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POLICIJA APKŪLĖ NAUJO AERODROMO 
GROVIKUS

Žūtbūt jie pasiryžę sunaikinti 2,6 bilijone dol. 
vertės aerodromą

TOKYO (UPI). — “Mes sunaikinsime aerodromą”,,— ra
dikalai šaukė, kai jie padegė sunkvežimį šalia aerodromo einan
čio geležinkelio. Pasak radikalų, tai tik pradžia, įžanga į veiks
mus, kuriais jie mano sutrukdyti naujojo dvejų bilijonų vertės 
tarptautinio aerodromo atidarymą lėktuvų naudojimui.

“Mes pradėsime nepabaigia
mą partizaninį karą kovoje su 
krašto nacionalistų jėga9’,—ne
rimo kairieji radikalai, kurie 
prisijungę prie farmerių . ties 
jų pačių apardytais apsaugos 

‘poetais ir aplaužytais namais 
netoli naujojo aerodromo.^

Vyriausybe pasiruošusi

Japonijos vyriausybė ištisą 
diviziją policipinkų, virš 13,- 
000, yra su vežusi apsaugai ae
rodromo. Naujojo aerodromo 
atidarymas buvo numatytas ko 
vo 30 d.; bet ekstremistams su-

nius įtaisus, ir »radaro įrengi
mus, kaštavusius virį 500,000 
dol./ atidarymo iškilmės buvo 
atidėtos iįi gegužės 23 d.

Policija dabar kelis kartus 
sustabdo automobilius bei sun
kvežimius, važiuojančius į ae
rodromą ir gerai juos - iškrečia. 
0 {jais* aerodromas dabar yra! 
aptvertas . triguba . aukšta me
taline tvora ir kuriofc paitfatai 
sutvirtinti . plieno ir cemėnto 
blokais, kad nebūtų galima pta 
sikąsti.' Be to, tvofra yra elekt
rifikuota — per Ją bėga aukš
tos įtampos elektros srovė. Bet 
komunistinės radikalų grupės, 
susidėjusios su ^vietos farme- 
riais, sakosi, kad atidarymo die 
ną suvažiuos iš visos Japonijos 
nemažiau 20,000 jų draugų ir 
jie vistiek su trukdysią aerod
romo pašventinimą.
Kodėl farmeriai nepatenkinti
Japonijoje didelių ūkių nė- 

ra.Dugumoje ūkius valdo smul 
kūs ūkininkai, kuriems jų ūkis 
yra vienintelis pragyvenimo 
šaltinis nuo senų senovės. To
dėl jie yra labai nepatenkinti, 
kai iš jų Aerodromo statybai 
buvo paimta ūkeliai prieš de
šimt metų, kuomet buvo prade 
tą naujojo tarptautinio aerod
romo statyba.

. Ūkininkų nepasitenkinimu tuo 
jau pasinaudojo įvairus radi
kalai, prokomunistinis elemen
tas, kuris tik ir ieško kiekvie
nos progos, kad kaip nors ar
dyti jos tvarką, kelti suiru
tes. .

KOLWEZI MIESTE PRANCŪZAI RADO 
125 NUŽUDYTŲ EUROPIEČIU

Italijoje įstatymais 
kovoja su terorizmu
ROMA. — Italijos parlamen

tas dauguma balsų, 436. prieš 
56. priėmė įstatymą, kuriuo su
teikia policijai teisę sulaikyti 
pilietį ir jį apklausinėti be advo
kato, atstovaujančio suimtąjį; 
•policija galinti svarbiu atveju 
klausytis telefoninių pasikalbę-1 
jimų ir išlaikyti suimtąjį 48 va-j 
landas kalėjime jį tardant.

Įstatyme numatoma terorį- 
stą, kuris ^alyvhuja žmogaus 
pagrobime, bausti iki 30-ties 
metų laisvės atėmimu—kalėji
mu. Tuo atveju, kai pagrobtasis 
yra nužudomas, tai grobikas 
gali būti pasodintas už grotų vi 
sam amžiui — iki gyvos gal- 

jVOS.
' Tuo tarpu, kai Italijos atsto

vai svarsto ir priiminėja prieš 
teroristus nukreiptus įstaty
mus, tai teroristai skubina šau
dyti žmones.

Gegužės 17 d. teroristai nušo
vė gatvėje policininką Roberto 
de Martini. Tai penktoji auka 
po to, kai nužudė prof, ir politi
ką Moro. Policininkas buvo mi
ndytas Turino miesto cent
re.

Italijos Raudonoji Brigada 
taipgi bombomis išsprogdinėja 
pastatus ir laikraščių redakci
jas. Sardinijoje, Sassari vieto
vėje, Raudonoji Brigada išspro 
gdino laikraščio “Nuova Sardeg 
na“ redakciją ir teismo ’rūmų 
vidų.

KALENDQMLIS

Gegužės 22: Rita, Julia, Kas
tas, Aldona, Vidutinė, Eiman
tas, Rimtenis.

Saulė teka — 5:26, leidžiasi 
— 8«8.

Kai Pietų Illinojaus valstijoje pakyla upės ir pradeda kelias dienas ir naktis pilti lietus, tai 
lieka tiktai paveiksle matomas vienintėis kelias, kuris išleidžia Cairo miestelio gyveni jus išva
žiuoti ir įvažiuoti į miestelį.

Lietuviai nacionali- J Žmogaus teisės Suvaržys turto

Prancūzų parašiutininkai apsupo įsibrovėlius, 
atima suimtuosius, teis kriminalistus

KINŠASA. Zairas. — Penktadienio popietę prancūzai per
metė j Kolwezi apylinkę 600 parašiutininkų, kurie labai greitai 
pasėjo paniką į s veržėki tarpe.

Kai penktadinio ryte išmesti 
prancūzų parašiutininkai K 1- 
wezi apylinkėje rado nužudy
tus II baltaodžius, tai tuojau 
duotas įsakymas peremsti į Ša- 
bos provinciją didesnį parašiu
tininkų dalinį, kad sustabdytų 
nekaltų žmonių žudymą ir trau | 
ktų teisman kriminalistus, įsa
kiusius žudyti suimtuosius.

Įsibrovėliai pasiekė Kovvezi, 
bet jiems niekad nepavyko norėjė-

Premjeras Begin išmetinėja 
Amerikai

TE4,AVI\’AS. Izraelis. - Iz
raelio premjeras Manahem Be 
giu labai aštriai kritikavo JAV 
senatą už lai .kad jis ncpaklau 
s: Izraelio patarimo ir nutarė

1 leisti prezidentui parduoti pa
čius naujausius ginklas Saudi 
Arabijai ir Egiptui. Izraelis 

pats gauti naujau 
siu lėktuvų, bet jam atrodo 
kad niekas kitas tų lėktuvų ne
galėjo įsigyti. Beginąs kalbėjo 
tarytum jis būtų viso pasauliu- 
valdovas ir negali suprasti 
kaip JAV įstatymų leidėjai jo 
patarimo napakląusė.- Beginąs 

Jiek įsismagino^ kad savo kal
boje . užmiršo apie Amerikos 
rinkėjų teises. Jie išrenka lo
kius atstovus, kurie vykdys jų 
pageidavimus ir vykusiai pasi 
priešins svetimos vaisly. span 
d i m u i. Naujas Begi no jausmų 
iėliejimas pakenkė Izraelio by

imti Kolwezi aerodromo. Zai- 
Cės prezidentas Mobutu. įsiren
gęs į kariuomenės generolo uni 
f V*mą, kartu su užsienio žur
nalistais nusileido į Kolwezi ae
rodromą ir informavo juos 
apie padėtį pačioj Kalwezi sri
tyje ir visoje Savos prdvihci- 
jųje. Buvčupaskeihta, kad Aūrc 
rikos parašiutniinkai pajėgė pa 
imti dirbusių amerikiečių, tai 
įsiveržėliai taip ir galvojo. Bet 
netrukus JAV parašiutininkai 
pareikalavę tuojau atiduoti vi
sus suimtuosius, o kai negavo 
greito atsakymo, tai palys ry
žosi surasti ir išvežti Amerikos 
piliečius. Griežtas Amerikos ka 
rių elgesys sukėlė paniką įsi
veržėlių tarpe.

Pirmieji pradėjo trauktis ku 
biečiai, įsibrovėlių instrukto
riai.

Nuleisti .prancūzų parašiuti
ninkai turėjo dar griežtesnius 
įsakymus: 
prancūzai rado įsibrovėlių 
šaudytus II lavonus, 
liau nuo miestelio 
prancūzams 
dar didokas 
džių skaičius.

šeštadienio 
jau suskaičiavo 125 
baltuosius.

Kai pabėgo Kubos instruk
toriai. tai įsibrovėliai pradėjo 
sauvaliauti. Prancūzų parašiu
tininkų daliniai nuleisti savos 
provincijos pasienyje, kad ga
lėtų iš Kolwezi miestelio bė- 

įsibrovėlius suimti ir 
kuriais sumetimais 

buvo areštuojami baltieji, o 
vėliau žudomi. Karo kriminali
stai bus tuojau teisiami.

Kitas prancūzų parašiutinin
kų batalionas buvo išmestas 
ša vos vario kasyklų 
kad ten neįsibrautų 
apmokyti teroristai ir nepa
kenktų vario kasyklų 
noms bei įrankiams.

Belgai taip pat siunčia savo 
smogikus, kad galėtų tuojau 
likviduoti ša vos provinri’on 
įžengusius 3,000 agt liečiu ir 
pabėgusius ša vos maištinin
kus.

Pietų Afrikos radijo stotis,, 
užgirdusi pasikalbėjimą tarp

štai Sovietų Rusijoje j Castro Kuboje Mokesčių didėjimą
Maskva. Žinių agent.UPI pranej HAVANA — “National Re- SRINGFIELD. - Illinojaus 

šimu.remiantis Kolumbijos kon v^ew pranešimu, pereitų 197/1 valstijos senatas nusprendė pri 
servatorių dienraštis “El Co- m- kovo mėnesyje 47 Venecue- įstatymą, kuris suvaržytų 
lombiano’’ rašo, kad individas, parlamento atstojai, įskai-j nekilnojamo turtę mokesčių kė 
vardu Skubenka buvo policijos ir socialistus, laišku 
nušautas, kai jis norėjo 
kazo viename aerodrome 
versti “Aeroflot” 
ti į kaimyninę laisvą valsty
bę.

Tai jau aštuntas toks atsiti
kimas Sovietų Rusijoje nuo 
1970 m., kai Sovietų imperijos 
vergai stengiasi priversti “Ae
rofloto” lakūnus išskrisdinti 
juos į laisvą vakarų pasaulį.

Dauguma į laisvę bėgančių 
pastangos nedavė vaisių: jie bu 
vo suimti milicijos ir dingo 
Gulago kocetuose.

Tarp kitų tokių įvykių “EI 
Colimbiano” mini Leningrade 
įvykusį, kur 12 žydiškos kilmės 
piliečių buvo suimti ir' nubaus
ti sunkiųjų darbų kalėjimu 
daugeliui metų.

