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BANDĖ NUŽUDYTI ISPANIJOS 
KARALIŲ IR PREMJERĄ

Portarikiečiai atsisakė Pūdyti teismui 
apie bombą sprogdinimą Amerikoje

MADRIDAS, Ispanija. —< Ispanų policiai pavyko laiku pa
stebėti po tiltu padėtą galingą bombą, taikytą pravažiuojančiam 
karaliui Juan Carlos, jo žmonai Sofijai ir .premjerui Suarez.

' Pasikėsinto jai žinojo, kad Is
panijos karalius Juan Carlos su 
šeima atostogauja Maliorkos sa
loje esančioje didelėje karaliaus 
viloje.

Premjeras atvyko Į Maliorką, 
kad galėtų su karalių aptarti ke
lis svarbius valstybės reikalus. 
Jis pasinaudojo proga ir kara
liaus jachta išplaukė paplau
kioti nepaprastai maloniuo
se Maliorkos vandenyse. Sala 
dabar yra pilna vasarotojų.
Policija laiku pastebėjo bombą

Ispanijos policiją, saugojusi 
karalių ir vyriausybės narius, 
pastebėjo anksčiau nematytą 
ryšulį, pakabintą pailtėje, pro 
kurią turėjo pravažiuoti kara-

.Jius, karalienė ir premjerąs.ę?~ .. ..... .,
Tuojau buvo imtasi priemonių 'T’autu Dekolonizacijos komitete .

nę ideologiją ar kovą už laisvę, 
bet reikalas eina apie krimina
listus, padarius milijoninius nuo
stolius ne tik pačioje Chicagoje, 
New Yorke'ir kitose vietose sto
vintiems didelieme namams.

Suimtų portorikiečių advoka
tai aiškina teismui, kad FBI ne
turėjusi teisės suimtj šiuos tris 
jaunus vyrus, nes jie neturėję 
būti suimti. Ne tik teisėjas Par
sons, bet ir prisiekusių teismo 
pirmininkas patarė suimtie
siems atsakyti į teisėjo klausi
mus.

Portorikiečiai patys 
nesusitaria ko nori

į NEW YORKAS. -Jungtinių’

B" ||| -

Amerikoje staigiai užėjusi audra .išgriovė Johnson miestelį, o Indijoje audra ap
sėmė 25,000 akrus'žemės, išgriovė lūšnas, prigirdė galvijus, o žmonėms sukėlė daug 
vargo. Paveiksle matome—du berniukus, kaip savo laiku Mississippi vandenyse 
plaukiojo Huck Finn. Jie padeda jpervein-Įstrigusius žmones, vaikus ir šunis. Vy
resnysis vairuoja plautą, o mažesnysis iam padeda.; 13-; ii •

Gen. Dajan yra Įsitikinęs, kad dabartinių 
metu arabai nepajėgs sunaikinti Izraelio

JERUZALĖ, Izraelis. Praeito trečiadienio vakarą Izraelio ka
binetas nutarė Įsteigti dar tris naujas izraelitų kolonijas kai- 

. riajame Jordano upės kranto žemėje. Izraelio vyriausybė žino, 
■ kad dabartinis JAV prezidentas pareiškė neigiamą nuomonę apie 
izraelitų kolonijų steigimą neseniai okupuotose arabų žemėse, 
bet premjeras Begin nekreipia jdkio dėmesio Į preziento nepa
sitenkinimą.

kaltina Carteri v
JERUZALĖ, Izraelis. — Prem

jeras Menahem Begin labai pik
tai apkaltino JAV vadovybę ir 
net prezidentą Carteri dėl jo po
litikos arabų klausimu. Begin 
tvirtina, kad iamerikiečiai ne
pažįsta arabų, todėl ir daro 
jiems tokias nuolaidas. Arabai 
planuoja Izraeli išnaikint, bet 
amerikiečiai to nesupranta.

Izraelitai arabus pažįstą daug

Dabar paaiškėjo, kad jau dar- 
biečių premjeras Rabin buvo pa
daręs planus Izraelio karo jė
gų užimtom žemėms kolonizuo
ti, bet premjeras Rabin paruoš
tų planų nevykdė Jis laukė dar 
vieno kito pasitarimo su ara
bais ir amerikiečiais. Premjeras . 
Rabin manė, kad dar neatėjęs 
laikas žydams, oficialiai steigti 
naujas kolonijas okupuotose sri
tyse. Premjeras Begi n visai ki
taip i šį klausimą žiūri. Jam at- : 
rodo, kad tas kolonijas reikia L 
steigti be jokio atidėlojmo.

Tris naujas kolonijas Izraelis

antradienį prasidėjo, debetai dėl 
Portoriko salos dabartinio sta- 

įtuso. Panašiai, kaip keliais at
vejais anksčiau, Amerikos de
legatai. Ąuos debatus. boikotuo
ja. i-

' Debatuose trys šios Karaibų 
salos — Porto Rico atstovai pa-] 
sireiškė trimis skirtingais . pa-1 
siūlymais. Komitetas išklausė ■ 
visus tris: 1). Priėmimą Į Jung-

; tinių Valstybių narių skaičių, 2)

- -- ka-raHanc gyvyhp: apąaiignH Pa- 
sikėsintojai manė,kad karalius, 
grįęęs iš jūros, sės į automobili; 
ir trumpiausiu keliu vyks į savo 
vasarvietę. Fasikėsintojai tada 
būtų paleidę bombą , ir pakenkę 
karaliui ir premjerui.

Karaliui buvo įsakyta neva
žiuoti, o -policija nuleido iškeltą 
bombą, išnešė ją į lankus ir su
sprogdino. Bomboje buvo vie-

| VJL11A U ▼ K/l LA AJLCVX ALA QXXQAVAWy }

nas kilogramas sprogstamosios . palikti Įi^ioiinį statusą, į»or- 
medžiagos. jtoriko’ salai įeinant į JAV vi-

Policija taip pat turi žinių, Į sum<>s sudėtį, 3) Portorikui vi-
kad karalių nužudyti rengėsi siškai atsiskirti nuo Jungtinių 
dešinieji’elementai. Jie’kovojo 'Valstybių. ■ ,

t

prieš demokratinę santvarką Is
panijoj, o dabar pats karalius 
stengiasi tą santvarką grąžinti.

Nenori duoti žinių
Amerikos teismui

Teisėjas James B. Parsons 
padėjo Į kalėjimą tris portori- 
kieęius, atsisakius teikti žinias 
apie dinamito ir kitokios sprogs-

Tas tris skirtingas pažiū
ras JT atstovauja trys portori- 
Ikiečiai: Juan Garcia Passala- 

t[ua, Graciany Morenda Mar
chand ir Marco Antonio Rigau, 
kurie sutaria tik dėl reikalo 
konstruktyvios permainos santy
kiuose su Jungtinėmis Valsty
bėmis. x

Portoriko turi 3.1 milijonus
tamos medžiagos laikytojus. Chi gyventoju. Jų apsčiai Chica- | > ___ V V • • • • —I Jcagos policija, patyrusi apie por- 
torikiečio Carlos A. Torres vei
klą, padarė jo bute, esančiame 
2659 W. Haddon Ave., krata, ra
do 211 pirštų dinamito ir kito
kios sprogstamos medžiagos.

Policija suėmė universiteto in
struktorių Jose Lopez; teisme 
tarnaujanti jo brolį Juan A. Lo
pez, ir YMCA programų direk
torių Roberto Calderon. Jie atsi
sakė duoti policijai savo pirštų! 
nuospaudas, nesileido fotogra
fuojami, o teisėjui pareiškė, kad 
jis neliudys prieš kitus portori- 
kiečius.

Kriminalistai padarę 
milijoninius nuostolius

Prokuroras Jeremy D. Mar
golis pareiškė teismui, kad čia 
reikalas neina apie jokią politi

Vėsus, debesuotas
Saulė teka 6:20, leidžiat 7:46

koje, ypač šiaurinėje miesto da
lyje. ' .

Liūtys Kalifornijoje 
ne laiku ir ne vietoje

LOS ANGELES. — Iš Mek
sikos atslinkusio, jau silpnėjančio 
uragano Doreen lietus smarkiai 
permirkė kai kurias Kaliforni
jos dalis, aptvindė derliaus lau
kus, pakelėse įklampino auto
mobilius ir sukėlė šlaitų slinki
mo pavojų Santa Barbara gaisrų 
išdegintose ravinose ’ *

Pietinėje dalyje lietui pilant, 
gaisrininkai šiaurinėje dalyje 
stengėsi gesinti paskutinius žai
bų sukeltus gaisrus, kurie ne
suvaldomai plito dėl nesibai
giančios sausros.

Los Angeles Vandens ir Ener
gijos departamento pareigūnai 
sako, kad lietus lyja per toli pie
tuos ir negali padėti sausros iš
džiovintam Owens Valley rezer- 
varui Sierra Nevada kalnuose. 
Lietus buvo smarkiausias ten, 
kur jo nereikėjo.

PRESLEY ŠERMENYSE ,
Teisėjas leido Kent universitetui statyti 

mokyklą studentą nušovimo vietoje
MEMPHIS, Tenn__ Dvi jaunos mergaitės, atvykusios Į Elvis

- Presley šermenis ir laikiusios eilės, kad galėtų Įeiti Į vių ir pa
skutinį kartą pamatyti muziką ir dainininką Elvis Presley, buvo 
užmuštos. Nesuvaldomas nutomobilis pirma trenkė Į pastatytą 
automobilį, atsimušė ir trenkė Į eilėje stovėjusią kelių tūkstančių 
-minią, užmušė dvi 17 metų mergaites, sužeidė 4 kitus asmenis, 
nuvažiavo iki kitos gatvės ir sustojo ties stulpu.

Policija suėmė vairuotoją ir jf—■ ■ »-•—
uždėjo areštą mašinai. Tuo tar- rūmus toje vietoje, kurie prieš 
pu sustabdė judėjimą ties Pres- 7 metus nacionalinės gvardijos 
ley nėmais, ičkvietė ambulansą 
ir nuvežė sužeistuosius ir už
muštąsias Į ligoninę.

Presley mirė 4 minučių 
laikotarpyje

Dainininkas Presley, gavęs 
. širdies smūgį, tuojau Jjuvo -nu
gabentas Į ligoninę. Jis jau nuo 
ryto nekaip jautėsi, o kai gavo 
priepuolį, tai prie jo buvo as
meniškas jo gydytojas, kuris 
tuojau pastebėjo pavojų ir pa
skubomis nugabeno populiarų 
dainininką į ligoninę.

Padarytas skrodimas rodo, kad 
niekas nebūtų galėjęs daininin
ko išgelbėti, nes ritmiškai pla
kusi jo širdis sustojo keturių 
minučių laikotarpyje.

Gydytojai dainininkui kelis 
kartus buvo patarę tiek daug 
nevalgyti, bet alkis visą laiką 
jį kankino. Kada, jam tekdavo 
dainuoti, groti ar vaidinti, tai 
jis turėdavo pirma sočiai pa
valgyti. Anksčiau jis mėgdavo 
nugerti, met .paskutiniu mietu 
jis degtinės negerdavo.

Apramino nesuvaldančius 
studentus

CLEVELAND, O. — Federa
linis teisėjas Thomas Lambros 
nutarė leisti Kent universitetui
statyti reikalingus gimnazijos los pirmadienį pakepė žymiai sritis, Tito pradėjo metodiškai

kariai nušovė 4 studentus, ne
paklausius Įsakymo.
To meto studentija protestavo 

prieš Vietnamo vykusias kovas 
ir nenorėjo, kad Amerikos kariai 
Įžengti į Kambodiją, iš kurios 
Šiaurės Vienamo kariai veržėsi 
Į Pietus.

Praeitą savaitę vienas studen
tas tėškė varškinį blyną tiesiai 
į Ohio gubernatoriaus veidą už 
tai, kad neprotestavo prieš stu
dentų nušovimą. Buvo spren
džiama byla, nacionalinės gvar
dijos vadovybė buvo išteisint. 
Gvardijos karininkas Įsakė stu
dentams pasitraukti iš aikštės, 
bet jie nepaklausė. Kai į juos 
buvo paleisti keli šūviai, tai išsi
skirstė.

mažesnį kepaliuką, bet ėmė už 
j-f 4ios panūs'42 ' centavos.: Po
licija, vyriausybė ir teismo or
ganai tuojau čiupo už pakarpos 
duonos kepyklų savininkus ir 
atvedė juos į teismą aiškintis. 
Jie neturėję teisės sauvališkai 
kelti duonos kainų.

