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Kubiečiu valdomi sovietu tankai vakar 
prišliaužė prie Asmaros

NARO!U. K?n>ja. — Sovietų lakūnai šiomis dienomis bom
bardavo ir kulkosvaidžiais apšaudė visas strategines Eritrėjos 
vietos ir pajūrio miestelius bei kaimelius ..
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ORLOVAS NUBAUSTAS, 0 JO ŽMONA 
NUOGAI IŠRENGTA

ERITRĖJOS PAJŪRYJE RUSU LAKŪNAI 
PALIKO KLANUS KRAUJO

t MASKVA. — Kaip buvo manyta, fizikas Yuri Orlov So- 
yietijos teismo yra nubaustas sunkiųjų darbu kalėjimu septy
niems metams ir priedo prie to dar penkiems metams ištremtas 
kur nors i Sibirą.

Taip gegužės 18 d. pranešė tos. kaip rašo iš Maskvos žurna 
Amerikos ir viso pasaulio ži
nių: agentūros. j

Teismo sprendimą paskai- 
čiusi teisėja Valentiną Luben- 

' cova. ~ ‘ ’

Fizikas Orlovas kaltinamas 
priešsovietine’agitacija bei pro
paganda ir Sovietų Sąjungos iš
davimu. - .

< Fizikui Orlovui neleido 
? pašiteisiritr’ * ~

~ Į teismo posėdžių salę nebū
va įleisti užsienio koresponden
tai, nei jokie kiti pašaliečiai as
menys, tačiau ..taip vadinama 
“žmonių atstovų“ 50-ties asme
nų grupė buvo suleista į salę,

3

gynybos paskutinį žodį. Ta 
“žmonių atstovų“ grupė nuolat 
šaukė:- “išdavikas“ ir “šni-

'-kalbėję 8O'.įninųčių;: Je' kalbą, 
be tų “žmonių, atstovų“ grupės, 
kįsis tris minutes, pertraukinėjo 
ir teisėja ’ Lubencova, ir paga
liau.' pusvalandi Orlovui pakal- 

. bėj u s, save gyrius, — jis -bu
vo^ teismo nutildytas, .j

1 -Ta' vadinamoji “žmonių at- 
stovri" grupė teismui dar raštu 
kaltino Orlovą, kad jis šmeižęs 
“Sovietų'Sąjungą ir jos sociali
stinę sistemą. Jų raštas ne tik 
buvo teismui pateiktas, bet bu* 
vo dalinamas ir prie Įėjimo Į

listas laikraščiui “Los Angeles 
Times“. . .

Ieškojo priekabių

Užsienio korespondentams va 
žiuojant nuo teismo rūmų, ku
rių automobiliuose važiavo nui 
teistojo fiziko Yuri Orlovo žmo| 
na, jo pirmųjįi vedybų sūnus Di 
mitrijus ir disidentas Naum 
Meiman, pakeliui jiems pasto
davo kelią trys be numerių au
tomobiliai. kuriuose važiavo ke )aruo^ planus tokiam traktoriui pastatyti. Jis naudojamas dideliu formų dirvoms plėšti, 
lėtas civiliai apsirengusių vyrų__________ _ _ _________ ' ___________ ____________________
ir kurie, nesilaikydami važiavi
mo taisyklių, nuolat ieškojo 
priekabių ir stengėsi sudarytų 
aksidentą

Kitame korespondentus lydė- 
jusiazne automobilyje važiavo 
filmuotojal. "Jie prie fedevieno 
sustojimo filmavo koresponden 
tus, Orlovo žmoną ir disiden
tus.

Jų-net nepaliko ramybėje su
ėjus į pastatą, specialiai skir
tą užsienio korespondentams ir 
diplomatams, nuolat filmuoda- 

'mi ir klausinėdami.

Pats didžiausias GM bendrovės pastatytas traktorius. Jis sveria 100.000 svaru, turi 16 cilin- 
deritj motorą, yra 20 pėdų pločio, 15 pėdų aiikščo. Inžinieriams teko dirbti penkis mėnesius, kol

GABŪS IZRAELIO 
INŽINIERIAI

Izraelio inžinieriai iki šiol su-' 
gebėdavo sumaniai iš JAV gau- : 
tuose lėktuvuose pritaikyti ką! 
nors naujo 
vietos klimatui, bet jie to da
ryti nebegalės, nes jiems “su
skaudo galvos“ Amerikai par
davus tuos pačius lėktuvus ir į 

. arabams. Kaip vienas izraelitasĮ 
sako: “Dabar mes turėsim duIA. 
kart daugiau pagalvoti, iki ką 
nors sugalvosime“.

PRAŠO JAV-IŲ ĮSIKIŠTI I DOMINIKONU
1 RINKLMUS

Prieš sovietų tankus Eritrė-j 
joss sukilėliai negali pasiprie
šinti. nes neturi priešlėktuvinių 
patrankų ir negali paprastais 
šautuvais aukštai skrendančių 
lakūnų pasiekti.
Patys skaudžia u šieji smūgiai

JAV b-vės nebepirks 
Ugandoje kavos

Fizikui Orlovui, pakartotinai 
gegužės 17 teismo nebuvo leista 
pristatyti teismui savi liudi
ninkai. ;

' Net, kai jis bandė prieš jį liu 
dijančhis valstybės prokuroro 
liudininkus klausti, tai teisėja 
jį nutildydavo, pareikšdama, 
kad jis ardąs teisme tvarką.

Nuogai išrengė žmoną

Fiziko Orlovo 33 metų am
žiaus žmona gegužės 17 buvo su 
laikyta išeinant iš teismo ir at
skiriame kambaryje trijų vyrų 
akistatoje buvo išrengta visiš
kai nuogai. Tai ji pasakiusi vė
liau užisenio korespondentams, 
ji tai galėjo papasakoti važiuo
dama automobilyje pakeliui Hd 
korespondentų gyvenamos vie-

* r mJ i SANTO^JpMNGO (AP). — geresnio, tmkamo ~ Domimkonų respublikos kandi- 
į datas į prezidentus, 67 metų am 
: žiaus Antonio Guzman skundžia 
įsi, kad rinkimai yra klastojami 
; ir jis prašo JA Valstybių prezi
dentą įsikišti ir priversti dabar
tinę prez. Joaquin Balaguar vy-, JĄ V LĖKTUVAI APSARGDI- 
riausybę teisingai ir be klasto- NO IZRAELĮ
jimo suskaičiuoti bakus Dabar/ T£L AViy _ Sau.
esą, Donumkonų respublikos ka dj Arabjjoje amerikiečiu tipo 
nuomene sustabdė balsu skar. n. , -t-*.- - T, • naikintuvai r-lo susirgdmo Iz-ciavima. kuriu dauguma yra _ .. . . ... . ...a x ‘ ‘ .raebo vadovus ir lėktuvu mzi-
Antonio Guzman naudai. ,• • . T- j u ‘ i jĮ menus. Jie dabar mano, kad 

JA Valstybės, pasak Guzman, j* jau nebegalės ilgiau džiaugtis 
gali priversti Dominikonų vals- technologine persvara. Esą, jie 

’ tybę skaitytis su teise, ją užblo-] dabar Izraelio lėktuvu 
kuojant arba sulaikant ekono- bos įmonėse nebegalės ką nors 

ROMA, Ltalija.— Praeito trečiadienio vakarą “Raudonosios minę pagalbą. JAV tai gali pa- geresnio išrasti, konkuruodami 
daryti, nes jos bendrai su Haiti su Amerikos lėktuvų gamintojų 
yra dalininkės Hispaniola salų McDonnell Douglas, kai jis gali 

' Karibų jūroje.
Prezidentai yra įsipareigoję

Dominikonų respublikos Re
voliucionierių partijos, kuri'yra į 
stipriai nukrypus į socialistinę, 
kairę, kandidatas Antonio Guz-j 
man sako, kad prez. Carteris ir 
prez. Balageur yra įsipareigojęs 
prieš pasaulio visuomenės nuo-

iki ji sustabdė balsų skaičiavi
mą. buVo spėta suskaičiuoti 25 
proc. balsiu kurių Guzman nau 
dai yra 320,076 ir už dabartini 
prezidentą Balaguer — 218- 
07333

WASHINGTON, D. C. —Ke- 
buvo keliami Raudonosios jū-jturios Amerikos kava prekiau- 
ros pakraštyje esančiuose kai-J jančios b-vės jau sutabdė kavos 

pirkimą Ugandoje. Jos tai pa
darė išgirdusios. kad kongreso 

c’ Atstovų Rūmų vidaus komite- 
"*’;tas priėmė rezoliuciją, prašan- 

| čia prez. Carterį sustabdyti pre 
j kybą su rytų Afrikos v alstybo, 
j kadangi jos prezidentas Idi Ami 
Į nas nesiskaito su žmogaus tei
sėmis. ,

Rezoliucija buvo komitetui 
*pat€kęs kongresmanas Donaald 
Pease iš Ohio, kurią parėmė 82 
kongreso nariai.

mėliuose ir miesteliuose.

Sovietų lakūnai, niekino ne
trukdomi. galėjo laisvai nusi
leisti į šiaudiės ir nendrių lūš
nas ir kulkosvaidžiais kapoti 
ten esančias moteris ir vaikus.

Pradžioje manyta, kad sovie- j 
tų gen. ’Petrovo vadovaujamos 
Kubos karo jėgos pirmiausia 
bandys paimti Asabos uostą, 
bet iki vakarykščios dienos uo
stas buvo neliestas.

Paleisti didžiausi kraujo kla
nai visame Eritrėjos jūros pak
raštyje. Užmušta daug vaikų ir 
moterų.

ITALIJOJE TERORISTAI TEBESLAUCIA 
PAŠOVĖ GABŲ POLICININKĄ

Po Aldo Moro nužudymo, teroristai jau pašovė 
devynis žmones, derina veiksmus

gamy-

Iš Adis Adebos ateinančios 
žinios tvirtina, kad gen. Petro
vo vadovaujama ekspedicija jau 
Įkopė į kalnus ir artėja prie As- 
maros, Eritrėjos sostinės.

Rusai lakūnai gerokai apšau
dė visa pakelę, vedančią Į As
mara. Buvo kulkosvaidžiais ap
šaudytas kiekvienas žmogus, 
kuris judėjo svarbesniais ke
liais.

Didžiausia Izarelio 
bėda

KALENDORfiLIS

Gegužės 19: Prudencija, Ivas, 
Taurą, GiTvinas. tJauginas, Gal-

Saulė teka — 5 28, leidžiasi 
. 8^05.

SAulėtav lift*.

brigados“ teroristai pašovė policijos karininką, kuriam buvo 
pavesta sekti teroristų veiklą.
^Teroristams nepavyko neken
čiamo policijos valdininko už
mušti, bet jis buvo sunkiai su
žeistas. Policininkas, nujausda
mas pavojų, griebėsi apsaugos 
priemonių ir sugebėjo atsišau
dyti užpuolikams.

Nuo Aldo Moro mirties jau 
praėjo 12 dienų. Per tą laikotar 
pi teroristai kėsinosi nužudyti 
9 žmones. Atrodo, kad teroris
tai tebeveikia organizuotai.

Naujus puolimus ruošia kita
me mieste. Bet jie jaučia, kad 
policija jau surado siūlo galą. 
Didokas teroristų skaičius jau 
uždaryti kalėjimuose.

Teroristai naudoja čekų 
ginklus

Italų policijai pavyko tiksliai 
nustatytu kad “Radonosios bri
gados“ teroristai naudoja ko
munistinėje Čekoslovakijoje ga 
mintus nedidelius revolverius. 
Kambaryje, kuriame buvo lai
komas Aldo Moro, policija rado 
keliolika apkabų Čekoslovakijoj 
gamintų šovinių.

Čekų ginklų gamybą ir parda 
vinėjimą kontroliuoja sovietų 
karo vadovybė.

Suimtas paprastas italas lau
kia tardymo, o suimtas teroris
tas tuojau paroflcilauja* kad

jam būtu paskirtas advokatas. 
Policija nustatė, kad kiekvie
nam “Raudonosios brigados“ na 
riui įsakyta reikalauti advoka
to, kai patenka j policijos ran
kas.

parduoti savo gamybos lėktu
vus arabams.

Izraelis jau, turi McDonnell 
Douglas b-vės lėktuvu tipo F-15 
ir A-4 Skyhawk.