“El Colombian©” primena ir 
tuos du lietuvius, kurie laisvės 
vedini sugebėjo priversti lėk
tuvo lakūnus skristi į Turkiją. 
Įdomiausia, kad tą 1970 m. įvy 
kį laikraštis , minėdamas sako 
kad Sovietų Sąjunga jų <__
giau nebevadinanti

servą toriu dienraštis kuris suvaržytų

j Įima. Įstatymą turės apsvarsty-
Kau- Pėsi i Kubos diktatorių Castro, y įr priimti Illinojaus Atstovų 

pri- kad jis paleistų iš kalėjimo La Rfimaj. Gub. Thomson jį greit 
lakūna skris-^^^^^^* lakomus rašytojus ir 

K « 1 _ _ _ _ A ----— J X T 1 1
pasirašytų.

Jis nesumažintų dabar esa
mų mokesčių bet jis tik ateity 
neleistų labai didinti nekilno
jamo turto mokesčius.

Visuotino karo atveju
BRUSELIS. — Visuotino ka

ro atveju Europoje, JAV ka
riuomenės 200.000 vyrų kon
tingentas būtų tuojau permes
tas iš Amerikos į Europą 24 
valandų laikotarpyje. Tai, esą, 
blogiausiu atveju neužtruktų 
kelias dienas. Tai buvo nusp
ręsta ir patvirtinta NATO of 
ganizacijos gynybos mini stė
nų, suvažiavusių Belgijos sos
tinėje Briuselyje. Taipgi nutar 
ta JAV naikintuvų ir kitų ka
rinių lėktuvų Europdje padi
dinti trigubai, iki 1.300.

Naujas NATO organizacijai 
priklausančių šalių ministerių 
išdirbtas Europos gynybos pla 
nas pavadintas “revoliuciniu” 
iki šio meto tokio dar nebuvo.

— Kinijos mokytojams leista 
supažindinti moksleivius ir stu 
dentus su valdžią pagrobti no
rėjusios “keturių gengės” po-

VtyMtM, kaltesnių lis. Į litinėmis idėjomis.

poetus, kaip Armando Valla-į 
dares. Angel Cuadra, Huber j 
Mattfs if kitus. Matos yra bu
vęs Castro sukilėlių armijos 
karininku.

Armando Valladares, dar bū 
damas studentu, rašęs prieš 
diktatorių Batistą, eilėraščius. 
Bet 1960 m. komunistinis Cas
tro rėžimas jį įmetė į kalėjimą, 
kur jis sėdi iki šiol. Pereitais 
metais Valladares sugebėjo iš
siųsti laišką Amnesty Interna
tional organizacijai. Laiške ra
šo: “Aš gyvenu nežmoniškose 
sąlygose nedidelėje La Cabana 
kalėjimo vienutėje, statytoje 
prieš du šimtmečius, be van
dens ir be sanitarinių įrengi
mu. Joje šalta, drėgna ir tam
su. Mes gyvename vienmarški
niai. kandžiojami blakių, utė
lių, musių, kukaračių ir uodų. 
Aš esu individas, paskirtas įvai 
riems bipoliniams tyrinėji-

J banditais mams. Dažnai esu mušamas 
„—  --------------------- J LMIHHUIIS JX4—- do. jau bus Atstovų Bumu pn-
ir kriminalistais, bet jau civili- su pasigardžiavimu. nn VnLin šZšin mėnesiuk-r^in nava<iinim,L, b J Pasak “National Review”, Ca-I P" . T^.^eS,U* 

bana salos kalėjimas iki ši<|l nė kaip Iikisi Bailieji Rūmai.
ra atsakęs Venecurios parla
mento atstovams, o Amnesty, rado išeitį priimtiną atstovams 
International, turbūt, net nė ne* įr prezidentui. Komitetas nus- 
dago salos kalėjųnas iki šiol pė prendė sustiprinti dujų kainų 
sikreipė.

zutų kraštų pavadinimais, bū-; 
tent — “du lietuviai nationaUs- 
tai”.

Reikia pripažinti, kad Sovie
tų Sąjunga tikrai yra padariusi 
“pažangą“ tuo atveju.

— Ateinančią savaitę prez i 
Carteris atskris į Chicagą ir 
pasakys Bakalį ir Seithą lie-

Dažnai esu mušamas

Penktadienio ryte 
su- 

Kiek to- 
apylinkių

pavyk r- surasti
užimištų baltao-

Nuosavybių mokes
čiai Cook apskrityje

CHICAGA. — Cook • apskri
ties mokesčių inspekcija sako, 
kad jos asesorius Thomas M. 
Tully, 1977 metams nejudomąjgančius 
turtą vis<je apskrityje buvo! ištardyti, 
įvertinęs 14.9 bil. dol. sumai. Ji 
buvo 718 mil. dol. didesnė už 
1976 metų turto vertę.

Turto vertė daugiausiai pa
didinta Schaumburg priemies
čiui — 29 proc. ir mažiausiai 
Riverside—9 proc. Turtas įver
tinamas kas keturi metai.

Atstovų Rūmų komitetas su-

rytą prancūzai
nužudvtus

srityje. 
Angoloje

maši-

Nacionalinis parkas
WASHIN(;TON. — Balsų 

dauguma JAV Atstovų Rūmai 
įstatymo kėliu nusprendė pa
versti Aliaskoje 102 milijonų 
akrų necionaliniu parku, ku
riame laukini.ška padėtis, kaip 
ji dabar yra, būtų niekeno ne
kliudoma. Išimti tesudaryhi 
tuo atveju, kai žemės alyvos 
ieškotojai kada nors ateityje 
šiek tiek sutrukdytų laukinių 
g\wių ramybe.

Rusai kramtys
gumą

MASKVA. — UPI žiniomis, 
Maskva pasirašė sutartį su 
Amerikos b-vėmis — Loesch 
mašinų statybos įmanė, kad ji 
pagamintų mašinas kramtoma 
jai gumai sovietijoje gaminti

Jeigu jis 
;.;it kelio, tai jis t uo

li amas jr gabenamas į 
apklausi- 

Ku-

An-

kontrolę 1985 melais atrastoms 
ir vartotojams parduodamoms ____

Bus išrištas dujų klausimas dujoms, o toms dujoms, kurios prancūzų parašiutininkų, tyir- 
WASHINGTON. — Prez. CarĮ dabar yra iš žemės traukiamos tina, kad jiems pavyko išlais

vinti Kolwezi ir švalyti vi-JAV

Laukuose ir brūzgynuose dar 
gali būti užsilikusių įsibrovėlių, 
bet keliai yra laisvi, 
užklysta 
jau ' .h
Kolwezi stovyklą ir 
nėjamas. Angoloje esanti 
bos karo vadovybė įsakė 
siems kariams, buvusiems 
rėje. tuojau pasitraukti j
golą ir užimti savo gynybos 
vielas.

Pranešimas iš N. Carolines, 
Forth Bragg tvirtina, kad Zai
rą pasiekė 1.500 Amerikos pa
rašiutininkų, kurie tuojau bu
vo nuleisti išlaisvinti pagrobtų 
amerikiečių. Įsibrovėliai iš An
golos planavo išsivežti suim
tus baltuosius, bet jiems nepa
vyko. Bijodami, kad patys ne
patektų nelaisvėn, jie nužudėčiančią kalbą. Jis atsakys į Chi terio pasiūlytas įstatymo pro-? ir siunčiamos po visas . _

.... cėnerįjos reikalu, atro* pakelti kainą. - keliu* ieiių mylių -diametru, .suliptuosius, 9s patys bėga.cagos klausūnus) jurtas cėncrrgljos reikalu, atro1 pakelti kainą.



SKAITYTOJŲ BALSAI
monė būdingiausia Draugo skai
tytojų ir redaktorių nuomonei.' 
jeigu jiems atrodo, kad ameri
kiečiai, apsigynė ouo južpuoli- 
Jcų, suliberalinę vokiečius ir ja
ponus, tai koihisijonięris berei
kalingai laiką gaišino, beka- 
inandinėdamas čenkų, Jam rei 
kėjo paklausinėti, kas per pa- 
ukščiai tokius niekus Drauge 
skelbia apie amerikiečius.

Aš dalyvavau kovose prieš 
nacių Tūkstanlies Metų reichą,] 
du kartu kovos, lauke sprog
stančių vokiečių šovinių buvau 
apsvaigintas bet jauviuosi pa-l 
tenkintas, kad galėjau atlikti į 
savo pareiga. Batviniui reikėtų, 
nusiimti kepurę prieš visus A- 
merikos karius, žuvusius kovo
je prieš Vokietijos nacius. Ji$- 
turėtų ranką pabučiuoti tam 
pareigėnui, kuris jį įleido į šia 
šalį ir leidžia jam net lietuviš
koje spaudoje šmeižti amerikie
čius, uždraudusius naciams žu
dyti tūkstančius neteistų vokie
čių ir užimtų kraštų žmonių. 
Mnau, kad prie šito žiauraus 
šmeižto teks dar sugrįžti.

Stasys Burokas i

PRA4AU ŽODŽIO *

Esu senas amerikietis, An
trojo Pasaulinio karo dalyvis 
ir senas naujienietis. Naujienas 
skaitė mano tėvas, o aš, prie jų 
dabar pripratau ir negaliu pa
kęsti, kai Draugas, senų Ameri
kos lietuvių išaugintas, pradėjo 
kalbėti visai nelietuviškai.

Man nėrini sukėlė dabarti- 
niam? D augo pasirodęs Igno 
Batvinio straipsnis, paskelbtas

užsikrėtė amerikiečių pavyz
džiu, pirmoje eilėje pasisavino 
ne tai, kas gera, bet tąi, kas blo
ga. Pradingo greitai tradicine 
vokiečių ir japonų drausmė 
imta neklauti vyresniųjų, vado
vų, mokytojų. Gerokai nuken
tėjo auklėjimo reikalai moky
klos ir visur kitur. Kraštuti
niam elementui buVo sudarytos 
geros sąlygos veikti, nes nebe
buvo priemonių (pirmoje eilė
je įstatymų) blogo elemento su- 
drausminiinui. Plaunama lai, 
kas buvo pasėta prieš 30 metų 
— dabar gaunami pribrendę 
vaisiai. (Draugas, 1978 m. geg 
17 d., 4 psl.)

Jeigu Batvinis apgailestauja 
Vokietijos vadovų ir mokytoju, 
kurie patys, pasižiūrėję į savo 
darbo vaisius Tūkstančio metų 
Reicho statyboje, patys nusižu
dė, tai Batvinį reikėjo ne Ame
rikon įleisti: bet padėti į vokie
čių psichiatrinę. Jeigu marijo
nai pasirinko Batvinio niiomo- 
nę, kaip būdingiausią savo skai
tytojų nuomonę tai jie netoli 
šokę nuo Batvinio, kuris niekus 
rašo skaitytojams . . .