Kepaliuko kaina palikta ta pa
ti, bt duonos kiekis veik vienu 
ketvirtadaliu sumažintas. Turtin
giausioj! kepykla nubausta 23,- 
500 pezetų. Jeigu savininkai ne
sumokės uždėtos baudos, tai bus 
nuvesti į kalėjimą. . |

Teisėjas Johnson 
tvarkys FBI

WASHINGTON, D. C. — Pro
kuroras parinko penkis gabius 
žmones FBI įstaigai vadovauti, 
bet prezidentas Carter nebuvo 
patenkintas nei vienu parinktu 
žmogumi. Tvirtinama, kad pre
zidentas pasirinko Montgomery, 
Ala., teisėją Frank M. Johnson. 
Jr. FBI direktoriaus pareigoms. 
Jis yra geras teisininkas, gerai 
pažįsta pagrindinius žmogaus 
teisių įstatymus, todėl jis gali 
būti geras FBI direktorius.

Jis privalės daboti, kad bet 
koks FBI vadovybės patvarky-

geriau, nes yra jų kaimynai, to- - Įsteigė praeitos savaitės pradžio- 
dėl amerikiečiai privalėtų kreip- je. Izraelio vyriausybė 'nutarė i- 
tiL daugiau..* .dėmesio į Izraelio 
vadų padarytus pareiškimus 
paties Izraelio užsispyrimą.

Rusai smarkiau 
baus gruzinus

ar

TIFLISAS, Gruzija. — 1973 
metais grupė gruzinų, pasipik
tinusi nuolat statomomis rusiš
komis operomis vieną gražų va
karą nenorėjo išeiti iš operos, 
kol Josios nepadegė. Gruzinų 
protestai ir reikalavimai pasta
tyti bent vieną, seną ar naują 
gruzinišką operą rusų visai ne
paveikė.

Dabar eina Gruzijos operos 
padegimo byla.’’ Pasirodo, kad 
iki šio meto veikiantieji 
mai Maskvai atrodo ne 
kami.

Įsteigti. tris miestelius, kuriuose• 
apsigyyens tikta i žydai, dirban
tieji aplihkineš žemės ir vedan
tieji naujai steigiamą pramonę. 
Vietos arabai galės dirbti plytų 
dirbtuvėse ir žemės ūkyje. Iz
raelio vyriausybė privalo finan
suoti pirmuosius žingsnius," pa
dės izraelitams, o tiktai vėliau 
leis žydams kolonistams sava
rankiškai tvarkytis. Į naujas ko
lonijas eina Izraelio jaunimas, 
tarnavęs kariuomenėje ir no
rįs sukurti naujas šeimas. Izrae
lis steigia kolonijas apleistoje 
buvusios Jordanijos žemėje. Jis 
neatiminėja žemės iš arabų, bet 
bando naudoti apleistus laukus.

įstaty- 
pakan-

nebuvo 
gaisro

Iki šio meto jeigu 
konspiracijos ir niekas 
metu nežūva, tai teismas galė
davo bausti padegėjus 8 metais 
kalėjimo. Maskva atsiuntė gru
zinams naują įstatymą, kuris už 
tą patį nusikaltimą skiria 16 me
tu kalėjimo. Rusai bijo, kad grų 
žinai nepadegtų naujai planuo
jamos statyti oneros, todėl ir 
paskyrė takią didelę bausmę už

j josios padegimą.

Gen. Moiše Dajan, buvęs Izra
elio kariuomenės vadas, tapęs 
Menahem Begino užsienio reika
lų ministeriu, tvarko visą Izra
elio užsienio politiką. Jis sutin
ka vietomis išlyginti dabartines 
sienas su arabais, bet jis visai 
nesirengia atiduoti arabams da- 

ibartiniu metu Izraelio laikomų 
sričių. Jis yra įsitikinęs, kad da
bar šiuo metu arabų valstybės 
nedrįs skelbti karo Izraeliui, jei
gu jis bus pasiruošęs ginti da
bartines sienas. Gen. Dajan ma
no, kad žydams Izraelyje teks 
dar kelis -metus sunkiau pagy- 

i venti. bet blogiau arabai nieko 
! negalės padaryti, nes jie patys

sargai bejėgiai.
mas nenusikalstų pagrindiniams Sinkainge nušovė vieną sovietų 

šnipą, bandžiusį Įžengti į Kiniją.žmogaus teisių Įstatymams.

— Kinijos pasienio

Baudžia Ispanijos
duonos kepyklas
MADRIDAS, Ispanija. —■ Is

panijos teismai labai greitai 
sprendė kelių kepyklų bylas ir 
jas nubaudė stambiomis sumo
mis.-Infliacija palietė visą eko
nominį krašto gyvenimą, bet vy
riausybė labai atidžiai seka, kad 
nepradėtų kilti pačių svarbiausių 
maisto produktų kainos.

Paaiškėjo, kad duonos kepyk- Brežnevas lietė tik sutariamas

TITO PATARIMAS ŠEIMININKUI 
LEONIDUI BREŽNEVUI

Trečiadienį Kremliuje prasidėjo tarp Sovietų prezidento Leo
nido Brežnevo ir Jugoslavijos prezidento Tito pasitarimai, ku
riuos Tass pavadino vykstant “šiltoje, draugiškoje atmosferoje”.

Tačiau, pilnas Tito kalbos tek
stas per iškilmingus pietus 
Kremliuje antradienio vakarą 
rodo, kad Tito yra paėmęs dar 
labiau nepriklausomą liniją ne
gu buvo manoma. Nes kai L.

skaičiuoti eilę pasaulinių proble
mų, kur yra skirtumų. Vakarų 
diplomatai pastebėjo, kad Ti
to minėjo “svetimųjų”, o ne 
Vakarų diplomatų kišimą
si, duodamas suprasti, kad ir so
cialistinės valstybės taip pat tu
rėtų vengti tos pagundos.

Izraeli : daug sunkiau su Wa- 
shingtonu., Sekretorius Vance 
jiems pasakė kelis karčius žo
džius dėl taikos Artimuose Ry
tuose. o dabar prezidentas Car
ter nori pasikalbėti su Izraelio 
vadais dėl naujai steigiamų ko
lonijų. Prezidentas yra įsitiki
nęs, kad žydų kolonijų steigimas 
arabų žemėse gali pakenkti ne 
tiktai Artimųjų Rytų taikai, bet 
ir pačiam Izraeliui. JAV išdėstė 
savo nepasitenkinimą Izraelio 
ambasadoriui Washingtone Sa
muel Lewis. o pastarasis nusku
bėjo į Jeruzalę, kad galėtų klau
simą išaiškinti su premjeru Be
gin ir užsienio reikalų minis- 
teriu.
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Išmokėjimai padidinami su 
didėjančia infliacija

KL Skaičiau spaudoje, kad 
Social Security pensijos šiais me 
tais padidmlos 5.9 proc. Noriu 
paklaust,, ar pensijos padidina
mos automatiškai, kaip pragy
venimas pabrangsta?

ATS. Social Security pensi
jos padidinamos automatiškai, 
kai pragyvenimas pabrangsta.

sų sūnaus skundą, galės įsakyti 
tam darbdaviui mokėti ne tik 
legalinį minimumą, bet ir sumo 
keti pilnai už anksčiau atliktą" 
darbą.

Ona C.

Kodėl nedarbingiems asmenims 
yra ‘'laukimo periodas”

KL Kodėl yra laukimo lai
kas, kai darbininkui pripažįs
tama nedarbingumo pensija, 
ir kiek laiko reikia laukti? L.K.

ATS. Social Security įstaty
mas nustato 12 mėnesių lauki1 
ino laikotarpi, kad geriau ne
darbingumo bylą medikališkai 
ištyrus. Jeigu nedarbingas as
muo "neturi lėšų tą laikotarį pra
gyventi, tai jam gali padėti SSI 
programa, tik jei ji gali būti

Testamentų reikalais
KL. Ar testamentas privalo 

būti vien tik anglų kalba para
šytas?

ATS. Įstatymas nereikalauja, 
kad testamentas būtų parašytas 
anglų kalba; jis gali būti ir bet 
kuria kalba parašytas, tik teis
me tvirtinant testamentą reikė
tų turėti prisiekusių vertėjų.

KL. Kokį poveikį į testamen
tą turi negalios įtaka?

ATS. Toks testamentas yra 
negaliojantis tokiu laipsniu, ko
kiu jis yra išdava tokios nega
lios įtakos.

KL. Ar gali būti surašytas 
testametas dalinai pakeistas?

AT. Bet kuriuo laiku surašy
tas testamentas gali būti pakei
stas to asmens, kuris jį surašė. 
Toks testamento pakeitimas tei
sinėje kalboje vadinamas kodi- 
cilu, kuris daromas tokia 
tvarka, kaip ir pagrindinis 
tamentas.

KL.' Kada testamentas 
būti pakeistas?.

ATS. Paprastai, ■ pagal Illinois 
valstijos įstatymą, vedybos au
tomatiškai pakeičia ' testamen
tą. Tiktai išsiskyrimas nepa
naikina surašyto- testamento.

KL. Jeigu po testątoriaus mir
ties yrd du 'teštamentai, tai 

"kuris galioja^’-; -
ATS. -Jeigu- poį testatoriaus 

mirties^ surandami jdų priešta
raujantieji testamentai, tai ga
lioja tas testamentas, kuris vė
liau surašytas. Tas pats atsitin
ka, kai atsirandą tame testa
mente du prieštaraujantieji 
straipsniai arba pšragrafail s

KL. Ar aš galiu testamentą 
parašyti ant legalaus formato 
popieriaus, kaip nurodyta šios 
knygos pabaigoje?

KL. Kaip galima sužinoti 
tiksliai kokia bus mano pensi
ja? H.

ATS. Tam reikia paduoti ap
likaciją pensijai gauti. Tačiau 
apskaičiavimui apytikriai kiek 
susidarys pensijos sulaukus 62 
metų pensijos, reikia kreiptis į 
artimiausią Soc. See. įstaigą ir 
paprašyti padaryti tą apskaičia
vimą, kas užtrunka maždaug 2 
mėnesiai. • Argus

Uždarbio minimumas 
Illinois valstijoje?

KL. Aš esu pensininkė. Mano 
sūnus dirbo 60 wal per savaitę 
Chicagos pietinėje dalyje “Su
permarkete”, ir jis gavo atly
ginimo tiktai $55 dol už tą sa- 
yait. darbą. Jis yra 18 m. amž. 
Ar veikia koks nors tuo reikalu 
įstatymas, kuris būtų pritaiky
tas Supermarketui?

Susirūpinusi Motina
ATS. “The Illinois Minimum 

Wage” įstatymas reikalauja,jog 
darbdavys, pas kurį dirba 4 ar 
daugiau darbininkai, privalo 
mokėti mažiausiai $2.30 už dar
bo valandą dirbančiam 18 melų 
ar vy-resniąm, mažiausiai §1.95 
už darbo valandą darbininkui, 
jaunesniam ,kaų> 18 m. ąmž. 
Pagal jūsų pąreiškjmą jūsų sū
nui mokėtą apie’ 92 c. už darbo 
valandą, vadinąs, mažiau legali
am minimumo. Darbo departa- rity Income čekis atėjo rugpiū-1

Ar aš galiu pasilaikyti mirusios 
motinos S. S. čekius?

KL. Mano motina mirė lie
pos mėn. 29 d. Jos Soc. See. če
kis ir vad. Supplemental Secu-

4030 Archer Avė..-.P " • ’
į*

Tel. VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už 83,570 ir daugiau.

r (Vartotos mašinos — urmo kainomis) .
Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

čio pradžioje. Aš manau, kad 
aš turiu teisę tuos čekius pasi
laikyti, nes ji pas mane gyveno 
beveik visą liepos mėnesį. Ta
čiau Soc. See. Administracija 
pareikalavo tuos čekius jai grą
žinti, ką aš padariau. Tačiau 
aš maniau, kad tie pinigai—115 
dolerių priklauso man. Ką jūs 
manote ? Minime I.

Al'S. Pagal Social Security' 
įstatymą, jūsų molinos pini

gai pnkiause jai, kol ji buvo Į 
gyva, o dabar čekiai reikia; 
grąžinti Soc. See. administraci-! 
jai.

Gamtovaizdis (Aliejus)IGNAS ŠLAPELIS

ATS. Geriausia yra naudoti* KL. Surašant testamentą ar 
šią tegalinę forma, bet jūs tęs-‘galima .įrašyti sąlygą, jei sūnus 
tamentą galite rašyti ir ant bet vestų nepageidaujamą moterį, 
kurio popieriaus lakšto su testa- nustotų teisės į palikimą? K. L.

