrinėsime žmonių žuvimo fak
tų. Sustokime tik ties ta vieta, 
kur pėstysis gali lengviau atsi
dusti. RAmiai, neskubėdamas Į pareiškė, kad jis iki birželio <J 
pereiti anon gatvės pusėn. Tuos’d. galėjo pristatyti liudinin- 
jo “saugius” žingsnius laimina!k 
žibantis ir matomoje vietoje pa
statytas perėjos ženklas. Pilie
čiai, malonėkite, čia jūsų takas!

pristatyti liii-diuin- 
ils, kurie tarpe kitų šaukia

mų pareikš nuostabių žinių. NAUJIENOS■ 30LSEVIKAMS

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

OT A SUSIVIENIJIMAS
B A LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau SO matp tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS' MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariam r

SLA — dtcfflausla lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. z

SLA — Jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad Jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment lr>
- " sūrines, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi-

r joms ir gyvenimo pradžiai.
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą:

i už J $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
SLA — AKCIDENTALĖ'APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 

^-7-1 i ■ rima, rekomenduojama IJetuviškp KLUBŲ ir draugiją, na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
f metus. /

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite 
r ' ■ ■ - i

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų,, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

SLA 134-tos Moterų 
kuopos veikla

Gegužės, 8 dieną įvykęs SLA 
134-tos moterų kuopos susirin
kimas buvo gausus ir darbin
gas. Narės gyvai svarstė kuo-' £ 
pos ir lietuviškus reikalus.

Knygų tikrinimo komisija, su
sidedanti iš S. Adomaitienės, B. 
Klumbio ir G. Jonkaitienės, ra
do, kad kuopos knygos ir finan
sai tvarkomi teisingai ir tvar
kingai. Christine Austin rapor
tas patikrintas ir priimtas su‘ 
pagyrimu.

A. Ručinskienė ir J. Gulbins- 
kienė pranešė apie Chicagos 
Amerikos Lietuvių Tarybos kon
ferenciją, kurioje buvo aptarta 
daug reikalų ir išrinkta nauja 
valdyba.

H. čižauskienė raportavo apie 
JAV Amerikos 200 metų minė
jimą, kurį suruošė įvairios lie
tuvių organizacijos balandžio 25 
dieną McCormick salėje. Malo
nu, kad minėjimas, kad ir prie 
labai blogo oro, sutraukė tiek 
daug publikos, gerbiančios šios 
šalies laisvę ir žmonių pareigas. 
Su pasibiausėjimu buvo pasmerk 
ti tie, kurie minėtą -minėjimą 
ignoravo ir net bandė atkalbinė
ti mažiau susipratusius žmones, 
kad į minėjimą neitų. Teko ste
bėtis, kad mūsų tarpe dar yra 
tokių tautiečių, kurie neapken
čia šios šalies ir nežinia kuriais 
sumetimais jie čia sėdi. Jeigu 
kam šis kraštas negeras, tai ga
li susirinkti visus saVo maišelius 
ir keliautui iš kur atkeliavęs.

Baigiantis susirinkimui, buvo 
paskelbta viena tylos minutė, ku
rioje buvo pagerbta mirusi ge
ra narė, net kuopos vicepirmi
ninkė Zinida Rise.

Susirinkimui pasibaigus, prie 
skoningai paruošto stalo buvo 
pagerbta gimtadieniu proga 
Christine Austin. Kuopos sekre
torė M. Stanaitienė paruošė tik
rai puikų tortą. Klemensas či-

žauskas, pir mininkės vyras, vi
sus pavaišino šampanu. ‘

Visiems buvo malonu, kad į 
susirinkimą atsilankė SLA Cent
ro ‘iždininkė E. Mikužiūtė. -Ji 
pasakė gražią kalbą ir prisegė 
jubiliatei puikų korsažą. Taip 
pat buvo pasveikintos J. Sačaus- 
kienė ir S. Pranckūnas.

i. Gražiai visas pasveikino kuo
pos pirm, čižauskienė. Ypatin
gas dėmesys buvo kreipiamas į 
čia gimusias ir Lietuvos visai ne
mačiusias, kurioms Lietuva yra 
tiktai istorinė pasaka, girdėta 
iš motinų lūpų, bet šiandien jau 
dirbančias lietuviškose organi- 

.zacijose. Pirmininkė pasidžiau
gė, kad kuopoje yra darbščių, 
vėliau atvažiavusių narių, pade
dančių vesti kuopos darbą.

Susirinkimas buvo Motinos 
Dįenos išvakarėse, todėl palinkė
ta ilgiausių metu ir 'stiprios 
sveikatos visoms motinėlėms, o 
mirusios pagerbtos atsistojimu 
tylos minute. Baigiant žodį ta
rė kuopos vicepirmininkė M. 
Stanaitienė. Pasveikinusi visas, 
ji pareiškė pagarbą, vyresnios 
kartos narėms, kurios pajėgė su
burti tokį gražų būrį moterų ir 
vesti visiems lietuviams naudin
gą darbą. “Mes, atvažiavusios, 
radome lietuviškas organizaci
jas, bažnyčias, mokyklas, ir gau
sią lietuvišką spaudą. Tai dide
lis turtas, bet visa tai yra nuo
pelnas anksčiau čia atsiradusių 
lietuvių ir pasiryžusių dirbti vi
suomeninį darbą” — pareiškė 
Stanaitienė.

Už teisingus Stanaitienės žo
džius susirinkusios jai gausiai 
paplojo. į

Prie vaišių prisidėjo J. Sa- 
čiauskienė, J. Kriščiūnienė ir S. 
Pranckūnas, M. Liepienė', JfGul- 
binienė ir P. Puriškienė. Visos 
linksniai praleido laiką, neno-' 
roms skirstėsi namo.

Pusmetinis kuopos susirinki
mas įvyko birželio 12 dieną, 1 
vai. p. p. Chicago Savings patal
pose. •

Deja, pakol kas perėja mums 
pasitikėjimo neįkvepia. Juo la
biau, kad joje atsidūręs nejau
kiai jautiesi. Girdi, kaip pro ta
vo nosį praūžia, nesumažinda- 
mos greičio, lengvosios. Jos pir
miau praeivių prašokti stengiasi.

Štai ištraukos iš šios liūdnos 
Įvykių kronikos:

Rugsėjo 10 d. Kauno gatvės 
pėsčiųjų perėjoje taksi partren
kė 3-čios klasės moksleivį G. G. ; 
rugsėjo 12 d. Karulio Požėlos 
gatvėje automašina sužalojo pi
lietę M. R.; rugsėjo 24 d. vos 
neįvyko nelaimė, kai budintysis 
visuomenininkas A. Užkurėnas 
iškėlė raudoną vėliavą, bet au
tomašinos GAZ 23-37 (valstybi
nis numeris) vairuotojas nepa
kluso įspėjamams signalui ir ne
sustodamas prašvilpė per mo
kinių būrio vidurį.

Ir taip šimtai pavyzdžių pa
duodama ir gale, nukentėjęs pi
lietis rašo: kartais sulaikoma 
gatvės eismo taisyklių pažeidė
jai, bet tokio fakto, kad būtų nu
baustas vairuotojas, nepralei- 
džiąs pėsčiųjų perėjoje — negir
dėjome.

Reikalauja nubausti 
mirtimi

Luanda. —■ Angolos darbi
ninkai, kaip visada komunisti
niuose kraštuose, vyriausybėms 
įsakant, rengiasi suruošti strei
kus ir demonstracijas, reika
laujant mirties bausmės vi
siems į belaisvę pakliuvu- 
siems savanoriams svetimša
liams. Bus Angoloje teisiami

SLA narė

Prof. Vaclovo Biržiškos

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Haisted St, Chicago, DI. 60608

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuos, už $6.00. *
Abi knygas gausit*, jei pinigus paslysito tokiu adresu:

1739 So. Haisted Street Chicago, Illinois 60608

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymftj nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristi Jonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istoriją- 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Haisted Street, Chicago, UI. 60608 

«AftSSWeeS8*«WWS»«W*«»»**»*****W***«***********************

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapio:, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LICDžIUVIENĖS 

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 
88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

‘NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
40 i dideli puslapiai, daug nuotrauką,
hi«-ti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

įdomi kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dow»3 globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si l< čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

. i 131 So. Haisted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Haisted SL, Chicago, UI. 60608

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti. asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

| _ MAUJIENOt, CHICAGO t. ILl — MONDAY, JUNE 14, 1876

Taupykite? dabar 
pas mus

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Haisted St Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metate, 1EL. 421-3070

j Įstaigom pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Kraujuojantis Libanas

Jau pusantrų metų kraujais paplūdo Libanas ir ne
gali rasti būdo kraujavimui sustabdyti. Kiekviena švie
sesnė galva žino, kad tarpusavės žudynės reikia baigti, 
bet niekas nepajėgia paliaubų Įvesti. Abiejų pusių vadai 
susitaria padėti ginklus, bet nepraėjus 24 valandoms 
krajavimas ir toliau tęsiamas, nes trečios pusės vadai 
nebuvo, pasitarime paliauboms Įvesti. Jau buvo paskelb
tos 38 paliaubos, bet nespėjus praeiti 24 valandoms, pa
liaubų pagrindai iš naujo griaunami ir kraujavimas tę
siamas.

kiekvieną metą vykdavo į Libaną moters pare įvežti. Il
gakasės ir žydriaakės Libano moterys paskatino kara
lių parašyti “Giesmių giesmę”, dar ir šiandien ne tik 
Libane, bet Artimuose Rytuose giedamą, šimtus metų 
Salamono psalmės švenčių metu buvo giedamos, į sveti
mas įkalbas verčiamos. Jo psalmės sukėlė gilius tikybi- 
ninkų ginčus. Prieš jas buvo pasisakiusi ir katalikų baž
nyčia, kol Viduramžių vienuolis Luis de Leou, išmokęs 
arabų, adamėjų ir hebrajų kalbas, parašė giliausius ir 
plačiausius “Giesmių giesmės” komentarus. Jis įrodė, 
kad visa tai, kas tose psalmėse buvo atstumtino ir 
smerktino, yra pats gražiausias ir net švenčiausias da
lykas. Savo komentarų įžangoje jis nurodė, kad vertėm 
jas privalo būti gerai susipažinęs ne tiktai su giesmių 
kalba, laikotarpiu ir žmonėmis, kuriems “Giesmių gies
mė” buvo parašyta, bet jis privalo gerai pažinti ir gie
damos giesmės turinį, ritmą ir prasmę.