Vokietijos valdovai ir moky
tojai, pamatę savo klaidas, pa
siėmė nuodi] ir baigė savo krei
vą mokslą. Japonai 1941 m. gru
odžio 1 dieną iš pasalų užopul- 
dami Pear Harbour ir nužudy
dami tūkstančius jūreivių net 
karo nepaskelbę, bargė dienas 
charakiri kardais, nes padarė 
didžiausią klaidą savo istorijo
je. Vokiečiai ir japonai, pamatę, 
ka padarė jų vadai ir mokyto
jai, nusisuko nuo jų ir patys 
pradėjo tvarkyti savo valsty
bės reikalus.

Iš vokiečių ir japonų, ameri
kiečius tūkstančiais žudžiusių 
Amerikos kariai ir diplomatai 
padarė geriausiais draugais Eu
ropoje ir Azijoje. Ar Draugo 
redaktoriai šito nemato? Argi 
jiems buvę Vokietijos vadovai 
ir mokytojai, išviję juos pačius la bei gilia buvusia žiema.

Kol Ilraujr pripildydavo Ame
rikos lietuviai, tai panašių nuo
monių jeme nebuvo. Net kai 
Draugas, steigėjų visai neatsi
klausus, buvo atiduotas dabal
tiniams ponams, tai jame atsi
rado labai nelietuviškos nuo
monės. Drįstu pasakyti, kad jos 
labai jau ir ne amerikoniškos.

Igno Batvinio nepažįstu. Gal 
esame tolimi giminės, kaip vi
si lietuviai turime būti. Aš - - 
Burokas, jis — Batvinis, buro
ko lapas, labai jau batviniškai 
nurašė.

Pakalbėjęs apie terorą Itali
joje* apie kurį aš mažai težinau, 
bet Batvinis dar mažiau žino. 
Brežnevas daugiau nusimano, 
bet jis tyli. Italijos valdžia jau 
pradeda kalbėti. Batviniui rei
kėjo palaukt kol Italijos val
džia prašneks. Ji jau rado kam
barį, kuriame Aldo Moro buvo 
nužudytas. Ji rado ir siūlo gala, 
kuris nuves į kamuolio vidurį. 
Namo savininkas žino visus ke
lius. Batviniui nereikėjo šnekė
ti apie dalykus, kurių jis nežino..

Bet dar mažiau jis žino apie 
Antrąjį Pasaulin į karą ir Ame
rikos kareivius. Jeigu jis žinotų 
apie ‘iiberalizacija”, tai tokių 
dalykų jis nerašytų. O jeigu jis 
būtų tarnavęs gen. Pattono ar
mijoje, tai iš gėdos turėtų susi
čiaupti. Prirašęs nesąmonių a- 
pie Amerikos pastan gas sulibe^ 
rįlinti Vokietiją ir Japoniją, jis 
rąšo: . *

2 “Vokietis ir japonas greitai

žinios
WASHINGTON.. — Pramo

ninė gamyba, ta svarbi Aiųąri

syje pagerėjo 1,3% 
džio — 1,1%.

lij. dol.

c) Sumokėjusi bei atskšiį- į infliacijų.
čius, bendrovių pelnas didėjo e) Baltųjų dūmų prieš inf 
pirmame šių metų ktttvirtyje Ua2iją kovojaot£ “riteris” Ro- 
8%. Toks bendrovių peĮUasj jjert §trauss pakartotinai pra 
skaitoma mažm Bąnkai tai, aišj. šo biznierius> fabrikantus ii 
kiną silpnu ūkio, pagerėjimui darbininkus geruoju nekelti už 
mažėjančiu produktingumu, di’ darbiu ir kain:j.
dė j ančiai s darbininkų .uždar- Gamintojai mielai pritaria pre 
biais, anglekasių stieiku ir šaP zidento tokiam prašymui, bet

. ------- - i ArL-CIO darbininkų unijų ly-
iš Lietuvos, yra artimesni prie d) — JAV doleris užsieųyj deris G. .Meany sutiktų nekelti

. • čmė branglį. ..Frankfurto, bir į, uždarbius^ jei pir^na gaminto-
rfai sumažintu bėi pro

širdies? Jeigu - Batvinio nuo-.

Great 
American 

Dream 
Machine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bcnd-a-Month plan where you Kmk.

Before you know it, your Arsencan

Take stock in America.
Now. BaDdįruąturą" in lesa tJian aiz yean.

PASSBOOK
the best way to 
CV4% ’

E Boadu pxy &•% IntaraA wh«n hdd to 
maturity rf 5 jmhę 10 nxwtha (-T7 tf* SrM • 
ywk Bonds arr tf toden. J
dertroyMd. Wh<n ttey aa b* oudaed ♦
at bar k. Internet b not object to «ert»

certificates 
earn up TO 7V<%

Nebuvo paslaptis, kad vokiečiai, okupavę Lietuvą, 
stengsis ją kolonizuoti. Ir greit paaiškėjo, kad okupantas 
atvyko su išdirbtais kolonizacijos planais, kuriuos ėmėsi 
vykdyti nelaukdamas karo pabaigos. Be pramqąės; įmo
nių, kurias vokiečiai užgrobė pirmomis okupacijos die' 

’nomis, buvo nusistatyta planingai vykdyti Lietuvos že- 
imės ūkio kolonizaciją. Buvo nustatyta pirmiausia vokie* 

Birutė Pumputienė, žinomo elektros įrengimų kontrakto- čiais kolonizuoti derlingiausius Lietuvos Žemės plotus.
W F » W • • v x v • %. ___ ■ 7» . * * f V • -

riaus Klaudijaus Pumpučio žmona, tolimesnėms studijoms pri- Pasinaudodami bolševikų pravesta žemės nacionalizaci- 
imta į Miami universitetu Medicinos mokyklą, Floridoje. Ne- ja3 naciai uždraudė buvusiems savininkams grj^į Į; savo 
žiūrint studijų, ji aktyviai dalyvauja Lietuvos vyčių, Jūrų sau--ūkius savininko titulu. Vokiečiai ėjo dau^tęljaiį bęįl- 
iių ir kitose organizacijose. Floridon išvyksta liepos pabaigoje., ševikus. Vokiečiai nepripažino net nuo$#vyj)ės teisių' į 

ukius. Generalinis k(»ins^r^,B' 
kos ūkio sveikatos rodyklė, pą, žoje už'dolerį gegužio Jb' mo- tėti Akcijų kainos. Gegužio 16 leistuoju žemės valdymo potvarkiu visą Žemę. Mjkp;--Rsri' 
sak rezervų tarnybos, III įnėnej tėjo 2,1225 y. Vokietijos mar- buvo parduota 28.630.000 ak-jcho nuosavybe. Lietuviškojo teismo organai pakartoti' 
syje pagerėjo 1,3% ir balau,; kės. Aukštfj Kaina kiek krito, cijų, kurių 50% kainos gerokai naį^ Kiek tas lietė teisinę klausimo pusę, pasisakė prieš ge 
dzio — 1,1%. SpeciaEstai °, kad- do- pasitaisė. neralinio komisaro išleistą žemės potvarkį ir lietūviškie-
praturtėjo 1*3 % arba 4,31 bi- prez. Carteno pareiškimu su-; sytis kreditui brangstant — Ji teismai laikėsi Lietuvos, teiseąnuostątųjf darę įyaĮrĮą$ 

mažinti 25 bilijonų makesčių; priešingai nusistovėjusiai eko-’turto transakcijas. Okupacinė valdžia, tai, pastebėjusį,

imta į Miami universitetu Medicinos mokyklą, Floridoje. " 
žiūrint studijų, ji aktyviai- dalyvauja Lietuvos vyčių, Jūrų sau

ei j ii, kurių 50% kainos gerokai

kredito sumą, tikslu susilpnin nomijos taisyklei, kad kredi-! griežtai uždraudė daryti bet kokius nuosavybę lieąair 
h . tui brangstant, akcijos pingančius aktus. Dėl to vyko nuolatinė kova ir konfliktai. Ypač

AFL-ČIO darbininkų unijų ly- mala,’kuri pradės veikti 1979; 
m. spalio 1 (L kongreso komi
teto jau yra svarstoma ir ma
noma, kad * bus priimta 498,8 
bil. dolerių sumoje. Biudžicto 
nepriteklius bei deficitas nu
matytas' 50,9 bil. dol. sumoje. 
Mokesčių kreditas bus nedidės 
ais kaip 19,4 bil. dol.

.jai sumažintų gaūainių bei.pro 
dūktų kalnias’.
f) — Atsižvelgiant į pagerė

jusią pramonės *prod ūkei jų, 
sutvirtėjusį užsienyje Ameri
kos dolerį ir j prez Carterk 
pažadą sumažiriiti valstybės 
sąmatoje numatytą 25 bilijonų 
dol. kredito sumą, vertybės pol 
pienų biržoje pradėjo vėl tvir i *

SKAITYK FATS l^rARAGIBl 
Kll’US ^KAITYTI

SKOBAI REIŠKIA PADĖKA
/ - f 7 7

Mūsų brangiam tėveliui Aleksandrui Skopui laimin
gai, užbaigus savo Odisėją ir galų, gale atvykus į JAV, visi 
Skopo" senuos nąxįai: žmoną Elvira Skopas, Apolinaras ir 

» Nijųier^Ebpas, Edvardai ir gailutė Skopas, Anįsir AJdqna* 
i Grinius, Algirdu, it Sofija r Paliejus, VJadaį ir, GenėĘį^ul-
* čius širdingai dėkoja gerbiamai -poniai M. Rudienei. BALF’o. 
1 pirmininkei už dkiėfes pastangas ir neparastą rūpestį visuo

se darbuose iki buvo pasiektas tikslas. Pakartoju jas pacos
f išjartųs žodžiu^ sutiktuves Bįkųlčio svetai-

* -nėjo: ‘'Man visatą būųą i^ęj^apra^tai gerą kada aš galiu pą- 
gelbėti savo tautiečiui- lietuvjui’\

Ačiū Jums, ponia.
j

-» *<■ ji ..«■•, »$<—.£ Ir i » ' !»->»

•
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
biriuko ir redagavo teisininkai Jonas Talalas

(Tęsinys)
LIETUVOS TEISININKŲ KOVOS DĖL TEISĖS, 

TEISINGUMO IR LAISVĖS

Rašo prof. M. Mackevičius

Ypač sunki ir įkyri kova buvo su zonderfūreriais. ūkio 
reikalams, kurie stengėsi pakreipti procesą jiems, pager 
daujama linkme. Tačiau lietuviškieji teismai, kiek galė
dami, nesiskaitė su jų nurodymais, ir bylos buvo išspren 
džiamos okupantams nenaudinga prasme. Prokuratūrą 
visai nepersekiojo nusikaltėlių prieš okupantų išleistus 
nuostatus, bet apsiribojo grynai lietuviškų interesų sfe-

nai, kiek tas lietė teisinę klausimo pusę, pasisakė prieš ge 
neralinio komisaro išleistą žemės potvarkį ir lietuviškie- 
.. , . , . , . T • 1 X “ •* x X ’ 1 . —k C

ir atvirkščiai. j }jUV0 priešintasi okupanto nusistatymui nepripažinti nhb
^■redltas brangsta ^‘įsayyijės iki 30 ha. ūkio savininkams. Šiuo, klapsimu tekfr 