Meksikos preziden-

MEXICO,D.F.—Meksikos pre-

IŠVEŽĖ Iš ZAIRĖS 77 
AMERIKIEČIUS

WASHINGTON^ D. C. —Dau 
I monę visada skaitytis su teise gelis manė, kad užtruks kelioli- 
; ir teisingumu, ir -pravesti lais- ka dienų, kol Amerikos parašiu- 
vus ir švarius rinkimus. Guz- tininkai pajėgs išvežti iš Zairės 
man kaltina dominikonų prezi- provincijos statybos darbus dir

zidentas Lopez Portillo su žmo- jis daleidęs korupci- trasius amerikiečius,
na. kaip rašo “TNelsior“ išskri- jaJ jsiga]ėti net žemiausioje val-
do į Maskvą., kur su Maskvos stybės
ponais kalbėsis prekybiniais reų 
kala. - \ ' į

Svarbiausias klausimas bū-
žemės alyvos pardavimas) JAV valstybės departamen- įiečius. 

Kubai. Dabar Meksika išveža tas pareiškė, kad jis esąs susirū 
nemažą kiekį žibalo ir benzino į pinęs Dominikonų valstybės rin 
Kubą, bet atlyginimą gauna iš kimais ir yra nepatenkintas.kad 
Maskvos ponų valdomo valsty-j rinkimų priežiūros komisija ne- 
bės iždo. x {galinti baigti skaičiuoti bal

sus.
Tačiau valstybės departamen

tas manąs ir tiki, kad rinkimų 
eiga it balsų skaičiavimas bus

Hamburgeriai taip
gi pavojingi

Harrrburgeriai valgyti taip, 
kaip jie dabar paruošiami, yra 
pavojingi, nes jie turi medžią 
gtį. kurios sudaro kure ’

Valstybes departamento 
pareiškimas

Įsakymas buvo paruoštas tre 
! čiadienj. o ketvirtadieno rytą 
Į grupės Amerikos parašiutiniir 
• kų jau išvežė iš šavos provinci
jos Kolwezi miestelio 77 ameri-

Nustatyta, kad ten dar turė- 
ne-jo būti 11 amerikiečių, bet 

pavyko jų surasti.

VEŽĖJŲ UNIJA

Vežėjų unijos disidentai, 
rie stengiasi pašalinti iš unijos 
prezidento pareigų Frank E.

ku-

iki pabaigos pravesta teisingai;Fitzsimons, turi^ pristatyti* do- 
ir teisėtai.

Spėjo soskaf&’uotf 25% 
balsų

' E0. kariuomenė įsiveržė į
-ėanteslh'v rinkimų MMtinę ir kėj»i».

; kumentus,. įrodančius Pitzsi- 
j mons nusikaltimus.

Unijos disidentai suko, kad 
unijos prezidentas turįs ryšių 
su kriminalinio padugnių ve i.

Kulkosvaidžiais sunaikinti ar 
kliai. asilai ir gyvulių kaimenės, 
buvusios netoli kebo.per kalnus 
vedančio* į Asmara. Iki šio meto 
nebuvo rimtesnio pasipriešini
mo. Tankai ir šarvuočiai pama
žu slenka Į provincijos sosti
nę

Pirmas Eritrėjos gyventojų 
maištas prieš Abisinijos karalių 
įvyko prieš T7 metų. Imperato
rius Hail? Selasie padarė kelias 
nuolaidas, apramino įtakinges- 
nius vadus ir vėliau taikiai su
gyveno su nepatenkintais Erit
rėjos gyventojais.

Eritrtėjo gubernatorius, visi 
valstybės pareigūnai ir didelė 
provincijos gyventojai pasiprie
šino pulk. Mengistu vadovau
jamai karininkų grupei, kai jis 
pradėjo šaudyti buvusius ka
rių grupės įtakingesnius kari
ninkus.

Karo vadai ir vietos gyveni
mo sąlygas pažįstantieji žmoi 
nės tvirtina, kad gen. Petrovas, 
įsakydamas kulkosvaidžiais ap
šaudyti Eritrėjos kaimus ir 
miestelius, nori įvaryti baimės 
nieko dėtiems žmonėms, kad 
jie bijotų Etiopijos karių ir ne
bandytų naktimis jų pulti.

Eritrėjos partizanams jau pa 
vyko sudeginti kelis sovietų 
tankus. .

2 Eritrėjos gyventojai labai ge-

Dabar didžiausia Izraelio bė
da yra ta, kad jie negali pasi
gaminti savo Įmonėse naikintu
vams motorus. Izraelyje gamin
tiems naikintuvams Kiir-7 mo
torus atsiveždavo iš JAV — iš 
General Eletric b-vės. kurie pri
klauso JAV malonei. Pavyz- 
džfuiJAV neleidžia Izraeliui lėk 
tuvus parduoti Ecuador vals
tybei.

KUBOS KARIŲ SKAIČIUS 
AFRIKOJE

WASHINGTON, D. C__ Skel
biama^ Kad Kubos diktatorius 
Castro jau yra pasiuntęs į Af
riką 42,000 karių, kurių didžiau 
sias skaičius yra Angoloje ir 
Etiopijoje Angoloje — 20..000 
ir Etiopijoje — 17.000

rai pažįsta kalnus ir gali neju- 
čiomis užpulti kubiečius. Rytų 
Vokietijos karius saavnorius ir 
net čekius, atvykusius padėti 
etiopieciams nuginkluoti Erit
rėjos partizanus.

Pulk Vnngistu per radiją pa
sakė kį.d dabartiniu metu Etio- 
ja turi nuoširdžių ir ištikimų 
draugų. Draugingiausia esanti 
Sovietų Sąjunga, davusi Etopi- 
jos vyriausybei didelius Įvairių 
modernių ginklų kiekius.

Didieji lėktuvai kiekvieną die 
ną atveža naujų šaudmenų. Po 
Sovietų Sąjungos seka Čekoslo
vakija. Rytų Vokietija. Pietų 
Jemenas ir kitos valstybės. *'*

Mengistu mano, kad dešim
tie* dienų laikotarpyje bus su
imti visi Eritrėjos partizanai ir 
maištas likviduotas. Tada vi
sas savo jėgas Mengistu planuo
ja koncentruoti* Somalijos pa
sienyje.^ . _
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Ar galima turint savo 
visą savo turtą testa- 
palikti labdaros ar kitai 

A O.

tesurašytas testamentas dalinai 
pakeistas ? Rv£t

įgyvena miestuose ir priemies
čiuose. Apskaičiuota, kad dabar 
du trečdaliai viso pasaulio žmo-

šeimą,
mentu 
organizacijai?

ATS. Jeigu yra žmona ar- ki-

.nepageidaujamą moterį, nusto
tų teisės į palikimą? R. S.

ATS. Tokią sąlygą^ į testa
mentą leidžiama įrašyti. Bet 
Neleidžiama į testamentą įra-

■ ATS. Tok$; testamentas, yra 
negaliojantis tekiu laipsniu, ko
kiu Jis yra išdava tokios nega-

AUS ATSAX0MĘ( uoja?
Testamentą reikalais

KL. Pasakykite, ar testamen
tas privalo būti vien- .tik anglų Ar galima įsakyti sąlygas į 

testamente?
KL. Malonėkite paaiškinti, su J 

rašant testamentą ar galima į- 
rašyti sąlygą,, jei sūnus*' vestų

tokią legalinę formą, bet * jūs

PRANAS ŽŲLAS

Gegužės 19, 1978,

KbOfhms b m|įįĮr^ Wnhtauw Ave., Chloro, III. 60632

Užsidarė plieno

YOUNGSTOWN. — Pereitų 
metų rud'nį Youngstowne užsi
darė veikusi plieno Įmonė, palei
sdama j gatvę be darbo 4,000 
darbininkų. Įmonės užsidary
mas paveikė miestelio gyveni
mu. Prekyba sumažėjusi apie 
60%.

Plieno įmonėje Youngstovme. 
Ohio, dirba daug .lenkų kilmės 
darbininkų, kurie gyvena Po
land priemiestyje. Jie dabar dar 
gauna bedarbio pašalpų, bet ji 
šį rudenį baigiasi, o darbo gau
ti neįmanoma.

ATS- Įstatymas nereikalauja, 
kad testamentas būtu . parašy
mas^ anglu kalba; jis; gaji' būti ir. 
het. kuria karbapąrašytas, tik. 
teisme tvirtinant r testamentą 
reikėtii turėti vertėja.

ATS, Bet kuriuo lakiu sura
šytas testamentas gali būti pa-1 
keistas to asmens, kuris jį su-{ 
rašė. Toks testamento pakeiti- { 
mas teisinėjei kalboje vadinai 
mas kodicilu, kuris daromas to- į 
kia pat tvarka, kaip ir tęs ta-f 
men tas.

KL. Malonėkite paaiškinti, 
kada testamentas turi būti ' Pa
keistas?

ATS. Paprastai pagal Illinois 
valstijos įstatymą, vedybos au-, 
tomatiškai pakeičia testamen
tą. Tiktai išsiskyrimas (divor- 
sas) nepanaikina surašyto tes
tamento.

PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

krautuvėje arba šio leidinio ad
ministracijoje: 7414 Dunbarton 
Ave., Los Angeles, Calif. 90045, 

. t ± A >. . o . arba “Naujienų“ administraci- kuns testamentas galioja?
KL Noriu paklausti, jeigu po{ 

testatoriaus mirties randami 
du testamentai, tai kuris ga- 

> D. K.

ATS. Jeigu po testatoriaus 
mirties surandami du priešta-

jo? savo vaikų, tai tėvams pri
klauso !/4 turto tuo atveju, 
jeigu testament^ nebuvo suda
ryta.

KL. Būkite malonus p<aaiš- 
i kinti, ar broliai turi teisę į pa

likimą? M.. F.-
ATS. Jeigu nebūtų likę arti

mesnių giminių, tai brolis gau
tų % turto.

raujantieji testamentai, tai ga-iįj šeimos nariaL teleicjžiama ne 
lioja tas testamentas, kuris vė- daugiau kaip % ar savo 
liau surašytas. Tas pats atsitin- turto paskirti labdaros orgą^ 
ka, kai atsiranda tame testa- JnizacijaL 
mente du prieštaraujantieji* 
straipsniai arba paragrafai.

Kas turi teisę į palikimą?"’ 
' ;.r

I KL. Pasakykite ar leidžiama
Į iš savo turto testamente išski^- 
rti savo žmoną nuo paveldėjo 

galiu! mo, H..,G.
a-1

ATS. Tik ypatingais svar- 
T KI kiais atvejais tegalima savo 

{žmona išskirti iš paveldėjimo.

Kur gaunamos tegalinęs 
testam etinės formos?

KL. Paaiškinkite, ar aš 
testamentą parašyti ant lega
laus. formato popieriaus, kaip 
“Naujienoje“ skaičiau.? T. K.

ATS. Geriausia yra naudoti i Apie tai turite pritarti' su įs-
. _ . ’ | tatymų žinovais — teisininkais-

testamentą galite rašyti ir‘ant advokatais.
bet kurio popieriaus lakšto. Vis, . •

Idėlto patartina vartoti tokiąf . KL. Paaiskwk.te, ar testato- 
legalinę formą, begalinių for- i "aus j*™ tun teisę. į sayo vai- 
rųų jūs galite gauti bet kurioje į -° a ' {. ’

'rašomųjų dalyku (stationary) . ATS. Jei’ testatorilis' tlėtiirė*'

:X - -
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Amerkx If a the place that is made
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You can buy Aanes jn.your parti
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Take stock in America.

(Tęstoji)

LIETUVOS TEISININKŲ KOVOS DfcŲ 
TEISINGUMO IR LAISVĖS

Rašo prof. M. Mackevičiuj

Sovietiški teismai, būdami visai palenkti vykdo
majai valdžiai, faktiškai buvo visagalės'komunistų par-

kio testamento galiojimui, kur 
dovanos nuosavybės vertė bu
vo mažesnė negu 30 svaru ster
lingų? A. R.

ATS. Jeigu sąlygų statutas 
nenustato, išskiriant, kad tes
tamentas privalo būti 6 mėne
sių laikotarpyje patikrintas, ne
bent būtų padarytas rastu to 

| asmens, kuris tai girdėjo 6 die- 
į nų laikotarpyje. p. š.

| Užpildo senjorams ir nedarbin
giems amenims formas

Tie seniorai ir nedarbingi as
menys, kurie nori gauti nuosa
vybių mokesčių lengvatas ir ki
tokias pašalpas, nedelsiant turi 
užpildyti specialias formas IL- 
1363. Tas įstatymas vadinasi— 
‘^Senior Citizens and Disabled 
persons Property Tax Relief

kai, okupavę Lietuvą ir griaudami visą nepriklausomos 
valstybės pastatą, negalėjo palikti veikti liętuviškų)ų įs’ 
tatymų, kurie savo turiniu buvo Vakarų Europos teisės 
tęsinys (vienoj Lietuvos daly — Suvalkijoj — vęilęė Na* 
poleono Civilinis kodeksas), o taip pat negalėjo pakęsti 
ir nepriklausomų- lietuviškų teismų santvarkos. Taip ir 
įvyko 1940 m. lapkričio 30 d., Maskvai įsakius, Aukščiau 
sios Tarybos Prezidiumas (l)paprastu įsaku, panaikino 
visus Nepriklausomos Lietuvos įstatymus, teismų san
tvarką ir jų vieton įvedė Sovietų Rusijos įstatymus _ir 
teismus.