‘j ATS. Tokia sąlyga į testamen
tą leidžiama įrašyti. Bet nelei-

toriaus ir liudininkų parašais. J __ _ . . . ...
Visdėlto, patartina vartoti šią I

t J , v* W IClUbldllXd UaOJU.

tegalinę formą, nurodytą sjo^ama į testamentą įrašyti,kad

pat 
tęs-

turi

knygos pabaigoje! Legalinių for 
mų su knyga jūs galite gauti N. 
administracijoj, taip pat bet ku
rioje rašomųjų dalykų (statio
nary) krautuvėje. pr. š.;

KL Ar galima,’ turint savo 
šeimą, visą savo.tu r tą testamen
tu palikti labdaros ar kitais or
ganizacijai?- - y;

ATS. Jeigu yra žmona ar-ki
ti šeimos nariai, teleidžiama ne 
dąugiau kaip 1/3 ar % savo tur- 
tcxpaskirtilabdaros organiza
cijai. 'r ’’'y' -• ;.-

sūnus atsisakytų bet kurių ve
dybų, tai būtų priešinga prigim
čiai.

KL. Ar pagal papročių teisę 
žodžiu ‘pareikštas testamentas 
galioja JAV-bėse? . I.J.

ATS. Galiojo prieš Apgaulės 
statuto įvedimą, šis statutas rei
kalauja, kad nekilnojamo tur
to testamentas ■ turi, būti daro
mas raštu, bet nenustato rašto 
formos. (Šiuo reikalu plačiau 
pasiskaitykite knygoj: “Kaip su
daromi testamentai”, gaunamoj 
“Naujienų administracij oj).

toįjestamente. išskirti savo žmp- 
n0nuo payėjdėjįmo £ K

išieško paskolas ir perduoda pa- 
likonims. Ž '' *

pi-

SPECIALI POLICIJA 
■ .v: SENIEMS ...APGINTI

CHICAGO.- A Is t.-Ellis B. 
vin (D-Chicago) ir senyvų 
liečiu organizacijų koalicija 
praėjusi sekmadienį paragino 
Chicagos Policijos Departanien 
tą įsteigti specialų skyrių, ku
ris savo dėmesį kreiptų į nusi
kaltimus prieš senesnius žmo
nes.

Levinas pareiškė, kad depar
tamentas senų žmonių užpuoli
mus ir apiplėšimais 'skaito ne 
pirmos eilės nusikaltimais ir 
dėlto policijos pastangos nėra 
efektingos prieš kriminalistus, 
kurie apiplėšinėja senuosius. 
Tuo reikalu koalicija per atsto
vą Leviną įteikė raštu prašymą 
policijos superintendentui Ja
mes M. Rachfordai, kad .tokį 
skyrių įsteigtų.

“Chicagos senieji net nebepra 
neša apie kriminalius nusikalti- 

l^.TS. ’Tik; yp&tingais -^Var- 
bšuš -atvejais sidėgalima a-šavo 
žiauną. :išskir.ti išz paveldėjimo. 
Afją tai. turite, pasitarti su įsta
tymų -žinovais —-.teisininkais - 
advokatais. 4 ; 7

KL. ‘Ar • testa toriaus tėvai tu-
rfteisę į savo vaikp palikimą? 

E- A* Susirūpinęs tėvas P. J.
ATS. Jei testatorius neturėjo 

savo vaikų, tai tėvams priklau
so % turto tuo atveju, jeigu te
stamento nebuvo padaryta.

KL. Ar broliai'turi teisę į pa
likimą? įi7 ’

ATS. Jeigu nebūtų likę arti
mesnių giminių, tai brolis gau
tų % turto. r rv
KL. Jeigu po testątoriąųs .mir

ties liko skolininką? , ųegrąžinę 
paskolų, ar jos panąikipamos?

ATS. Skolos savaimė nepasi-
naikina, testamento vykdytojas mus, nes netiki, kad policija tik

rai yra suinteresuota tuos nu
sikaltimus išspręsti.”

see us for 
financing. 

AT OUR 10W RATES

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sayexegulartyl

” OUR tAWIGS
CERTIFICATES

EARN UP TO ' "

HOURSi M<M»etn«.Frl»9-4

CHICAGO, ILLINOIS

Piionei VlrglaJ* 7-7747
22U WESr clrmak bo ad

PrrtR Kmanaa.-mlai. Pniidtni

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Balys Pupalaįgb
SŪDUVOS ŪKININKŲ STREIKAS

(Tęsinys)

Kartą valst saug. policija gavusi žinias, kad prie 
ūkininkų streikų jungiasi ir komunistinis gaivalas. Tas 
itin reiškėsi Veiverių valsčiuje. Pas įtariamus ten buvo 
padarytos kratos. Bene pats didžiausias veikėjas buvo 
arti Veiverių gyvenęs ūkininkas, kartu ir kalvis, komu
nistas Bernardas Medelis. Sovietams okupavus Lietuvą, 
jis buvo paskirtas NKVD darbininkų-valstiečių milicijos 
Marijampolės* skyriaus viršininku. Gyrėsi toje apylinkė
je ne tik prisidėjęs prie streiko, bet dar platino komunis 
tinius ir streikininkų prieš vyriausybę kurstančius atsi
šaukimus.

Vieną vakarą tarp Marijampolės ir Sasnavos, arti 
Būdviečių glžk. stotelės, paplentėje, streikininkai nupio- x 
vė kelis telefono-telegrafo stulpus. Valst. saug. policijos ‘ 
žiniomis, tą atlikęs netoli tos vietos savo ūkyje gyvenęs 
savanoris-kūrėjas Pūdymaitis su savo draugais. Nuvy- 
kus pas jį policijai kratos daryti (piūklui paimti), Pū
dymaitis ilgai neįsileido. Pro langinių plyšius policija 
mačiusi viduje kelis vyrus ruošiantis naminę degtinę va
ryti, tad kol brogos nesumaišė su kiaulėms ėdalu, durų 
neatidarė-

' 5 ♦ * ‘fc

Ties ta vieta, jau Būdviečio kaime, šimtamargis ūki 
ninkas Čėsna vieną rytą geležinkelio posūkyje, prieš atei . 
nant iš Kauno automatrisai, užvilko ant geležinkelio bė
gių stambias medines akėčias. Laimei automatrisos vai
ruotojas laiku akėčias pastebėjo ir spėjo automatrisą t. 
sustabdyti, tuo būdu išvengta daugelio žmonių nelaimių

Už šį darbą teismas čėsna nubaudė mirties bausme, 
bet, padavus makmės prašymą, prezidentas bausmę pa
keitė kalėjimu.

Čėsnos ūkis buvo stambus, žemė I lūšies, gyvenamas • 
namas atrodė geras, tvartai buvo pusėtini, kluonas-dideli 
lis, bet kiauru stogu, tvorų tik žymės likę. Bė šamdiriitįL 
jo šeimą sudarė: jis, jo žmona, sūnus ir brolis, pši.kupū' 
stambūs, sveiki žmonės. Bet jų paprotys bųvo.nęnjgnna-^ 
lūs. rj

$

s h

Marijampolėje savaitėje. būdavo .U-ys^piĮėkymę^ąij; 
pirmadieniais,, trečiadieniais ir .penktadieniais. ..Brę^y,me ; 
čių dienomis Čėsna su žmona ir sūnumi afba»brolhtweewwins 
te pasirodydavo apie 12 valandą.’Ką ^išiveži^b'^ 
duodavo ir pasukdavo i rėstorąną. Jife čia'ūžtnfk^ąyi^^^5 
niausįaj iki 12: v^Iandosfi^akti^sj ■ o 
pašarą, kur prie tvoros pririštiiaj* Į ,į
nuleidę štovėdavęAKartais policija juos iš miestu 
davusi, nes už tokį -
įj ’ ’ ‘-i .'-.rAtr entaštenž

- - -♦ s '-L. - uįėff-1 ld® žoJštatan sviid

visąi nęrąstingą ^ęnuKą pasine:
domus popierius, jis jam duosiąs 5 litus. Kurgi ne! 5 u- ■ 
tai dideli pinigai.-. Gavęs popierių^ ir Babtus, segtukas 
sivaržydamas pakeliui mėtė^'kitiems įfe^as^^yė

kį pranešė policijai. To tik ir reikėjų: pbli^ja^^^ą^^ 
ėmė, kalėjime uždarė, b karo teismas nubaudė miAies^ 
bausme. • ... '

, Kadąngi senis viską nuoširdžiai papasakojo, tai teis - 
mas įsitikinęs, jog šis senis ką darė gerai neišinanė, tik 
džiaugėsi uždarbiu, rado reikalą kreiptis į respublikos: 
prezidentą.bausmei pakeiki. •; '..

Tuo metu Lietuvoje buvo karo.štoyis ir veikė Ypa- ’ 
tingi valstybės apsaugos įstatymai. Pagal' šiuos įstaty
mus, už tokį nusikaltimą teismas negalėjo skirti 'kitokios 
bausmės, tačiau radęs pagal įstatymą bausmę pergviež- 
tą, turėjo teisę kreiptis į respublikos prezidentą siūlant 
malonės būdu bausmę pakeisti, tinkamesne. Prezidentas, 
rodos, paliko 5 metus s. d. kalėjimo.

Teismai baudė sterikininkus, bet ir jie.neapsileido: ir 
streikininkai baudė mirtimi ir ūkių deginimu. . -

Įvykdžius streikininkams mirties bausmę, svarbiau
sią, tos bylos liucįinink,ą Pajevonio polic. nuov. viršininką 
Liudą Lietuvninką kiti streikininkai nutarė taip pat nu-' 
bausti mirties bausme. Kai Lietuvninkas jau buvo per
keltas į Gižus toms pačioms pareigoms, bausmei įvykdy
ti pavedė Lietuvos kariuomenės dezertyrui psk..Gdažiui. 
Vieną tamsų vakarą Gelažius, atvykęs į Gižus, užėjo į 
nuovados raštinę ir bedirbantį prie rašomojo-stalo Lie
tuvninką nušovė. Už šią žjnogžudystę Gelažius buvo nu
teistas ilgai kalėti, bet sovietams okupavus Lietuvą, Pa
leckis malonės aktu bausmę dovanojo. Vokiečių, okupa
cijos metu Gelažius buvo grąžintas į kalėjimą, bet pro
kuroras, patikrinęs jo bylą, rado, kad bausmė dovanota 
prezidento malonės ąktu, todėl įsakė iš kalėjimo išleisti;

pi’cKoi’uifaS nesvarstė. - 1
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M. ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)

Ar lietuvių “saujelė” turį/ter

NAUJIENŲR U D E N S pas mus

PIKNIKAS'

1800 So. Hoisted St

Leidi
negau

veikia lietuvių vi- 
kultūros draugija, 

dainų bei šokių an-

Ciųero j. šaulių kuopos '‘Klai
pėda” šaujiai-ės skaitlingai da
lyvavo LAST suruoštoje Kultūri
nio Savaitgalio stovykloje š. m. 
Kepęs'mėti. 2-4 d. Union Pięr,

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Kiek dabar yra Baltarusijoje 
lietuvių? Po karo*jų liko ma
žiausia 50 tūkstančių. Dėl ne
palankių gyvenimo sąlygų jų 
skaičius dabar sumažėjęs, bet 
ne tiek, kiek rodo Vietinė statis
tika. Pagal 1959 metų gyvento
jų surašymo duomenis Baltaru
sijos TSR nerasta nė vieno lie
tuvio (?!).> Tik dabar Moks
las ir gyvenimas atrado jų tuo
met buvus 8.4 tūkstančio (M ir 
G, 1972, Nr. 2). Pagal tuos pa
čius M. ir G duomenis Ukrainos 
TSR’ 1970 metais lietuvių buvo 
10.7 tūkstančio, o Baltarusijos 
TSR tik 8.1 tūkstančio (straip
snio autorius Adlys). Įdomu pa
stebėti, kad drg. Adlys Ukrai
noje rado daugiau lietutių, ne
gu Baltarusijoje.