įsakė bankams sumažinti apyj^^1 intervenciją Berlyne, pąs(teiąiij sef^ry|»į-qį^juo- 
vartoje pinigų kiekį. Kitaip-tiems kraštams grafą dr. Wilhelms. Jis, pripažinęs_ nenor 
sakant, įsakė padidinti bankų-malią padėtą, pažymėjo, kad visi tie žemės nuosavybės 
seifuose dolerių atsargą. į reikalai susitvarkys įsteigus specialu Rytų qkupuotiems 

carigii^ąįisųį
■ cinės politikos metodais perliudno ppsinjnu^, vą§f Yąįs, 
tiečių banką. Įtarimas pasitvirtino,* kaGokupautaiiUŽdrkul

; dė daryti ipotekos knygose įrašus, tikdu užšald^U.ipote-^ 
ką, pasinaudoti ūkio įsisKoĮinimu, per bankus Pčriinfį; ąe-? 
resnius. ūkius ir atiduoti, juos vokiečiams. Nujausdami 
pavojų Lietuvos, ipotekos. įstaigos teisėtai,- centriniu tei
singumo įstaigų parėdymu, susitarus.su. Žemės bąjįkp vąl 
dyba, skolas braukė iš ipotekps. knygų ir ūkjpĮnlįąį. 
kėmis, oficialiu kursu, lengvai galėjo ipotekinęs, skpląs 
grąžinti. Naciai, sužinoję, kad gen. komisaro dr. vpn ■f_-- *• > - -
Renteln draudimas daryti ipotekos knygose bet kokius
pakeitimus yrą nevykdomas, pareikalavo iš- teįsingurpo ' 
tarėjo (sfaptu rąšĮtų). pristatyti. nųsi}^lįi^ųsc teįsęjųą 

• nubausti. Be. to, bųvovpareikalauja. ųurcĮdytį kaip, padėtį 
■' atitaisyti, re.iškįą, — iąbraų^tas skolas v<ėli į; ipoteką, įra;

j mo tarėjas. Padėties., atstatymas, pr^tĮš^j^^neįi^- rn- • t h • f • , • x 1 *1 • •
į rą audrą. Ją nuolat gilino nepaĮąąk- s yc^įę&ąjn^iiętųyjš 
įkųjų teismų sprendimai, nes teismai; išnaudojo kiekvieną 
progą lietuviškuosius, interesus apginti; Ten 'kur negali
mą buvo bylas spręsti nuosavybės. pi?pąžinįmo,pagrindų, 

. bųyo procesus užvedamas valymą jiaąrįįdįl.
Tų pačių kolonizacinių tiRslu^ siekcįainaą, ojcųj^nt^ą 

atiminėjo turtą ir vėrė išnuos^^ų^įųJenįĮųj'iįrjąsįų tąp: 
tybių žmones, kas buvo priešinga, v^įkįąpęiąį
teisei. Tuo reikalu generaliniam komisarui, buvo Įteiktas 
platus, Lietuvos. įstatymais paremtas, memorandumas 
apginti minėtų tautybių. Lietuvos piliečius. Ųž tai lietu
viško tesingumo įstaigų vadovybė bųyo kaltįnaipa Vo
kietijos priešų rėmimu.

Apeliacinių Rūmų prokuroras V. Bulota padarė pro
testą vokiečių teismo, prokurorui Henig, nurodydamas 
Vilniaus Gebietskomisaro ųusįkąį^amųš veiksnius, be 
jokios kaltės ir proceso žudąj$. ūkipinlęis, kaltįnąn^s^ 
pyliavų nestatymą. Šiaulių apygardos^ pyplęūToras "JjL 
Krigeris už panašias intervencijas buvo Gestapo s»imtos 
ir padėtas kalėjiman. Pažymėtina, kad parokurorui V.

,tįejė- 
vals'

F < I » r.
Bulotai vokiečių prokuroras pareiškė, kad, ji 
gis pasipriešinti Gestapui, nes tai esanti, valš 
tybėje. • - • >

Nacių okupaciniaį organai, negalėdami'išnaudoti Lfe 
tuvos teismų savo tikslams ir nuolat susidurdami su jį 
nepalankia laikysena, bandė praretinti Lietuvos, tęUjujh 
kų eiles. Buvo pakartotinai reikalauta duoti tam ftikią’ 
lietuvių teisininkų kontingentą Ostlandui, tai.yra Ukra
inos, Gudijos, Lenkijos ir kitoms sritim^, pądėgįjygikjdyž 
vokiečiams okupuotose rytų Europos srityse jurišįikciją.

• ' > '■ '• s'% /

| _ naujienos, CHKAOO A lift-

(Bus dagiau) ,

susitarus.su


Petr. Tarvydas

Šiandien minėtinas Vaclovas Bielskis
.. - •

(Tęsinys)

Bet kada paaiškėjo, jog Mas
kvoje jau daugiau nieko nega
lima laimėti, V. Bielskis, nors 
kiek vėliau negu kili lietuviai 
tremtiniai, pasiekė Vilnių, kur 
buvo tikimasi visos Lietuvos a- * 
teities sprendimo sulaukti Tik J. 
čia jis jau rado, Minske suor
ganizuotą ir į Vilnių atsiųstą V.‘ 
Mickevičiaus-Kapsuko vyriau- V. 
sybe. Tų dienų Vilniaus atmo- Kapsuko komisarais pasirai 
sfera buvo miglota, o ateitis su juo tam tikrą susitariin 
dar tamsesnė. Kas daryti? —.kurs gan gražiai skambėjo. T( 
klausė *visi veiklus lietuviai.! nurodyta, kad Lietuva nuo Ri 
Steponas Kairys ši momentą V. 
Bielskio gyvenime taip pavaiz
duoja:

“Raudonoji armija galėjo u- 
žimti visą Lietuvą ir kurti sa
vo valdžią. V. Bielskiui buvo 
ne vis vien, kas ir kaip bus ku
riama. Susitaręs su artimaisiais 
savo draugais, šį kartą išim
tinai su socialdemokratais, VI. 
Požėla, č. Petraškevičium, Vac. 
Biržiška, jis vožiuoja Į Vilnių, 
Ir V. Bielskis tampa Kapsuko 
vyriausybėje komisaru žemės 
ūkio reikalams. Kodėl V. Biel
skis, Vac. Biržiška, VI. Požėla 
ėjo į Kapsuko vardu veikusią, 
bet Maskvoje padiktuotą vyria
usybę? Juk tai buvo 1918 me
tai, buvo chaosas lygiai pačioje 
Lietuvoje, lygiai aplink ją. V. 
Kapsuko vyriausybė buvo pasi
šovusi valdyti Lietuvos terito
riją. Į tos vyriausybės sudėtį 
veržėsi ir iš Maskvos buvo ska
tinami įsitvirtinti įvairūs su Lie-'vo armija ir visomis įstaigomis

tuva nieko bendro niekada n 
turėjusieji svetimtaučiai. Ka 
riųjų pažiūrų politiniai veik 
kėjui toje padėtyje negalvuj 
kad jie turi šalintis nuo ne’en 

• tos atsakomybės ir jie ryžo 
imtis sunkias pareigas. Jie tik 

•josi, kaip tada buvo sakon 
gelbėti, kas galima išgelbėti
Vacį. Biržiška, VI. Požėla 

Bielskis, % pasieta rydami 1

Atmosferos elektra 
tmosferos ato- 

radioai. »vūs 
uPrafioletiniai

apatinius —žem*’s 
Radium Emona- 
ir 222). Didelis on 

tą spindulius imą su-

m.u \»:i 2O.L\M) amperų. Žak laukiama nieko tuu dau
‘•c elektros kapacitetas 31c giau išmirštame.
kniumbu, kuriems atitinka en« r
gija 2 ) I Lijonu (am. trilijo
nų).!, arba k i lova t valu u !

įjiinųti

Amerikečiai nerim
sta dėl Panamosenergija butų gal 

į naudinga dark; 
klu visiems žmoi sutarties

Viršu tintus a 
nūs jonizuoja 
kosminiai 
spinduliai 
pindutiai 
•on (X6 R 
degimas
į tina, bet kritus <>r<> slėgimui 
ic intensyvini pakyla ir smar- 
ciui jonizuoja oro atomus. At- 
uosferoie ahiranda daug teigia 
nu ir neigiami; jonų.

Aplink žemę ynr netik mag- 
leliuis. bei ir elektros laukas, 
airio linkme yra iš viršaus že- 
nyn. Tas elektros laukas ve r-! 
•ia abiejų rūšių jonus judėti 
Pasroviui juda teigiami, o 
□ries elektros ’atiko srųve nei- 
suini jonai. ‘Tai-, i. teigiami jo 
nu* varomi žeinvn. o neigiami 
aukštyn. Atmosferoje tie jo
nai sudaro elektros srovę, ku
rios galingumas yra tūkstantis 
penki šimtai amperų. Toji 
elektros srove galėtų per ke
letu minučių panaikinti elekt
ros lauką. Bet tą lauką apsau
go perkūnija, kuri žaibais grą 
žiną neigiamus jonus žemyn.

Atrodytų, kad kurioje nors 
vietoje žaibai pasireiškia tik 
retkarčiais, bet atmosferoje per 
metus jų pasirodo 16.000.0CX). 
Vidutiniškai atmosferoje su
žaibuoja kas sekundę 100 kar
tu. Vieno žaibo iškrovime at
siranda įtampa vieno bilijono 
(amer trilijono) voltų. Žaibo 
trukmė yra viena tūkstantoji 
sekundės, jo srovės, galingu-

Duomenys :‘pie žaibus 
veikale ’’Dynamo tbeorie” 
' Schuster, gyv.

1931 m.

. kinio
von

1X5

VI. Vdlinrifirins

mų. k:ki j b 
skunda ir n

Chemikalai - vėžio
:i»’<lno<iain:i 
y i .1 nekons

sijos nepriklausoma vąlstyb 
valdžios aparatas sudaromas 
vietos žmonių, žemės reforn 
neturi paliesti smulkiųjų ūk 
ninku žėhiių, neturi būti ter 
ro, draudžiama gabenti mais 
iš Lietuvos, o Lietuvos turtai, 
išvežti į Rusiją turi būti sugra
žinti ir t. t. Kiek tas popierius 
turėjo vertės, tik vėlesniais lai
kais paaiškėjo. Maža ką V. Kap
sukas, galėjo ištesėti, jo jėgos 
tam reikalui buvo per menkos. 
Bet pagaliau pagrindines anų 
laikų lietuvių nuotaikas visiš- buvo sakoma, 
kai aiškiai parodo loji aplynky- Įima”, gelbėti žmones nuo su-’atsisakyti. Tad ryžtingai jis pa 
bė, kad net pats kunigas J. Tu- naikinimo, o Lietuvos I 
mas-Vaišgantas kalbėjosi su V. gelbėti nuo pagrobimo. »
Kapsuku ir net pažadėjo savo Kaune veikė Mykolo Sįeževi-' 
bendra-darbiavimą “kultūrinė- čiaus vyriausybė, ten pėsčiomis 
je srityje”. Faktas yra žinomas? (kitų priemonių tuo tarpu ne- 
Taškas. į buvo) V. Bielskis kartu su adv.