— Esu-juodaplaukė, — giesmėje gieda libanietė į
Libaną atvykusiam ir f laukus išėjusiam karaliui, —bet žinodamas, jog bus lenkinamas 
esu maloni, kaip Jeruzalės duktė, kaip Cedaro palapinė

Į ir Salamono užuolaida... Bučiuok mane savo burnos bu
činiais, nes tavo meilė yra skanesnė, negu vynas...

Salomono užuojaidos buvo žalios pievos, kuriose li- 
banietės galvijus ganė, o Cedaro palapinės buvo iš pa- 

j viršaus apdulkėjusios, bet viduje buvo nepaprastai šva
rios, turtingais aukso išdirbiniais papuoštos. Kiekvie- 

jną metą Salamonas vykdavo į Libaną ir parsiveždavo 
žmoną, nes jis buvo įsitikinęs, kad libanietės buvo pa
čios gražiausios moterys pasaulyje. Jų akys buvo kaip 

I balandžių, kvapas geriausių aromatų. Bet svarbiau ne
gu viskas, karaliui patiko libanietės. dėl grožio, esančio 
jų viduje: jos buvo ištikimos, pareigingos, jų,žodžiu ga-

J. KLAUSĘSIS

keliu

prez. A. Smetonai, kad tas “tau
tą, ištikus nelaimei, apleido”, 

bet ir pats priekaištautojas savo 
dienoraštyje aprašo, jog ir jis

bartus, iš Lietuvos išvažiavo, 
kai toji nelaimė antrą kartą pri
artėjo. Vadinasi, lengva kitam 
priekaištus mesti, jog tautą “ap
leido”, bet nidto geresnio ir 
priekaištautojas nesugalvojo.

Gerai padarė ir pirmieji ir 
antrieji bėgliai. Negi žmogus,

bei nužudomas, lauks išskėsto
mis rankomis budelį pasitikti, 
o ne imsis apsaugos.

Visai kita tema, kodėl nepa
siruošta nelaimę kitaip pasitik
ti. Kodėl valstybės slapti ar
chyvai, kodd išgelbėtinas tur
tas negelbėtas ir neapsaugotas ?

S —
naudodavo kitiems nacių tiks
lams, pvz„ naikinamų žydų ge
tų sargyboms. Dauguma lietu
vių tokios karinės tarnybos ven
gė, bet Matulionis to nesupra
to, nes jo silpnas nusimanymas 
politikoje labai ryškiai matosi 
iš dienoraštinių užrašų.

Ir nenuostabu, nes J. M. ilges
nį laiko tarpą dirbo bankuose, 
patyrimo policinei veiklai ne
turėjo, lybiai kaįp neturėjo nei 
mokslo nei gabumų politiko dar
bui. Pakviestas laikinosios vy
riausybės ministeriu, o vėliau 
sutikęs būti vokiečių valdininku 
-tarėju (tarėjus J. M. net tik 
faktų registratoriais pavadina), 
gavo progos savo-dienoraščiu pa
rodyti Voroneže brendusios atei- 
timnkijos neapykantą kitokio

Užmirštos finansinės temos

karo metu kai kuriose kitose val-

najit bolševikų *innmw- Toks

ei jos nėra.
Vietoje Raudonojo kryžiaus 

veikusi Savitarpinė pagalba be

ją. Veikė Studijų tauras bolše-

Baigiamoji Svada
“Neramių Dienų” priešpasku

tiniame posme rašoma:

bendros minties ir aplamai vie-

tautos problemomis daugeliu at
veju sužlugdėlr mūsų laisvės bei 
gerbūvio aspiracijas ir tautą pa
stūmėjo į rusiško okupanto glė
bį (nors neką geresnė buvo ir 
vokiečių okupacija)".

Užmiršdamas Stalino ir Hitle
rio sutartį dėl Lietuvos okupaei-

Libane eina nepaprastai žiauri tarpusavė kova, bet 
ir čia matosi, kad ta kova eina dėl principų: kraštą val- 

. .. . ................... . ■ . ■ . , dė krikščionys, bet kariuomenėje buvo drąsių karių ma-
sieji arabai, bet ir šios paliaubos nesitęsė 24 valandų. Ne-1 hometonų. Pirmieji nesusipratimai prasidėjo dėl santy- 
spėjo Beiruto aerodrome nusileisti iki šio meto dar tiks-Į jų su Izraeliu. Mahometonai norėjo, kad Libanas tap- 
liai nenustatytų karių šimtinė, kai visoje aerodromo sri- Lų baze, iš kurios palestiniečiai ir kitos arabų grupės 

galėtų veržtis į Izraelį. Libano vyriausybė ir karo va
dovybė buvo priešingos tokiai politikai. Susitarti buvo 
neįmanoma, teko persiimtu Tos grumtynės dėl šio prin
cipo tęsiamos dar ir šiandien. • ■ - r 'U.-

Atrodo, kad tarpusavės grumtynės laimėjo Izrae
lio priešai, Libanas gali tapti baze, iš kurios palestinie
čiai galės veržtis i Izraelį. Armijoje buvę libaniečiai pa
sisakė prieš prezidentą Suleiman Franjieh, bet jis, kaip 
libanietė, yra principų žmogus. Jis net ir sunkiausiomis 
valandomis nepasiduoda jėgai. Toks yra ne jis vienas, 
bet daugelis libaniečių. Kaip valstybinės galios netekęs 
prezidentas, taip ir daugelis Libano karių ir kovotojų 
už krašto nepriklausomybę ir nenorą kištis į Izraelitų 
ir palestiniečių kovas, jis kovoja už laisvą ir nepriklau
somą Libaną.-Libano krikščionys labai griežtai pasipie- 
šino Arabų Lygos nutarimui siųsti į Libaną “taikos kor
puso kuopas”. Arabų Lyga pavergs Libaną ir panaudosi 
kovai prieš Izraelį. Libaniečiai krikščionys pasitiki Si
rijos prezidentu Asadu ir prašo leisti jam įvesti tvarką 
ir sugrąžinti taiką Libane.

Kaip prieš 3000 metų libaniečių grožis buvo ne tik 
paviršiuje, bet ir viduje, taip libaniečiai ir šiandien ko
voja dėl tų didžiųjų principų — laisvės, nepriklausomy
bės ir taikos su kaimynais. Kova sunki, bet ją teks lai
mėti, nes kitaip nebus taikos.

Paskutines paliaubas buvo primetę Kaire susirinku-

tyje prasidėjo kautynės, kurių iki šio meto niekas nepa
jėgė sustabdyti. Be to; praeitą penktadienį Libano krik
ščionių vadai paskelbė, kad jiems nepriimtini Arabu Ly
gos taikos nešėjai. Libano krikščionys atmeta arabui 
“taikos karių” siuntimą, nes jie yra Įsitikinę, kad arabų 
“taikos korpusas” bandys pavergti krašto gyventojus. 
Krikščionių vadai reikalauja, kad leistų Sirijos kariams 
suvaldyti ginkluotas gaujas ir sudaryti sąlygas patiems 
libaniečiams tvarkytis.

Prieš tris tūkstančių metų Libanas to meto pasaulyje 
buvo žinomas aukščiausiais kedrais ir gražiausiomis 
moterimis. Libano kadrus pirko kiekvienas kraštas, ku
ris mokėjo statyti laivus ir pajėgė naudoti bures. Liba
no kedrai buvo reikalingi laivų statybai- Jie tiko laivų 
stiebams ir kitoms laivų dalims. Libano kalnuose au
gančius kedrus smarkiai supdavo rudens vėjas, o laivo 
stiebus lankstydavo jūroje ištiktos audros. Stiebai liko 
ir treškėjo, bet nelūžo, todėl už juos brangiai mokėjo ir 
iš Libano juos plukdydavo Į Kartageną, Kadiksą, Bor
deaux, Londoną bei Amsterdamą. /

Dar gražesnes negu kedrai buvo Libano moterys, 
baltaodės juodbruvės, lieknos kaip kedrai, vingiuotos, 
kaip Libano kalnai, o akių gilyje atsispindėdavo giliau
sias Viduržemių jūros vaiskumas. Karalius Salamonas, 

• garsiausias Palestinos valdytojas, ir moterų žinovas,

džia, lygiai taip ir tarėjų elgta
si. Knygos autorius rašo, jog 
pirmiausiai iš Lietuvos į Vokie
tiją išsiuntęs šeimą, o vėliau ir 
pats išvažiavo, bet nė žodžiu ne
užsiminta, kodėl neduota jokių 
nurodymų įstaigų viriininkams, 
kaip pasielgti su valdiniu ar vi
suomeniniu turtu, ką daryti su 
įstaigų archyvais. Tiek Smeto
nos valdžios, tide tarėjų nesu
planuota, ką gelbėti, ką naikinti.

Smetonos išvažiavimas, bėgi
mu vadinamas, buvo pirmas toks, 
o tarėjai, nors ir turėjo J. M. 
peikiamą Smetonos pavyzdį, pa-

atėmė, bet apvogė ir tuos žmo
nes, kurie savo darbu buvo vie
ną kitą litą susitaupę ir banke 
laikė. , . '

Vokiečių okupacinė valdžia 
1342 m. prisistatė esanti “ge
radarė” — pradėjo bdševikų 
atimtas santaupas markėmis iš
mokėti. Vilniuje skaičiau pogrin-

Matulionis nėra: originalus. Pa
našių kaltinimų girdėjome dar 
Vokietijoje DP stovyklose gy
vendami, kai iš Lietuvos pabė
gusieji vyskupai ganytojišku 
laišku aiškino, jog bolševikų oku
pacija esanti Dievos bausmė lie
tuviams^.

tarėjų valdžios pajuokai, “Nera

pyje rašo, jog vokietis pasipa
sakojęs, kad jis Kaune nuo karo 
muziejaus nuėmęs Lietuvos Vy
tį ir Šiauliuose, kartu su vokiš-

saugojęs, kad nepatektų išnie
kinimui į rusų rankas. Taigi, 
Lietuvos Vytį vokietis gelbėjo, 
kaip jis sako, nuo išniekinimo, 
o lietuviai tik vieni kitus kalti
na dėl netvarkingos tautos ap
leidimo.