Kiek iš tikrųjų dabar yra Bal-

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Bendrai paėmus reikia skai
tyti, kad “Jūros Diena” praėjo 
gerai ir tvarkingai. Vienas sve
čias paklausė iš kur mes gavo
me tokias skanias dešras ir . ku
gelį, atsakiau, kad atsivežėme iš 
Cicero. ’Bet dabar galiu' atskleis
ti paslaptį, kad tas skanias deš
ras pagamino mūsų kuopos šau
lys P. Putrimas, o tą skanųjį ku
gelį iškepė kuopos šaulė Pranu
tė Dvilaitienė. Deja, ji dėl vyro 
ligos, o P. Putrimas nelabai ge
rai jausdamasis, šioje šventėje 
negalėjo dalyvauti. Jiems abiems 
kuopa reiškia nuoširdžią padė
ka. Alf. Gailius

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— Friday, August 19, 1977

Čia irgi jo
kių lietuviškų mokyklų ir jokių 

įstaigų nėra. Mėgin-

Ta pati padėtis yra Latvijo
je, kur pagal 1970 metų gyven-

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

Jau eilė metų Union Pier, 
Mich./rengiama jūros šaulių 
“JūroS Diena’’, šiemet tą šven- 
tę rengti išpuolė Cicero j. šau-

Ašoklienė, E. Paulauskienė, I. 
■ Petrauskienė ir M. Straznickie- 
. nė, o laimėjimus pravedė A. Mar- 
i kauskas. Tvarkos tarnybos “bo
sas” A.’Ašoklis sukosi kaip “vi
jurkas”, visur tvarka buvo kuo 
geriausia.

Į Ir taip atėjo laikas kada jau 
reikėjo skirstytis poilsiui, nes. iš 
ryto reikėjo dalyvauti šv. mišio
se Gintaro vasarvietėje, o po pa
maldų vėl susirinkti užkan- 
džiams Lietuvių Namuose, čia 
vėl gražioje broliškoje nuotai
koje buvo praleista keletą va
landų. Kaip gražu, kad šauliai 
savo tarpe taip gražiai sugyve
na. Tačiau kai kam nepatinka 
toks darnus - šaulių sugyveni
mas, pradedama siuntinėti me
keno nepasirašytus raštus, ku
riuos pajuokiami ir niekinami 
šauliai. Man, rodosi, kad šau
lius suskaldyti jiems nepavyks, 
gal tik šauliams teks’ apsivalyti 
nuo tokio elemento.

uri? O/i 
uvišku Ti

tarusijos TSR lietuvių, nežino
me. Pagal neoficialius apskai
čiavimus jų turėtų būti apie 30,-

mal Tėvynei Lletuv*!”.
Knygos 300 puslapių ra daag vrizdellu Ir ląstelių, karna tik 18.00. 

(Jaunama Naujlenoae.
' čeki arba Money Orderi aiuKl tokiu adresu:

NAUJIENOS .
173f So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILUNOB WW8

Oavf pinigui, tuojau knyga paafualaaa.

Prof. T. Ivanauskas, • kilęs iš 
Baltarusijos TSR, ne vietinės 
reikšmės mokslininkas, ir būda
mas įtakingas, drįso viešai pro
testuoti prieš? rusinimą lietuvių 
tautinės mažumos Baltarusijoje. 
Kai jis kreipėsi į atitinkamas įs
taigas Minske, reikalaudamas 
lietuviškų mokyklų atidarymo, 
jam atsakė, kad “čia tavo asme
niškas išsigalvojimas”. Vyko 
Baltarusijos lietuvių delegacijos 
tuo pačiu reikalu su pareiški
mais, kuriuose būdavo iki 2,000 
parašų. Joms atsakymas jau 

i buvo kitoks: “Del saujelės lietu
vių mes mokyklų neatidarysi- 
me . ■

x 4WM ARCHER AVĖ. (prie 46-tos gatvės) 

Visi lietuviai maloniai kviečiami i “N.” pikniką 

? 7 7 Pradžia 12 vai

• '-Į vai.fo pietų kuopos valdy- 
&š.^osŠfe.:X 30 min. bu
vo -ji Šaulių dalinių atstovų ir 
atstoviųpasitarimas - dėl -suvie- 
npdinimo vasarinių uniformų. 
Šįpąsi tikimą pravedė LŽST Cen- 
trb • Valdybos vykd. vicepirmi
ninkas if Detroito “švyturio” 
j. |. kuopospirm<A. Šukys, sėk- 
tėtoriavo A Gailius, .
-- Vakarę, išsirikiavus unifor- 
aiUotrems šauliams ir šaulėms, 
buvo- nuleistos abi vėliavos.

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos H? knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
srba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio. Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimas paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai --------------- $800
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai____ __________________—-----------------------$1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai —----------------- ----------------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psL, minkšti viršeliai------------------------------------------
* ’ " ’ , ■ t •

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįui.
Knygas galima _gauti Naujienose arba pasiunčiant čeky arba Money

orderį tokiu antrašu: ■ .. .

N A U JI E N o s < ;
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

i jie man atleis). Ypač gausiai 
dalyvavo Detroito “švyturie- 
Čiai”, o Čikagos “Daukantiečiai” 
ne tik, kad gausiai dalyvavo, bet 
dalis jų atplaukė iš Čikagos su 
kuopos laivu. Jiems priklauso 

į didelis “ačiū”. Įėjimo bilietus 
Earns, .šventė įvyko š. m. rug- [pardavinėjo S. Juozaitis ir A. 
piūčio men. 13 d.
s. Apię- -9' val. ;iš ryto, šauliai-ės 
pasikrovę .į. savo automobilius 
įvairių ,,gėrybių, išvažiavo į 
Union Pier. ■ ^Nuvykus į vietą 
prie Lietuvių Namų buvo iškel
tos Amęrikos įr Lietuvos vėlia
vos. .Kuopoi moterų vadovė R. 
Latožienė ir’.jos dvi darbščiosios 
ir apsukriosios padėjėjos sesės 
Gy’KŽnėviČiehė. ir S. žibutienė 
susitvarkė 'virtuvėje, kad laikui 
atėjus- visi išalkusieji būtų pa
sotinti. Baro šeimininkas V. 
TTknėyičius jo; du nuolatiniai 
padėjėjai K. Lazįnka ir. J. Bliu- 
jus rikiavo bare visokių kilniau
sių gėrimų- bohk’as, prižiūrėda-. 
na, kad kiekviena būtų savo vie
tojeir sudarytų darnią rikiuotę. 
B&igus. tvarkytis visi skirstėsi

: Tuo tarpu prieš karą
Įjoję veikė tokios lietuviškos mo^ 
įkyklos: Rygoje — vidurinė mo
kykla (gimnazija), dvi mokyk
los 4 klasių ir viena 7 klasių, o 
provincijoje trylika mokyklų 4 
ir 7 klasių. Negi dabar, esant 
tarybų valdžiai, mus skriaustų 
tikrieji broliai latviai? Aišku, 

T , . , _ . . . kad direktyvos eina iš kitur. Ly-Imtame kitą musą kaunym- k jr Baltarusijos lietuviu 
Kaliningrado sritį.

^Nukelta į 5 psl.)

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais. Tei. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

nie klausimą kitu atžvilgiu, bū- ,tojų lietuvių Kalinangrado sri 
tent, pažiūrėkime, kaip šis klau-;tyje po Antrojo pasaulinio ka 
simas sprendžiamas kitose ša-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės Sąskaitos 
neša

Liepos mėn. 16 d. kuopęs šau 
liai-ės dalyvavo su trimis vėlia- jų pavardžių nespėjau 
vom.is Pavergtųjų Tautų .para- gyti, manau, kad tą apsileidimą 
dę Čikagos miesto centre.

ro nebeliko. Dabar ten gyveną 
lietuviai yra atvykėliai po karo. 
Pagal to paties drg. Adlio duo
menis (Mokslrs ir gyvenimas, 
ten put) Kalin r.grado Urityje 
dabar gyvena 25,000 lietuvių.. 
Kokias lietuviškas įstaigas jie 

okiti Jokiu lie- 
, jokių kultūri
nes kiek laiko 

švietimo ministras Gedvilas pri- 
/aėiai skundėsi; “Daug dėjau 
>ast ngų atidaryti lietuviškas 
nokyklas Kaliningrado srityje, 
;et nieko iš to neišėjo”.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jvotm O»ufwr«s. ŽEMĖS OKIO 1VIETJMAS. Studija. IBeto 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieto da
liu: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. U dalis: Žemės 
ūkio švietimai Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos llldmtf 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtu ra- 
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu Ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną druidai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir (ffiūgauti ševo žemės ūkio kultūros vairiais 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pe- 
saulj išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad H knyga bus brangi «bra- 
llučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga ra tokia meile Lietuvos

Imkime pirmiausia kaimyni
nę socialistinę valstybę Lenkiją. 
Pagal oficialius Lenkijos duome
nis Seinų-Suvalkų krašte gyve
na 6 tūkstančiai lietuvių (iš ti
krųjų jų ten yra daugiau). To 
ikrašto lietuviai turi pilną vi
durinę mokyklą Punske ir kelio
lika aštuonmečių bei pradinių 
mokyklų (visuose lietuviškuose 
kaimuose veikia tik lietuviško* 
mokyklos).

miestuose), tikrai nežinome, 
prie anų 6,000 pridėkime dar 6,- 
000. Beveik visur, kur lietuviai 
įlenki joj e gyvena, veikia lietu
vių visuomeninės kultūros drau
gijos skyriai, lietuviškos skai
tyklos, suorganizuota saviveik
la, lietuvių kalbos pamokos. Len- į 
kijoje lietuviai leidžia net du ; 
laikraščius. Aušra eina jau nuo j 
seniau, o neseniai pasirodė Vars- j 
nos. '

Kodėl negalima pasekti sočia- , 
vaikai būtų mokomi gim'tąja;kal- listinės Lenkijos pavyzdžiu? 
ba? Palikime nuošaly Tarybų 
Sąjungos kdn.stituciją, kuri šią ‘nį kraštą 
teisę garantuoja. Pasvarstyki- i Kaip jau minėta, senų jų gyven

Po to, prasidėjo balius Lietu
vių Namuose. Cicero kuopos 
pirm. K. Milkovaitis atidaryda- j 
mas balių, pasveikino susirinku-1 
sius ir prašė visus jaustis kaip 
namie, ir pristatė iš kitur atvy
kusius j. šaulių vadovus: De
troito “švyturio” kuopos pirm. 
A. Šukį, Čikagos “Gen. T. Dau
kanto ” kuopos pirm. E. Ven-i 
gianską, St. Petersburg© kuo
pos valdybos narį A. Luką ir 
New Yorko Šaulį ir šaulę (deja, 

užsira-

j y ; < įvyks sekmadieni,
r “ 4 ■ ’ ’ ' X

Rugsėjo 11 dPOLONIA GROVE

Gailius, o prie įėjimo bilietus 
tikrino augaloti ir gražiai nu
augę j. šauliai B. Petrauskas ir 
V. Straznickas. Jei kam nors 
ir būtų kilusi mintis, kad gal 
galės į salę patekti be bilieto, tai 
pamatę prie-durų tuos du šau
lius, metė iš galvos tą netiku
sią mintį, ir ieškojo dviejų do- Į 
lerių, kad užsimokėtų už įėjimą.!

Trumpą meninę programą, pa
dainuodama keletą dainų, atli
ko sesė I. " Petrauskienė, jai 
akomponavo A. Markauskas. So
listė buvo apdovanota gėlių 
puokšte.

Toliau/A. Markausko vado
vaujamas orkestras išjudino 
jaunus ir senus, sveikus ir pus- 
veikius, visi šoko užmiršę savo 
rūpesčius ir vargus. Tai vienur 
tai kitur, pradžioj dar nedrąsiai, 
pradedama traukti dainą. Rodo
si, kad dar kaž kaip blogai vei
kia balso stygos, tai tuoj nueina 
prie baro, “patepa stygas” ir 
tuoj daina kitaip skamba. Ir 
taip tas ratas sukasi: virtuvės 
personalas maitina išalkusius, 
baro tarnyba pagirdo ištrošku
sius,. o A. Markauskas su savo 
orkestru ‘‘išsijuosę duoda ga
ro”, kaip Čičinsko dvare.