Požėla ir atsirado. Dešinio- 
len- j ° sParno kraštutiniai elemen

tai buvo mėginę apkaltinti V. 
Bielski ir Požėlą, bet vyriausy
bės priešakyje buvusieji žmo
nės, tų pastangų nepalaikė ir 
jie abu netrukus įsijungė į val-{statymu vykdytojas, 
stybinį darbą. '

V. Bielskis stebėjo nepriklau
somybės pradžioje vykusių at
skirų visuoneninių sluoksnių 
formavimosi eigą. Socialistų 
liaudininkii partija kuriai iki to 
jis prikalusė, ėmėsi atstovauti.tilpo partinės programos ribą-' 
Lietuvos i ‘ 
kams. O šie juk negalėjo sociali-!iš esmės buvo savo nuomonės?; 
stinėmis idėjomis susižavėti? V. Bielskiui atėjus į social-

Bet šis V. Bielskio gyver 
laikotarpis greit pasibaigė, 
kai užėmė Vilnių, o rusai su sa-

mii riiinBH aiTii i w rr n i 
išėjusi spaudos ir galima gauti imygų nnkop

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
' Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paetxn- 
r gas daryti (tako* j krašto politiku. 102 psl. Kaina ė 1.50.

_ Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderlz 
bu* pasiųstas tokiu adresu:

h NAUJIENOJ
1739 So. Halrted St, Chic&ro, HL SdeG8

DĖDĖS ŠERNO GYVENDIO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Yyretnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną ik 
meniškai pafino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą, 
Jiems bua jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istoriją. 
Naujai atvykęa lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 
pirkti Antano Bfiko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Berno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine, forma pasakojimas 
duos progos sustpafinti su mūsą pirmąją išeivią šviesuolią gyvenimu 
ir ją kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIEN1ŽO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori- 
joo Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

etfWaMSWMRSWWISMIMms^SIN^jMMSMWIM

KNYGA

Augius Iliustraciją

pabėgo į Minską. V. Bielskis. Liaudininkai pasidarė liaudinin- 
žinonia pasiliko namie. Jis tuo kais valstiečiais, l>e jokių socia- 
būdu pabaigęs savo bendradai- listinių atspalvių. Pats V. Biel- 
biavimą su V. Kapsuku, baigė.skis aiškiai parodė, jog jis ne- 
ir savo pasiryžimą, kaip fada si rengia jaunystės metais jame 

gelbėti, kas ga- subrendusių socialistinių įdejų 
I o ien T* nvx’Tri i n cf n i

turtus)suko į Lietuvos socialdemokrą-j 
tų partiją, kurios eilėse jis iš-J 
buvo iki pat savo mirties, ši 
partija V. Bielskį ankstai įver
tino ir netrukus išrinko į savo 
centro komitetą. Stepono Kai
rio, Liudos Vienožinskaitės-Pū- 
rėnienienės ir A. Palčiausko at
siminimuose randame daug įro
dymų, jog V. 'Bielskis buvo la
bai lojalus ir ištikimas partinis 
veikėjas ir žymus partijos nusi-

Yra jau patirta, kad darbovi? 
tėse, ypačiai cheminiuose fabri
kuose, žmonės labai dažnai su
serga vėžiu.

Eąą, tai jau žinoma, bet jo
kių priemonių nesigriebiama to 
kiam nenormalumui užkirsti 
kelią. ✓

Sveikatos ir apsaugos admini
stracija sako, jog juo ilgiau

mis tokius skundus ne
šies atmeta. Jau tris tokie 
id ii buvo pasiekę vyriau- 
leismą.

— Saudi Arabijos karalius ir 
vyriausybė labai patenkinta 
JAV senato nutarimu leisti ara 
Lamas įsigyti pačių naujausių 
Amerikos lėktuvų. Karalius da 
bos. kad nei vienas JAV lėktų 
vas nepatektų į rusų arba jų 
bendradarbių rankas.

i

“Būdamas partiniai išimtinai 
drausmingas, pareigingas, nuo
širdžiai uolus darbe, V. Bielskis 
kartu jautėsi, laisvas spręsti sa
vo įsitikinimu ir savo sąžine 
tuos klausimus, kurie, arba nė-

demokratų partiją, ji įsigijo 
stambaus masto politinį veikė
ją, kaip sakoma “asmenybe”. 
Jis itin tiko delegatu į tarptau
tinius kongresus arba tarptau
tinėms deryboms.

Kaip žinia, tarp Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinio karo įvyko 
daug socialistinių partijų kon
gresų ir suvažiavimų. Labai da

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J**min*<, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu ^otyMu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* atllius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina $230.

Dr. Juozas B, Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija* 
nutrauki nuo pat senųjų amžių iki' pokario metų. Vidutinio formato. 142 
>&!.. kainuoja $2.00. '

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

Dauguma, šią knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomla. Jaa ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
Piniginę perlaidą. ‘

17Sf South Hxlrted Street Chicago. BL WI6«

use, ėmėsi atstovauti (uipo partines programos ribą-y Bielskis tuose suvažia- 
maziemsiams uLuiiu— se, arija del kūnų sprendimo jis. vimuose atstovaudavo lietuvos

sill, * lo nfmAn Knrvo mx/xrvx ATI ' • .. —. —

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Ot. A. J. Gu»»n — MINTYS IR DARBAI, 258 psl., liečiančius 1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir ^sug-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAM^AAUSKO

334 puslapiais su žemėlapiu Ir pavetalah apraie PtfMrV H 
ryvantojur Ir gamtą. 1,200 Hetuvliky vlatovardžly $ąr^W. KnWor 
kaina $6.00, mlnHtl vlriWUL : -

, Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 eenta

1739 So. Halited St, Chicago, JU. 50808/

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NcoIImim* fdlm* f>utf kn?Wi kuria* aapnal Mf kakta ! 

knyw tplnf* ar lanfyn*. ‘ •. j
Alakaandv* Pakalrrfflda, MBS GRĮfTAMB. Įdomfi* JitnM dieni 

*t*hninlmii1 Ir {vykiu M ’lėtu *pr*žym*l. daftooi taip ro
manas. 3C7 peL Kaina SS. ' ' ' ' J

A. PakalnKkls. METAI PRAIITYJB. Netolimu trykfg pristotai- i 
tr laiko įvykių LLetnvoja ir Vokietijoje aprašymai, soridra- ;

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

viu g^būviir privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia Kuminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

ŽMM OpoSmloK, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
dMant Uetax bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu rtovyk- 
Iom Vokietijoje. 273 paL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Jvotai Kape^lnskair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia

•truota. 300 pat Kaina 7 doL
ČIKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOa. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naučakiuoee. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas gurdėjo tr ka jai žmonės pasakė. 95 pet S1J0. Yra taip pat 
Urenta J anglu kalba.

M Zefihnko SATYRINES NOVtktS. Genialaus rusu rašytojo 
S0 satyriniu novelių, 199 pust, kaina S2.

D. Kvramip K ILION t | ANAPUS GKLEŽINSS UŽDANGOS. Ak
toriaus pastabom^ neapgauna Intu^sto tr agltprupo propaganda bet

Prat P. Pakarki!*, KRYtlUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOtAL 178 pal dokumentuota istorinė studija apie prSsu likimą. 
Kaina $X

Vtoca* XamaMa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M p*L Kaina SLS0, . i;

KAUim^np 1739 Sa. HALSTID CHJCAOO, VLU 4M3 

i&Mgati trihie- Mbekant peihi Ir pridedea

socialistus. Ir jis nepasilikdavo 
mažai pastebimu delegatu, bet 
būdavo išskirtinai aktyvus ir 
pilnas kūrybinių sumanymų bei 
pasiūlymų. Ir jis gindavo ne si
aurus partinius reikalus, bet 
iškeldavo pačius skaudžiausius 
Lietuvos valstybės interesus.

- £ {Bus daugiau)

rtptnimA. ----------------------------- ------- - -----------------------
Dr. A. J. Gu»c*n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groži*.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —- --------- J3-8e
Minkštais viršeliais tik-------------------------- -------------- $X0C

Dr. A. J. Guts*n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą {spūdžiai. Dabar tik ----------s— 52.0C

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba money ordarj, pria 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidom*.

NAUJIENOS,
1733 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. <0608

S3«i<

Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomą*. Gra- 
___ fiala rinkliais. 339 paL Kaina M00. IfckJtata vM. SLM 

Fraf. Vael. BlrSki, SENŲJŲ LIETUVUKŲ KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalis. 206 psl. IrlJta — SSJ». mittBtal* rir- 
ieliaii — $2,00; II dalis, 229 psL. JrOta — $3,00. minki- 
tais vLriellais____________________________ _ SMB

Henrikas Tomas — TamaJavskas, LIETUVUKASIS PAMARYS. 
Pakalnės Ir Labgnvoe.apskritys ra-Įdomiais tpraiymal*. ffln- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 peL katu M. 

P. KosIOnas, TARP tALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dafiu Uetirroa 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $8. 

JanIn* N*r0ni, TRYS IR VIENA, jaunystę* atstointoaJ 
170 psL____________________________________ -

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biosrafijoa bradW IS____
puiltpltl ________________ —________ — .. ■ 13

Knyfu nŽMkaut reiki* pridėti 23 et P*ito fflaMmna.

1733 S. H*]«te4 St, CM«ura, HL 50508. - M HA 141W

3axz knrla laikas atspanadlfita fcr galima gauti kaygą rinkoj*

Alekso Abroae cnyga apražaatl paskutiniu 90 (18^10) 
Chicago* Uetirdq gyvenimą tr ta atliktus darbui paL Kaina 
$10. ttleido Amerikos Lietuviu Laorijos Draugija. »

Knygoje aprėžyta pirmas Chlauron atvažiavę UeCzrria. ptrw< 
žalpoa draugias, statyta W- 

rišo buvo 121. 41 teatro if
ir 314 veiklesniu

socallMlfih). lalavamiriSfcu Ir 
Hjokyidrr.

pass ulletiAid chorai, 9 
ioa. Duoti dokumentai 
kitu organizacijų atlikti darbai, 
kai ir kt

Norintieji knyga hKrtt pražoml paražyti arba 1 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ BT0RU08 DRAUGUOS 
vardu fr

ITff Ss. BL, IB*

1800 So. Halstod St

Pu Jtru Uujomi jisy p£a£r*l lt- 
Hat* dideliu* d*rbu*. Pirm*, jie ps- 
detf* Jum* pasiekti asmenišku* jūsų 
ušitmojimu*. Antra, jie padeda «u- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Bantaupoa, padėtos prieš 10 mėne

sio diena, nei* nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmo* dienos.

liduodami Certifikatai, kurie ne- 
ša iki _

I 

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir Jos ižėmimo.