Smetonai, kad jis į aukštas Vai

čius (agr.-J. Tabelį, karininką

narna nepasiduoti nacių apgau-

taupytojo, banko knygelę, kad

buvo sutaupyta. Esą, kada nors 
vokiečiai Lietuvai pateiks sąskai
tą už taip išmokėtas buvusias 
litu santaupas..

Teisingi ar neteisingi buvo to
kie vokiečių “mielaširdingumo” 
aiškinimai, bet ‘^Naremin Die
nų'’ knygoje nęužtikau finansų

Kongresmanas Derwinski 
sutaupė Čikagai kasmet 
po 6 milijonus dolerių
WASHINGTONAS. (KW) — 

Kongresmanas Edward Derwins- 
ki (R., UI.) birželio 3 dieną pra- 
vesdamąs Atstovų Rūmuose pa
keitimus Federalinės Vandens

ne naudoja Michiganp ežero van
denį, sutaupė daugiau kaip še
šis milijonus dolerių. Kongrea-

šąs parėmė Chicagos Sanitariuiz

kiečių p
Iš dienoraščio nieko nežinomą, 

ar finaisų tarėjas rūpinosi, ar 
darė ką nors, kad būtų surinkti 
daviniai, kiek ir kokių turtų iš 
Lietuvos vcįkjefiais išgabena ir 
kad būtų imtasi sudaryti nors 
apytikris statistiką.

Užmiršta kankinių knyga
“Neramių Dienų” knygoje vi

sai nepaliestas reikalas suregis
truoti bolševikų nužudytuosius,

Jei nebūtų tos kongresmano 
Derwinskio pateiktos ir priimta# 
pataisos nuostatų, tai Sanitari-

ti atskaitos su vandens vartoto-

Prie didėjančios infliacijos ir 
miesto valdžios pajamos mažė
jant, būtų neįmanoma mokesčių 
mokėtojams mokesčius padvi
gubinti, kalbėjo kongr. Derwins- 
kis gindamas savo pataisas prie 
jau priimto biliaus. <

liaupsinamas privedė valstybę .kalėjimuose laikytus bei Sibiran 
prie tokios padėties, kad net 19391 ištremtus. O juk tarėjų, veikimo 
m. mobilizacija nepasisekė, kad 
po to subliūško karinė vadovybė 
ir Lietuva atiteko okupantui be 
simbolinio pasipriešinimo šūvio.

Užimtuose mažųjų tautų kraš
tuose suorganizuotus karinius 
dalinius vokiečiai ne tiek kovai 
prieš bolševikus siuntė, tiek pa- mis kalbomis išspausdinti-ir net

metais labai lengva buvo tai pa
daryti. žinias galėjo surinkti se
niūnai, viršaičiai-ir-miestų bur
mistrai.

Vardinis kankinių.
pažymint jų profesijas ir 
vietas, buvo galima net svetimo-

NAUJIENAS
MAU11EMAS

SKAITY1I "NAVJ IENAS’“'

JONAS AUGUSTAITIS

ALEKSANDRAS TENISONAS - 
ŽEMAITIJOS GIRIŲ TAKAIS

Tas suteikė žmonėms darbo ir papildomų valstybei pa
jamų. Urėdas žemaitis įvedė naujovių miško atžel- 
dinimo, apsaugos nuo gaisrų srityje ir LL (Iš patiek
tų 1939 m. miško pajamų — 24,822.629 litų, 6.663.240 
litų buvo už stačią parduotą mišką, 17,846,010 litų 
už pagamintą miško medžiagą. 311.370 litų už miš
ko žemės naudojimą (V. ž. Nr. 701, §37). Alytuje 
mišk. inž. dr. SL Kripas (baigęs miškų mokslus Tha- 
randte, Vok.) įsteigė terpentino — kalifonįjos įmo
nę ir medžio anglies paruošimą gazo peneratoriams. 
Esant tinkamesniam — pažangesniam Miškų Dep-to 
direktoriui, pažanga būtų buvusi daug didesnė.

Be šios negatyvios St. Vaiciekausko veiklos, Ski
pitis teisina jo lenkiškumą. Skipitis gerai pažinojęs 
jo šeimą — jo tėvą “paprastą žemaitį kamieti”, pra
turtėjusį iš linų ir pakulų prekybos, nusipirkusį prie 
Kaltinėnų 300 ha dvarelį ir tik “pramokęs lenkiškai 
kalbėti”, o “Vaiciekauskų motinėlė visai nemokėjo^ 
lenkiškai” (ibid, Skipitis, psl. 269). Tėvui mirus, 
motina su 4 sūnumis paveldėjo tą dvąrelį, nuvežė 
vaikus j Kražius privačiai išmokyti lenkų kall>os. Iš
ėjęs mokslus, subrendęs. St. Vaiciekauskis vedė kai
myno Juknevičiaus dukrą, kalbėjusią šeimoje lenki
škai. bet ir Juknevičiai buvę žemaičiai ir mokėjo že
maitiškai “neblogiau, negu lenkiškai”. Skipitis daro 
išvadą, sakydamas: “Taigi, kalbos, kad SL Vaicie
kauskis buvo bajoras (L. Enciklopedija rašo, kad 
jis buvo sulenkėjusių bajorų kilmės), visai neatitin
ka tikrenybei"’ (ibid, psl. 270). Skipitis teisina Vai

ciekausko lenkiškumą, sakydamas: “Anais laikais 
Žemaitijos dvarininkai, kad ir būdami gryniausi že
maičiai, laikė būtinu dalyku išmokyti vaikus-lenkiškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti (ibid. psl. 269). Tačiau pats 
Skipitis įrodinėjo, kad jie nebuvo žemaičių dvarinin
kų - bajorų kilmės, bet per praturtėjimą siekė lenkiš
kumo. Neužmirština, kad tai vyko po 1907 m., po spau
dos grąžinimo, kylant-didžiausiai lietuvybės atgavimo 
— susipratimo bangai, ir tokio lenkiškumo naujadarai 
kartais būdavo žalingiausi lietuviams.

Atsižvelgiant dabar j tai, kas čia išdėstyta, neabe
jotinai galima ' atsakyti į pagrindinį klausimą — ku
riais motyvais SL Vaiciekauskis, miškininkystės pa
žangos kliudytojas, rytietiškų pažiūrų biurokratas, len
kuojantis, sugebėjo išsilaikyti virš 10 metų Miškų De
partamento poste?

Pataikaudamas ž. Cltio ministeriui J. Aleksai, o 
šis Smetonai, reikalaujant iš miškininkų svarbiausia— 
disciplinos, formalės tarnybos, kaip ir SnTetona pirma 
reikalavo “susiklausimo”, kas Aleksai — Smetonai pa
tiko, o jo pasinesimas į lenkiškumą sutapo su dvaro po
litika, be kurio pritarimo negalėjo būti skiriamas nei 
vienas aukštas valdininkas. Tad galutiną miškininky
stės pažangos trukdymą sudarė Smetonos — Tautos 
vado diktatūros režimas...

1936 m. Žemės Ckio ministeris SL Putvinskis (ži
nomo .šaulių Sąjungos įkūrėjo Putvio sūnus) vyriau
siu miškų administratoriumi (direktoriumi) paskyrė 
mokslingą miškininką Antaną Rukuižą. Miškininkas J. 
Kuprionis (dabar prof. Amerikoje.) apie tai rašo; '“J jo 
(Rukuižos) rankas buvo perduotas visas Lietuvos miš
kų ūkis. Su tuo padėtiš diametraliai pasikeitė. Jis be
veik iš pagrindų pertvarkė miškų administraciją. Atė
jo naujos, jaunos, savas mokyklas išėjusios ir gerai pa-

siruošiusios jėgos” (J. Kuprionis, Girios Aidai, 1967 — 
1968, Nr. 25, 26).' O teisininkas Skipitis apie tai rašo: 
“Jam atėjus direktoriauti viskas esą pradėjo tiesiog 
šuoliais eiti pirmyn. Buvo atstatyta Miškų akademija 
Dotnuvoje, įsteigtas miškų želdinimo fondas ne tik 
sparčiam miškų želdinimui ir dekoratyvinių medžių 
auginimui, bet ir miškų tyrimui bei miškų mokslo lite
ratūros leidimui...” (Skipitis, psL 272). Atrodo, kad A 
Rukuižos paskyrimą daugelis sutiko palankiai, čia 
tik prisimintina, kad A. Rukniža, jaunas grįgęs 1918 
m. Lietuvon iš Rusijos, daugiausia dirbo miškininką 
paruošimo srityje, mokytojaudamas ir profesoriauda
mas iki paskyrimo Miškų Departamento direktorium. 
Atrodo, jis ir kiti pažangesni miškininkai per mažai re
agavo į Vaiciekausko Lietuvos miškininkystei žalingą 
politiką, kitaip sakant, nieko naudingo miškam neda
vusią. Prisimenu tik vieną vienintelį jauno miškinin-’ 
ko straipsnį, baigusio mokslus Vokietijoje, V. žarnai-, 
čio) aštrią miškininkystės politikos kritiką, rodos 1925 
m. tautininkų žurnale “Lietuvyje” A. Smetonos f ak
li n ai redaguojamame. Tai buvo tos kritikos pradžia.

Buvo tai, rodos, 1932 m., po to, kai V, žemaitis, 
tuomet L, Miškininkų Sąjungos pirmininkas, drauge su 
valdybos nariu Jonu Vilčinsku įteikė L. Miškų. Sąjun
gos visuotino suvažiavimo priimtą rezoliuciją, reika
laujančią atšaukti mišką ūkiui ir teismams vieną ža
lingą Miškų Departamento aplinkraštį, tai jį pasirašęs 
Stasys Vaiciekauskis — Joną Vilčinską nubaudė tarny
biniu papeikimų, o V, Žemaitį ■— prašė Valstybės Gy
nėją nubausti už jo’apKakraščiA nepildymą ir ryšium 
su tuo pasirūpinti, kad būtų priteisti iŠ jo būk susidarę 
virš 2000 litų valstybei nuostolių. Valstybės Gynėjas, 
išžiūrėjęs bylą, nerado jokio nusikaltimo ir kaltinimą 
nutraukė. Maža to, per Teisingumo Ministerį pareika-

lavo, kad žalingąjį miškų administracijai ir teismams 
aplinkraštį SL Vaiciekauskis'neatidėliojant atšauktų, 
ką jis ir padarė. Priešingu atveju V. žemaičiui būtų-te- 
kę apleisti miškų tarnybą.