Suprantama, svetimos teisės normos, susidariusios 
permanentinės revoliucijos, ir diktatūros sąlygose, stai
ga ir vienu ypu perkeltos į Vakarų kultūros kraštą, šiuo 
atveju į Lietuvą, kaip atskiro piliečio, taip ir viešąjį gy
venimą veikė ne kostruktyviškai - normatyvine, bęt-dės- 
truktyvine prasmę , 1

Prieš tautos valią įvesta sovietinė santvarka nepa* 
į kentė ne tik nepriklausomos Lietuvos teisės ir jos insti
tucijų, bet taip pat ir teisingumo darbą dirbusių žmonių 
-teisininkų. Kvalifikuoti teisininkai buvo iš teismų, at
leisti bei suimti, sukišti į kalėjimus (jų tarpe buvo ir Šių

syti, kad sūnus atsisakytų betį^^^^^n^i dar vadinamas Gir 
kurių vedybų, tai būtų priešin-Įcud Breaker Law4“.

LB Socialinio klubo reikalų 
vedėjas A. Čepulis takias 
m as norintiems užpildo, 
reikalu prašome skambinti 
LA 3-1387.

Ar žodinis testamentas galioja?
-KL. Paaiškinkite ar pagal pa

pročių teisę žodžiu pareikštas 
.testamentas -galioję JAV-bė- 

r .G- J: 
*: ATS/'TgĖs žodžiu pareikštas 
-testamentas gahojo. pneš Aj>] K]ubo . 3548 S. Emerald 
įgaulės statuto Įvedimą. Jis sta-1 Ave, IL. S. k. inf.
totas reikalauja kad nekilnoja- Į _________
mo turto testamentas turi būti! # Qg apgi.
daromas raštu, Bet nenustatoi___ 
rašto formas ir nereikalauj 
kad raštas būtų pasirašytas.

KL. Kokias sąlygas Anglų nių gyvena 10% paviršiaus pro- 
Apgaulės statutas, nustato tų-j te.

vežti priverstinių darbų į Sibirą. Jų vieton buvo- ^gktrti 
komunistų partijos parinkti žmonės, dažnąją be nųnimdli 
nio teisinio pasiruošimo (ir net be pradinio,mokslo. Red.)

Taip teisinis Lietuvos gyyenįiųąs bųyų.iįL pagrindų 
sugriautas ir prasidėjo pilnąą tęisės. ir tęįsųigujap deka
dansas su visomis skaudžiausiomis; moralinėmis ir .me*' 
džiaginėmis, pasekmėmis Teisinę tvarkų ir pilietines- lais 
ves pakeitė komunistų pąrtijps sauvalė ir NfKVL)-pries’ 
pauda, Lietuvos laisvę ir nepriklausomybė $j|vo. fakM?- - 
kai palaidotą. Lietuvos pilnateisio m ištjii^iąp, 
jungos nario — dėl 1939 m. prasidėjusio karo nelaimės J 
nieks neužstojo. Ji: buvo palikta viena. ~ \

Tokiai padėčiai esant, 194km- birelio, 22^ d. pęaskiė’ 
jo Vokietijos — Sovietų, Rusijos karas. Du vakar dieųps 
įšąjungininkaį PabąlĮijų valstybių ir Lelijos a^paū’ 
tai ir aršūs vakarų bei anglosaksų demokratijų piritai, 

‘susipešė. s ' e .- -
- a .

■ Mirtinai sužalota ir. nųkrižiųptą liętuyių tautu tyo

BAŲZEKAS MOTOR’S
4030. Archer* Avę., Tel. 7-1515

.Seniausias, automobilių pardavėją^ liętujęię

Vol are Premier Coupe 

ębrysleęk Ęlya^uth. - Arrow mašinos ir- 
Station agon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — ūmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

the best way to regdarty!
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nių areštų, deportacijų ispųdžiąis (.toųiiS; dĮejiomjs-ląpro 
suimĮįą ir išvežta į Rusiją apie 50 tūkstapčių žmonių), ir 
laukė dangaus stebuklo, kurą galėtu Pra
žūties. Prasime j^; tarp, dviejų diktąbūinį — Sųyjąįii. Sąjųn 
gos ir Vokietijos — karas gaivališkai pastūmėjo lįgtusjų 
tautą Į kovą dėl prarastų tęisuį ir laisvės Toji; kpyą. pašr 

’reiškę visuotinu ‘lietuvių taųtįdj sukiiipių Tauta suki|o 
pjąęį Sęyiętų Sąjųn^os^ įvykdytu okų^ąįjijąJ^.S^"įąs 
padarinius Ypač prieš didįjį teisės vardu' atlikta^ kIŠč* 
tos ir smurto aktą — suvajdųjta Ųietuvos įsįjurigi/ną į

nęs. kępstjjū.ęy^ .

Iš visuotino tautos sukilimo, iš barikadų 1941 m. bir 
želio 23 d. gimu^'Laikinoji Lietuvos. Vyriausybė, dar-ka’ 
ro frontui tebesant pagal Vilkija ir. Veiverius,’ t y. keliąs 
dešimt kilometrų nuo Kauno vq§ tik Lietuvos joartiza- . 
'nąms užėmus Kauno jstaiga^s, d$$u*axū,sj ąrverjęnjnjęs 
'Lietuvos atstatymą, per 44į savo egzistavimą ir kovos die’ 
nas su naujuoju okupantų — naciška Vokietija, forma
lias tęisės aktais ir konkrečiu Lietuvos teisingumo. įstaigų 
atkūrimu, pašalino iš gyvenimo smurtu įr klasta primes 
tą. lietuvių tautai rytų bolševikinu tęisę ir atstatė s^ątįus 
quo, t. y. Nepriklausomos Lietuvos, tęis^, vęjkiįąi^ ^1940

1941 m. liepos 2 d. L. Yyr. MjnjsteŲų E^a^ixietasi iš
taria: I

”1. 1944) m. lapkričio 30 d. Auksčiaus>osios Tarybos 
Pi-ezidiumo įsakus “Dęl ląikino taikymo RTFSR baudžia
mųjų, civilinių ir darbo, intymų Lietuvos Tarytaį Sočia 
listinės Respublikos teritorijoje” ir “Dėl Lietuvoj. TSR 
teismų sistemos pertvarkymo” taip pat visus įstatymus 
ir įsakus, liečiančius baudžiamąjį ir civilinį kodeksą, bau
džiamosios ir civilinės teisenos įstatymų^ bei, teigmo 
santvarkos ir advokatūros istatymps, išleistus ųx> .1940 
m. birželio 15 d., panaikinti r ū /f

2. Atstatyti veikti visus šio nutarimo pirmame pžr. 
ragrafe minėtų įstatymų ir įsaku panaikintus įsta^mtfs 
bei kodeksus, veikusius iki 1940 m. birželio 15 d.*C '

- «iwi»Moa, cm*caoo % m.Frid*y, May 19,1971

t •*
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, . |i PAVASARIO NUOTAIKU BALIUS CICERE
Bus scenos programa: voką- .
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Bengia ir k vie ia

K. LIETlTir BEXDlU’OMEXr
ta vakarienė, šokiai, laimės šu
linys ir t. t. •

Petr. Tarvydas *

Šiandien minėtinas Vaclovas Bielskis
(Tęsinys) vyzdžiui, kokiom organizaci-

ioni jis priklausė, kokius sąjų- 
Po metų ir \. Čepinskis - <jgjus jį organizavo ir kokius

pat nuvyko. Apie tuos laikus. 
V; Čepinskis taip rašo: . . . “ne
turėdamas kitų pažįstamų, nu
vykęs į Petrapilį, tiesiog nuva
žiavau pas -Bielskį.” Toliau Če
pinskis' atsiminimuose sako, 
kad jie abu apsigyveno viena
me kambaryje, “Bielskis jau 
jšgv’venvs Petrapilyje ištisus 
.pietus,— rašo Čepinskis, 
pasidarė man gidu nepažįsta
mame mieste. Bielskiui tai bu
vo jo nepaprasto širdies geru
mo ir draugiškumo Išreiškimas, 
o aš turėjau ir egoistiškų moty- 
Vų pasinaudoti tuo širdies ge
rumu. Visą savaitę, kol dar ne
prasidėjo mokslas, Bielskis ve
džiojo mane po didžiulį miestą, 
lankėme muziejus, istorines 
.vietas. Ir aš iš jo gaudavau rim
ti! istoriškų informacijų.’’

Rašant apie žymų politikos 
veikėją, žin'oma galima pasilen 
kin ti viešumoj e išryškėj usiais

Tašius parašė ar viešas kalbas 
pasakė, bet jeigu mums rūpi ar
enu pažinti visuomenininką 
Bielski kurio asmenybėje atsi
spindėjo jo epochos budingieji 
bruožai, tai gal būt verta prisi
minti ir tokį itin būdingą epi
zodą, kurį savo atsiminimuose 
nupiešia prof. V. Čepinskis. Jis 
rašo, jog gyvendamas ilgesnį 
laiką su Bielskiu viename kam-
baryje, jis esą pastebėjos ir net M. Šileikis 
buvęs šiek tiek suerzintas, jog 
jau minėtą Bielskio geraširdiš
kumą išnaudodavo daugelis 
draugų, ypatingai gerai pažįs-

A ^kopose (Akvarelėj

anų torių ir nustebino jo draugus, pagelbėtas kai buvo padėtas už 
lik labai gaila, kad atsirado as-ijį tam tikras užsta šiaip taip iŠ 
menų, kurie sugebėjo jo išradi-• kalėjimo išsivaldavo. Bet pasi
niu pasinaudoti, ir 
nuskriaudė, nepripažindami Sc, nuolatos buvo policijos 
jam teisėtų nuopelnų. V. Biel- karnas 
skio draugui tuo įvykiu pasipik

kalėjimo išsivaldavo. Bet pasi- 
išradejąį liko įtariamų asmenų sarašuo-

ais šuoliais. G\wendamas
laikų Petrapilio studentų gyve
nimu' V. Bielskis neišvengė įta
kos tų radikalių idėjų, kokios 
tuo metu vyravo. Juk iš studen
tų tarpo išeidavo žymiausi re
voliucionieriai, studentai pri
klausė kovojančioms su cariz- lino ir skatino V. Bielski atgali
mu organizacijoms. O anų lai- Ii teisėtai jam priklausančių 
kų lietuviams studentams tie {garbę ir pripažinimą. Bet ir ši- 
įvykiai turėjo dar ypatingos rei-. 110 sykiu išryškėjo ypatingas V. 
kšmės: jie gi tikėjos, kad carą j Bielskio būdas. Jis lik nusišyp- 
nuvertus, turės ateiti šviesesnės f so j o ir draugams pareiškė: 
dienos ir Lietuvos žmonėms, nes 
bus proga išsivaduoti iš keliu 
šimtmečių jungo. Ir pats V. 
Bielskis, kaip ryškėja iš jo am
žininkų atsiminimų, gjweno pa
našiomis nuotaikomis.

jo darbais ir žygiais, kaip pa- aš neiškenčiau

gan griežta forma pareiškiau 
Bielskiui savo nusistebėjimą, 
kad jis taip lengvai leidžia save

ir visokeriopai varžo
mas. Tokioje sunkioje* būklėje. 
V. Bielskis išbuvo iki pat 1905 
melų revoliucijos,, kada jis gre
ta daugelio kitų vadinamų “nei
štikimų” asmenų buvo amnes
tuotas.