Investavimo knygelės **skaito« 
neSa ' -

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

Tat 421-8070
TUNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

IXMrU 1923 metal*.
(staifoe ptetuoM Haena* autonoobUiun* paatatytt.

| _ MACMiaMO*, CNfCAPO E. ILL Monday, Maj- 22, 1978
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Kitose JAV vietose-
metams __

i - *

laikraščių žurnalistų, tarp, universiįgtų profesorių 
ir aukštųjų pareigūnų JAV Washington© departa
mentuose. Mes neturime lietuvių nei kongrese, nei 
senate. Kai koks valstybės pareigūnas primeną pa
vergtą mūsų tautą, tai daug rašome ir daug verti
name. žinoma, kad reikia tokius įvykius gražiai pa- 

i žymėti ir įvertinti. Bet kada nes esame tokioje^ ap
linkoje, kuri kai kam sako, kad tu, lietuvi, esi labai 
mažas, o anas labai didelis”. (Draugas. 1978 m. geg.

Amerikos lietuviai dažnai susitikdavo, su atsakingais 
valstybės pareigūnais ir kongreso atstovais, bet negirdė 
jome, kad bent vienas būtų kalbėjęs apie savo didumą ir 
lietuviams būtų priminęs savo mažumą. Kultūringi 'Ame 
rikos politikai labai mandagiai kalbėdavosi su atvyku
siais lietuviais, išklausydavo jų pageidavimus ir pasaky
davo, ar gali padėti. Ne vieno įtakingo kongreso komite
to nariai ieškodavo lietuvių patarimo ir žinių.

Ne vieną kartą įtakingi senatoriai ir kongresą atsto
vai užvažiuodavo pas lietuvius, l|ad galėtų išgirsti jų 
nuomonę tarptautinės politikos klausimas. Galimas dąįk 
tas, kad tas rezoliucijas, kurias politikai amatininkai ban 
dė kepti Kalifornijoje ir kurias moderatorius Rimšelis 
noriai garsino jokios naudos kovojančiai Lietuvai neda
vė. Pralaimėjus rinkimus politikams, niekais nuėjo ir jų 
rezoliucijos. Bet to negalima pasakyti apie kongreso ir 
senato priimtas rezoliucijas, primenančias kiekvienam pa 
reigūnui, kad JAV nepripažįsta'Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prijungimo prie Sov. Sąjungos, šiuo atvejų kun. 
Rimšelis klysta, sumaišydamas pelus su gludais,

Pasidžiaugęs, kad lietuvių galima rasti ąuksčiąųsįo- 
se Amerikos mokslo įstaigose, kun. Rimšelis prieiną iš
vados, kad lietuviai yra gabi tauta, o toliau daro tokią 
išvadą:

i “Joje (toje gabioje lietuvių tautoje. N. R.) betgi’ vis 
matai 'keistą apraišką, kurios neturi kitos tąųto^. Jei 
žydas kur nors savo sugebėjimu prasikiš, tai VKį iį,- 
dai jį parems. Panašiai yra ir sulenkajs. Lietuviuose ■ 
to nerasi. Kai kokia draugija ar bendruomenė išsr ■ 
rinks sau pirminiu, tai atsiras ir kitas, kuris norės 
-būti pirmininku. Tada, skaldys visuomenę ų yisą lai
ką kels nesąntąįką. Sakome, kad lietuvių tauta yrą 
karališka tauta, galinti duoti gerus tautoms valdyto 
jus. Bet visi negali būtų karaliais arba pirmininkais. 
Toksai mūsų tarpe skaidymasis ir kenkimas kylą 
greičiau ne iš tautos karališkumo, bęt ią rąęų^ayęę- 
[tiškų.mo, kuris tautoje grėsmingai veikią UUQ- bau
džiavos ir vergijos laikų. Vis kur- nors atsiras ardy
tojas ir kenkėjas”. (Ten pat}.
Čia ir vėl mums atrodo,, kad kun. Rimšelio mintiji

me yra didelė klaida. Jis nežino tikrų faktų, bet bando rem 
tis netikromis karališkumo ar menkavertiškumo apreiš- 
komįs. Bendruomenę-suskaldė ne pirmininkauti norėju
sieji vyrai, bet pirmininkai, nenorėjusieji prisilaikyti nūs 
tatytų taisyklių. Kai pirmininkas įsivaizduoja karalių 
tai jis drįsta skelbti tokius įsakymus, kurių jis neturi tei
sės skelbti. Vietoj pasitarimo, išsiaiškinimą ir susitari
mo, jis praneša, kad esi ne pirmininkas ir net. ne nąrys, 
Kun. Rimšelis, matyt, neskaitė Andriaus- Juckęyičiaus 
tikrais duomenimis dokumentuotą straipsnį apie jo atlei 
dimą iš apylinkės pirmininko pareigų. Jeigu jis būtų at
kreipęs dėmesį į tai, kad apylinkės pirmininku buvo iš
rinktas didele apylinkės lietuvių dauguma, atleido- iš pa
reigų ne rinktas, bet paskirtas centro pirmininkas.

Didžiausią Amerikos lietuvių tarpe nesantaiką ke
lia karališkumo apreiškoms užsikrėtę keli tremtiniais ku 
rie bandė primesti visiems lietuviams savd valią. Jeigu 

savo rezoliucijomis. Ro. keleto, metų jų jau nėra nei Amerikoje jie būtų radę mažai tesusivokenčius lietuvius, ■

pusei metų „____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

Kanadoje:
metams ______ $33.00
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vienam mėnesiui _ __

Užsieniuose:
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$34.00
$18.00
$ 4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hi. 50608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto
Orderiu kartu m n taikymu

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

$30.00
Money

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^ nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai. «

Kunigėlis klyst
Kun. V. Rimšelis, pats veržliausias marijonas, pasie

kęs Ameriką, labai sunkiai vargo Pietų Amerikoje, bet 
kai pasiekė JAV, tai parodė nepaprastą veržlumą pačių 
marijonų tarpe. Oficialaus jo titulo marijonų ordino ie* 
rarchijoje nežinome, bet jis yra pasiekęs patį aukščiau
sią laipsnį. Marijonų tarpe yra keli kiti veržlūs jauni vy
rai, bet jiems nepavyko praleisti kelis metus Romoje ir 
būti paties marijonų generolo dešiniąja ranka. Jis tikė
josi pasiekti generolo laipsnio, bet jam nepavyko. Lietu
vių tarpe kalbama ,kjad jis vadinamas pusgenerolu.

Tokiam aukštam, laipsniui pasiekti jis išstūmė iš" 
Draugo ilgametį krikščionių demokratų veikėją Leonai- 
dą: šimutį ir Igną Sakalą, pakeisdamas juos frontinin
kais. Jis nugabeno Amerikos lietuvių marijonams suau
kotą milijoną su viršum dolerių lenkų valdomam marijo
nų centrui Romoje pastatyti, jis parodė kitiems kaip ga
lima visų katalikų išukdytą spaudą panaudoti vienai ma
žai politinei grupelei, kuri platesniuose lietuvių sluoksniuo, 
se neturi reikšmingesnės įtakos.

Iš Romos jis grįžo labai nepatenkintas. To savo nepa 
sitenkinimo jis neslėpė. Kai susidarydavo proga, tai prie 
uždarų durų jis drįsdavo labai aštriai kritikuoti ne tik' 
savo ordino, bet ir bažnyčios aukščiausią vadovybę. Ma
tyt, kad marijonai yra išsikovoję iš bažnyčios vadovybės, 
daugiau laisvių, negu ■ paprasti dvasiškiai ar kiti ordinai. 
Kun. Rimšelis naudojosi tomis privilegijomis ir savo nuo 
rnonę viešai skelbė.

Kelis metus tylėjęs, kun. Rimšelis vėl prašneko Drau 
ge. Savo, laiku, kai buvo šio katalikų dienraščio modera
torius, tai pasisakydavo įvairiais dienos, klausimais, bet 
kai išvyko į Romą, tai dienraščiu mažiau tesirūpino. Da 
bar paskelbė straipsnį “šalies kultūros menkavertiškumo 
apraiška”. Matyt, kad Romoje, o vėliau ir Chicagoje tu
rėjo progos pastudijuoti “menkavertiškdmą” ir ryžosi pa 
daryti komentarus lietuviams. Jis šitaip samprotauja: 
i “Išeivijoje mes taip pat ieškome, jiems dėkojame ir 

pataikaujame, kai jie užtaria mūsų pavergtą tėvynę., 
Bet ar neperdaug lenkiamės tiems, kurie daug žadą,.

’ bet mažai daro? Visi politikieriai daug žada, kad 
- į daugiau bąlsų surinktu. Kai kada daug ir padeda]

Karvės sodeM. ŠILEIKIS (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

Kambodijos — Vietnamo , aukščiausią kalną — Everestą, ją darbų kalėjimu ir dviems
karas

Hanojus. — Hanojaus radio 
p-anešimų, karas tarp Vietna 
mo ir Kambędijos tebevyksta. 
Pasienyje vyksta nuolatiniai 
kariuomeiięs susišaudymai. 
Kajnbodięciai pavartoja gau
tas iš raudonosios Kinijos šar
vuočius, p vietnamiečiai —- iš 
JĄV kariuomenės atimtus ko
vos lęktuyus, Ą-4.

Nubaustas korėjietis
’ WASHINGTON. — Kerėjo, 
’’prękybįninką^. Hancho Kim, gy • 
venąs JĄ V, Amerikos tęįsįao, 

ųųįaustąs šešiems mėne- 
sįąijps kąlęjięąo baųspaę. Jįs

praneša užsienio reikalų minis
teriją.

Prieš 25 metus į Everestą į- 
kopė Emund Hilary, bet jis 
kartu vedėsi šerpą Tamzingą, 
kuris, padėjo jam nešti reikalin
gą maistą, deguonį ir prietar

'SUS.

Opegas yra austras, Kpęs į tu su jais nuvažiavo į Kolwezi 
Everestą kartu su 11 jaunų 
sportininkų. Kai prilipo 20,000 
pėdų aukštį, tai jis vienas pasi
leido į 27,500 pėdų vršūnę.

Nubausti Gruzijos 
disidentai

metams ištrėmimu be pilietinių 
teisių.

Iš Angolos įsibrovę paskel
bė, kad Kolwezi yra jų kontro 
1 je, bet Zairės prezidentas su 
sodino į karo automobilius 20 

: užsienio žurnalistų ir pats kar

aerodromą.