Laimėjimų bilietus pardavi
nėjo simpatingosios sesės: A.

bernuose 
suomeninė 
Punske — 
samblis. Kai kurie kaimai turi i tojų surašymo duomenis gyve- 
savo chorus, prie mokyklų kai- i na 30,600 lietuvių 
muose yra lietuviškos bibliote 
kos — skaityklos. Kiek iš viso kultūrini 
Lenkijoje yra lietuvių (jų yra Į ta Rygoje atidaryti bent lietu 
Varšuvoje, Vloclave ir kituose i viską klubą, kur lietuviai gale 

tų poilsio metu susirinkti ir ku! 
turingai praleisti laiką, 
mas atidaryti tokį klubą
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Lietuvos okupantą, ar apie lietuvių rezistenciją prieš tik 
rų frontininkų pastangas pasipriešinimą okupantui truk 
dyti? Ji kalbėjo apie “rezistencijos dvasią svetur”. Ji ne
kalbėjo apie lietuvių rezistenciją prieš okupantą pačioje 
Lietuvoje, bet apie “rezistenciją” frontininkų politikų 
“svetur”. Galima surasti Amerikoje, Australijoje, Ka
nadoje, Vokietijoje ir kitur. Vietomis frontininkams pa
vyko tą rezistenciją palaužti, suskaldyti, kontūziją su
kelti, bet pačiose Jungtinėse Valstybėse tas reikalas eina 
žymiai lėčiau ir sunkiau. «

Draugo korespondentas, pamini, kad Barzdukas di
džiausia aktualija skaitė Tomo Venclovos atvykimą į A- 
meriką ir kažkokį pranešimą Akiračiuose. Visos kitos 
Barzduko frontininkų bičiuliams aiškintos aktualijos ši
taip paminėtos viename trumpame paragrafe:

“ Kita mūsų spaudos aktualija yra JAV Bendruo
menės reikalai. Atskalūnai pasisavino jos vardą ir 
stengiasi jį pasilaikyti. Gaila, bet klausimą tenka 

•spręsti net amerikiečių teismo keliu. Po to prelegen 
tas nušvietė savo paties polemika dėl krikščionių de 
mok ratu suvažiavimo priimtų tendencingų rezoliu
cijų. Po pranešimo buvo gyvos diskusijos, kuriose 
dalyvavo nemaža dalyvių”. (Draugas, 1977 m. rugp.

Barzdukas vėl turės rašyti laiškus
Stasys Barzdukas, partinės savo grupės konferen

cijas pavadinęs “Studijų stovyklomis”, Draugui vėl pri
valės rašyti laiškus, nes patys svarbiausieji jo .praneši
mai, padaryti Dainavon suvažiavušiems Lietuvių Fron
to Bičiuliams, labai jau blogai atpasakoti. Suvažiavu
siems frontininkų bičiuliams jis skaitė net dvi paskai
tas, jose lietė pačiūs jautriausius frontininkų kovos klau 
simus, bet reporteris A. P. B. Barzduko ilgai ruoštas ir 
apgalvotas paskaitas paminėjo tiktai keliais paragra
fais, net neatpasakodamas jų pagrindinių minčių.

Atrodo, kad marijonai, pajutę, kur tie mūsų bičiu
liai, prieš pačius lietuvius atidarę fronto liniją ir kaip 
jie kerta pačiam Draugui per kišenę, bando vengti labai 
jau aiškiai frontininkų pozicijas dėstyti ir ginti. Anks
čiau Barzdukas išeidavo Drauge ilgiausiais straipsniais,, Lietuvių Bendruomenės vadovybę, traukiusią kitus lie- 
o paskutiniu metu savo samprotavimus laisvai jis gali ęuvjus j amerikiečių teismą, šiam savo kaltinimui įrody- 
išdėstyti tiktai L ainio redaguojamame Pasaulio lietuvy- y nepaminėjo nei vieno konkretaus. įvykio, kur Ręor- 
je, o Drauge jis tuiėjo tenkintis tįstai laiškais. Anksčiau^ ganįzuota Bendruomenė būtų traukusi " Barzdūką, jo. su 
Barzduko paskaitos,, kad ir frontininkams, ar jų bičių-Bendruomenę arba tos Bendruomenės, kokį pada- 
liams Di augę buvo ištisai spausdinamos, o dabar pasi- Tokio Įrodymo barzdukiniai neturi,' fies Reorganizuo 
tenkina tiktai keliais paragrafais paminėti kelias jo minJ te Bendruomenė niekad netraukė į teismą bet kokios.ki- 
tis.^Korespondencija iš Dainavos taip surašyta, kad joje Amerikos lietuvių organizacijos arba jos padalinio.

Barzduko vadovaujama organizaciją jurą prmoji vi
soje Amerikoe, kuri patraukė į amerik/edių- teismą' kitą 
lietuvių organizaciją. įdomiausia, kad ji traukia ne ku
rią politinę, ideologinę ar religinę organizaciją teisman, 
bet traukia teisman tuos, kuriuos prieš., kelįs nietus feme 
tė iš Bendruomenės. Barzdukas traukia teisman Lietu
vių Bendruomenės-narius, tiek daug pastangų padėjusius 
įtraukti į Lietuvių Bendruomenės apylinkės Marquette 
Parko ir Cicero Bendruomenes. - Barzdukas manė, kad 
Gaila, nusiųstas į Chicagą, išmėtys veikiančias Bęndruo

Jeigu Barzdukas savo bičiuliams tik tiek pasakė, 
kiek apdairus reporteris parašė, tai saviesiems jis nieko 
nepasakė. Jis tik apgailestauja, kad Barzduko bičiuliai 
turės Bendruomenės klausimą spręsti amerikiečių teis
muose. Jeigu Barzduko “unaras” nebūtų buvęs toks dide
lis, jeigu jis savo leitenantams būtų pataręs paklausyti! 
Dr. Leono KriauČeliūno, susėsti ir pasitąrti, tai gal būtų 
galima apsieiti ir be amerikiečių teisino. Bet argi moky-

žiemą (Akvarelė)M. Šileikis

mo režimą milicininkas yra- išti-DELFINĄ TRIČIENĖ

1 t

Barzduko paskaitos, kad ir frontininkams, ar jų bičiu-

ir gynėjas.
Milicinįnko tipą, tupėjome, gro

gą pažinti pirmosios komunfetiI 
okupacijos metais. Tai ma
sinių trėmimų metų atliko pa
tį šlykščiausią darbą: gaudė ir 
grūdo j vagonus geriausius mū
sų tautos žmones, tanp^^lųvų 
gimdyves ąu kūdikiais, - mušė j. 
bejėgius senelius. Vieni enka
vedistai tiek nebūtų -padarę, 
nes nepažino krašto nei žmonių, 
^flicininko raukos ĮkĮ lįąųhf su
mirkusio? mūsų partfeaųiĮ krąu- 
ju. , -

(Tęsinys) -
tiku likimą, milicininkas patrio
tinę pareigą atliko. Pasikvie
tęs aplankyti Lietuvą prie ■ jo 
prisirišusį Algį Sadauską, Į>oųa- 
tas Vėbra atostogas baigią.

Knygą perą pąrašyta tik skąi 
tytojo malonumui; jos tiksiąs 
ir paskirtis — propaguoti ryšius 
su ok.'Lietuva/t. y., su ok. Lie
tuvos. oficialiais tarybiniais or

tą, kad Nemune paskendo Vii- ganąis. . Tur bųt,. noųtsiraą 
nius Sadauskas, gabus, mokyto-- vieno, kuris pęrąkaitęs knygą 
jų mylimas, iš geros šeimos ki- dėl to suabejos, . -T.
lęs jaunuolis, a jis, motinos pa-1 Ęomano literatūrinės pusės, 
mestas povainikis, negabus, nu-. nenagrinėsiu — ne toks šįo rą- 
arė tapti Vilnium Sadausku. Vo . šinio tikslas, deja, negaliu ne
kieti jo j e pasidaręs dokumentus “ pastebėti. kąj veikėjai gyvį, cha- 
kaip toks atvyko į Ameriką. Irakteriąi .iyškūį išskyrus tuos, 

Nusivylęs žmoną, sųhipėjusjiu. kuriuos aųtprįųą ėpte. pe' .iš gj^-; 
sūnum ir ištvirkusia dukra, su- venimo, bet kūrė iš fantazijos, 
gniųžęs po užsidėta pareigų pąšį Vyriausias veįkėjąs, tarybinis 
ta, suvaidiną žuvimą įr jau, kaip, nulįcinjnkas Donatas Vėbra,. ~ 
Kostas Vidugiris susirandą ka-,( nęgyvas, perdaug sųidęafizuptas. 
daise mylėtą Nijolę, -dabar naš-f Atrodo,\kad ,už jį kąlba ir veikia 
Įę Dargužienę, kuri tęsia vyro pats autorius. Nenuostabu, kad 
pradėtą darbą, taiybįnių knygų šįąm svarbiausiam personažui 
platinimą, ir pradeda naują gy-, autorius nesugebėjo įkvėpti gy
venimą. įvybės —tokio miūciniriko nėra.

Milicininkui tai ne staigme- . Laisvų kraštų policijos pas- 
pa: jis visa 
tęs tirdamas Sadausko žuvimo kyti tvarką, saugotiirginti do- 
ąplipkybes. Išaiškinęs paslėptų rą pilietį nuo kriminalinio ele^

Mažoje vietovėje Vidugiriotojas, neįpratęs su mokiniais tarife, gali paklausyti dau- surasti nebuvo simku. B
giau visuomenės patirties turinčio daktaro? Jis atsisakė 

į tartis ir liepė apibarti tuos, kurie turėję) drąsos su Dr. •
Kriaučeliūnu pavartoti visų civilizuotų žmonių priimtus^ras-

už kuklaus, namuko pasirodė 
kauptuku nešinas barzdotas vy-

— Sveikas Kostai Vidugiri!
— tarė milicininkas Vėbra. Vy-metodus.

Barzdukas ne tik nesitarė, bet jis patarė savo bičiu-^ ras pablyško... Sūnus Algis Sa- 
r I dauskas p.uolė tėvui į. glėbį...

Kostas Vidugiris prisipažįs-
liams, vietoj pasitarimo, eiti į amerikiečių teismą. Iki šio 
meto visa frontininkų spauda kaltiną m Reorganizuotą

gurtą Bendruomenę arba tos Bendruomenės, kokį pada-

labai gražiai apeitos pačios pagrindinės mintys ir visai 
nepaminėti svarbiausieji jo rūpesčiai..

Pirmą pranešimą su važiavusiems ^frontininkų drau
gams, susipratusiems ar n'esusipratųsiems, bet bet juos 
sekantiems, jis skaitė apie šių dienų lietuviškos spaudos, 
aktualijas. Barzduko paskaitai dirvą paruošė Dr. Rožė 
Šomkaitė, ilgametė mokytojo Juozo Ambrazevičiaus 
draugė ir bendradarbė. Ji vyriausiam frontininkų vadui 
akis užmerkusi. Ji kalbėjo apie Lietuvių fronto bičiulių 
sąjūdžio organizacinius bei ideologinius klausimus. Ji 
nelietė pačių frontininkų sąjūdžio organizacijos ir ideo-'menės apylinkes ir tuo reikalas bus baigtą^. Bet išmes-..ęksponątų vietą bei saujos dsą- mente, kai tuo tarpu diktatori- 
logijos, bet kalbėjo apie frontininkų bičiulių sąjūdį. Bvar tieji apsidairė, pasitarė ir išaiškino, kad Gailą neturėjo, 
blausias josios klausimas buvo bičiulių sąjūdžio “rezisten teisės jų iš Bendruomenės išmesti, nes Illinois valstijoje 
cine dvasia svetur”. Reporteris, aprašinėjąs siuos svar- pirmininkas Gaila buvo bebalsis.. Gaila nesiregfetravoJmokytojas Barzdukas bus pirmas, pataręs traukti teis- 
bius visiems lietuviams klausimus, taip viską nurašė, kad užtat išmestieji užsiregistravo. Už tą registravimą Barz • man kitą lietuvišką organizaciją. Viętoj ąrgumentavų. ir. 
skaitytojas, nebuvęs toje frontiniųkų kępferencijoje, ne- dūkas dąbąr traukia teisman lęgaliar veikiančią, atskąį- įtikinimo, Barzdukas kitus tokių nusikaltimu visa laiką 
gali. suprasti apie kokią rezistenciją įtakinga frontinin- tomybe ąpię. savo darbus duodančią ir Lietuvos reikalais. kaltinęs, pats pirmas, kaip pranęšė dalĮtąrąs Dą^gįs ir- 
kų veikėja kalbėjo: ar apie frontininkų rezistenciją prieš besirūpinančią organizaciją Plioplys, patraukė lietuvius teisman. tL.ŽJ k.

V. KAROSAS

Radvila Juodasisį

(Komentarai)
Dar ryškesnei iliustracijai pacituosime prel. M. 