Iš viso to, išvada: jei nebūtų trukdoma rusiškojo* 
rytietiškojo tipo biurokratų, palaikomų Smetonos re
žimo, miškų ūkio pažanga būtų buvusi žymiai dide
snė. Tai visai panašiai kaip ir su geležinkelių pažan
ga. Ir ji buvo trukdoma tų pačių vadistinio režimo jė
gų (Naujienos, 1976, sausis kovas...-Dviejų, pasau
lėžiūrų varžybos),

JUSTINAS &ERCNAS

Žemės reformos pagrindai

Paskutiniame savo knygos skyriuje A. Tenisoaas 
per 35 push (323—358) aprašinėja ūkininko 
šerūno iš Jerubaičių kaimo, Plungės girininkijos ra
jono, bylą dėl Seruniškės ūkio, užgrobto ne teisė tu-bū- 
du Plungės kunigaikščio Oginskio.

Si byla rusų teismuose tęsėsi apie 30 melų ir per 
dvi kartas. Dėl jos Justinas Seninas tris kartus pėsįbs 
suvaikščiojo į Petersburgą pas Senato pirmūrinką pa
siskųsti ir .prašyti teisėtos pagalbos.

Tenisonas visą tą bylą aprašinėja pagal paties Ju
stino šerūao pasakojimą, atvykus jam į ^riznakiją 
gandaros reikalu ir taip pat pagal Valstybės kontrolės 
revizoriaus V, Giedraičio Mintijimus laike revizijos Je-. 
mbaiėSų‘nriške:

(Bus daugiau)
SKAITYKITE IR PLATINKITE 
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DR. ANNA BALIONAS- 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS2 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS . 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS
> INKSTŲ IR ŠLAHMO TAKŲ 

CHIRURGIJA .
T.taf, 695-0533 

fox Valley MaCical Center 
860 SUMMIT STREET 

“ROUTE 58, ELGINriLLINOtT“

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 45S49 

Rexid.: 388-2233 
OFISO \ALANDOS: 

Pirmadieniaia ir ketvirtai 1—7 vat, 
antrai., penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Felice Carena * Jokūbas ’ (tapyba)

Čia skaitytci.** labai nepa- teisėjai bylas gr^it išsprendė, 
akintas, nes ėudis ’’nedaug” opozicijos veikėjai iškrito iš 

b i ai neaišku, ir klai<iinuntis. apylinkių valdybų, kiti buvo
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

■ v.

vo suvilk- pažeminti.
t Dabar skaitytojui, tikiu, ai-
jšku, kodėl visoms komisijoms
! reikėjo net ištiso mėnesio bal- manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik mrže- 
sams skaičiuoti. Darbas pasi- 

'darė toks sudėtingas!
Apie rinkimus mažai rašo 

jų oficiozas “Draugas”, nes 
tikrųjų nėra ko ir rašyti.

Atrodo, naujai tarybai vėl į mirtis yra iiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mU
reiks keisti statutą, kad 1979 rvsieii? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
m. rinkiniai būtų vykdomi tik nemokamai. Rašykite: 
korespondenci ui u būdu! g

Bus lengva ir patogu, gal
vadinamiems

“skalikams” reiks daugiau pa
.iakstvti! A. Puodžiūnas

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EiSiNAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. . Jei neat
siliepia. skambinti Ml. 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street .

Valandos pagal: susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
4394441-5614605 ~ - 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.JS

Telefonas atsakomas 12 vai.^,/ 
*r r- ? 
Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 

Tik susitarus. • '
Trečiadieniais uždaryta.

Ar. L B. “aktyvistai” sugebės surežisuoti 
rinkimus po trijų metų??

/ : ovL*.’ ■ ’
Šiemet L. B-nės tariami rin

kiniai balandžio 24 — 25 die- ' r* ' r - --

nonijs į ĮL B. Tarybą įvyko sa
votiškoj'įtampoje, nes kelis mė 
nesiūs prieš juos keli -arogan- 
tai savais 'straipsniais “gazdi-* 
no” susidariusią opoziciją obal 
siais, kaip “visuomenė aiškiai 
pasisakys, kieno pusėje tiesa; 
bus sutraškintas kelių pasime
tusių asmenų sauvaliavimas 
bei garbės troškimas ir pan.”

Rinkimai įvyko numatyta 
data. Prabėgo mėnuo, bet re-' 
zultatų kaip nėra, taip nėra. Vi 
suomenė aiškiai suprato, kad 
čia kažkas negerai, nes ankš
čiau panašiais atvejais rezulta
tai būdavo skelbiami tuoj po 
keliu dienų.'

Pagaliau “Drauge” gegužės 
26 dieną buvo paskelbti galuti
niai rinkimų duomenys. Proto
kolą pasirašė trijų' asmenų, ko

SUSIRINKIMŲ

UTENOS APSKRITIES KLUBO pus
metinis susirinkimas bus antradienį 
birželio 15 d. 7 vai. vak. Vaičiūno 
svetainėje, 4258 So. Maplewood Ave. 
Yra daug svarbiu reikalu aptarti, 
prašome visus atsilankyti. Bus ir pa- 
sivaišinimų. , VALDYBA

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

ka£ba LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR ' 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: an^zad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso te lef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545 .•

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO pus
metinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadieni. birželio 16 . d. 1:00 vai. po 
pietų Gintaro salėje, 2548 W. 69th 
St. Nariai kviečiami atsilankyti. Yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir lai
kas užsimokėti duokles, nes per va
saros karščius bus atostogos. Bus lt 
vaišės. Rožė Didžgalvis. rast.

LIETUVIU MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS pusmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 14 d. p. Zolpienės namuose, 
3554 So?Halsted St kaip 1 vaL po 
pietų. Narės prašomos dalyvauti. Po 
.susirinkimo .bus vaišės.

. Nut. Raštininke

DR. VYT. TAURAS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST~59th STREET'

Tai.: PR M223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAi

M0 V IN G 
‘ČLėrdimai — Pilna-apdraudė 

. “6 ŽEMA KAlNAiir
. , R._ Š E R Ė NŲĮ»£

Tel. WA 5-8063

misija (Audėnas, Jankūnas ir 
Vėblaitis).

Protokole pažymėta, kad rin 
kūnuose dah-vavo 7,428 asme
nys. čia pat pastebima, kad. 
net 450 balsų dėl įvairių prie
žasčių neužskaityti. Taip ir 
skaitytojui neaišku, kiek paga
liau buvo galiojančių balsų —- 
7,428 ar nuo tos sumos -reikia 
atmesti tuos 450, kurie buvo ne 
užskaityti. - Toks jau neaiškus 
tas. protokolas.

Toliau vra vadinami kan-
•. - - * ’.A.

didatai pagal apygardas, gavę 
daugiausiai balsų ir išrinkti į 
Tarybą. Iš tų balsų skaitytojas 
mažai oreintuojasi; nes jis ne
žino, kiek galiojančių, balsų 
buvo atskirose apygardose. To 
skaičiaus rinkimų komisija ne 
patiekė, (galimas daiktas jie 
buvo sąmoningai nutylėti, kad 
skaitytojui nekiltų mintis juos 
aritmetiškai sudėti.) Iš įvairių 
tuo traukų, kurios pasirodė 
“Drauge^ -darosi—toks■;>yaiz- Į 
das: Vid. Vakarų apygardoje 
balsavo 2,200 asmenų. New 
•Yorko apygardoj būta’ 690 bal
sų, New Jersey — 602 ir Con- 
neetieute — 630.

Kiek galiojančių balsų buvo 
atiduota likusiose 6 apygardo
se — tegul skaitytojas spėlio
ja.

Svarbiausia, protokole nie
ko nepasakyta, kiek balsavo 
paštu, o, tas skaičius mus la
biausiai ir" domintų.

Esminiai balsavimas paštu 
gal ir nebūtų blogas dalykas: 
reikia duoti progos pabalsuoti 
ligoniui, važiuojančiam-ar to
liau gyvenančiam asmeniui, 
kuris daug metų buvo gyvenęs 
senoj apylinkėj, turi ja? senti
mentų ir toliau nori jai pri- 
klansyti. Tokių asmenų apy
linkėje, savaime aišku, susi
daro tik keletas dešimčių. . Ir 
jie,,rinkimų rezultatų nepakei

j i. nčių
■ Ir ‘ šiuos L & 
k j>us. Labai jefla.

3. Kviklys vedamaja 
■>>c patiekia šiek tiek ir-statis-} 
linių žinių apie praėjusius rin 
kinius. Įdomu ptisiuiiiili, kad 
prieš 3 meiuv Ly. 1973 metais, 
baisavo 10,439 lietuviai. j 

Išvada, šiemet balsavo net 
3.000 asmenų mažiau. logiš
kai imant, šiuo»i rinkimuose 
u į ėjo dalyv».*i*; iki 12,000 — 
L'i.000 žmonių. Organizacija 
tobulėja, ja sasitiosnėjimas di- tiems

■ a, gerai atlikti darbai pri
lekia daugiaę .ŽPtuniu.
O kas išėjo?
.Ai oganlai, g irbėtroskos, į- 

vairūs vadukai sugriovė ilgai 
statytą pastatą!

Jie sauvaliavo Garbes Teis-j 
nio institucija (rinkti teisėjai 
arta patys pasitraukė ar buvo 
p*’versti tą padaryti).