O svarbiausia, reikia pažy
mėti, kad gyvendamas toli nuo 
Lietuvos ir veikdamas prieš ca
ro valdžią, jis sielojosi gimtojo^ 
krašto likimu, sekė ten ryškė-. 
jaučius įvykius ir palaikė ry
šius su senais savo draugais. 
Todėl netenka stebėtis, kad V. 
Bielskis po 1905 metų sugrįžta 
atgal į Lietuva. Jo neviliojo to-’ 
ji karjera, kuri galėjo būti itin' 
sėkminga industrijos srityje, ne
rūpėjo jam asmeninis gerbūvis. 
Jis manė, kad ten Šiauliuose jis' 
bus reikalingas ir savo pašiau-* 
kojanciu darbu suteiks pagalba - 
vielos žmonėms. 0 kaip tik įsk, 
siūbavę 1905 metais revoliuci
niai įvykiai daug žadėjo ir tei
kė nemaža vilčių. Tik labai gail
ia. kad toji pakili nuotaika, 
kaip V. Bielskiui taip lygiai ir 
kitiems netikėtai greitai išnyko.

(Nukelta į 5 psl.) -

— Svarbiausia, kad mano pa
tobulintas pečius sėkmingai vei
kia ir aš džiaugiuos. O visa kita 
ne taip jau svarbu . ..

Studentavimo laikais subren
dusios socialinės žmonių lygy
bės demokratiniu būdu valsly-l 
bes reikalų tvarkymo idėjos ne-' 
aplaido V. Bielskio, kai jis pate
ko į aukštesnio luomo aplinką, 
kai galėjo naudotis tam tikra 
prabanga. Jis nenutolo nuo ra
dikalių organizacijų, siekusių 
iškovoti iš caristinio režimo da
ugiau teisių platiesiems visuo
menės sluoksniams V. Bielskis 
buvo tiek aktyvus pogrindinėse 
darbininkų—ir jaunuomenės or
ganizacijose, kad caro žandarai 
greit suuodė kaip yra pavojin
ga jo nelegalė veikla ir jį suare
štavo, tardė, uždarė į kalėjimą 
ir tik įtakingų vietos sluoksnių

. - Beiges savo studijas V. Biel
skis gerai žinojo, kad anais lai
kais caro valdininkai darys įvai
rias kliūtis gauti darbą savo 
profesijoje Lietuvoje. Todėl jis 
negaišdamas laiko pasistengė 
įsikurti toliau nuo savo krašto, 
puikiai numanydamas rusų tik
slus priversti išsimoklinusius 
lietuvius keltis iš gimtosios ša
lies, o tuo pačiu metu kiek įma
noma daugiau atgabenti rusų ir 
•tuo būdu tautiniu požiūriu su
silpninti Lietuvą. Kaip matome 
istorija kartojasi ir šiais laikais. 
/ V. Bielskis apsigyveno pietų 

Rusijoje ir gavo darbą didžiulė
je geležies lięjykoje. Teko toli 
palikti jaunystės draugus bet 
ryšių su jais jis nenutraukė. 
Tenka pažymėti, kad jaunas in
žinierius V. Bielskis jau pradži
oje savo karjeros buvo sėkmin
gas. Savo profesiniame darbe 
jis labai greitai pasižymėjo. Yra 
pasilikusių jo šeimoje duome
nų, kad tik įsigilinęs į savo dar
bą, jis sugebėjo padaryti tam 
tikrus išradimus. Pavydžiu!, jis 
sukonstravo patobulintą gele-' 
'žįęs liejimo pečių, kas paspar
tino gamybos, procesą ir suma
žino technines išlaidas, šis jo 
išradimas pradžiugino patį au-

fesorių globojamas pateko į žy
nių ir plačiai Rusijoje pagarsė
jusių visuomenės ir kultūros 
darbuotojų Koršu šeimą. Koršų 
šeimoje V. Čepinskis .surado ir 
savo žmoną Mariją, su kurią 
vėliau ir į Lietuvą sugrįžo.

1 . FLCIM. veil j,

lamos kolegės — studentės, ta-; išnaudoti. Bielskis susijaudino 
da. Petrapilyje vadinamos kur- ir. piktai pakeltu tonu man at- 
sistės. Jos esą buvo pamėgusios rėžė. žodžiu, mudu rimtai susi

barėm. Teko persiskirti. Kurį 
laika draugiški mūsų santykiai 
buvo visai nutrūkę . .

šis rodos mažytis epizodas 
parodo V. Bielskio būdą, jo iš
auklėjimą ir pastovų palinki
mą teikti visiems reikalingą pa
galba. Toks jis buvo studentavi
mo laikais, toks ir pasiliko visą 
savo gyvenimą.

Ir reikia pasakyti, kad turėjo 
praeiti ilgesnis laikas, kol jie 
abu V. Čepinskis ir V. Bielskis 
vėl susitiko, vėl susidraugavo ir.
net vėl apsigyveno viename mi buvo jaunuomenė -—studeri- 
kambaryje. Artimi būdami sa- Greta to vis sipriaū maišta

Bielskiui pavesti atlikti įvairius 
jų kasdienius reikalus ir apla
mai naudodavusios jo patarna
vimais. Čepinskis atsiminimuo
se tiesiog nurodo: “Kadangi tai 
pasikartodavę labai dažnai, lai 

r vieną kartą

išėjusi «> spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių

. gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina

Rhygos bus išsiųstos,, jei $1.50 čekis arba" Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
173B So. Hslsted St, Chicago, HL 60^08

V. Bielskis Petrapilyje studi
javo 1889-1896 metais. Pavir
šutiniškai žiūrint, rusų caro, so
stas tada atrodė tvirtas, kaip 
granitas. Bet tik-pačiame pavir
šiuje viskas atrodė tylu ir pasto
vu. O viso, šalies gilumoje jau 
tada brendo ir tolydžio stiprėjo 
vis didesnis caro despotizmui 
pasipriešinimas. Bruzdėjo var
gingoje būklėje esanti Rusijos 
darbininkija, o ypatingai nerą-

___ __ iJJV. tija. Greta to vis sipriau maišta- 
* vo pažiūromis ir nuotaikomis v<> rusų pavergtos tautos, tame 

tarpe ir lietuviai, kurių ,tsutini$ 
pro- atgimimas reiškėsi steoinanci-

jie darniai sugyveno iki to lai
ko, kai V. Čepinskis, savo ]

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS, 
Dr. A. J. Gussen _ MINTYS IR DARBAI. 258 psL, lipančius 1905 

meta Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir ^PSi' 
rūpinimą. ---------------- - ■ ———————^*^2

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
nH' yra geriausia dovana

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną if 
meniftii pafino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi Jo paskaitų - 
Dtbtr JIe gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
Jiems baajdcing prisiminti senus laikus ir paskaityti gražią istorijų. 
Naujai ^atvykęs”lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Mko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Berno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas fl at- 
simenafr ptfinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- a 
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražią literatūrine forma pasakojimai 

. duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu
ir jų kieta, ideologine verkia,

. Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
ja draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJE

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAaAUSKO
LnzruvišKAJi pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apriša Ppmart a$R»i
fyventolus Ir gamtą. l^OC Ileturižląr rietavardžtų
kaina $KOC, minkšti riržellaL . ' Vc r

Persimi tiem! paštu reikia pridėti dar 50 centų X: >7.^7. 7 ;<-•. : . * j i.'-x - ■'

i

i
17SS So. Halted St, ChloLgo. Dt ««•»-

į

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Dr. A. J. Guxsen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliai! tik --- -------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKiTA KULTORA — ŽIAUR0S ĮMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik —------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba money orderį prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

IX U v X JU
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. M608

Taupykite dabar
pas mus

$3.00
$2J0

$2.06

asic<

I -KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
■' . Ktekrienai lietuviu kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

Tiq g^būvU, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.' 
CLi suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

JwOM Rapečlmlnt, SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplei- 
•ant uetuvų bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 pat, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Jve»« K»p*6lnriciv IŠEIVIO DALIA, Atsiminimai. Šeirio Dalia 
irt natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejri- 
knriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 paL Kaina 7 doL

eiKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO,-LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje,. Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pat $1.50. Yra taip pat 
Šventa į anglu kalbą.

M SATYRINtS NOVtLtK Genialaus rusu rašytojo
M satyriniu novelių. 199 pust, kaina $2.

D. Kovams. K ELION t J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuaisto Ir agftpropo propaganda bei 
utraaskavlmaL Abi knygos parašytos lengvu. gražiu Aillumi.

M. P. Pakarklk. KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą 
Kaina $2. vrf5j

IVhacat tesMitk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ K.
i M pat Kaina SLfKk

Be ir kiti laidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Sau MALSTED $T^ CHICAGO, ILL. SAME 

tftrifcakBoA vata»4cfiafa arba oSttĖMt paMv Iv PfMtdMt 
parlalda.

,...... 'Imu.,. j,. . .■wywnu.u-.,.. -- ----------------------------------------------------------—

knypv spintą ar lentyną
AMsand^s Pakalnffids, MBS GRĮŽTAMI. Įdoafla JtnM. 

atsiminimai ir įvykių bei rietu aprašymai, skaftoal kaip n> 
manas. 367 psL Kaina M .

A. PakalnBkft, METAI PRABTTYJB. Netolimų įvykių pridfflM- 
ir laiko {vykių Lietuvoje ir Vokietijoje apretyOML wMdrt- 
tyti į 12 dalių. 296 p«L. kabu CL :

Dr. Knyt Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYK U tanas, Grs- 
_ tisli viršeliais. 836 pU. Kaina MOO. Minkštais riri. SMB 

Prrf. VaeL SlrHHta, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 206 psL trišta — ©.00, minkštais rir- 
šellaif — $2.00; U dalis, 228 psL, Jrifta — urfnkK 
tais viršeliais________________________ ______ i-—L. ttJl

Henrikas Tomas — Temrfevskaa. LIETUVIŠKASIS PAMARYK 
Pakalnės tr Labguvos, spskrityg su {domiais tprešymals, IBo- 
strerijomls tr dokumentacija. 336 psL. kaina M >

P. Kariones, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina SS.

Jinlm NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės itatminimaJ _ 
170 psL------------------------------------------- ------------

M. Gudrilt, POVILAS MILERIS- biografijos bradad ffil 
poslapiai ------------------------------------------------------- ttAE

Knygas užsakant reikia pridėti 2S et pešto fiOridomt.

NAŪJUNOS,

1739 S. Hxlrted SU CMc*g«, HL — T< BA 141W

—
Jku kurią laiku atapauidlntą Ir galimą gauti tayfą rinkoj*

Alekao Abroąe Knyga aprašanti paskutiniu B0 
Chlcagof UetuMą gyvenimą tr ju atlfktua darbo/ 
$10. Išleido Amerikai Ueturip INnrijot Draugiją.

Knygoje ai 
lietuviu kolouij

(iM^tsqt) BMtą 
M4 p«L Kaina

i

dUvęr HMsriĖ. ptrAM I 
dranfUcA tfUtytn krik f 

_____ L 41 tatre O |
I Ir 314 ▼eOdwcilu hamdų UogrriS- fpexinBeUAJd cnortl, 9 oizn 

Jos. Daoti dc^nnnentąl b 
ntq orCMtteedhj atlikti darbai, dftoe raokyHm, tkaiffitoL
kai tr kt

Norint>Jl Uą knyfą laliytl. pnrfml parėdyti M) afbe 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS" 
▼ardu Ir padųrt-

17KR 3a. Haktd BU,

i
I'
1

1800 So. Hoisted St

-

Fm siu Uujoznl jlsy baigai at
iteka dideliu darbu. Hrma, jie pa
deda Jums pasiekti asmenižku jūsų 
užsimojimu. Antra, jie padeda 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondu namams jsigytL

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio diena, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-’ 
Sa iki cdr®

i 
palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės 
neša

RSA
sąskafiot

Chicago, III. 60608

turinti dideles atsargas
T< 421-8070

TUNĄ STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,
JsULfta 1928 mėtau.

I$taįfo$ pdetooM kkenu antomoblllAmA pastatyti.

■AiMtBMOS, CMtCA*o a, lU.Fjnda^, Mif 19, 1978
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Lietuvos bylą spręs Europoje

rie turės nuvesti Europą prie taikos sutarties. Amerikos 
Lietuvių Taryba pajėgė laisvės klausimą perkelti į Euro
pos taikos konferenciją.

Amerikos lietuviai buvo informuoti apie ALTo pir 
mininko Dr. Kazio Bobelio padarytus žygius ir klausimo 
iškėlimą Belgrado konfęrepcįjoje. Sovietų Sąjungos ats
tovai, pasirašydami Helsinkio aktus, taikai siekti pripą 
žino dešimt pagrindinių principų. Belgrade sovietų ats 
tovai svarstė tiktai keturis Helsinkyje taikai siekti pri
imtus principus. Amerikos atstovai Belgrade kelias die - 
nas turėjo įtikinėti rusus, kad turės bėti svarstomi visi 
principai. Apie Belgrado konferencijos eigą ir Amerikos 
diplomatų ir kongreso atstovų kovą sų rusais jau išleis
ta gana didelė knygą, kurią išleido JAV atstovų rūmų 
komitetas, vadovaujamas gerų laisvos Lietuvos draugo 
kongreso atstovo Daniel B. Fasęęl. Oficialiame prąnęsį 
me paminėti svarbesnį Belgrado konferppcijos svarstyti 
klausimai, o gale oficialių atstovų pasakytos kalbos. Kny 
gos pabaigoje duotas Belgrado konfęręncįjus vertinimas.