Krupavičiaus tipingai subjektyvaus galvojimo samp
rotavimus: “Gyvenam tuos laikus, kada pasaulyje su
sigrūmė didžiausios jėgos — katalikybė ir raudonasis 
komunizmas. Visos kitos jėgos traukiasi iš kovos are
nos ir nyksta. Vienas tų milžinų šioj žūtbūtinei kovoj’į chronologinį viešpatavusių karafių aprašymą, 
taip pat turės žūti. Kuris? Tai jau priklauso nuo mū-,kaip formavosi ir keitėsi žmonijos ir paskiru 
su — krikščionių demokratijų — valios ir pasiryži
mų” (M. Krupavičius, “Krikščioniškoji demokratija”, 
1S18 m. psl. 41).

Kaip matome, Krupavičius, kaip ainuometiuis 
VLIKo pirmininkas, nesiorentavo pasaulio jėgų susi
daryme, nes ne katalikybė bet Amerika ir Vakarų de
mokratija vadovavo laisvajam pasauliui, o savo sie
kius grindė vien “valia ir pasiryžimu.”.

Reformacijai, ir ypač kalvinizniui, priklauso ob
jektyvaus galv»jimo atstatymas, kuris buvo žinomas 
antikiniam jfttsauliui. Teologinėmis kategorijomis gal 
vojant buvo nustatyta, kad žmogaus veiklą apspren
džia Dievo valia, arba filosofiniai reiškiant — objek
tyvūs veiksniai ir sąlygos, žmogus, neturėdamas poeto 
talento, net per didžiausias pastangas netaps poetu, o 
lik eiliadirbiu. Iš kitos pusės, net apdovanotas dideliu 

.o t",''ntu, bet patekęs nuo gimimo į skurdų bau
džiavos, ijos, ar priespaudos gyvenimą, netaps 
poetu, nežiūri. ' didžiausių troškimų ir maldų.

Beformacij.i ėmė įgyvendinti Kristaus paskelbtą 
mokslą:

N*. ?<*■• Rontp ęa^noę 
susideginimo, jis, vėl. suipferuyi- 
no lietuviškojo
ręikąĮąvTiąįą Lietuvai laisvė?.

jną mokyklų, vaikus,. perseMoją

KroniKąą.' Ji A

aųtoriM j&į
sųsiįąįShenandoąb
lonrj ai. čia milicininkas suran
da Vilniaus Sadausko dėdę,’ bu-

imam tai ne s baigme- . .a. vistu M-
isa tai, jau buvo nusta- kirtis, yra pagąl įstatymus j praeitį..'. %uščfe baž

nyčią, tik I*-
skirtį atlĄųąi... i ;. . - j;

(Bus daugiau)

Amerikos lietuvių visuomeninio gyvenimą istorijon

no, 8-32). Ant šio principo tapo subrendįntas laisvas tai. Nepriklausomybės sąvoka pirmą kartą istorijoje Vietoje sudarymų mįnatytos santarvės su Švedi- 
* žmogus, kuris nukūrė vakarietišką kultūrą ir deniok- iškilo su Šveicarijos reformacija, Oliverio Cromwel- ja, prasidėjo karc^ veiksmai dėl Livonijos. Tuo pačiu 
ratinę santvarką. Net tamsi ir prietaringa liaudis, ne lio revoliucija ir Amerikos nepriklausomybės paskel- laiku Jonas Žiaurusis n^i 
pūslėtos darbininkų rankos, ne ąavo gimtosios žemės bimu. Radvilos Juodojo genijus apsireiškė kaip tik 
meilė, kaip tai tvirtina liaudinės, demokratijos doktri- tą kryptimi, nes jis siekė užtikrinti DLK savarankiš- 
nieriai, sukūrė naujuosius amžius, yakarų kultūrą, de- kumą,'kas artimai a ta tinka neprklausomybės sąvo- 
mokratiją, bet renesanso, humanizmo ir, svarbiausia, kai, bet ne suverenumą. Jis puikiai suprato, kad viena 
reformacijos dvasios ir idėjų įgyvendinimas žmonėse kunigaikštija negalės atsilaikyti prieš augančią Rusi- 
ir tautose. • ijo§ galybę, tad .sprendimo pirma ieškojo reformaci-

jos pergalėje Lietuvoje ir Lenkijoje, o tai nepasisekus, 
są-Nuo Voltaire laikų į istoriją imta žiūrėti ne kaip L ... • . r, . ...•et . "nukreipė savo pastangas į Baltoskandijos

tautu Jun^os sudai3’™?-
kultūra.ir civilizacija, žvęlgįant šiuo požiūriu į DLKp. Radvilos' Juodojo genijus siekė dar toliauJis 
istoriją, tenka konstątuolį faktą, kad patį lietuvių tau matė, kad reformacija išlaisvins lietuvių tautą iš 
ta nedalyvavo'Lietuvos vakarietiškos kultūros ir civi
lizacijos kūrime. Kunigaikštijos kultūros ir civilizaci-, 
jos rūmai buvo statomi amatininkų, profesionalų ir 
dvasiškių, atvykusių iš užsienio. Visos pastatytos baž
nyčios ir vienuolynai, didikų ir bajorų rpmąi, nukal
ti ginkįai ir pinigai, pasiūti dvariškių drabužiai, pada
rytį vidaus įrengimai, knygos ir mokslai, jei ’nebuvo 
pagaminti Lietuvoje gyvenančių svetimšalių, tai buvo 
atgabenti iš užsienio.

Visa prekyba, finansai ir bendrai miestų ckonomi 
nis gyvenimas buvo sukauptas svetimšalių rankose. 
Tokia padėtis išliko per visą DLK istoriją, prasitęsė 
per carinę okupaciją ir dominavo nepriklausomybės 
laikais. x

Tauta, nesugebanti kurti aukštesnės kultūros, ne

nu- 
ka- 

taEkiškos stagnacijos ir grąžins jai kūrybinį potencia
lą kurti savitą aukštesnio lygio kultūrą, kas 
tų lietuvių tautai nepriklausomybę ir laisvę.

Prasižengimai tiesai

užtikrin-

Bušackis gan niūromis varsomis užbaigtą Radvi-i 
los Juodpjo ankstyvą rpirtį, jam sujaukus 50 melų am 

j žiaus. Nežiūrint savo didelių laimėjim.ų pasiektų pas- 
’ kuhniais sdvo gyvenimo metais, jis, begindamas DLK 
nuo primetamos Tenkų unijos, prarado Žygimanto Au 
gusto malonę, kuris, pasirašydamas Tridento susirin
kimo nutarimus, perėjo į kontrreformacijos stovyklą. 
& k '

Radvila Juodasis, gelbėdamas situaciją, Bielsko 
seime atsisakė savo ir visų' kunigaikštijos didikų vaf- 

gali būti nepriklausoma, o tuo labiau laisvą. Mūsų istoldu nuo privilegijų smulkiosios bajorijos naudai, tuo 
rikai neskiria nepriklausnmylx s sąvokos nuo suvere- į jšniušdamas iš lenkų rankų svarų propagandinį gūik- 
nilcto. Buvo ir yra daugelis suvereninių valstybių, betylą, kas vėliau padėjo su dury ti vieningą Lietuvos fron-

įe^ė Voįoęką. šiame kritiš^ 
aękio, Radvila ėmė žvelgti į 

velstiečiuss kaip į .pų^encįąlią jęgą. kas jį priartino 
prie arįjonų ideologinių pozicijų, reilįąlavusių bau
džiavą -pa^ąikįųimo ir luomų šųly^nįręp, -

Bušacliųa tęigijųu, paąiremiąųį ųiiąęijąų^ Com- 
mendoni. reliącijomjs, Ra<įy>la Juodąąis, atsipūtęs nuo 
kalviipzipą ię perėjęs socianizmąu, ko mmątvirtina 
rimti Liępivos refonriaęijos tyrinętojąį- ępįįi;. St.-Kot 
ir J. Tązbjp ąiŲKkįa. kąd RadvRą pąpiatęs afijpnų veik 
los pragaištingujųą refųrmacijaų a piję k-ą «ayo laiku 
buvo įspėtas ęaties Kjįlvino, pąreikąlayęs į| |ygimail- 
to Augųsįo ištremt tisus svetiūiš^įiuą arįjonus, kurie 
sudarė sąjūc^o ^rapdųolį. Kąrątiųą pėdžioje paža
dėjęs išpild ytį reifcaiąviiną, bet pasitaręs su
kard. Hosijuin paliko arijonus krašte, nes “karas tarp 
eretikų yra nauda Bažnyčiai”. ' :

DLK žemąįtįjos sęipūnąs Kišką, ižį plotinos pusės 
I r i * rrwwtt-vtA A i i /i ta i •<! -aavnJuodojo giminė, rėmė ir globojo arijonus savo valdo
se. Geriausi^ tą ęeikalą nušvita paties Ra(W t 
Jųn^pjo rašy$ laibai Kalvinų, jr ap 
cąrų teologapp, Kuriuose jįs pąv®W.« HŪMfcVF 
bę reformatų tikėjimui ir prašą teolafli^p> patarimą, 
kaip atremti arijonų sukeltą sąmišį jo vadovaujamo
je Bažuyčioię.< ę ■; * į *

’ (Bus daugiau}

9

jus paž asile tiesą, o tiesa išlaisvins jus (.Jo jose viešpatavo ir viešpatauja savi ar svetimi <lespo- tą prieš uniją*
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Mažeika fcvansI

DR. C. K. BOBELIS 
inkstų IR iLAPŲMO takų 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Canter 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIt

uK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cvwr4aed
-Editai Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligoniu Pagal susitarimą- ’ 
Jei neatsiliepia, skambinti 394-8004,

DR. HAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdw Wostcnesror. UI.
V ALANDOS; 3—9 oaroo aienarru ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba $62-2728

Ipo — puo 50 30 tūkstančių vų kviestieji asmenys. Papras-
per pa*twwiįj|ppilnu8 30 me- tai seime dalyvauja anie 80 as

menų, neskaitant vietos lietu- 
l vių .—> svečių.

Piagal tradiciją, Vliko seimas 
i vyksta vis kitoj vietovėj. Be 

New Yorko, posėdžiauta Bosto
ne, Cievdande, Chicago j, Detroi
te, Washingtone, Toronte. 1977 
seimą Vliko valdyba nutarė 
šaukti St. Petersburge, Floridoj 
grucdSo 3-4. PreL J. BaJką- 
nas, kuris žiemos mėnesiais gy
vena Floridoj, yra sutikęs su
daryti komitetą seimo paruoŠia- 
ųiiesiems darbams atlikti. (E)

Ruv.: Gl 8-0873 >

DR. W. EIS1N-EISTNAS 
AKUŠER'JA IR MOTERŲ LIGOS į 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avew WA 5-2670 •

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-W'.

Prieš 15 mėty 1962 m. ru^piūcio 7 d^ Los An
geles mieste mirė aktorius, režisierius Ir dramatur
gas Gasparas Velička, gimęs 1907 m. Veliuonoje. 
Velionis savo veikalais ir laikysena scenoj® taip pat 
gyvenime Įrodė gimtojo krašto ir jo žmonių meilę..