Jų vietas užėmė nuo gatvės 
paimti piliečiai, kurie apie 
“garbę” supratimo neturi. (J

"Žiūrėkite, broliai, j save pašaukimą, kad nedaug yra išmintingų kū
nų, nedaug galingų, nedaug aukštos kilmes yra pašaukta" — 1 Kor, 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie

minti* širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje.
i Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin- 

ir kurios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik- 
iš ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody-

I ti tikrais ir ištikirmis Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš-

. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

nas asmuo, kuris, organizavo 
pačią pirmąją — sportininkų 
ekskursiją j ok. Lietuvą oku
panto pagarbinti^

Taigi, taip vadinami garbės

TĖVAS 1R SONUS

Gyv. Rhinelander, Wisconsin

RANGE 
RREIS 
WILDFIRE t

2 Metų Mirties Sukaktis

Mirė 1974 metų birželio mėn. 14 diena, sulaukęs 81 metu amžiaus. 
Viręs Lietuvoje. -Kruopių vals., Kalnelių kaimo

Palaidotas -Northwood Memorial Garden kapinėse, Rhinelander, 
Wisconsią.:.<- -.Į

. nuliūdę: žmona Nellie, gimusi Abraškevičiūtė, sesuo An
tanina Valautienė,'gyv. Lietuvoje ir kiti giminės draugai bei pažįstami. ■

p ■ ’: •’ ' -
.Tavęs, Mūsų - Brangiausias, niekuomet neužmiršimo Tu pas 

EūUįTjati nebesūgriS, oet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nurisima 
Tebūna . Tau lengva s žemelė.

Nuliūdę lieka:
žmona, sesuo, giminės.

/•

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus Įo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted St^ Chicago, Ill. 60608
✓

V. Tumasonis, JA. C
C H I R U fe^G'A S . 

2454 WEST Tirt* STREET
Ofise Hlef.: HEmft>ck 4-2123 ~ ' '
R.iid. H I* f.: Gibson1 8-6T95

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HB 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai teleį GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protėjai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports! ir t t.

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Te L: FRontier 6-1892

2250 West 63rd St.. Chicago III. 60429 
Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau®*** Ir xzthX

pnl papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. A

ROY k .PETRO (PUT?>^i rbAS), 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

į ’ĮMogybė tik tą, kad paštu 
hąjsimja asmenys, kurie gyve- 
nąp.nuo balsavimo būstinės už 
bloko ar „kelių.- Dar kas svar
bu. kad jų balsus j būstines 
r v ša tai dienai paleisti “skaii- 
k' i’-, kurie lak- > aplinkui pas 
visokius senukas ir vaikėzus, 
kurie niekada negirdėjo, kad 
tokia b^nė iš.viso egzistuoja ir 
v*)ka tuos vadinamus balsus

4 - - -

glėbiais! į būstinę. Tų vadina- 
-r-Jų “skalikų” darbą dažnai ai 
Leką apylinkių valdybos na
riai. rinkiminės komisijos as
menys, o kaft’iis ir labai neai
škūs “savanoriai”.

štai dėl ko visuomenė no
rėjo sužinoti, kiek buvo tų “mi 
rir ių dūšelių”, kurios negalė
jo asmeniškai atvykti ir pabal- 
SLK’ti. • . '.'i

Tos pačios d’.mos, “Drauge” 
r-ed. Kviklys džijugiasi. kad 
rinkimai buvo pavyzdingi ir 
gerai pavyko. Jis pažymi, kad, 
korespondenemi.: būdu bal
suotojų buvo nedaug..

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBA į, 259 psl., liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinimą. x—---- ------ ---------------- --------------- *

Dr. Ą. J, Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________
Minkštais viršeliais tik ..._________ ___ __________

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

$8.00

S3.00 
$2.00

S2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos karnos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 Šo. HALSTED ST^ CHICAGO,’iLL. 6060b •

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, Cc. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygŲ ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai,’ 
kaina $2.00. Knygelė joms bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608.

2533 W. 71st Street
TeleL: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
TeleL: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUJAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1'41-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių t
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTk

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1444? Se. 50th Ave„ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) - j

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

■—;------- -—■—““—----------------------- 1

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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The First and Greatest
' Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News 
pyblnhed by The LafhuanLui New* Pufcluhing CoM Ine.

1739 So. Haisted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-61OO 
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kELR WANTED - fttALa

Darbininkę Reiki*

MECHANIC - WELDER

Vigus kviečia talkon
artimiesiems, liku- 

surinkli duomenys rodo, 
sumokėjo sovielų val-

1‘r.idėjus rusams leisti siųsti dovanas 

kitoje geležinės uždangos pusėje 

vien Ik Amerikos lietuviai limitais 

džiai virš •"»() milijonų dolerių.
Chicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą “incl- ‘ 

žiainą karvute” iš rusų atimti. Komitetą 
Amerikos 

šeima yra sumokėjusi

sieins

I.:hI

iš rusu atiinii. Koiintvlus nori sava darbą pa
remti faktais, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam { 
tiksliu žiniij, kiek per visą laiką šeima yra sumokėjusi rusams I 
muito. liūtu naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje IJe-j 
tuvoje likusią aidimąją

Ne būtinai siusti šiam 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais 
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, lai mielu noru pri- ! 
imsime pačias blankas arba fotostatines ją kopijas. Jeigu ir to 
negalma padaryti, tai prašome iš blanku išrašyti sumą, kiek 
muito išmokėta Sovietą Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: CEASE j 

- 1)1 TIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 6p629.

i'ei uvius

vargą ir skurdą-
blankas, kurias siuntinių

iii būti šeiniai rei- * i

komitetui

.įgįĮg

| I Š CHICAGOS IR
I APYLINKIŲ

O

Mirusiųjų pagerbimas
Chicagos Kazimierinėse

vadinameKazimierinėniis
Chicagos lietuvų katalikų kapi
nes, kur pagal susiklojusias 
dorines - 
laidojami

tarpu turėta nesusipratimų 
tų kapinių administracija 
mirusiųjų laidojimo būdo, 

lx-t dabar tas dalykas jau susi
tvarkė, ir bus geriau jo daugiau 
neprisiminti.

Š. m. gegužės 31 d. — tai mi
rusiųjų prisiminimo dieną ka

susi rinko tūkstan-

kur pagal 
religines tradicijais, 

mūsų mirusieji. Vie-

zim ievinėse

—

i?

čiai Chicagos lietuvių prisimin
ti ir pagal savo dorines-religines 
tradicijas pagerbti mūsų įni
rusiuosius- Daugiausia buvo 
pavienių asmenų, paskirų šei
nių, bet būta apsčiai ir mūsų 
organizacijų, kaip pav., Vyčiai, 
šauliai. Skautai, Ateitininkai, 
net ir vaikučiai - jaunučiai, ku
rie padėjo visų vardu gėlių 
puokštes ir vainikus ant miru
siųjų kapų. .• F.*

Mūsų mirusieji kazimierinė
se buvo prisiminti, pirmiausia 
Šv. Mišiose, kurias atnašavo iir 
jose pamokslą pasakė kun. V. 
Rimšelis.

Per šv. Mišias giedojo Cice
ro parapijos choras.

Po to visi susirinko prie ka
pinių steigėjų ] 
pasakyta poros pasauliečių

pagerbti musų
Daugiausia

paminklo, kur j
------- ’ i ir.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Haisted -et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTI NAS

p

SIUNTINIAI J LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ’ Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.

MAISTAS Jš EUROPOS SANDĖLIŲ.. . .

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.9209

*

=*

s*

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.TUS

iVAUJITOJOMS šiemet suėjo 60_ meta. .Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

nūs ir atliekant būtinas pareigas’amžinam"hėturybfe "SuSmui"skei-
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos suaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platininio vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją įgalia^ 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvią demokratines grupes, ją bendras Institu

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją įgaliok

cijas ir remia visą lietuvią bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tylimą lietuvią daugumą šiais pasimetimo, reto

rikos ir _po Itin i u iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net Mtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
rikos ir poltiniu iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
f----- -*; • o_____________________________ 2____"---------------- “
nas yra mada- Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

.^bdėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinią metu proga 

spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, siekiant visuotino

skelbdama platinimo vają, kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, siekiant visuotino lie^ 
ruvišką reikalą renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ metą__ $16.00,

trims mėn. —— $8.50, vienam men. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metą — $14.00, vienam min. — $2.50. Užsieniuo- 
** — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama sivattf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. 
M mt OT M m MB H- MB, MB Mb I— am 4nr m mb , —

NAUJIENOS,
F-39 So. Haisted St^
Chicago, UI. 60608

Q Siunčiu-------------- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

0 Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

A — NAUJIENOS, ChT^AGO t, ILL. — MONDAY JUNE 14. 1976
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“Moi-Meme” — A. Cooper autoportretas

■t\

For plant in heavy metal industry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experiėnęe.-8teą<įy—work- Excellent 
working’conditions.

Must speak English.

R. LAVIN’ and SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.

REAL ESTATE cos SALE 
Namai,, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Name!, Žemė — Pardavimui

J

i An equal opportunity employer

v

turinio kalbu irG

RENTING IN GENERAL 
N u o m o *

3Vz ROOM APARTMENT for rent, 
partially furnished. Ideal for single 
or elderly couple. 1600 North — 1 
block west of Wells.

Call MO 4-1216.

bilių aikštės. Prekes galima ap- 
žūrėti birželio 25 d. nuo 2 jki 
4 vai. popiet. Daiktai parduo
dami suaugusiems nuo 18 m. 
amžiaus.

— Aukštesnuiosius Lituanis
tikos kursus Toronte baigė 7 
studentai Rima B'umbulytė, 
Sandra Bakevičiūtė, Nijolė Či-
žikaitė, Vytenis Danaitis, Daiva 
Sinkevičiūtė, d?rariė šarkutė ir

I > • £.

Loreta Ulbaitė. Kursų adminis-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS'ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

. DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

.MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PCfHAS KAZANAUSKAS. PreziiUnlas

CJhicap^ IF2212 Vy. Cermai, Roa? Virginia 1-11M

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRA~J

X ^BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. 778-2233

Visų LIETUVIU LAIKRASTIS UZ TAUTOS LAISVĘ
Gr.

«•(
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SAVINLNTKAS PARDUODA 2 butu 
po 6 kambarius mūrini namą prie 
66tos ir Rockwell. Tel. 839-1611.

pasaulietinio 
vėl pasimelsta už mirusiuosius, 
maldoms vadovaujant kapinių 
direktoriui Cicero

! kun. Stankevičiui.
Tą pačią iškilmingą mirusių

jų prisiminimo dieną daugeliui 
lietuvių dalyvaujant, buvo irgi 
pašventinti pereitais metais mi- 
rusųjų žinomų Chicagos lietu
vių — Dr. R- Tijūnienės ir J. 
Kavaliauskienės paminklai, ku
rių pirmąjį šventino mirusio
sios likusio 
kun. Vilutis, o antrąjį kun. V.