Juri Voroneovo vadovaujami sovietų užsięnio reiką 
lų ministerijos patarėjai Belgrado konferencijos prądžio 
je sutiko svarstyti tiktai šiuos principinius klausimus: 
lygios suvereninių valstybių tę*sės, nęyąrtoti grašiniipų 
ir nenaudoti jėgos prieš suverenines valstybes, sienų ne
liečiamybė ir teritorialinis valstybių integralumas. Visi 
kiti klatismai rusams atrodė antrąęliai ir neverti įrašyti

j.

Sovietu karo jėgos įsiveržė į nepriklausomą Lietu- 
yą, papaikino Lietuvos nepriklausomybę, panaikino Lie
tuvos konstituciją, sutrypė įstatymus ir prisijungė Lie’ 
tuvą prie Sovietų Sąjungos. Tam tįsiui rusai pravedė 
Lietuvoj vienos partijos rinkimus, “išrinko” “liaudies 
seimą”, kuriam komunistas Antanas Sniečkus pasiūlė pri 
jungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos. Sniečkus elgėsi pa 
gal Rusijos komunistų partijos įsakymą, bęndrądarbiau 
damas su okupacinėmis sovietų armijos ir policijos jė
gomis.
Į. Ątsakingi Lietuvos valstybės atstovai, įvąįrįų įstai- 

viršininkai, departamentų direktoriai, tarnaųtpjąi ir 
paprasti' piliečiai informavo užsienio valstybes 'apie scr 
vietų valdžios padarytą smurtą lietuvių tautai ir'Lietu' 
vos valstybei. JAV kongresas sudarė spesialią komisiją, 
kuriai vadovavo A. Kersten, apklausinėjo lietuvius Eu
ropoje ir Amerikoje. Vėliau Kersteno komiteto surinktą 
svarbiausią medžiagą paskelbė dviejose knygose, kurio
se įdėtas didokas skaiciusi'pavergimo dokumentų. Tais 
dokumentais vadovaujasi atsakingi JAV įstaigų pareigu 
nai ir užsienio valstybės. Kongreso atstovo vadovauja
mas komitetas iškėlė viešumon didelę dalį sovietų karo 
jėgų ir policijos padalytų prievartos veiksmų.

’ Įvairūs Lietuvos klausimai buvo svarstomi Tautų 
Sąjungos, o po karo įsteigtos Jungtinės Tautos galėjo 
svarstyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimą tuojau 
po karo. Bet buvo išaiškinta, kad Jungtinių Tautų orga
nizatoriai mažai tekreipė į šiuos naujai pertvarkytos tarp 
tautinės organizacijos pagrindus. Pačioje pradžioje So
vietų Sąjunga gavo tris atstovus, o JAV pasitenkino vie
nu. Užtat šiandien Sovietų Sajusga turi žymiai didesnę 
persvarą, negu bet kuri kita valstybė ar valstybių blokas. 
Jeigu pąyergtog Lietuvos laisvės klausimas būtų kelia
mas Jungtinėse Tautose, tai Sovietų Sąjungos pasiūly
mai gautų daugiau balsų, negu Amerika ar kuris laisvų 
valstybių blokas. Lietuvos laisve besirūpinantieji visuo
menės atstovai stengėsi ieškoti kitų Lietuvos laisvės kląų 
simui spręsti. Amerikos Lietuvių Taryba stengėsi zpanąų 
doti JAV, galingiausią pasaulio valstybę, Lietuvos lais
vės kląugipąųį pęrkęltį į Europos taikos konferencįją. Eu
ropoje susidarė 35 yąlstybįų grupė, siekianti taikos Euro 
po je. Europos karo pradininkai buvo sumušti ir nugink
luoti ir 1975 metais Helsinkyje pasirašyti principai, ku

į Belgrado konferencijos dienotvarkę. Europos saugumo 
ir Bendradarbiavimo komiteto pirmininko Fascell pa
ruoštame dokumente sakoma, kad amerikiečiai ir kitų 
Europos valstybių atstovai reikalavo svarstyti visus prin
cipinius klausimus, iškeltus Helsinįąų kpnferencijoje ir 
įrašytus į Helsinkio aktus. Belgrade rusai teturėjo de
šimt balsų, o visos kitos valstybės turėjo 25 balsus. Pabai 
gus ginčus ir išdėsčius visus galimus argumentus, Belg 
radę buvo į svarstytinų klausiųjų dienotvarkę įtraukti 
visi pagrindiniai klausimai ir jie svarstyti.

Lietuvos ir kitų valstybių klausimas pateko į Belg
rado konferenciją pagal aštuntą principą, apimantį ly
gias teises ir laisvą tautų apsisprendimą. Pirmiausia kai; 
bėjo JAV delegacijos narys Robert Frovick. Lapkričio 
14 dieną jis perąkąitę paruoštą pareiškimą, kurąjnę ąj|? 
kiąi išdėstyta sovietų karo jėgų įsiveržimas į Čekoslova
kiją, Aleksandro Dubčeko ir visos jo vyriausybės narių 
areštas, kankinimai, vežiojimas į Lenkiją ir Maskvą, p 
vėliau primetimas Čekoslovakijai kitoltlp^ 
rūšie§ vyųįąusybė. Jsivęržįmus į Čęįoslųyakįjąpatęįsjnti 
rusai kalbėjo apie Bręžn.evo doktriną ir sovietų hegemo
niją Rytų Europoje. Amerikos atstovas Įrodė, kad visa 
ta Brežnevo doktrina yra priešinga Helsinkio aktams ir 
teks atitaisyti čekams padarytą žalą.

Prąęįfų inetų įąpkričįp' 27 dieną Belgrade suvažia
vusiems 35 valstybių atstovams kalbėjo Robert Dole. Apie 
jo intervenciją pirmininko paftiel Fascell 'atskaitoje ši
taip pasakyta:-

“1977 m. lapkričio 27 dieną Kansas respublikonų 
sen. Robert Dole, kalbėdamas apie daugelio ameri
kiečių susirūpinimą Europos tautų apsisprendimo

• teise atkreipė konferęncįjos narių dėmesį į tą faktą, 
kad Jusgtinės Amerikos Valstybės niekad nepripa
žino Lietuvos, Latvijos ir Estijos sovietinio prisijųn 
gimo (The Belgrade Followup Meeting to tfye Cgp- 
frence of Security and Cooperation in EųrogĮe: A 
Report and Appraisal”.' May 17, 1978, page 23).
Ęęlgrade iškeltas klausimas bus sekančioje Helsinkio 

ąktų konferencijoje, kuri už poros metų vyks Ispanijoje, 
Madride. Amerikos atstovai bus dar geriau- pasiruošę ir 
dokunjęntaig įrodys, kad rusai sulaužę tuo* metu “veiku
sias sutarti^ neturėjo jokios tgįsęs tokią Įdągta ir ap
gaulingai metodais pagriebti ir išnaudoti Lietuvos ir. jos- 
gyventojų. Sovietų diplomatams labai nemaįpnji bųyų Tąį buvo ūę prijungimas, bet pagrobimas.

P. Stravinskas

Dr. K. Šidlausko studiją paskaičius
Dr. K. Šildauskas yra vienas nei Helsinkio Akto interpretaci- 

iš mūsų stipriausių teisininkų, jai, noriu čia savo kolegą papil- 
Tą rodo ir ką tik “Naujienose” dyti bei paremti savo knygoje 
paskelbtas jo.. puikus teisinės “IR ŠVIESA IR TIESA” poros 
interpretacijos straipsnis, šaky- straipsnių atinkamomis Įštrau- 
čiau, studija “Helsinkio Aktas komis, kurias čia ir pateikiu.
ir Belgrado Konferencija”, kur 
ypač gerai ir “įtikinamai išaiš
kinta, kad Hdsinko Aktas nėra 
Jokia tarptautine sutartis, Joks

NEPALŪŽKLME KOVOJE 
DĖL TAUTOS LAISVĖS

Kaikuri mūsų spauda kelia
teisinis aklas.’ Tai labai svarbus paniką, kad 35-ių valstybių gal
inusį’laisvės bylai išaiškinimas, vos ar kiti atstovai Helsinkio 
kartii gi ir atsakymas tiems mū-lkonferencijoje pasirašę susita- 
sų tam tikros spaudos balsams, rimą, kuriuo Pabaltijo5’valsty

bės, jų tarpe ir Lietuva, “pripa
žintos” Sovietų Sąjungai ...

To “pripažinimo” įrodymų 
nepateikiama, bet mūsų žmo
nėms išgąsties ir nerimo esama 
del to daug. Kiti mūsų krenta į 
tokią neviltį ir pesimizmą, kad 
visai nuleidžia galvas ir rankas, 
sakydami, kad, jeigu jau taip, 
tai tolesnis musu tautos laisvi
nimo darbas esąs beprasmiškas.

Tuo džiaugiasi Brežnevas su 
visais savo agit-propininkais, 
kurie-irgi Helsinkio susitarimą 
aiškina ta pačia mums nepalan
kia prasme, nors ten nei vienu 
žodžiu nėra paminėta Lietuva, 
nei kitos neva išduotos Sovie
tams valstybės.
* Džiaugiasi tuo ir visokie mū

sų susitaikėliai su okupantu ir 
yad. “bendradarbiąutojai” su 
sji juo, ne$ dabar, visam pasau
liui Lietuvą Sovietams ‘įiripaži- 
ųus” ar “pardavus”, nereikės 
ąu okupantu*kovoti, o bus gali
ma su juo taikoje gyventi ir 
‘‘kultūriškai bendradarbiauti”.

keliantiems .aliarmą dėl to, kad 
Helsinki Aktu buvusi ^‘parduo
ta” Sovietams Lietuvos valsty
bė. ’ ‘ ”

Savo knygoje ŠVIESA 
IR TIESA’’.’ aš irgi pateikiau po-’ 
rą savo straipsnių, paskelbtų tu
ojau po Helsinkio Kohferėnci1 
jps, kur pąsisakiąu prieš tuos,’ 
Į^ųrįg kfpįų sų Ęrejpeyy skelbė 
netiesą, kad Lietava Helsinkio 
Konferencijos Aktu esanti So
vietams “parduota”, labiausiai 
kaltinant JAV prezidentą For
dą ir popiežių Paulių VI, kad jie 
Lietuvą “išdavę” už Jpdo ’sida
brinius . . . Tai tokia netiesa ir 
skaudus įžeidimas Lietuvai ge
ro norinčių ir darančių politi
nių ir moralinių autoritetų, kad 
dėl to mes, lietuviai, negalime 
tylėt. Del to pasisako savo 
straipsnyje-studijoje ir Dr. K. 
Šidlauskas, teisingai interprę- 
tuodamas prezidento Fordo vie
šai duotus pareiškimus.

Pilnai pritardamas Dr. K. ši- 
d|gps^o mįĄtipĮs, ypąč jo teisi-1

klausyti paręiškįmo apie įsĮvęržimą i Čekoslovakiją, dar 
nemaloniau jiems buvo klausyti seni Dole padarytu pareis 
kimo apie Lietuvos prijungiu ppię Spyįgfą Sąjypgos.

Tas mūsų žmonių gąsdini; 
mas, kad, va, jūs jau patekote 
į padėti be išeities”, kad “liki
mas atidavė jus į mūsų rankas”, 
kad “nėra jums kelio atgal”, 
kad “istorijos rato nepasuksite 
atgal”, buvo ir 1940 metais,, ra
udoniesiems užplūdus Lietuvą 
ir demonstruojant musų tautai 
savo karinę galią.

* ' ' * • . “T 7 _•

Tuo okupantas tada siekė, 
kaip ir dabar sava propaganda 
sieką, palaužit mūsų kovos dva
sią, mūsų pasipriešinimą jam ir 
nutildyti mus visam laikui.

Ką gi. mes šiandien akyvaiz- 
doje viso to turime daryti? 
Kaip i visa tei turime atsakyti?”