— Aukščiausio teismo pirmi
ninkas Burger kreipėsi į teisės 
mokyklas atsiųsti jam teisės 
dėstymo programas, kad jis ga 
lėtų padaryti pasiūlymus. Jis 
nori, kad advokatai mokėtų 
geriausiai ginti klientus,j su-

• 9

t r , Gegužės 19 ± buvo Rusijos prastų.. esmę,
komunistinio teismo nubausti 

^sunkiųjų darbų kalėjimu ir' iš
» lt. u ' trėmimu du Gruzijos disiden-

- Saudi Arabijos karalius, pąs 
merkė sovietų‘ valdžios karo

. ~t , ' . VktUJLLLLUU UU UIOIUCU“tarnybos buvo gavęs 600.000 Zviad Gamsakhurdia Me_ veiksmus Etiopijoje, ir ęentri- 
dol. išdalyta kyšiais senato-,^ Kostova.Gam3akhurdia y^’ nėję Afrikoj.e, KoJpnūąvimas 
~'inmc T v» Ir i r•» oo T.nlrl'zirvr * — X — -1-1 2__ X — X — _ X — 1— J  — —rianis ir kitiems valdžios parei; Kostoy^
gunams — tikslu juos papirk
ti. * ■' suimti 1977 nu, balandžio 7 cL, 

dviems mėnesiams praslinkus, 
VIENAS ĮKOPĖ T EYEKĘgTĄ surgamza7®.

disidentų grupę sekti Helsinkio 
KAMANDU, Nepalis.—26 me j aktų vykdymą.

tų amžiaus Franz Opring pajė-j Abu Gruzijos disidentai nu- 
gė vienas įkopti į 27,500 pėdų bausti trejiems metams sunkių-

ginančių lietuvių masę, kuri nesidavė stumdoma. Lietu
viams reikia tartis ir susitarti, o vėliau susitarimų lai“

pranta, tai jis visą laiką šaudys pro šikšnelę. Jo paties 
parinkti šauliai jau kelisti mętąį šaudo pro'šikšnelę. Jam 
■reikėjo išgalvoji ąąujus metodus ir skelbti naujus pasiū
lymus. Karališkumo žymės sieko nepadės, jeigu karaliai 
■nepripažms pagrindinių žmogaus teisių, iš junginio mė- •• t • i i i i • i • • i *

atsilikusių tautų stabdo, prog
resą.

— Italijos parlamentas priėmė 
įstatymą, leidžiantį daryti abor 
tus. Buvo aštri kompanija prieš 
abortus, bet parlamento narių 
ji nepąveikė.

— Italijos daktarai
turės per dįeaų pranešu 
sveikatos departamentui, kad 
jų sąžinė neleidžia daryti ąbor 
tu.

— Menininko, Andy WarhoH 
^paveikslas 1962 metais parduo 
tas už $1.300, praeitu ketvirta 
dieni buvo parduotas u^ $95

- - -------- . . - % , .... j . Sriubų bendrovė ilgus metus
kongrese, nei senate Tada ii- jų rezoliucijos pamirš tai jie būtų galėję lengvai juo sustumti į vieną didelį gar-dya ištisas, apylinkes, klastos rinkimus ir naudos visas į naudojo 19 centų sriubų

,'priemones Savo valiai primesti. f skardinėms papuošti.tamos. Reikia daugiau draugų turėti tarp didžiųjų dą, bet Amerikoje jie rado žmogaus teįses. žiąąnčių ir jąs

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

: L. Bendruomenės Suskaldymo 
: Dokumentai

(Tęsinys)

L. B. įstatų 80 paragrafe parašyta: Apylinkės na
rių susirinkimą šaukia apylinkės valdyba. Apylinkės 
narių susirinkimą atidaro apylinkės valdybos pirmi
ninkas ar jo įgaliotas valdybos naiys. šiuo atveju, 
L. B. Cicero ir Marquette Parko apylinkių valdybos jo 
kių narių susirinkimų nešaukė, apylinkių valdybų pir 
mininkai susirinkimų neatidarė ir niekam nepavedė 
jų atidaly ti. Tai susirinkimai nelegalūs, išrinktos val
dybos, kontrolės komisijos nelegalios, apylinkės atsto
vai nelegalūs.

Tai kas suskalbė, kas, griauna L. B. pagrindus? 
Ar tie, kurie vadovaujasi L. B. įstatais, gerbia teisingu 
mą, žmoniškumą, moralę? Ar tie, kurie surengė skan
dalingus, nelegaliu^ mitingus, sąmoningai sutrypė, su 
mynė L. B. įstatus, žmoniškumo, teisingumo, morak-s 
dėsnius?

V. VAKARŲ APYGARDOS APYLINKIŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

L. H. V. Vakarų Apygardos apylinkių atstovų sii- 
važiavimns vyko. 1974 ul balandžio mėik 21 d. Jau
nimo Centre.

L. B. Ciceru ir Marquette Parko apylinkių teisė

tiems atstovams, sauvališkai buvo nuneigti mandatai, 
šių dviejų apylinkių teisėtų atstovų, B. Juodelis nere
gistravo, nedavė balsavimo kartelių.

Vieįoje teisėtų apylinkių atstovų, sauvališkai bu 
vo suteikti mandatai fiktyvių, nelegalių Cicero ir Mar
quette Parko apylinkių valdybų nariams ir nerink
tiems, bet skirtiems atstovams.

Suvažiavimo rengėjai salėje apsitvėrė, užsibarika 
davo virvėmis ir niekam neleido nei žodžio pratarti.

Suvažiavimo dienos pirmininkas inž. \r. Kaman- 
tas ir V. Vakarų Apygardos pirmininkas R. Kronas, 
net suvažiavimo atstovų prašomi, neleido svarsty ti 
L. B. Cicero ir Marquette Parko apylinkių atstovų su- 
važia\Kmo teisėtumo klausimo. Suvažiavime jie pa
sirodė visiškai nesukalbami, tikri sauvaliutojai, aro
gantiški dįktatojriaų

Jie iš ankstą pasiruošę atsikratyti
nepageidaujamo, elementu išsttoiti ii L. B. visus tuos, 
kurie nepritaria tiltų statytojų.' frontininkų, bendra
darbiautųjų linijai.

Vienas atstovas, matydamas tą klastą, pareiškė: 
Jūs ramia sąžine atmetate teisėtus atstovus. Jus aiš
kiai žinote, kad laužote L. B. įstatas, kad griaunate 
L. Ikndruomea^ tad ig už pasekmes prisiimkite atsa
komybę, prieš dabartį ir istoriją.

L. B. V. Vakarų Apygardos Valdyba nelegalu peš 
ji buvo išrinkta nelegalių valdybų narių ir nelegalių 
apylinkių atstovų.*

Neleidus pratarti uei žodžio. L> B. Cicero, Mar

quette Parko, Melros Parko, Brighton Parko apylin
kių teisėti atstovai, virs 60 asmenų apleido suvažiavi
mą, Jaunimo Centre ir nuvyko į Vyčių salę, 2455 W 
47 Štr. Pq. vienos valandos laiko, buvo sušauktas tei
sėtas L. B. V. Vakarų Apygardos apylinkių atstovų 
suvažiavimas, Vyčių salėje, 2455 W. 47 Str.

Suvažiavime- buvo aptarta susidariusi padėtis, iš
rinkta L. B. V. Vakarų Apygardos Valdyba iš 9-nių 
ir Kontrolės komisija ir 3-jų narių, kuri ir dabar tęsia 
L. B. veiklos tęstinumą. Naujai V. Vakarų Apygardos 
Valdybos nariams, pasiskirstant pareigomis, Valdybos 
pirmininko pareigoms buvo išrinktas Andrius Juške- 
vį&USe

1^ Bendruomenė tuojau bjuvų ųžregįąftųotą, Bh-> 
ųpis valstijoje. SuprgaąUjiotą R. U B. Tary>a iš 31 
aaria ^pjungiaųt visus, Amerikoje gyvenančius Uę- 
tuvius. Tarybos FVeridiumas buvo išrinktas iš 7-jaių 
narių. Prezidiumo pirmiaiakas dr. Z. Danilevičius.

Tarybos prezidiumo pastangomis buvo sudarytai 
komisija iŠ 3-jų narių, parengti R. L. B. įstatų projek' 
tą, federaciniu pagrindu. R. L. B. įstatai priimti ir pat
virtintu

Tarybos narių sesijoje, 197j m. spalio mėn. 18 d. 
bavo išrinktas Centro Vaidybos pirmininkas Audrius 
Juškevičius. Jam pavesta suorganizuoti Centro Valdy 
bą iš 9-nių narni, apjungti vašų kartų JAV vyvenan- 
čius lietuvius, nežjįūriųt jų politinuį liti religinių įsi- 
bą iš JKnių narių, apjungti visų karių JAV gyvenan
ti B. Tarybos narių. R. L. B. Centro Valdyba buvo su 
daryta iš 9-nių narių.

GARBŽS TEISMAS
L. B. vadovybė, kurią sudarė fronto — bendradar-: 

biautojai, be jokio pasigailėjimo laužė, trypė L. B. įs
tatus, organizacinės veiklos demokratinius principus. 
Ji visais būdais ir priemonėmis rv’žosi nušalinti tai 

vadovybei nepalankius apylinkių valdybų narius. Prą 
dėjo iškreiptai, tendencingai aiškinti L. B. įstatus, tei^ 
ti, kad apylinkės valdyba išrinkta tik vieniems me
tams ir t). Tada aU^ęącįo, eįĮę teko
L. B. Garbės Teisimu spręsti.

į. B. Garbės Teisųip teisėjai kęįlęsį kaip tekan
tis upelio vanduo, nes daugelis Garbės Teismo tei
sėjų nepritarė L. B. vadovybės sauvaliavimui, L, B. 
griovimui, erzelio kėlimui išeivijos tarpe ię gjiežfaą 
atiųežė' bent kokįas interpretacijas spręsti bytes 

lankia prasme L. B. vadovybei. Tad bylų sprendimas 
buvo labai uždelstas.

L.B. Cicero apylinkės valdyba, 1974 nx sausio^ 
mėn. 30 d. raštu kreipėsi į te B. Gari*ė\ Teismą, pra
šė paaiškinti skirtingai interpretuojabI L. B. įstatus. 
Paaiškinimas buvo gautas tik po 4-rių mėnesių, 1971 
m. gegužės mėn. 29 d.

(Bus daugiau) . _
i . . ’ m
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į.-šcSfe

Vienuolis

M* Miškinytė

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

Telef. 863-2108-9

BANKING

BUSINESS MARIAI:

Laidotuvių
Direktorių
Aasociacijos

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

TURIMI 
KOflYŽlAl 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

IRYi MOPJĘNISKP?. KQfŲr.CU?ą
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1/2 teaspoon salt 
12 slices rye bread 

Butter *

r- Egipto pjezįdęnta^ visą lai 
ką, pasjtikėjp prezidentu. Car- 
tęrių. Jįs įsitikino, kad dabar
tinis prezidentas pildo duotą 
pažadą, Ji$ tvirtino, kad Egip
tas, lėktuvus gaus.

&Q,V IN G 
Apdraustas parkraustymas 

' U {vairiva^stumv.
ANTANAS \ILIMAS 

Tai. 37fe1|#2 arba, 376-5996

Naųdingipat
sktn. Sofijos Jelionie

2424 WEST 69ta STRKKI pa bite 7-1213
2314. WEST 23rd PLACE Virtinis 7-6471.
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PalotHHX 13. 374-UH

SOPffiE BARČUS 
RADUO. ŠEJMOS VALANDOS 

Visos progremo* iš WOPA, 
' 1490 ta t Ą. M;

Lietuviu kalba: kasdien Ulių. RU 
madienio iki penktadienio 3:1 
—3:30 vaL popietį*"'ŠešUd^ęnu

which is designed to meet a 
specific need, but which may 
be used in combination with 
any other to match your 
individual requirements. ’* ’ 

The five areas of assistance
are:

* Personal financial ad
vice and counsel.