Abu paminklai

klebonui

vyro giminaitis

Zakarauskas.
stilingi, gražūs ir brangūs, pa
statyti likusiųjų vyrų, nesigai
lint tam didelių pinigų.

Gražus mirusiųjų prisimini
mas buvo ir mūsų Tautinėse 
kapinėse, bet apie tai jau buvo 
kitų rašyta “Naujienose”. Ma-

Malonu buvo 
susipažinti su jaunojo intelek
tualo dr. Rolando tėvu p. Bro
nium Ginčausku, kuris aplankė 
Naujienas, apžiūrėjo spaustuvę, 
susitiko su dabar Naujienose 
dirbančiu teisininku ir visuo
menės veikėju Pranu Šulu. Dė
kui už dėmesį, paramą ir už vi
zitą.

— Ksaveras J. Semaška, Pprt 
Huron, Mich., pratęsdamas 
prenumeratą, tarp kita ko taip 
rašo:-.. “Prisidedu prie Naujie
nų Mašinų fondo su $5. Vėliau 
prisiųsiu daugiau, nors esu se
nas pensininkas. Naujienas skai 
tau nuo pat pirmojo numerio, 
joms pasirodžius ant šios že
mės rutulio. Naujienos visuo
met kovojo, ir tebekovoja už 
Lietuvos laisvę ir jos žmonių

tezijos srityse.

Mich.,

lonu, kad dabar jau nebėra mū- gerovę. Todėl lai gyvuoja mūsų 
sų tarpe tų visų ginčų, nesusi
pratimų dėl lietuvių laidojimo 
tose kapinėse, kad tam jų lai- 
dojiniui dabar jau nebepriešta- 
r-auja nei mūsų kunigai, kaip 
kada būdavo anksčiau- Visiems 
mūsų įnirusiems tebūnie ir vi
sų mūsų tikra bei vienoda pa
garba.

seniausias dienraštis ir jo pui
kūs bendradarbiai.”

— Chicagos Parkų Distrik- 
tas atidarys esančių 70 plauky
mo baseinų birželio 23 d. Va
saros koncertai Grant Parko 
estradoje prasidės birželio 26

R. Paulius

TRUMPAI
1 į , --------- iu.r..,jt1-il1'j,p-,,,., "zamam!

— Dr. Rolandas Ginčauskas, 
Hammond, Ind., atsiliepė i 
Naujinu platinimo vajų ir įver
tino jų pastangas tapdamas ne 
tik nuolatiniu skaitytoju, bet ir 

Gavęs pirmąją algą, 
jis užsisakė Naujienas viene- 
riems metams ir paskyrė jų pa
ramai. amerikiečių ir Ameri
kos lietuvių įsitikinimu, laimin
gą skaičių — vienuolika dole
rių. Naujasis mūsų skaitytojas 
dr. R. Ginčauskas yra baigęs 
bendrosios medicinos mokslus 
ir dabar dirba Hammond ligo
ninėje praktikuodamasis

rėmėju.

Ind.,

anes-

d. 7 vai. vakaro; Programa — 
Saliutas Amerikai bus pakarto^
ta sekančią dieną tuo pat laiku.

— Balzeko Lietuviu Kultūros 
4012 Archer Avė., 

proga ruošia

E.

muziejus, 
10-čio sukakties 
priėmimą birželio 22 d. nuo 6 
iki 8:30 vai., vakaro. Svečius 
priims rengėjų komitetas iš E. 
ir F. Zapolių, D. ir J. Kwain ir 

ir J. Katauskų. Muziejaus
metinis piknikas bus liepos 11 
d. Balzckų sodyboje, New Buf
falo. Mich. Juozas Kwain yra 
pikniko rengimo pirmininkas.

— Chicagos Policijos admi- 
nislraiija parduos varžytinių 
būdu įvairius daiktus bei pre
kes birželo 26 d. 10 vai. ryto 
International amfiteatre, 4200 
So. Haisted St Įėjimas į šiau
rinę salę pro antruosius vartus 
iš vakaruose esančios automo-

£
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BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDĖJAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 
lel. 254-5551

8929 SO; HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

t
»

J

apsaugoti /Varpą nuo vandalu ir kitu Ii

M
Laisvės varpas pakabintas Philadetphiįoįe, Nepriklausomybės salėje. Varpą galima paliesti, 

.. . f___ i .* sRcaiiflni; .VaMA Hllft VSHČlalU 1F KITU 1I-bet negalima jam pakenkti. Valdžia ėmėsi pne moniu 
geniu.

JŪREIVIAIS ŠVEDAI NEDAVĖ
POLITINIŲ TREMTINIŲ TEISĖS

< ■f. : t Ii ’

Storoževoj įgula bandė pasiektUž

OALEY PRIĖMĖ PATI DIDŽIAUSIĄ 
įnCAGOSį VĖLIAVŲ PARADU

J J.
6 įvairiu yienetŲ maršavo Chicagos

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu, garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy-

62-fra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.

tratorius V. Taseckas, o lekto- mas gazu. 2 mašinų garažas.

arba

riys buvo G„ Paulionienė ir A. 
Rinkūnas. Kursai yra bendroje 
lituanistinės mokyklos siste
moje ir yra baigiamoji
XIII klasė- Kanados svetimo 
vadovybė lituanistinio švietimo 
pažymius įrašo į aukštesnio
sios mokyklos pažymėjimą.

— Illinois valstijos loterijoj 
birželio 10 d. Bicentennial loši
me laimėjo 40 ir 607, spalva — 
white,, valstija —Massachusetts. 
Double. Derby lošime birželio 
11 d. laimėjo šie numeriai: 059; 
5130; 07427; 810697, spalva — 
yellow.

— Dr. Jonas Valaitis, West
ern. Springs, III., yra prof. Ste
pono Kairio paminklui statyti 
komiteto pirmininkas, yicepir- 
mininkai — inž. K. Burba, inž. 
A. Didžiulis, žurn. A. Pužaus
kas, J. Petniūnas ir prof- J. Pu
zinas, inž. G. J. Lazauskas — 
sekr., inž. Jonas Krutulis, 7355 
So. Richmond St., Chicago, Ill. 
60629, yra komiteto iždininkas.

. — Lietuvių Pensininkų Sąjun
gos1 Chicago j e visuotinas narių
šūsirinkiniąs Įvyks šių metų bir-1
želio. mėp. 15 d. 2. vai. po’pietų
Guge Parko Fieldhouse (prie 
55.ir Western gatvių) patalpose. 
Programoje bus birželio trėmi
mų paminėjimas ir išlikusiųjų 
gyvų.kankinių pagerbimas. Pen
sininkai ir nepensininkai kvie- 

skaitlingai 
VALDYBA (pr.)

'čiami • susrinkime 
dalyvauti.

— Didelis pasirinkimas pa
veikslu ir rėmu. Dėl išsikėlimo 
į Fiordą kainos per pusę suma
žintos dail. Antano Petrikonio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W. 63 St. (prie Kedzie Avė.). 
Tel. 436-2112. Galerija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio 
mėnesį. (Pr.)

PIRKITE )AV TAUPYMO BONUS
* - f

i.

FIGHT HEART DISEASE 
B

GIVE HEART FUND

Nesenai išėjusi laukta >
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina 52.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. 1
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or- 

1^“

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St, Chicago, Illinois 60608

derj tokiu adresu:

a.- SSSi 7^74.^

L - o
Hi rH. i ?-

e W- . ; * ■
PARADA I

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

i] 
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 a. M.

Lietuviu kalne: ’sjsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■'•00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

*

TERRA
Br«ns«nyb<$, Li’krodilil, Dovanos 

visoms progoms.

3237 WEST Krd ST., CHICAGO

Ttief. 434-4666 •
sss?

z H

. A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGSHYBSS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

REpublic 7-1M1

*

j

"n m.......... s

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4G65 Archer Av.
Chicago, III. S0632. Tol. YA 7-5980
WWHBSWSW ,JUJJJILWMHIIU.ULWI1MIĮ|I1^.U1.JI14IUI 1.^IMI-JJUI.J.limJI

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

*

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. , ‘ 

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A U R A 1 T ? S

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

t

ėrnis gatvėmis, minėjo sukaktį . |-
Praeitą šęstadienį Chicagoje buvoLsuruoštas pats didžiausias

<į bet kada šitas miestas yra turėjęs. Wacker Drive 
ir State Street praėjo šimtai tūkstančių čikagiečių, nešini Ameri
kos vėliavas! Paradą suorganizavo specialus JAV 200 metų su- 

-kakči ai iminėti komitetas, vadovaujamas pulk. Reilley: Parado prie-

Daniją,* bet buvo bombarduotą. .' r
WASHINGTON, 1>.-C- -r- Sovietų valdžia turrdįięlį laivyną,

paradas, i
r State Š

bet laivyno karininkais dabartiniai Rusijos valdovai negali pasiti-
J?,/* ir- , ■*» *j » “ 4 — •*' ^1— - —. - -

n šakyje ėjo pats meras Daley, o vėliau, priėjus Jackson St., Daley 
užlipo į specialiai paruoštą platformą, kad galėtų sveikinti praei-užlipo į specialiai paruoštą platformą, kad galėtų sveikinti praei 
Pančius: ir vėliavas nešančius čikagiečius.

Lietuvius • atstovavo didokas
būrys: įvairių organizacijų atsto-
vų. Marijonams taip pat‘ buvo 
duotas numeris, bet parade jų ne
simatė. Parado priešakyje ėjo 
uniformuoti" lietuviai šauliai,, 
juos sekė-šaulės, Lietuvių spau
stos klubo nariaij, įvairūs šokių 
ansambliai, pabaigoje ėjo Dr. A. 
Balčiūno ir Dr. Vytauto Py Dar-
gio vadovaujamas JAV Lietuvių
-Bendruomenė.