1. Visų pirma, susidariusią 
padėtį turime vertinti šaltu pro
tu, nepamesdami galvos, ypač gi. 
neišsigalvodami tos neva tragiš
kos padėties, kurios nėra. ,

U . ' ■ - * .S
2) Neturime kelti panikos, 

kristi į neviltį ir palūžti’ k. -os 
dvasia, o turime sustiprinti ko
vos frontą prieš okupantą, su
telkiant jame visas turimas jė
gas-

' 3) Turime, pagaliau,, išsiai
škinti visus mūsų veiksnių tar
pusavio nesusipratimus ir baig.- 
tį juos išmintingu susitarimų 
suderinti savo jėgas kovoje dėl 
tautos laisvės. ‘ •'"°

4) Turime irgi išsiaiškinti 
nesusipratimus musų' Bendru
omenėje ir įuos ' taipgi baigti. 
atsižyėįgįan| j j^V^LB organi
zuotos bppzįpijog. į^iąnjas idė^ 
jas ir duodamus geros valios pa; 
siūlymus pertvarkyti LB nau
jais ir tikslingesniais pagrin^ 
dais.

5) Turime prikelti iš apsnū
dimo mūsų išeivijos jaunuorfie- 
nės masę ii; įįųĮgtį'ją į. bgpdrą 
tautos laisvinimo darbą sų vy- 
resnųja karta. ..

(Bus daugian)
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ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

L. Bendruomenės Suskaldymo 
Dokumentai

(Tęsinys)

2) . 7-nių asmenų pavardės įrašytos, bet ne pasira
šytos, nėra vardų, parašai ne juridiniai.

3) . Juridinių, teisėtų parašų lik 21. L. B. įsiūtai
reikalauja 25-kių registruotų apylinkėje narių para
šų. K >1

4) . Reikaląvinjo rašte nėra nurodyta L. B. (stalų 
paragrafai, prieš kuriuos nusižcnfgė apylinkes val
dyba.

5) . RejįialaVi|jj(| rašlas, rašytas U|Z| m. saųsįo 
mėn. 20 d. pccnf apylinkės y^ybąj įjci|las 1971 pi. 
sausio 25 d. Raitas jąjj pasenęs, negaliojantis ir 
grąžintas rašto įteikėjui p. Adolfui Markeliui.

Grąžinus U) asmenų nejuridinį reikalavimo 
tą, L B. Krašto ir V. Vakarų apygardos pirmininkai, 
pakurstyti Cicero bendradarbiautojų - frontininkų 
nusprendė sušaukti L. B. Cicero ir Marquette Parko 
apylinkių, neva, narių susirinkimus, 1971 m. balan
džio mčr». 7 3.

* Apylinkės narių susirinkimų šaukia tik apylin
kes vnlfhlm. Su mūkimą ahdaro-pradeda apylinkes 
vaklybos pirmininkas ar jo įgaliotas valdybos narys, 
lai jparcigoja LB įstatai, pragrafas 80.

L. B. įstatuose nepramaityta teisė p. B*, prasto ir dyieją.metų, kasmet renkant pusę valdybos”. L. B. Cit Pasiūliau nąeįtį į nupšąlią vietą, kad niekas he- 
Apygardos Valdyboms šaukti apylinkės narių susirin- cero 'apylinkes metinio narių susirinkimo, įvykusio trukdytų mūsų pasiksdbėjimūi. ^dėję į nuošalesnę 
kūną. L. B. Krašto ir Apygardos institucijos turi teisę 1973 1^. sausio mėn. 7 d. prųtokolą, kuriame užproto- salėje vietą, nūodųgpįai išdėsčiau susidariusių nema- 
tik steigti naujas apylinkes. Krašto Valdybos pirmi- koluota, apylinkės valdybą išrinkta bviejų męftų ka- lonią padėtį.
ninkas p. J. Gaila ir V. Vakarų Apygardos pirminiu- dencijos laikotarpiui.
kas R. Kronas galutinai sutrvpė, suniekino L. B. ista- , v . .x. . a r> r--tus ' s - -t » t i j Klebonas kun. J. Stankevičius, įsklausęs dr. P. Ki-

I Sieli aus agitacinės kalbos pareiškė: “čia visur para- 
POKALB1S SU P. DR. P. KISIELIUM .syta, kati apylinkes valdyba išrinkta dviejų metų ter-

T’i i . t c. i . i r • • i J minui”. T tai dr. P. Kisielius nesijaudindamas atsakė:
Klebonas kun. J. Stankevičius telefoniniu pasikal \ J . T

. ... -k-4 . - .... 1“L. B. iJlatu aš neskaitęs. I toki dr. Kisieliaus pareis-
bcjimu, 19/4 m. kovo men. pradžioje, paprašė mane1 1 f ? . - . . \ \ir p. pik J. Svcd, .lw*u i Sv. Antį parapijos kle- į*“?““- “™s'a ,S«>'
bonįją. Atvykę į klebonija, radome teų sėdintį dr. P. U nuvertinti jos veiklą, jei tu net
Kisielių. Dr. K Kisielius, klebono kun,| X Slaukeyičiausi
akyvą,uitoje, luojąti pradėjo įžūliai šmeižti, juodinti’ ’ Atidaviau dr. P. Kisieliui savo L. B. jstatps^ pap- 

- -- - ; 7 pakeltu rašiau juos pirmą nuodugniai ižšiskaiiyti ir tik tuomet
kėOaldjffTuvo išrinkta! juodinti. apylintė/valdybą, kellf erzelį, nepgrįstą 

ncyą jau seniai yra pasi-|l^ul^iu4j apyjinkėje.

POKALBIS SU L. Ę. KRAŠTO > ĄLD\TO$

PIRMININKU J. GAILA

1974 m. balandžio mėn. 6 dieną, vakare, sutikau 
L..B. Krašto valdybos pinniuiųką X Gailą, pro( Aįo-

L. B. Cicero apylinkes Valdybą. P. {kisielius 
topu šąukę; ^ylmki
vįcnj^pis ^taitys, įQs 
baigusi. Jį nešaukia apy^kqT pietinio panų suširin-r ■ 
kinio, ji nepasitraukia iš vadybos parptų, negalime 
išsirinkti naują apylinkės valdybą. Ji garbė
troška, klastoja dokumentus, nevykdo L. B. įstatus, 
Krašto Valdybos nuęotjyinus. *L.___ _ _ . _ . . ~.

Dr. K Kisieliui taip melagingai kalbant, atvergiau ’ mo Varno 95-kių metų amžiaus sukakties minėjime, 
įr paro^iiaus klebonui kpn. J. Stankevičiui L. B. įs- kurus vyko Tautiniuose Namuose, fUZI Šo. Kedf^e Aye. 
tatų 76-lą paragrafą, raidė a sako: kaspiet renka pu-j 1 Pasibaigus minėjimo akadeiAmeVdaliai, B. Kraš 
sę Apylinkės Valdybos narių dviejų metų terjuipuL fo Valdybos pirm i ųįųk as J. Gauja priėjo prie manęs ir

B. Cicero apylinkės valdybos biuįUepis Nr. 14 is pareiškė norą su manim pasikalbėti. Maniau, įad L. 
1972 m. gruodžio mėn. 21 d. skelbia: *%itas svarbus B. Krašto Valdybos pirmininkas J. Gaila siekią nuo- 
pakcilimas yra valdybos kadencijos prailginimas iki širdžiai išsikalbėti ir pasalinti kilusius nesusi pratimus.

Tuomet L. B. Krašto Valdybos pirmininkas p. 
J. Gaila padarė priekaištą, kodėl apylinkės valdyba, 
laikų neatsiuntė sjmfq doį. čekį, kurį Vasario 16-k)S\ 
proga dr. P. Kisielius paaukojo L. Bcndrupnąęnės rei
kalams.

I L B. Krašto Valdybos pirmininko tokį priekąiš ' 
tą atsakiau, kad L. B. Cicero apylinkes valdyba, ikY’to 
laiko, negavo iš L. B. Krašto Valdybos joįcio ^epdfa— 
rąšcip, kuris butų parašęs L. B. Krašto Valdybos pa
reigūnų vardus^ pavardes, einamas pareigas’ jų ’aote- 
sus ir telefonų numerius. Čekyje fouvo įr^yta'L $£n- 
drypųienės rcjlą|ąins, bet nenurodęlą įmpanj pada
liniui. L. B. Krašto ar V. Vakarų Apygardos valdybai,. , 
ar kitai L. B. instancijai. *

Cicero apylinkės valdybos įž4įnm|c^k Ą, Zpma- 
ras, jaunas vaidybos narys dirbantis 6 dienas savaitė 
je, neturėdamas adreso, užtęsė dvi savaites dr. P. Ki
sieliaus čekio, šimto doL sumoje, išsiuntimą.

Sužinojęs, kad dr. P. Kisieliaus simpje
šito to dpXqepashj$lą^ J/Ji. Krašto VeJdybaį.
žįstamus sužinojau Taništos adresą ir dr; P. Kisfeliaus 
čekis, sumoje šimto doL tuojau buvo pasiųstas L. B. 
Krašto Valdybai.

(Bus daugiau)
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i ^R.LEONAS SEIB UTIS Šiandien minėtinas...

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrau. 1—4 popiet 
ketywtd. 5—1.; vaL vaĮ.
Ofiso Ulif.: 776-2880

Raaidanęijoi. t»leL: 448^5545

—

1*1, l . S^=?27 *ri>* 562-2724

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CMJRŲB5JJA 
W, W -CKSM 

Fox Vaiky Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

<PVTĘ 5*t Illinois

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waaictaater Community klinikos 
djrąjrtanut

1938 S. Hanhairp. Rd.,W.a^ęhe^er, I L.
VALA3DO8: 3—9 darbo dienomis ir.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SĮJECIĄLYBS. Ą51Ų LIGOS 

W, W«»t 103rd SfrMJ 
Valapd(» pasai suanannų.

• KUSCKUĄ IR MOTCRU LIGO* 
QINEKDLQGipR CHIRURGUA 

M49 $A,-^l«4y'ta <CrW*«*4 
mMmI T>į LU 5444
Kii"u *t^>ąjuA pa^al Mini tarimą- j 
ri ar-ailiepia, skambinti 374-8004.

DR. FRANK PLECKAS^ 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. U St. T«Į. 737-5J4?

Kanados naujienos
SĘA 72rięw IpapOb veikta SLA 72 kuopęs rvdšiaflios 
HAAJJLTęs7, Oflt. — SLA 72- gegužines tikslas — įamžipti 

ro$ kuopos tradicinė gegužinė Juozo Daumanto-Lukšo vardą, 
įvyks Ą m, lta®W 23 d savapp- įneša^t į Kanados Lietuvių Fon 
riokūrėjo AJiUno Padotakio dą jo vardu, £LOQ,GO. šiam tiks-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

gražjoję sodyboje Paris, Onta
rio.

šja^a §J-A 7£ kuopą 
rųpšįasj atatjnięanKu prisiminti

pogrindžio kovotojų, žuvusį ne- 
lygioję kovoje Juozą Dauųjan- 
tą-Lukšą prieš Lietuvos oku
pantą.

Juozas Daųmantas-Lukšą gi
mė 1921 m. Jupdbūdžio km., Ši
lalę? par., jfių^r.azi ją baigė 
1940 m. Tais, pat matais bolše- 
vij^ų, paimtas į lęajėjimą, iš ku
rio išėjo tik’ < su karo pra
džią.

Ąntros soyiętų okupacijos me 
tą, 1946, m. bpyp priverstas iš-, 
eiti f pįrtūąyius jg 1947 m. pra
siveržę. pro. geležinę uždangą j 
Lenkiją ryšrųj su Vakaaps.
j Tais pąį. ųiętaĮs antrą kartą 
perėjo per ęęl^inę uždangą ir 
1948 m. pradžipje pasiekė Va-

lui atsiekti kuopa platina lai
mikių bilietus, šjapa tikslui pre 
nū jų fon$ū jąp aukavę G, Įįel- 
njękap T VĮ M/Utų^aitis, Kvie
čiame. ir prašome, paremti šį 
SLA 72-pos kuopos dirbama 
patriotinį darbą.

SLA 72 kuopa praeitų metų 
bėgyje lietuviškiems ir kultūri
niams reikalams paskyrė 210 
dolerių.