TEL. — BE 3-5893 - Baltarusijos lietuviai
DR. A. B. GLEVECKAS (Atkelta iš 3 psi.j

persekiojimas yra diriguojamas 
iš aukščiau, o. ne vien Minsko 

j valdžios darbas. ’ x
Kaip reiktų tvarkyti kalbų rei- kasmet priaugdavo vidutiniškai 

kąlus daugiatautėse valstybėse ‘ 460 žmonių. Jie turi savo kalba 
| (Tarybų Sąjunga yra daugia

tautė valstybė), gali parodyti 
j Šveicarijos pavyzdys. Visiems 
T gerai žinoma, kad Šveicarijoje 
! gyvena trys tautos ir yra trys

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC GALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitannu

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

1R. FRANK PLECKAS oficialios (valstybinės) kalbos: 
vokiečių, prancūzų ir italų. Bet

joje, Grisonų kantone, sudary
dami gerą trečdalį visų (137,- 
000) to kantono gyventojų. Re- 
toromanų buvo: 1870 metais — 
31,000, 1880 — 38,705, 1930 — 
44,200 ir 1950 — 48,862. '

Per pastaruosius 20 metų jų

pradžios mokyklas, kurių vyres
nėse klasėse mokoma daugiau 
vokiškai,' bet pirmus trejus me
tus vaikai mokosi tik retoroma- 
niškai. Kai Lietuvoje caro lai
kais buvo draudžiama spauda, 
rętoromanai turėjo net 5 savai- 

laikraš- 
čius. Paskelbus • retoromanų 

! kalbą valstybine, mažytė tauta

j Kodėl nutarta sutautinti Bal
tarusijos TSR lietuvius? Kodėl 

į neleista ji&ns gytenti ir likti 
lietuviais toje lemėje, kurioje 

.nuo imlių gyveno jų protėviai? 
' Vi niaus ir kiti mokslininkai ren- 
i ka žinias apie buvusio Vilniaus 
krašto tarmes (Zietelos, Lazdū- 
nų ir kitas). Renka dėl to, kad 
jos m irt ta. O kodėl jos negalė
tų gyventi? Nesinori tikėti, jog 
kai kas jaučia malonumą, ma-. 
tv'd'.mas mirimą, o bijosi gyve
nimo. Steigiami rezervatai re
tų gyvulių ir paukščių veislei WASHINGTON* \yriąusybė 
išlaikyti, j__
toks rezervatas sudarytas Zie- pat krinti kiek tikslūs 
telos lietuvėmis išlaikyti? Vieno ^kirthlirook laboratorijos 
tik reikėjo Ūetuviškos mo- 1 - -
kyk’os, ir' lietuvybė ten bema- kinant ap apšsiikščiant pestici- 
-tant būtų atgijusi. da.s maisto augalus? EPĄ (Ap

linkos Apsaugos Įstaiga) pirma- 
Kodėl Šveicarijos valdžia pa- prąnešė radusi “reikšmin- 

laiko retoromanų? ? Gal dėl to, trūkumų” Industrijos BIO-
kad retoromanų kalba yra tik- Laboratorijų atliktuose
roji lotynų kalbos duktė. Bet [yrįmuose įjek pesticidai pas- 
jlik lietuvių kalba yra pati se'iįatina vėžio ligas, nenormalius 
niausią iš gyvųjų Europos kai-j apSigį’mimuSj nervu sužeidimus 
bų ir viena is turtingiausių. Ko- ■ 
dėl jos nepalaikyti, kodėl neiš
laikyti Baltarusijos TSR lietu-Į 
vių tarmių? Juk kalbininkai!
tvirtina, kad tarmėse yra.su-1 • šikšnosparnių yra apie 1000 
krauti didžiuliai kalbos turtai.! rūšių. Didžiausi yra Indonezi- 

(E) {joje ir Naujoje Gvinėjoje. Jų 
■ sparnų ilgis yra iki 5 pėdų, ir 7

Vliko seimas Floridoj
Vliko seimą sudaro Vliko par

tijų ir rezistencinių organizaci
jų deleguoti atstovai (po tris). 
Be jlį. patariamuoju balsu, ga- 

‘li dalyvauti Lietuvos Diploma-

VWAVWAWAWAw.VAVAViWAViV.WAV.W.YAVZ.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ PIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Kodėl negalėjo būti paprašė 31 chemijos kompani-

► tyri
mai apie pavojus sveikatai dul-

"Saulė Ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteikia. Vieš
pati neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai“. — Psalmė 84:11.
Musų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sat’LL ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nut rišo, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į t< klausim* atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne- 
mokamat Rašykite: _

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
5V. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

jir kitokius nelemtus defek- 
į tos...

colių, o sveria iki 31.7 uncijos. 
Mažiausi šikšnosparniai yra 
vak. Afrikoje. Jie turi 2,5 colio 
sparnelius ir sveria 0.088 unci
jos. šikšnosparnis gali skristi 
iki 32 mylių per valandą ir tai 
yra jų giminės greičio rekordas.

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

y Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
tinės tarnybos, VHko tarybos bei, šikšnosparnio ilgiausias amžius 
valdybos, Tautos Fondo valdy-! yra 24 metai. Krauju mintantis 
bos, ’ Lietuvęs Laisvės komiteto j šikšnosparnis arba vampyras 
bei Lietuvos delegacijos Paverg- ' turi geriausia klausa. Jis girdi 
tųjų Europos tautų seime, Pa- garsus, kurių7 vibracija siekia 
šaulio LB ir . Aitos valdybų .na- iki 150,000 kartų per sekundę, 
riai. Be to, seime gali dalyvauti tuo tarpu žmogaus ausis girdi 
Vliko valdybos ar seimo atsto- tik 15,000 ciklų per sekundę.

OPTOMETRISTAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Kas tie.rętoromanai ir kiek jų toromanai? Ir vienų,.ir kitų yra

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSI YMA

28S0 West 63rd Stv Chicago^ 111. 60629 
z 'TeleE: P Respect Ji-5084

2618 W. 71 St- Tek 737-5149 
lixrinaakis. Pritaiko akinius ir 

: - • “contact lenses”

Oreles visoms progoms
BEVERLY HILLS GEUNYCIA 

x44J_we$i ewru aiketi
TvlatomU; PR 8-0833 Ir PR 8-0834

laip pat naujoji Barb*rot b 
Gan- Oriship krautuvė 

1H6 DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn 

Tel. 499-1318

ORTHOPEDAS-PRQTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms.' 
(Arch Supports; ir L t. Į

M

i

3354 So, HALSTED STREET Phone: YArda 7-1111
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

i

i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

sulation within walls and- ceil-1 
ing as well as in earthen berms į 
around t<e foundation, orien
tation to seasonal sun atti-

ances and fireplaces^
The two HeatHator Fire

places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Cenjenergy ”76.”

The fireplaces vere supplied 
by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York, Heatilatar 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc., located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of buili-in, 
freestanding and mail* 
mounted fireplaces * • • pas* 
_ t_♦ __» - ______ .»___ AM Ari -^9^

Z teaspoons Worcestershire 
sauce

M teaspoon ground oregano 
1 teaspoon onion salt 
1 tablespoon sesame seeds 

pretzels into 13 X 9 x 3-toch 
pan. Stir together remaining ingredients. Pour over cereal 
mixture, stirring until well-coated. Bake at SYS* F. about Ifi 
minu tea Oool ©U pan. Store Ja tightly covered container^

New High-Fiber Cereal—DelkSons awd Nutrihons
Concerned about enough fiber ki your diet? Try a delicious 

new high-fiber cereal that’s on your grocer's shelves now. 
Kellogg’s Cracklin’ Bran cereal is fortified with ten important 
vitamins and minerals, making it a nutritious, fiber-rich ad
dition to many recipes lice Crunchy Bran Jumble. So simple 
to make, this snack mix has a flavor that will keep ’em 
munching. And the Cracklin’ Bran cereal adds a rich nutty 
flavor and crunchy texture thatH make this "fiberific’’ recipe 
one you’ll serve again and again.

CRUNCHY BRAN TUMBLE
J cups CrackHn* Bran xsereal
1 cup cocktaO peanuts
1 rup thin pretwh

M cup margarine ar butter, 
melted

Measure eeraal, peanuts and

. SOPHIE BAKCUS [j 

RADIJO IEIMOS VALANDOS '

Visos proarsmos II WOF^A,

1490 ML A. M.

' Llstwlv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
- 1:00 vai. popet. - Šeštadieni 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Talat: HEmlodr 4-9411
So. MAPLEWOOD AVI.

I CHICAGO, ILL. 40629

ir ateityje .
Sąskaidos apdraustos iki

Bridgeview, Illinois 60453 
T*i <598-9400

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE 254.4470

(vargu ar daug kas žino, kad šveį- tinius ar mėnesinius
' carijoje gyvena dar ketvirtoji
, tauta — rętoromanai, kurioskal-
fba neseniai, 1937 metais, pripa-fturi visas galimybės kultūriškai

Ui. pagal susitarimą. Uždaryti trtč. žinta irgi valstybine. Vadinasi, augti.
DR.hĖONASSElBUTIS — Va‘S’

5;-d ^PiKSTŲ, PŪSLES ir -
PROSTATOS CHIRURGIJA

j ^56į.W£ST. 63rd street ? (Šveicarijoje yra.?
--antraa. nuo 1—« po pietų, j.. Rętoromanai yra. keltų gimi-

f ^Meiyiįtąd. nūp. 0^7 vai. vak. tauta,'kuri prieš 2,000 metų
->tGė^-■(4 buvo. Romos užkariauta, vėliau

J ger*naniznota-iar-.Auitalinta.- Bet
mt. VYT. TAURAS ''da"5 « da,«'

i iro>TOJAS IR CHIRURGAS
Ben&a praktika, spec. MOTERŲ ligos

* Ofisas 2652 WEST 59th STREET 
. TeL PR 8-1223

OFISO lVAL.; pirm.; antrad:, trečiad, 
ir peaku 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 ..vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

Ką bendro, turi Baltarusijos 
TSR lietuviai ir Šveicarijos re-

nedaug. Bet tuo tarpu kai vie
ni (rętoromanai) laisvės sąly
gose išaugo per šimtą metų nuo 
31 iki 49 tūkstančių, kiti (Bal
tarusijos TSR lietuviai), tautiš
kai, diskriminuojami, greitai tir-

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

Nuo

Lėkimu — Pilna apdraudė 
ŽEMA aaLNa

T»l. WA 5-8063

ApdreotUs r krivi tyme*
H Ivtiriv itstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 irbe 376-5996

LIETUVOS AIDAI
P«nkt. 9:30 - 10:00 v. v.' - 1490 AM 
Sėst. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM

Veda K, BRAZDŽIONYTĖ
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef, — 778-5374

Recipe Box

r

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų
paskolą reikalus visos mu-
su apylinkes. Dėkojame
Jums uz mums parodytą
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi

$40,000
2657 W. 69 STREET

Chicago, IL 606x9 
Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE

AH accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid quarterly^

JU
MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOS1ATION

1 Years Savings

. (Minimum $5,000).

...

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 

Į ergy-savinz features in de- 
fthnL materials, and appli
ances which can cut energy

.needs by up to 51 percent It 
has two heat-elrculatlng 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 

.through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the v tudes, energy-saving appli 
-room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
aave up to one half the cost of 
“heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
jNew York's Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
•76^ house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 .. . projected to 
be amortized within 4 to 5 
yean through reduced ex-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckicagoe
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

$307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
’ (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFptibUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilta, Ill. 974-441*



APLINK MUS IR MŪSįJ NAMUS

Kauno. įgulos bažnyčia

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• (kil būt greitai susilauksim Modernūs oro vėsintuvą inecha- 

n.itijo patiekalo ir naujo mai
sto produkto iš jūros gyvūno, 
vadinamo krill. Tai jūros gy
vūnėlis, panašus į mėgstamus 
vėželius - šrimpsus. Jų yra la
bai daug Antarktikos vandeny
se. Neseniai rytą Vokietijos žvė 
jai per valandą sugavo 250 to
nų tą proteinais turtingų gyvū
nėlių. Amerikos mokslininkai 
tiria žvejybos galimybes ir nori 
nustatyti, kokios pasekmės tos 
žvejybos būtų jūrų ekologi
jai.

nikai gali įtaisyti prie oro vėsi- 
■ nimo siteinos prietaisą, siur
biantį nu<> kompresoriaus karš
tį ir juo šildantį vandenį, nesu- 
naudojantį daugiau energijos 
oro vėsinimui. ,

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

štis “Speak-Up” išeinąs kas mė
nesį angių kalba, sukėlė dė
mesį pavergtų tautų kilmės ka
nadiečiuose bei amerikiečiuose 

I ir prieš komunistinės veiklos 
'organizacijų nariuose. Adresas: 
I P.O. Box 2/2, Station “Ę”, To
ronto, Out., Canada M52 2W2L

— Juozas Ugianskis, Lietuvos 
kariuomenės artilerijos leitenan 
tas, mirė rugpiūčio 14 d. Grand 
Rapids, Mich. Buvo gimęs 1893 
m. Čekiškėje. Liūdėti liko duktė 
Gražina, taip pat sūnūs — Ce
zaris, Romanas ir Juozas bei jų 
šeimos. Velionis kurį laiką bu
vo lietuvių darbo kuopos vadu 
prie Amerikos armijos Vokieti
joje. Palaidotas Grand Rapids 
kapinėse.

— Komiteto Stravinsko raš
tams leisti pasitarime dalyvavo 
cicerietis K. Mickevičius, bet jo 
vardas per skubą tilpusioje ži
nutėje buvo praleistas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900
17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug 
greit galima užimti, 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butų
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus, Marquette Parko 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

AUKŠTO MŪRINIS, 3 miega
mieji. du vonios kambariai,. gražiai 
išlaikytas Marquette Parke.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis.