Ne visi lietuviai maršavo. Ke-
- Ii lietuvių būreliai bu.yQr pasį-

skirstė, miesto centre ir, prae?

smarkiai plojo. Kai lietuviai pri
ėjo prie mero'Daley, tai jis plo-

H
Call Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

IOMEOWNERSPOUCY
f1,1 \

STATI FAtM

INSUXANCIV— -J
State' Fann. Fire and .Casualty Copipąny

Didžiavos ksiliu
pasirinkimas

vienintelį 
r f lietuvį kailininką

P&s vienintelį

Chicagoje

.NORMANĄ

E

BURŠTEINĄ 
^TeL 263-5826 

(jataigot) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, III. 60601arba rašyt’ prašant siųsti susi

pažinimui; Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites “NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

Platinimo

(Pr).

PASISEKIMĄ BIZNYJE

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

13
MHOS

WMAVS
TH AJ18

Only you 
can prevent 
forest fire* I

1© mm-

^PUEASE 
BE 

CAREFUL!

T M
<4 4S*

>

easy ways 
to get the 
Zip Codes 

’ of 
people 

you
&

=^/writeto:
J When you receive a letter.

note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Post OSica 
or «e their National Zip 
Directory.
or iiee their National Zip 
Directory. j

3 Local Zips can be forod 
<m the Zip Map in the 
busineo pages of your
on the Zip Map in the 
r ‘ 
phonebook.

MSftM a* i seMtw W 
\ w ommS.

H

i w

kėti. šių metų birželio 9 dieną kongreso atstovas Ląrfy‘McDonald, 
kalbėdamas apiė santykius su Sovietų Sąjunga, ^ėlę<Viešumon 
daugiau ir tikslesnių informacijų apie praeitais metais Baltijos Ž A-:

Dabar nustatyta, kad Balti
jos jūreivių "maištui vadovavo 
politinis komisaras Markov. Jau
nesnioji politinių komisarų kar
ta, daugiausia buvusių privilegi
juotų komunistų vaikai, yra drą
sesni, negu pirmosios kartos po- • 
litiniai komisarai. Komunistų 
vaikai sovietų valdžios patvar
kymų taip smarkiai nebijo, nes 
žino, kad jų tėvai komunistai ne
laimės metu užtars.

jūroje Įvykusį sovietų karo jūreivių maištą.

Tikrinama vežikų 
unija

LAS VEGAS. — Vežikų prezi
dentas Fitzsimmons ir kiti aukš
čiausi vežikų unijos pareigūnai 
birželio 13 d. susirinko pirmą 
kartą laike 5 metų Į konvenci
ją, kurioje bus renkamas unijos 
prezidentas ir kiti' viršininkai. 
Manoma, jog konvencijoje bus 
perrinkti senieji unijos parei
gūnai. Vienok radosi unijos tar
pe taip vadinamų, reformatų, ku-

į Pagerbiamas
gen. Petain 

VERDUNAS. — Birželio 13 
d. Prancūzijoje, Verdune, susi
rinko gyvi likę 6,500 pirmojo 
pasauli nio -'karo prancūzai ve
teranai, kovoję Verduno fronte. 
Jie susirinko atžymėti 60-ties 
metų Veriūno kovų sukaktį. 
Prancūzijos pręz. Giscard d’Es- 
tinag priminė, kad Prancūzijos 
istorijoje Verduno mūšiai buvo 
diS^sr^Tubsr^ę' zimbs' din
go apie 100,000 prancūzų-vokie- 
čių kareivių.

< Prėz. d’Estaing labai gerai ir 
pagarbiai atąihepe apųe gen. Hen- įus ^a^jnų, kurias vėliau vakare vagiliai pradėjo plėšti, ir nešti

> daiktus.

Lietus _-lbuvo toks smarkus, 
trumpu laiku išverstas toks di
delis vandens kiekis; kad nepa-

CHICAGA IR JOS APYLINKES DAUŽĖ

- s'

jo ir abi-rankas iškėlęs -sveiki-
no maršuojančius lietuvius,

Paradas tęsėsi keturias valan-
das. Pradėjo maršuoti 11:00 vai.

■-i

ryto, o paskutiniai wardai pradė-
jo tiktai trečią valandą po pietų, 

kiniečiai, japonai, filipiniečiai, 
Pacifiko salų gyventojai, airiai, 

mokyklos, mokyklų orkestrai ir 
didelė daugybė Chicagoj gyve
nančių ir veikiančių organizaci
jų

Maršavo lenkai, vokiečiai, cechai.

lietuviai graikai, ukrainiečiai.
*. •___ '4 \ . ••i-

Vyresnio amžiaus žmonės 
tvirtina, kad niekad šis, miestas

7 ----

neturėjo tokio didelio1 ir tokio 
tvarkingo parado, koks buvo 
praeitą šeštadienį. S

Sekmadienį Karių aikštėje bu
vo suruoštas antra Amerikos re
voliucijos sukakties diena. Ten 
kariai suštatė milžinišką JAV 
vėliavą, o ikiekvienos tautos ga-
bes ritėj! gimnastai parodė savų

PERKŪNAS, SMARKIOS LIŪTYS
’ ■ - ,'ę. ■ • ' ' - *. ' ■ ' ' ■ . ' A - 7 e -

Čikagiečiams ir priemiesčiu gyventojams 
padaryti milijoniai nuostoliai

Sekmadienio vakarą pradėjęs pilti lietus^ Perkūnija ir ledai 
padarė čikagiečiams ir priemiesčių gyventojartįsį milijoninius nuo-; 
stoliuš labiausiai riulcenti^^TpuSvakarinė Chffi&gos“ dalis, Mar-. 
quette Parkas, "Burbank, Bombarda, Naperville,-Lemont, Joliet, 
Palos Heighs ir kitos vietovės. Dan Ryan% didžiausia Chicagos traf-i 
ko arterija, tapo nepravažiuojamu ežeru. Pradedant 55 gatve
Į pietus Dan Ryari buvo nepravažiuojamas. Vanduo sustabdė šim-

nka Pilypu Petamą, kuris bu-1 Vertingesniįs 
vo nuteistas mirtimi. Gen. Pe
tain mirė kalėjime 1951 m. Pran- 
ęūzijos prėz. Ch. de Gauliui pa-

vo nuteistas mirtimi. Gen. Pe-

keitus mirties bausmę iki gyvos

didesnės nelaimės metu..
Apskaičiuojamą^ kad-lietus ir

galvos kalėjimu. , ,
Gen. Petain buvo apkaltintas 

ir nuteistas bendradarbiavus su' 
Prancūzijos okupantais naciais, 
sudarius taip vadinamą Vichy
vyriausybę antrojo pasaulinio ka
ro metu. -' X
. Verduno mūšiams atminti bu
vo išleisti specialūs pašto žen-

jėgė atlaikyti specialiai paruoš
tos pumpos vandeniui iš rusių 
pumpuoti. Vietomis pumpos su
stabdė vandenį iš nutekėjimo 
vamzdžių, bet vanduo vertėsi iš 
laiptelių, niekas negalėjo jo su
stabdyti. Pačiame Marquette

perkūnija padarė kelis . šimtus
milijonų dolerių nuostolių. Nuo-

klain su Verduno mūšio ir gen. 
Petain vaizdais.

parke vietomis vanduo rūsysė pa
kilo tris ar keturis colius, bet 
vietomis vanduo buvo iki juos
mens. Gyventojai įsitikino, kad 
po s nepajėgia apsaugoti rūsių

stoliai kirs savininkų ir nuomi
ninkų rkišenę, nes tokiais' atve
jais apdraudos bendrovės nesiima 
jokio atsakomybės. Lemonte au
dra buvo tokia' stipri, kad nu
nešė kelis naujai pastatytus na
mus. Vietoje palikti tiktai ce
mentiniai laipteliai, namai ir vi
sa kas juose buvo, nunešta — ne
žinia kur. Nelaimės metu nu
kentėjo daug automobilių.

Jarmulke apsimovęs 
Carter gyne Izraelį .

Tęs-ELISABETH, J.
lankstomą; Buvo pasakytos ke- damas kampaniją gauti ko dau
lios naudingos.kalbos. 

' -C-.  ___ ’ • . Ų

Kongr. Hays taisosi
BĄRNSVILLE, 0.. — Kongr. 

W. L. Hays yra bėdoje, kai jį 
apskundė/ buvusi jo sekretorė,
kad jis jai mokėjęs’iš valdžios iž-
do algą ne už sekretoriavimą, bet 
už gulėjimą su juo lovoje.

Senatorius, žinoma, kaltinimus 
paneigė, bet senato etikos komi
tetui pradėjus iškilusį skandalą 
tyrinėti, kongr. Hays staiga pa- 

. ėmė* didesnį kiekį miego vaistų
ir atsidūrė ligoninėje, netekęs są- 

( monės.
Žinomas žurnalistas Anderso

nas ABC programoje yra pasa
kęs, kad jis kalbėjęs su kongr. 
Hays ir tas buvo prasitaręs apie 
nusižudymą, kadangi jo naujoji 
žmona labai pergyvena šį sekso 
skandalą ir galvojanti skirtis. 
Senatoriaus Andersono paskelb
tą “žinią” paneigia.
’ Pasirodo, kad ne tik kongr. 

.Hays yra kaltinamas mokėjus 
mergoms iždo pinigais, bet tokį 
pat^ kąltinimą apturėjo ir kongr.

>

John Young ir net keletą kitų 
senatorių.

gįausiai žydų balsų Jimmy Car
tėr, , buvęs Georgia gubernato
rius, kalbėjo žydų Tetz švietimo 
Centre savo galvą jarmulka ap
simovęs. v >

Jis pasakė, kad Izraelio vals
tybės išlaikymas yra nė politi
nis reikalas, bet moralinis impe-. 
ratyvas”. Savo kalboje jis “griež 
tai atmetė priekaištą, kad“Zio- 
nizmas yra rasizmo formh” ir 
kalbą baigė sakydamas: “Aišku.
•kad žydų tauta turi teisę turėti 
savo valstybę žemėje, kurią pats 
Dievas jiems .davė 
laikais”.

seniausiais

Tikrinamas auto degalų 
kenkimas Chicago* orui

L IRiflojaus Taršos Kontrolės 
Komisija pradės tyrimus ir ap
klausinėjimus, kiek mdtorveži- 
mių degalų išmetamos anglių 
viendegio (carrbon monoxide) 
dujos ir dūmai.prisideda ozono 
padaugėjimai. Faktas, kad jau 
tiek anksti Chicagoje ir East St. 
Louis miestuose teko skelbti ozo
no “geltonąjį pavojų” verčia su
sirūpinti kai užeis ilgų karštų 
vasaros dienų seeenas.