SLA 72 kuops valdyba

— Kopenhagą, pasiekusieji, du 
Kerėjos. IpkQ/W, fyW.v9>
rusų tardymo išvarginti, kad 
jie paprašė leisti jjeųis iąsį- 
iiiiegęti, o yęliau atsalįLuėfi į. 
klausimus.

karus kaip krašto rezistencijos) še|iQ: ^iklU- 
. specialus įg^įotinis. Tais pat.
meįais. parašu knyga “ Partiza-

Vaza (keramika) naį UŽ geležinės, uždangos“, IjUr

— Prastais metais Amęrikpj 
buvo užauginta 1,53 bilijonai tai 

. Apskaičiuojama^ 
kad. šiais metais pagamins, tik
tai 1.38, bilijonu bušelių.

kotuoti. V. Bielskis buvo, tos nu- Vakaran^ i£ 1350. ui. 
|omonės, kad reikia rinkimuose i nębępąsiękė —
Į daJ^ąuii ir dėti pąsJąngąĄ kaip W51 m. žrįyf>.
galima daugiau dembkratinįo; JuDza^ būva, vien a s penkių 
nusistatymo . į Punią bzxUiu 'Jie Nedrauge
pasiųsti. ąV žuvo nuo
tyviai rinkijntijpse• į^vaųti w- bolševikų ar. buvo depor
sa\o artimuosius-^ajbpjo isna/|r tuoti. Iš Juozo arrimiausiu gi- 
doti progą kovoti su; caro rezi- n ir de^r.
mu Valstybes Dūmos pagalba. tuQta . S1Į>irą

N<?is tais laikais Bįelrfęife šios views'giminės likimas 
nębuvų artimai, susirišęs sų rodo, koks m kvietinis komu- 
kia politine organizacija, bet, vis_ nįzmas, įurig yra okupavęs Lie- 
dėl to^ tam tikras skaičius, akty- - • .
vųjų politinių veįkėlų Ijuyę, įsi-, 
tikinę, jog jis bus tiiikapųąusiąĄ 
kandidatas į EKunps. atstovus. n9£S, ųiękę< Įįaęl|po pas jį ne-. 
Bęt nereikia .uznyrsfe jpg ta-taus- ljpt‘ ą|s. tiifc jjs, J)uyo pąlik-J
laikais rusai tpręjo Sįąiiliuosę, tag. policijos, jani
pakankamai M šųipų, ^ndarųt naipu, areštai-
viršininkai buvo Raį Nfitpkęą lątayės, V.

CTt darni, speciali pažiba mos žmonių, teisės, buvo apkar-i Bielskis bus^ ųsąrps; yienąs. PA- x5į^Js^§,_ suęrąųiapja, jau ųęgą;
Cr> (AttĮlSuppgi^, ir t. t. .pytos turtingųjų'sluoksnių nau-1 vojingiausių.. kandidatų į Dū- Įėjo- D^įios,. riųjįippųęse akty-,

1 dai; Net atsirado tokiu veikėju? mos atstovus. Tad nedelsiant; V?% <$j(xa#i •
kurie siu^ Šįp9^ ripkiij^ hoi-*pas jį buvo padarytą krata.-

— Prezidentas yrą įsitikinęs, 
kad kongresas i>riimsx griežta 
darb<5 santykiams tvarkyti įsta
tymą, Veikiantieji ‘ įstatymai 
bus pataisyti.

SUSIRINKIMŲ

Atkelta iš 3 psi.

: Rusų caro valdžia tam tikrą lai- 
ika buvo pabūgusi, bet kai paju
kto, jog revoliucinė bangu silp
nėja, vėl atsigavo ir visų Įžųl 
lumu ėmėsi malšinti sutoįėlnK. 
Po to prasidėjo dar žiaūrėsuė

- . . - -  -------- reakcija. Lietuvoje gi ypatingai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS buvo žiaurus, rųsąi maldininkai,

SFT M0TER ; gindami ne tik caro sostą, bet
' - Tel WpT's-1223 S1Ft"ET ir savas šiltas, rietgs mūsų kra-

OFLSp VAL.: pirm., antrai, trečiai i igJtas-. 
iępenkt.2^ią^įaC vak. š^tadie-1 T. , , • ■ , ' „ . .
=taia z-4 vaL popiet ir kitu laiku Radą huvo P^eUdas i pir- 

pągal susitarimą ' “ . Rųsij.ps. pąplaųięntą —
-——— ------ - -------------- - Valstybės Dūmą riųkipju įsta-

F, SKLEISTO, F.J tymas, pažangioji tuometinės 
Ir. ' -visuomenės dalis buvo smarkiai

ORlHVPžiDAS-PROTEZISTAS ."VU*". ' *‘V' 'A Aparauų - Fj-ptezai. Mei bau- Papiktinusi, nes daugu-

(Arch. SĮuppg^ į į,' t.

2450 Chicago IIL 60629

Gėlės visoms progoms ’
BBVERLY HtLLS GĖLINYčtA

_ 2443 WEST 63rd STREET
Ttlfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

ir • Drishiy 
•l ‘ .. ' krautuvė. ’ A 

D>MSY store 
9918 Southwest Hwy Oak Lawn 

Tel. 499-1310

"Jūa tyrinėja te Reštvs, nes tariatės juose tu r j amžinąjį gyvenimu;
jie tai ir yra, kurie liudija apie maneb — Jono 5:39,
Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Raštas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame, Raš- 
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apašta|us, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo 2o 
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos. 
Šventąjį Raštą reikia nętįk skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsias pamokas, kurios padarys mus tinkamais gO' • 
riems darbams.

Viii žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia fcfekvrvną. Ber xur yra mi
rusieji? | t< klausim* atsako knygutė "Viltis po mirties'7, kurią gausite no- 

rpc karnai. Rašykime:
F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Joniškiečių Labdarybės ų;, Kųįturos f 
klubas rengia žaidimu popietę - Card '. 
ir. Bunco šį sekmadienį, gegužės 2L d, 
Į:0ę vai. popiet Dariąus-ęiteno salė
je, 441S So. Western ’Ave. -Nariai ir 
svečiai kviečiam^ atplaukyti. Bus ge- } 
ru dovanų, po ząiaimų. kayufę. 11

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

■"
T r

».

Lietuvių Žagarės klubo pusmeijnjs 
narių susirinkimas i vyks seknąadie^ j J 
gegužės z4‘ d//* 12- vaL Anelės salėiė, ’SB-« 
45QQ, So. Talmas Avę. Nanaį prašomi 
atsifaųkyti nes ' yra svarbių rę&ąJUj ; ' 
ir po $id‘ susirinkimo' klubas išeina 
atostogų, o. reikalui ė$aųt kreiptis i 
y^bP?J: 58A'5^11r bus vaisęs.

Rozą DidzgAlviene, rast

MODERNIŠKOS AIR-CQNDHIONED KOPLYČIOS

A Great Grilled Sandwich

MO.Yyią
Apdraustas parkraustymas 

*~ii fvairiv atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
1 Tai ,37&»lttR. arba 33M996

PERKRAU$TYMAr~ 

MOVING
' Leidimai — °itn« agoĮaudc 

’žema IJAWA 
R. ŠERINAS 
"M. WA 5-4063

6

2

1/2

1/3

Mi aop^unu (Im
pounded daily 

Passbook Savinas. 
' quarterly. •

Vadijjt Aldoną, Dąvkut

HEmkxk 4-241.3 

7«9 So. MAPLEWOOD AVE.
C^ąA^ft IŲį 6p6»

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked, 
. ham
cup finely chopped . 

onion OR I 1/2 
tablespoon* instant 
minced onion

1 Vear> Sannas 
ęertifleate

(Minimum $5.000;
bMMMBNBail

Sandwiches are an Amenzan tradition opce reserved for. 
lunch^ipe, but^ Aaw an important part'of on-the:go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that 511 
the bjlL for anytime eating. They’re quick to fix, savory.and. 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add ihe^ zap. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
?nd .grilling

Why not hard cook a dozen dght now, so you ca^t, 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

Golden Grills
6 sandwiches

“ * 1/4

2

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickl^ 
relish r

tablespoons mayonnaise 
otsalad dressing, 1 *

teasppon salt 
shoes rye-bread 
Butter

jhly combine ah ingredients exceplbce>d and butter.
Ide of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 

baking sheet or in skiBet buttered side down; spread each with 
approx. 1 /2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes -or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutę 

aHard-€oo|ced Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to cprų^Btlg^Ll 

inch above eggs. Cover, bring rapidly £ist to boiling. Tvwi off
pan from headed unit Co. preyeet 

įvertu irvhot water. L5 for.
p or down oy about aoprox. 3 

siae target or sfnaher. C<ii eggabtaMruitafo' 
iMjniy in Cfiid^ter - s^elk eaater fo rem^sa.ani,

h»»d» Iqmhi dfaril; fren Mutiny aj lufeob. 
vftĄĄOi, buw;l of^ateclO'

Nuo

pasilik ė j imĄ.
tume būti Jums naudingi

Chiooe.1L 60829
400Tel.

H29 SO. N
Bridgaview, 

Te« 598-9400

TĖVAS. IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Streęt 
Tęlęf. 476-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef. 863-2108:9.

fRY5 K<MXCm
AIKšTf TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

RADIJO iEIMOG VALANDOS 

Viso* profnmo* H W0PA, 

1490 kiL A M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais

Th oro
Butter 1

help ease off shell.

jyid P X* IS A S'M' 
i&gJke people, 

ea&efttl

Sveikinu visus, savo draugus bei pažįstamus, o stipriausiai 
tuos, kurie sulaukė savo 80, ąr dąf daugiau gimtadįenių. Aš 
taip pat šių metų gegužės.20,dieną sulaukiau sąvę 85-to gim
tadienio.

Vięni sako, kad ąš jau sęiuijjas, bet aį pats, tųę. (|ąp ueli- 
kiu. Jaučiuosi tarytum būčiau 35 metų. Kaip ten bebūtu sų 

♦ senų žmonių jausmais, betas įsikaliau į gaivą, kad man dar 
liko 15 metų, todėl ir neturiu ko nugąstauti.

Nepasiduokime!

TONY RAŽAITIS

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkė!. Dėkojame

ir ateityje.
SoMifos^^draus*oi iki

2657 W. 69 STREET

EM AV^.
ii 40455

III
MIDLAND 
SAVINGS
ANO LOAN A$SO$4ATION 
4040 ARQHRR AVENUE 

CHl£A<p, ILLINOIS 60632 
PHONE 254.4470
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TRUMPAI
ir Juozas Sakalas. J moterų pa*, 
gelbinio vieneto valdybą įeimn, 
pirm. Gintarė Narienė, vice,! 
pinu, Bronė Nainienė, ižd. BĮ-j 
rutė Vanagienė, sekr. Lilija Ju-į 
zenienė ir narė — Aldona Kly-j 
gelienė.

— Į Bostone įvykstantį gegu
žės 27-28 dienomis inžinierių ir 
architektų suvažiavimą iš Chi
cagos vyksta arch. Albertas Ke
reli1*, J. Lirrtakas, J. ^Sakalas, 
Viktoras Jautokas, G. J. ILazaus
kas ir kt.

— Emma Petraitienė yra "pa
sižymėjusi kaip nuolatinė talki
ninkė ruošiant ir Naujienų, ir 
Sandaros parengimus, ir gegu
žines. šiuo laiku ji dalyvauja 
Sandaros gegužinės rengimo 
komitete.

Inž. Mečys Krasauskas, bu 
ves Technikos žo<ižto adminis
tratorius ir skyriaus redakto
rius, išėjo į pensiją ir iš Chiea- 
gos išsikėlė į St. Petersburg, 
Floridoje.

— Pranas ir Aldona Oliai. 
gyv. Marquette Parke, gegužės 
2 dieną minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį. Tas 
bus atžymėta gegužės 28 dieną. 
Nikos restorane, kartu su gimi
nėmis ir savo draugais.

— Inž. Algirdas Idika iš Bra
zilijos birželio mėn atvyksta į 
Chicagą, o vėliau vyks į Kana
dą. Rugpiūčio mėn. gvįš atgal i 
Sao Paulo, Braziliją, kur jis rei
škiasi visuomeninėje ir vietos 
inžinierių veikloje.

— Chicagos inž. ir architektų 
skyriaus valdyba pareigomis 
pasiskirstė: pirm. Albinas Smo- 
linskas, vicepirm. Vyt. Peseckas 
ir Aloyzas Eiva, sekr. Bronius 
Masiokas, ižd. Vladas Sinkus, 
sporto vadovas — Jonas Talan- 
dis, spaudos atstovas — Petras 
Kiršinąs. Revizijos komisija: 
Kostas Burba, Alf. Pargauskas Day šventės proga, čia visuo-

njenės parama ypač reikalinga, me lietuviškai 
nes iki šiol surinkta tik pusė 
reikalingų lėšų.