• Tvanki šių metų vasara tu
rės įtakos į gėralų gamybos bei 
naudojimo rekordus. Praeitais 
metais kiekvienam amerikie
čiui teko 34.2 galionai minkštų- sto ir Vaisių administracija iš- 'suomet randa gerų progų spau- 

ėralų, 32.5 gal. kavos, 24.5 leido informacinį leidinį “Mak- doje priminti Pabaltijo ir kitų 
21.8 alaus, 7.8 arbatos,' ing Sure Hearing Aid Helps”, kraštų okupaciją, religijos bei 

Jis yra gaunamas veltui Varto- žmonių persekiojimą ir nusikal 
tojų Informacijos centre. Ten timus žmoniškumui.
pat gaunama visų panašių lei- i mas viceprez. Walter Mondale 
dinių katalogas. Rašyti: Consu- pareiškimus Pietų Afrikai, prof, 
mer Infomation Center, Depart- Berkis rašo Human Evepts sa- 
ment 639 E, Pueblo, Colorado vaitraščio 34 numeryje: “Vice- 
81009. M. Miškinytė prez. Mondale turėtų nuvykti 'į

Maskvą ir klausti Sov. Sąjungos 
valdžią, kodėl ji neatstato 3 Pa
baltijo valstybių — Lietuvos 
Latvijos ir Estijos — nepriklau- 
somy’bės”. Ta proga taip pat 

! primena, kad prez. Carterio pa
reiškimai apie civilines teises 
bus tik retorika, kol Rusijos ko 

• lonializmas viešpataus ne tik 
Pabaltijo valstybėse, bet visoje 
rytų Europoje: Lenkijoje, Če
koslovakijoje, Vengrijoje, Ru
munijoje, rytų Vokietijoje ir ki
tur. • \
— V. Vilkenas atstovavo Švedi

jos lietuvius pasirašydamas at
sišaukimą dėl Žmogaus teisių 
Pabaltijo kraštuose ir kitose ru 
sų pavergtose ■'tautose. Atsišauk 
kimą pasirašę Baltijos kraštų 
komiteto pirmininkas ir. ACEN 
Delegacijos Švedijoje pirminin
kas, taip pat ėstų, latvių, lenkų 
ir vengrų atstovai. Atsišaukimas 
atspausdintas Gr. Urbono ir Ben
drovės Toronte \ leidžiamame 
“Speak-Up” l^fcraštyfe. Atsi
šaukimą atsiuntė-Estų informa
cijos centras Stockholme, aikra. ■

- .-/i • - ■

• Daugeliui vyresnio amžiaus, — Istorijos profesorius dr. AL 
asmenų susilpnėja klausa. Mai-,V. Berkis iš Farmville, Va., vi-

jy s 
pieno,
6.2 vaisių sunkos, 5.8 įvairių gė 
rimų iš miltelių, 2 galionai al
koholinių 
vyno.

ŠIMAITIS REALTY
ekstra priedų, 
Arti bažnyčios

• Kylant kuro kainoms, atsi- 
rannda įvairūs energijos taupy
mo prietaisai ir būdai. Visų pir
ma grįžta romantiški laikai — 
šildyti kambarius senomis k ros.1 cūziškoje 
nimis, kūrenamomis malkomis J savo restoranais, kavinėmis ir 
Naujos malkomis kūrenamos i užeigomis Bourbon gatvė. Iš 
krosnys kainuoja nuo $1,500 iki ten kilo amerikiečių mėgiamas 
$2,800. Dujomis kūrenamoms patiekaals — Bourbon Street 
krosnims yra išrastas prietaisas, Baked Beans. Keturias svarinęs 
kuris uždaro kaminą, kai tik 
dujosn ustoja degti. Plovimo 
gamintojai nori išrasti pakan
kamai stiprius chemikalus, šva
riai plaunančius skalbinius šal
tame vandenyje.

gėrimų ir 1.8 galiono

Orleano miesto pran- 
apylinkėįe yra garsi

I TRUMPAI I
_____________________ ■___________________

Cituoda — Autobusai į Lietuvių Tau
tines kapines eis sekmadieniais 
nemokamai iki Darbo Dienos 
Nuo Archer Avė. ir Harlem 
Ave. išeis 11 vai. ryto, 12, 1 ir 
2 vai. popiet. Sustos prie 63- 
čios ir Archer, Summit. Iš ka
pinių paskutinis ^autobusas išeis 
4:30 vai- p. p. Informacijų tei
raukitės kapinių raštinėje. Tel. 
458-0638. (Pr.)

Notary Public Z
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd,SL Tel. 436-7378

muro namas.

centre.

> BUDRAITIS REALTY

kenute.s keptų pupelių reikia 
gerai sumaišyti su trinus ketvir 
tadabs arbatinio šaukštelio 
maltų garstyčių, puse puoduko 
čili padažo arba pamidorų ko-

Vandentiekio sės — ketchup, trečdaliu puo- 
firmos jau gali aprūpinti savo Į dūko Bourbon degtinės, 3 šauk- 
klientus naujais dušų čiaupais- šteliais rudojo cukraus, šaukš- 
galvelėmis, kurie leidžia mažiau teliu molaso, puse puoduko 
vandens ir per dieną jo sutaupo! sukapotų svogūnų, 2 šaukšte- 
apie 40 galionų, šios galvutės,: liais Worcestershire padažo, pu- 
kainuojančios iki $15, per me-įse šaukštelio druskos ir ketvir
tus gali sutaupyti iki $200. Kro- tadaliu šaukštelio maltų pipirų, 
snyse iki šiol buvo įtaisytos ploti Kepti 375 laipsniu Farenheito 
nės švieselės bei židinėliai, kurie krosnyje visą valandą, pirmą 
sunaudoja daug energijos. Da- sias 30 minučių uždengus, o pa- 
bar nebrangiai galima Įtaisyti I skutines 30 min. nuėmus dano- ' 
elektrinę • uždegimo sistemą, tį. '

pirmą

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: ’

F. rrr-"~ ~ \ American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

' Telef. 312 238-9787
t

® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų* traukimų, laivu kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

s 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
§1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga.liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos jr at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, III, TeL 652-5707,

— Kent State universitetas sa
vo Tautinių mažumų progra
mose š. m. rugsėjo mėnesį rho- 

'šia lituanistikos seminarus stu
dentams, kalbantiems, rašan
tiems ir skaitantiems lietuviš
kai. Pirmenybė teikiama studen 
tams, ruošiantiems savo tezes 
bei daktarato dizertacijas apie 
lietuvius ir Lietuvą. Įvairiems 
mokesčiams paskirta >>3,200. 
Studentai dirbs Lituanistikos bi 
bliotekoje, kurioje jau yra apie 
8,000 leidinių, praktikuosis ra
šyti -lietuviškiems laikraščiams 
ir kalbėti lietuvių grupėms. Pa
reiškimą su savo patyrimais bei 
planais siųstis: Dr. John F.Gad- 
zow, Director Ethnic.' ^Heritage 
Program, 119 Bowman Hall,- 
Kent State University, Kent,Ohio 
44242. t •-> ■ -

—Chicagos Anglijos-Britanijos 
Lietuvių klubas rengia pikniką- 
gegužinę rugpiūčio 21 d., sek
madienį, Vyčių salėje. Pradžia 
12 vai. Laukiam visų narių ir 
svečių. (Pr.) Klubo valdyba

— LB (R) Vid. Vakarų Apy
gardos Valdyba š. m. rugpiūčio 
21 d., sekmadienį, rengia links
mą gegužinę p. O. Bruzgulie- 
nės sode, 8274 S. Kean Avė., 
irie Lietuvių Tautinių kapinių. 
Veiks' baras ir virtuvė, gros A. 
^amonio orkestras. Pradžia 
12 vai. dienos. Kviečiame vi
sus! r? : U ; i (Pr.)

— Naujienose galima gauti 
Viktoro Karoso knygą “Lietu
vos ryšys su Amerika.” 176 psL, 
$3.00. Persiuntimui paštu rei
kia pridėti-dar 50 centu.

AR JAU PASIBARĖTE
MARU A NOREIKIENĖ

2608 West 59th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkime* garo* rOilet įvairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ. X ' J
- ’ ’ 1 ' - -r- • - ' -

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh SL, Chicago, IIL 50629. — T«L WA 3-2737 
3333 Sc. Halsted Chicago, IIL 60601. — TaL 254-3329

. /vairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd SK, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel 737-7200 arba 737-8534
REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-3200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Experienced in steel stainless and 
aluminum. Must read blueprint, 
speak and understand English.

Steady work, many benefits.
Apply in person; at
650 Sb J 28th Ave; -

BELLWOOD, ILLINOIS V

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tel. 927-3559

P l M E Š IO . t 
62—80 M* AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability, apdraudimas pensp^nkami

1 A. L A U R A l T I S |
So. ASHLAND AVE. a 

$234775 ■

LAIKRODŽIAI I? BRANGENYBtS

Pardavimas ir. Taisymas 
2646 WEST 69th STREET ’

. Tolef.: REpublIc 7-I94V

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amenxoa lietimų dienraščio steigėjus bei netuvlštos ^pander pirmo- 
kuj ir atliekant būtina? pareigia andlnam lietuvybėj IžJikhnni akel- 
blamif Naujienų platinimo rajui.

<AUJIEMOS tvirtai stovi ir kovoja až Lletuvoa tr pavergta UMarlą laim, 
įeidamos ir necidėdasiM i sandėriui ra okupantai! ar ji Ixxllo- 
tinlatz,

AAUJIKHOS palaiko visai lietuvių demokratinei trupei, ju bendrai Inrtitv- 
djas ir remia Tirą lietuvių bendruoriui darbui bei tikslui.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma šiaii pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino, lie
tuviškų reikalų renesom, .
KMNUOJA: Chlcapofe Ir Kanadoje metami — $30.00, pvsel mėty —

trims mirt. — $830, vienam meru $3.00. Kitose JAV rFetese metams
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. — 52-50. Užsieniui 
as — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiame javaity nomokeinaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą-

SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėt^ “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj i 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SL, Chicago HL 60608.

FIGHT HEAPT DISEASE

MECHANIC
SET-UP MAN

Experience desired, 9 paid 
Holidays, vacation, sick benefit 
insurance. 5:30 A.M. to 3:00 
P.M.

LADY LORA COMPANY 
8340 S. Birkhoff 
, Chicago, Ill.

(600 West)— 
487-9191

K i I M K U S 
Notary Public/ 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TaL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnty 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 50608

Q Siunčiu SoL Naujieną prenumentri, JuhflfejfnJo 
vajtUB proga paremdamas lietuvižką spaudą.

į~~] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtini n krašto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kapsčinskis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačlnskatr liEIVFO DALIA, Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* L1ETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose2 Druskininkuose, Kaune, Naudakiuoae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizous aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka Jai žmonės pasakė. 95 psL S1J0. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. * w i

M. ZoUenko, SATYRINES NOVtLESt Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusL kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu štiliumL

Prof. P. Pakarki!* KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija spie prūsu likimą. 
Kaina £2.

Vincas žamaltH. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAlTtJIL

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
. industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ; WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

HELP WANTED —. MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS
tie Ir kiti leidiniai yra pranaši
NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED CHICAGO, R.U **** 

vtsHankaM <arW nhMomlt arba tdhakaiH Ir 
iėk] ar ^rUA4<

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5910

būti

MISCELLANEOUS 
JvalrOt Dalykai

REIKALINGI 
INDUSTRINIŲ 

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIAI

1-je ir 2-je pamainoje. Turi
patyrę. Geras pradinis atlyginimas. 
Po pirmo mėnesio įstoti į uniją.

AMERICAN GUARD — IT MFG.
1240 No. Homan 

Tel. 235-6436

PARBŪDAMAS valgomojo kamba
rio komplektas — stalas ir 6 apmuš
tos kėdės, viskas beveik nauja, labai 
gerame stovyje, išsikeliant i mažesni 
butą. Teirautis tel. GR 6-2924 rytais 
arba 737-1126 popiečiais ir vakarais.

of
RENTING IN GENERAL 

N u e m o s

PRIE JAUNIMO CENTRO išnuo- 
muojamas 4 kamb. butas Su Šilima, 
virtuvės krosnimis ir šaldytuvu, oro 
vėsinimu ir skalbimo bei džiovini
mo mašinomis rūsyje. Tel. 778-8378 
nuo ryto iki 3 vai. popiet ir nuo 8

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC 

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

PERRY PLAZA MOTEL . 
1007 Park Av«n Hot Springs, Ark.

Albertai Ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, talkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501-623-9814.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 0^^

Beturį kailininką 
Chiosgoje 

^dkNORMANA

(įataigoa) ir
677-8489

185 North Wabash Avanw

BEST THINGS IN LIFE
Ijatl Frank Zapoll* 
‘poayj W.VStti St.

GA 4-6654

State Farm Life Insurance Company

SKAITYK- IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS"

MAUjivMOt, cwkam A «x— Friday Auguat 19, 1977