URUGVAJAUS KARININKAI PASKYRĖ 
ADVOKATĄ LAIKINU PREZIDENTU

Perversmas vadinamas "lėtu keliu į demokratiją"
MONTEVIDEO. — Pirmuoju žingsniu į žadamą “lėtu tempu 

grįžimą į demokratiją” skaitoma 80 metų amžiaus konstitucinio 
advokato Alberto Derrticheli interim prezidentu paskyrimas.

Naktį į sekmadienį Urugva- jo) prezidento pasirašytieji ak- 
jaus karininkija Demicheli iš 
viceprezidento pakėlė į preziden
to pareigas tuo būdu perversmu 
be kraujo lašo pašalindami lig
šiolinį prezidentą Juan Maria

tai reiškia, kad rinkimai nuke
liami mažiausiai kokiems tre
jiems metams ir kad teisingumas
perleidžiamas vykdomosios val
džios kontrolei. ’ ■

Bųrdaberry.
Ironiškai, kelias į demokratiją 

pradėtas panaikinant lapkričiė 
mėnesį turėjusius įvykti. prezi
dento rinkimus, kurių' visvien 
niekas netikėjo įvyksiant.

Demicheli pareiškė, kad jo pa
reigos yra tik laikinos ir kad po 
60 dienų jį pakeis žmogus, iŠ- w a ė r** • ■ w >rinktas Valstybės Tarybos, kuri 
šiuo metu yra formuojama. Jis 
dar pasakė tikįs, kad legislature 
(seimas) bus vienų rūmų ir kad 
jis jau spėjo pasirašyti “kai ku
riuos institucinius aktus” vyriau
sybei pertvarkyti, bet apie tą 
pertvarkymą ką pasakyti atsi
sakė.^ ,

Politiniuose sluoksniuosė tvir-
*. - * .-V -JI VWS _ - . — '

tinama, kad inrterim ’ (laikino-

Ugandoj galvos rieda
NAIROBI, Kėnija. — Atenta

tui prieš Ugandos prezidentą Idi 
Aminą nepasisekus, šimtai — 
spėjama, kad apie 2,000 žmonių 
jau žuvo valdžios pradėtoje 'ap
sivalymo” kampanijoje. Pats 
Amin pranešė per Ugandos ra
dijo kad iš trijų į jį mestų gra- 

' m- anatų viena atsimušė jam j veidą 
ir atšokusi sprogo toliau nuo jo 
automobilio.. Tardomųjų dėl pa
sikėsinimo tarpe yra ir vienas 
Ugandos ministerių ’kabineto na
rys. Išvykimas iš Ugandos su-
varžytas. Ugandoje panika didė
ja.

Šveicarija atsisakė 
šelpti 3-ji pasaulį 

BERNAS. — Šveicarijos gy
ventojai balsavimais atmetė sa
vo valdžios pasiūlymą teikti $80 
milijonų kreditą pašalpos, atsi
likusioms tautoms, bendrai va
dinamoms ■’‘treeiupjir -pasauliu’? 
Nepaisant, kad visos didenės po
litinės partijos, pasiūlymui pri
tarė ir abeji parlamento rūmai 
jį priėmė, bet visuotinis tautos 
referendumas pasiūlymą 713,- 
855. balsais prieš 550,557 atme
tė.

Šveicarija yra vienintelė betar
piškos demokratijos šalis pasau-

rie kaltina unijos prezidentą

Iš Tolimųjų Rytų į Baltijos 
laivyno bazes atplaukęs Storo
ževoj pradėjo reikalauti didesnių 
teisių ne tik. praprastiems jūrei
viams, bet ir jaunesniems kari-

lyje, kur dėl visų didesnės svar
bos klausimų yra atsiklausiama 
visos tautos referendumo būdu, 
kur piliečiai kartais pasisako 
prieš savo valdžios ir partijų re
komendacijas.

JT planas pagelbėti 
beturčiu valstybėms

ROMA. — Vykstanti 80 val
stybių— Jungtinių Tautų narių 
konferencija susitarė steigti §1 
bilijono fondą, iš kurio bus ski
riama pašalpa beturtėms, vąls- 
tymėms pagerinti savo žemės 
ūkį. Pin. as pasiūlymas steigti 
Tarptautinį Fondą Agrikultūrai 
gerinti buvo iškeltas Visapasau- 
linėj maisto konferencijoje, įvy
kusioje 1974 m. lapkričio mėnesį.

Tai pirmas žygis kada alyva 
turtingosios ir iadustrinės vals
tybė susitarė remti beturčių 
kraštus. Pasižadėjimų tarptau
tiniam fondui jau gautą S950 
milijonų sumai: alyva eksportuo
jančios . valstybės, pasižadėjo 
teik didžiausią sumą — $200 mi
lijonų. , •.

Sovietai rado Azijoj 
gryno aukso aprangą

MASKVA. — Reuteris prane
ša,, kad archeologai Centrinėje 
(Sovietų) Azijoje iškasė meniš
kai dekoruotą auksinį aprėdalą, 
kuriuo spėjama dėvėdavo koks 
nors didelis valdovas prieš dau
giau kaip 2,000 metų. Radinys 
atkastas senuose senkapiuose 
per 12 mylių nuo Kazachstano 
sostinės Alma Mater. Apdaras 
buvęs papuoštas beveik 500 įvai-
riaušių auksinių figurdėlių, kas

neteisėtai sau pasididinę algas 
ir kitus priedus. . Algos siekia 
100,000 dol. į metus. Be to, re- 
formistai nebuvo įsileidžiami į 
unijos suvažiavimą.

Reformistai pasiskundė 
riausybei,į teikdami raštišką 176 
puslapių skundą: Skunde išdės
toma korupcija, pensijų fondo 
išeikvojimas, ryšius su krimina
liniais nusikaltėliais ir kitkas.

Amerikos senato subkomite- 
tas birželio 11 paskelbė tyrinėji
mų raportą, kuriame aakoma, 
kad yra išeikvota stambios su
mos iš unijos pensijų fondo.

vy-

Nelaimės kalnuose
BERNAS, Šveicarija, dėl kar

što ir sauso oro kalnų sportui 
Alpėse labai padidėjus, trijuose 
nelaiminguose atvejuose 8 žmo
nės žuvo ir 2 buvo sužeisti. Pen
ki prancūzai kalnų sportininkai 
Susirišę bendra virve nukrito ir 
užsimušė mėgindami 11,194 pė
dų aukštyje pereiti kalnų’ “ko
ridorių” Piaget. Trys šveicarai 
buvo palaidoti po sniego ir ledų 
lavina Berno Oberlando 12,540 
pėdų kalnų viršūnėje.

Mont Blanko kalno 13.287 pė
dų aukštyje helikopteriu išgelbė
tas vienas amerikietis kalnų 
sportininkas, kuriam ledų lavi
na buvo užkirtusi grįžimą.

KADETAI

nūs

128 ĮSUKTI”
WEST7POINT. N. Y. U. S. Ka

rinė Akademija paskelbė penk
tadienį, kad iš laikiusių egzami- 

ęlekro-inžinieriaus titului
sukčiaujančių kadetų skaičius 
padaugėjo iki 128. Negana to. 
keturi kadetai sukčiavimo skan
dalui pradėjus aiškėti patys at
sisakė -dar du karininku taryba * *rado kaltus, o vieną kadetą iš
teisino.

Griežti įsakymai, la
bai dideli suvaržymai, dažnas pa
sityčiojimas iš pačių pagrindinių 
kario teisių privertėm jaunus jū
reivius pasipriešinti.

Iš atstovo Larry McDonald 
įteiktų dokumentų aiškėja, kad 
sovietų laivas Storoževoj ne tik 
atsiskyrė nuo sovietų karo lai
vų, bet jis įplaukė į Gottebergo 
vandenis ir paprašė uosto vado
vybę duoti Storoževoj įgulai po
litinių tremtinių teises. Atplau
kusį sovietų laivą, buvo apspitę 
keli švedų laivai ir laiveliai. Vi
siems buvo įdomu patirti, ku
riais sumetimais sovietų karo 
laivas būtų atplaukęs į švedų 
vandenis.

Į Gottlando salą atplaukęs so
vietų laivas tuojau susižinojo su 
sargybas einančiu uosto parei
gūnu. Politinis komisaras Mar
kov paprašė visiems įgulos na
riams politinių emigrantų teises. 
Uosto pareigūnas patarė nesiimti 
jokių žingsnių, kol jis negaus 
švedų vyriausybės nutarimo šiuo 
reikalu. Uosto pareigūnas nega
lįs tokio nutarimo skelbti. Už 
poros valandų politinis komisa
ras ^larkov gavo iš pačios švedų 
vyriausybės rusų kalba padary
tą nutarimą: Storoževoj Įgula 
yra karo tarnyboj. Įgulos nariai 
bus skaitomi dezertyrais, jiems 
negalėsim duoti tremtinių tei
sės.

Tada jiarkovas įsakė laivui iš
plaukti iš švedų vandenų. Jis no
rėjo nuplaukti į Daniją ir ten 
prašyti azyliaus teisių. Bet tuo 
tarpu vienas maištininkas prane
šė Leningradui, kad Storoževoj 
maištauja, bet švedai nedavė po
litinių tremtinių teisės. Iš Le- 
nengrado išskrido sovietų bom
bonešiai ir apšaudė Danijon plau
kiantį karo laivą. Keli jūreiviai 
buvo užmušti, o kurie iššoko ir 
bandė pasiekti švedų vandenis, 
buvo kulkosvaidžiai apšaudyti. 
Markovas ir kiti šeši maišstinin- 
kai nusišovė, o kitus 50 įgulos 
narių rusai sušaudė, kai laiva*rodo, kad to rūbo savininko labai

SAuli teka 5:15. leidžaisi 8:26 pasiekė Rygos uostą.turtingo būta.
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