— Arvydas Vasonis, amžinos 
atminties dr. Algirdo Vasonio 
ir Aldonos Vasonienės sūnus, 
gegužės 21 dieną bagia studijas 
Blooiningtono, III. universitete, 
įgydamas statybos inžinieriaus

— Juozas Skorubskas, gyv^ 
1634 So ^Oth Avė., Cicero, III..
60650., yra Prof. St Kairio ir 
K. Bielinio paminklų statymo 
vajaus komiteto pirmininkas. 
Vajaus komitetas vėl kreipiasi
į visuomenę, kas dar savo auka'£įlomą Jis numato dirbti Chi- 
neprisidėjo, skirti šiam reikalui j cagOję.
pagal išgales auką. Paminkiusi
Chicagos Lietuvių tautinėse ka-r — Sandaros gegužinėje, sek- 
pinėse numatoma pastatyti dar]ma^^enL ^^užes 21 dieną, Lie- 
šiais metais, o juoš iškilmingai 1 
atidaryti 1979 metų Memorial

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

— American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
► Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų* ketlo- 

ruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Pr

tuvos Vyčių salėje ir sodelyje, 
bus Jaunimo talentų kontestas, 
kuriam vadovauja Hildė Kuzie- 
nė, Dar norintieji dalyvauti ga
li skambinti 333-1121 arba WA 
8-8303. Jaunimas kviečiamas 
skaitlingai dalyvauti.

— Sigitas Barsauskas išrink
tas Montrealio lituanistinės mo
kyklos Tėvų komiteto pirmi
ninku, gi valdybon išrinkti Al
dona čičinskienė, Emilija Vėr-

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-H Mirtie ir Tri
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-!. -iene’. ^osras Pliekus ir Justi 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;• nas Kličius.,P. Adamonis 'daro r - ■ ■ ................................................................... M - . _ J
macijas visais kelionių reikalais. - ’■ \

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

me kelionių draudimus; Organizuojame Keliones i Lietuvą ir lotus kraštus;: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikime infer- į

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

į pastangas suorganizuoti moky
tojų kursus, kuriems parama 
būtų gauta iš valdžios.

— Prof. AL Berkis, Farming- * 
ton, Va., dažnai randa progų, 
komentuojant politinius įvyki
us,, atkreipti dėmesį į Pabalti
jo kraštų okupaciją. Tokia pro
ga buvo panaudota disputuose 

dėl Panamos kanalo. Jo straip
snyje yra ypatingai atkreipia- 
mas dėmesys į Lietuvos bei lie-

' Cicea).' AU 606^0. Tri. (312) i 
; _652 ,7066. ’

j— JAV (R.) LB Brighton Par 

ko apylinkės valdyba šauki: 
visuotiną metinį narių susirii 

. kimą, kuris įvyks 1978. 5. 21.
2 vai. popiet, šaulių Namuose, 
2417 W. 43 SL Chicago, HI 
Narių daĮ}vavimas yra būti
nas. Kviečiame visus geros va 
Jos lietuvius šiam susirinkime 
gausiai dalyvauti.

įėjimas visiems laisvas. P< 
visko bus kavutė.

A. Abraitis 
Apylinkės p-kas

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

— Lietuvių Sodyboje,Alvude 
gegužės mėnesį kas > sekmadie
nį nuo’2 v. p. p. ir štšt. nuo. 5 
v. v. būna gegužinės pamaldos, 
šį sekmadienį, geg. 21 d. bus 
pagerbtos motinos Po to -— už
kandžiai. Visi kviečiami minė
jime dalyvauti.

— Kelionių į Vilnių š.m. 
Birž. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22 d. 
d. informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kie- 
lą, 6557 S. Talman Ave., Chi
cago 60620, tel. (312) 737-1717 

•KODĖL MES ŽINOM,

kad šv. Raštas yra Dievo žo
dis?
■^Atsakymą išgirsite gegužės 

19 d., 1978 m. penktadienį, 9:45 
vai, vak. radijo banga 14(.K)'AM 
peĮ^Lietuvos Aidus.

KAIP BŪTI RAMIAM, 

įada neramu? Kaip būti rami
am, kada rūpestis spaudžia šir
dį? Ar aš esu amžinas? ši tema 
bus komentuojama $v. Rašto 
šviesoje gegužės 20 d., šeštadie
nį, 9:10 vai. vak. radijo banga 
106.3 FM. Norintiems įsigyti 
juostelę (ėasette) kaina $3.50 
su persiuntimu. Čikagoje skoli
name veltui. Rašykite: Lithua
nian Ministries, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill., 60454.

ESTATE
Namai,Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, tema — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R 2EMĄIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

( : PETRAS KAZANAUSKAS. Prez'dentas
2212 W. Cermak Road * Chicago, DE Virginia 7-7747

BRIGHTON- PARKE: 21 buto mū
rinis narnas, gazu šildomas dau - 
giau kaip $36,000 metinių paja
mų, kaina — 5 metu pajamos,
, MARQUETTE PARKE: didelis mū
rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 iždų sklypas, S37,500i

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-787>

ir redaguoja 
Lietuvos Kankinių parapijos su
kaktuvinį leidinį. Jis parąįškė, 
kad kandidatuotų į naująją Pa
saulio LB valdvbą, jei ji būtų 
Toronte ir jei imtųsi iniciatyvos 

• atstatyti bent minimalinę visų 
vienybę. Įtraukus į LB seimo 
atstovus jauhiinų, atstovai iš 
Amerikos turės apsohučią at
stovų dauguma ir nuspręs toli
mesni PLB likimą parenkant 
taikią ar netaikią vadovybe.

— Prof. Stasys Petrulis, Ter
re Haute, Ind., dėstąs Indianos 
universiteto muzikos depart- 
mente, gavo daktaro laipsnį^ 
Jis vadovauja studentų instru
mentalistų kvintetui, miesto 
kameriniam orkestrui, kviečia
mas . diriguoti simfoniam orke
strui ir-chorui. To universiteto 
fizinio lavinimo department 
studijuoja Monika Austinaitė 
iš Beverly Shors. Ind. Ji prikla
uso universiteto beisbolo rinkti
nei bei kitoms sporto grupėms, 
a tstovauj ančioms u ni versite tą. 
Sekančiais metais ji baigs uni
versiteto 4 metų kursą.

Vasario 16 gimnazijoje šie
met abitūros sieką 8 mokiniai. 
Tai didžiausias abiturientų skai
čius per paskutiniuosius 15 me
tų. Atostogos prasidės birželio 
meru 17 d., o naujieji mokslo 
metai — rugpiūčio 21. Gimna
zija ir vėl laukia mokinių iš A- 
merikos ir Kanados. Tėveliai, 
leiskite savo v aitams bent vie
nerius mokslo rnetūs semtis lie
tuvybei ir gyvenimui tvirtų pa
grindų. vienintelėje laisvame 
pasaulyje esančioje savoje auk
štesniojoje mokytoje!

Kreiptis į direktorių V. Nat
kevičių šiuo adresu: Privates 
Litauisches Gymnasium, 684 
Huettenfeld b. _ Lampertheim, 
Romuva, Western Germany; 
Informacijas teikia ir Vasario 
16 gimnazija remti komitetas

Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda-— INSURANCE 

dUTŲ NUOMAVIMAS — parenkair 
nuomininkui

4243 W. 63 rd St„ Chicago 
Tek 787-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ-mūras ir garažas. Nau-4 VIENETŲ-mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. \

5 KAMB. labai modernus mūFo na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedz:e. $38,000.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina. į

GRAŽUS SKL YPAS.ir garažas Mar- 
auett'^ Parke.

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16,900.

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

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534

Naujienų vadovybė ir Platinimo rajaus komisija kreipias* i visus skaK 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių, bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžius, platinant si seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį uisiprehwheruojant, tikslu, sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir joį žmonių gerovei, bendromis jėgomis | tuvių nuopelnus ginant Europos 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų ret kultūra nuo besiveržiančiu i va- 

r 1 karus puslaukinių azijato, ku
rie komunizmo pavidale dabar 
yra okupavę Pabaltijo kraštus 
ir gresia visai vakarų .-kultūrai. 
Straipsnis atspausdintas Speak 
Up laikraščio balandžio nr.

— A. Rinkųnas, žinomas1 pe
dagogas ir visuomenės veikėjas 
Kanadoje, ruošia nemokantiems 
lietuviškai vadovėlį “Kalbėki- Čikagoje: 1934 S. 48th Court,

bendromis jėgomis i tuvių nuopelnus ginant Europos

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis' naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, Sav. Grand. Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. - Laimingieji turės progos būti 
svečiais —--------- A ----- ,
žaidimų

Musu bendradarbė Ir savaitinės" skilties x<Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, ataras ir. daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

tame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
)ariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

Pavardė ir vardas

Adresas .

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_
yra naujas skaitytojas. Priede dot

Pavardė ir vardas________________ _____

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

rie komunizmo pavidale dabar

r Naujienoms reikalingas 1Z " *'/
LINOTIPININKAS ' '■

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

HA 1-6100.

MARIJA NOREIKIENi
WM Wwt «9th St, Chicago, HL 60629 • Tri. Wa 5-Z7S7

DWHfo MMrlnkhnM *m*m rQU««
MAISTAS Ii SUUOTOS SANDELIŲ.

• Platinimo vajaus proga, ; 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė ir vardas —-----

Adresas ___________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi Mvaftes sustpa. 
Kitimui nemokamai be jokių JslpareigoJfann.

Pavardė ir vardas------------------------------- -- -- . _________

Adresas--------------------------------------_---------------------------------------------

Jamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pridedamus  doL

■—1 ■■ ■■ I . I - ! ■ M ..1-1

SIUNTINIAI J LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MAtoum eirr pakcuj Jitvici
INI W. Mfk M, Ola* ffl. «4». - TM. WA MTtr 

I*. H<IM «U OImr, HL MM. - T»L 1SM»
V. VALANTIMAI

Pavardė ir vardas

Adresą* _______

Pavardė ir vardas

Ldreso

B “LIETUVOS AIDAI”
□, . KAZE BRAZD210NYTI,
^1 PROGRAMOS VEDtJA
S/ W0PA 1490 AM Frf. at 9:30—ld^0 p. m.

WLNR 1064 FM SaL at 8:00—1Q:00 p. m. 
2646 W. 71 «t Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

MACHINE HELPERS 
DAY SHIFT

$4.85 to $5.05 per hour 
Plus Bonus 

NIGHT SHIFT
$5.10 to $5.30 per hour 

Plus Bonus
No experience Necessary 

Will train. Company paid maior med
ical, health & life insurance, pension 
plan. Clean & heated working con
ditions.

APPLY IN PERSON 
NATIONAL STEEL SERVICE 

CENTER, INC. 
2424 Oakton St., 

Evanston, 111.

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai. į

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti
.'r ' y i' "■|ew

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių Jie tuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, III; 60629

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

' ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559 ,

CHOCOLATE DIPPER

EXPERIENCED
Full or Part time near north location.

Call 939-6200
/

HOUSE MAN who is handy around 
the home. Must be over 45. Live-in. 
Foreign welcome but must speak un
derstandable English. Thursdays and 
every other Sunday off. $125 per 
week. Near North side Chicago. 'Ref
erences required.

Call weekdays 372-3505.

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina Su legaližko 
tuis formomis — 83JQ.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: "Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago Uh 60608.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HEALTHY FOOD restoranui, 
esančiam 3236 So. Halsted St., 
reikalinga patyrusi padavėja. 
Prašome kreitpis 326’2724 te
lefonu.

SEWING MACHINE 
OPERATOR

To work three or four days a week. 
Must have experience in sewing cu
shions.

342-2049

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvi ksilinlnks 7^ ©V 

ChfcAęnje —

NORMANĄ
BURŠTFINĄ 

ei. 2€.X582« 
(ištaigos) ir 
677-848^

1&5 N<a th W ab^h A“

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME /
Telefonuoti: į .

523-9367 arba 737-0397 į ;

ALEKSAS

□ability apdraudimas pemlnlntll»f 
Kreipto

51X775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTU!

Pardavimai Ir Taiiytm 
MU WEST STREET

Tririj ESM**!® M*1

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICB 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Tain pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av. 
Chtoflo, III. 60632. T«l. Y A 7-593C

BEST THINGS IN UFE

bail Frank Zipolk

GA 4-4AM

tt*n ūmi

rwtvtAwc

Skirtingos mintys

Vyras mėgdavo išgerti, žmo
na jj nuvedė į kino filmą, skirta 
kovai su alkoholizmu. Išėjęs iš 
kino vyras sako žmonai:

— Taip, su šituo vieną kartą 
reikia baigti visiems laikams.

— Su degtine, mielasis?
— Ne. Su vaikščiojimu į kr 

ną. ;

i ".IV! MfjT9T

Farm Ule tawrwice

į HGMHIAPT DISEASE j

^^4