9 * Assistance in tax plan-

VWWWVWWWVWVWWWVwvVWWWVWwwtf^WVWVSM^  

tVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

ANTANAS, M, PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

MAS DIENA 
’R NMTk

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIĘN.OSF” — TURI GERIAUSIA 

pjkAgib.ftlMA uLZNXjr-

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos dir«kronu«

IW S, Hą/xh<im Rd., Westchester, IL.
VAJLA DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kac antra šeštadieni 8-^3 vai 
Ttl; afa:Z?27 arba 562-2726

6 hard-cooked eggs 
chopped * 

1/2- cujp chopped cooked 
-. ham 1 - r'

1/3 cup.finely chopped 
onion QR-1 1/2 
tablespoons instant 
minced onion

MARQUETTE FUNERAL HOME
I// 2533 W. 71st Street
k Telef. 476-2345-6

-r V • • t • **- ** *

DR VYT. TAURAS 
GYfl^TQJAS iR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTER J lig*?
Ofisas 2652 WEST 5yth Si R2ET

* Teį. P R. 871223

OFISO VAU.: pirm., antį act, trečia ė 
ir penkt. 2-4 ir 5-8 vaL vak. š^tadie- 
siaig 2-4> vaL popiet ir, kitu laiku
< pagal susitarimu.

GYDYTOJAS IR CHįiRURGĄ 
SPECIALYBĖ AKIŲĮ ‘ ŲQOS

Y*l*ndos. nasal. suamuomi

NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talaf. 695-0533 
’o* Vaiky M«di«al Center 

660 SUMMIT STREET 
ROUTE, 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. K G. DALUKAS 
-MMEKIJA IR MOTERŲ LIGus 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

*M» S,. Pulaski (Crowterd 
Mitai &įi*#ingL Tej. LŲ 5-6444 

.-n* • ■aww* pagal susitarimą 
ue;'4ihepia, skambinti 374-8004.

PETRAS BIELIŪNAS.
*348 So, CALIFORNIA, AYE. Plume; LAfayeU#. 3-UU

TEI------BE 3-5893

BUTKUS. -. VASAITIS.
1446 So. 50th Avė* Cicero, £LL Phone; QLypąpięr 2-1QQ?

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

worth- yo« vidfe to inwerti-' 
gate the benefits offered by 
these barte rtrricrt, Fees 
charged .art baaed on the type 
and frtrf of aeiMbe reqrfred- 
l>o^ thav am cMated as 
a pereeDtaft of the rthfi ta- — i— * —* * » *vq|“ tu

The mtMosb provided by 
hapfc Mrt * * departments

IfięUiVĄję* vjsIqs luto laikomos nesni, kaip 10 savaičių, ‘tačiau 
dėti ^i^šįniams, o ne mėsai, daugelis krautuvių vištoms duoDR, FRANK PLECKAS 

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

26U-W. 71$t. Tat 737-5J49 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

•^contact lenses’”’ ~ * 
v4- ųž^-yt^trek

PERKRAUSTyMaT ' "" * 
MOVFNG 

Laldimri — ®ilna aparauda 
ŽEMA KAINA,’ 

R. YeIGna S 
Trl, 5:W.

INKSTŲ, PŪSLĖS r. 
PRO$jAįTą£ ęHiąųRGiJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antraū. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5 —7 vaL vak.
Ofiio tklHu ’776-2880* - 

RazidafĮęijos 448-5545

\yav; ęaj-3Į>ųv Ca|, 9Q(46, da- 
lo ^ųiliji^ a|>vvarta, ųąrdąviįię- 

ji^nkųis.
Magic Curl ‘ įrankio 100, —sis 
modelis su geltona rankena 
yra pavojingas naudoti d|l pra 

Jaunam ar senam — visuo- leidimo srovės ir galimo plau- 
•met buvo patartina nors karta kų. perkaitimo. Minimo mode- 
d dieną ore smagiai pajudėti; lio 
darže, laukuose padirbti.

Svarbų buvo nepersivalgyti 
įpasniku griežtai laikytis; bent 
fcartą į savaite vien vandenį 
‘gerti. Laikas nuo laiko mano 
įmočiųtė ir visos jos dukros 
^stengdavosi prisilaikyti visokių 
idietų, pvz., keletą dienų mai
tindavosi. vien vąįsįaįs, ypač 
vasara

GEORGĘ R RUDOM
JJlįąs, UTUANQA M.: WtMWUA

Tik l^^nL, pęuitikieriai palei’ da pavadinimą ne pagal amžių 
do šūkį.-^—;. Viįita kiekviename^ bet pagal svorį.
IHio^’ Ęo.deiintmečio vistų au 

išauginę dėsliąsias, ir 
mėsines vištas. Pastarosipsms 
Išaugti iki 3 svarų tereikėjo tik 
apie 6 svarų aukštos kokybės 
lesalo. Prieš tai tokio lesalo reį-

Bank Trust Services-Could One Help You?
By Willis W. Alexander 

Executive Vice President
American Bankers A ssociation

Determined to make 1978 
the year in*'which yda get fi-' 
nances under control? Maybe 
what you needis some expert 
help.

Last year thousands, of 
Americans found that it was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 full service banks offer
ing trust services.

For years these services 
have been popularly thought 
of as the exclusive domain of 
the well-to-do, but with the 
complexity of today Y econ
omy, and the relative level 
of affluence many Americans 
enjoy, more and more people 
are finding pvofeenonal assist
ance valuahie in providing for 
their own person^ financial 
security and wet protection.

If yoat prvpetty value 
(including your home, other 
real estate, savings, business 
interests, stocks, bonds, secn- 
Btm, stamps coin*, antiques 
and life insurance)totals more

l^Oina, kad alkoholio vartpji- 
nias sumažintų degalų inĮpęr- 
tą ir pagelbėtų ūkininkams re 
alizuoti javų perteklių pasto
vesnėmis kainomis. Energijos 

tvirti-: 
m a, kad idėja bjftų perbrangi, 
nes alkoholis’ yra ’’tris, kartus 

. brangesni* už benziną. Ypatin 
•ieA rnvinuj ir poį alkoholio, kaina pakelia

- r! - akcyzo mokesčiai.
• Seniau Amerikoje, kaip ir

"Išmintingieli supras". — Din. 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Męs sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie* 
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padąugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. 0 iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kanos jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodi Šventąjį Rastą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosic* išminties

Viii žino, kad mirtis yra žiauri ir palieja fciefcvtrną. Ber «ur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* ne
mokamai. Rašykite;

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

, Ęągal, tėvus. ŲRBŲTI§;
Gyv. Woodruff, Wisconsin.

Mįrė,gegužės 19 d^ sulaukusi senatvės. Gimu-- 
•sij Lietuvoje, -Juyharkq parap.

Laidotuvės,?, įvyks Woodruff, Wisconsin.
Paliko naljūkię: vyras Alfonsas, sūnus Alfonsas, mar

ti Frances, duktė Eleonora Simmons, žentas Bethel, 4 anū
kai, sesuo IsabeFle Oksas. jos vyras Leo, brolio sūnus Al
gis' Ūrlįutis šu šeima bei kiti giminės^ draugai ir pažįsta
mi Amerikoje ir Lietuvoje.

, .Li^tuvoįe, liko brolis Jonas L’rbutis. su šeinia ir. sesuo 
Kotryna Greičjpnas su šeima.

Sandwiches are Amep^an tradition once reserved for 
luncbtimęA'tąt now an important part of on-thė-go break
fasts ox.suppers. Gojden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for eating. They’re quick to fix, savory and
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
basė o( the filling^ Fiekle reMsh, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling. *” : ’

Why not hard cook a dozen eggs right, npw, so you^cas 
stir up Golden Grills, and still have some oi^hand for snacking 
or devilling. - - -

Goldęn Grills f
6^ih&fiches

j 1/4 cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise

Thoroughly combine tU ingredients except bread and butter. 
Better 1, side of eaęb toad: «bce. Place 6 tikes on griddle, 
baking sheet or in skįĄet,buttered side down .spread each with 
approx, f/lcbp filling. Top with remaining bread slices buttered 
sidį dju G0J1 oi griddle or in skšlet until toasted on both rides 
OJįhąke in puęįjjięated; 400**F. oven about 5 to 8 minutes or 
unifl golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes

^Hard^ooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

inch above eggs. Cover, bring rabidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary: remove pan ( from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes fgr 
large eggs — adjust time up qr down by shout* approx. 3 
minutes for each rize larger or sfnaller. Cool eggs imioe/iately 
and thoroughly in cold water t.shells are earier to htnrow and 
it s less likely you will have s dark surface on yolkc. To 
remove shell: Csaclde itfby Upping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at Urge en<f.‘ 
Hold egg under running arid wgter or dip In bow! of water to 
help ease off shelL

kovo nr. E. Gimbutienė užbai-Į k 
gia įdomius ’’dalykus :fraips-l v 
nių serijoje “Močiutės kosme
tika”. Ypatingai naudingos ii 
aktual’os baigiamosios E. Gim 
butien’s bei jos močiutės pas
tabos:

“Veido gražiui ir jaunatvei 
palaikyti svarbų buvo griežtai 
prisilaikyti nustatytos, tvarkos: 
anksti gulti, anksti keltis, atsi- 
'kėlųs šaltu vandeniu išsipraus 
pi ir visa k.ūrigt ąpęįtrinĮi r^plyš. 
jluosciu. Vasąfą, sve.ika basam 
•po rasotą pievą - pabraidyti ir 
įnuo žolės nubraukta rasa vei- 
jdą ir kaklą apsiprausti, upe
lyje išsimaudyti. Žiema daug 
kas snigu apsitrindavo, kojas 
šaltu vęndeniu mazgodavo.

su balta rankenėle tai ne- 
j liečia, gi su geltona rankenėle 
turį tą įrankį, gali siųsti mini 
mai bendrovei ir atgauti su
mokėtus^ pįnįgus bęi sĮųntimc kėdayo sunaudoti apie 15 svarų, 

išlaidas. ■ ' Tokios vištos dabar, rinkoje tu-
e .. i i • i • • ri stewing etiketę, gi jaunesnės. Sperma, kad r,nk»je gre>- ,^5^- roį,-;r „ jw 

la, pasirodys liaujas produktas j— „ba - b n.r
k r - vS. iie

I ir 10% alkoholio inismys, pa- r v 
kai gaįėjai naudotis sa. našus į kadaisę Lietuvoje var- 

vo sodo šviežiais vaisiais ar1 fotą motoriną. Tuo reikalu "■ 
rūgusiu pienu, raugintais ko-j kongrese buvo studijuojama į . A-
pustais. Tuo, būčių, motęi^> ii- l^ei klausinėjami ekspertpL Sa f _ 
gai išiĮąikvdąyo< lieknumą’’. .

Skautų aidąą yra įdomus nę. 
lik skąųtąųis^ bęį ir jaųniiųųį. 
Kainuoją, mętąių^ A-dmipįst 
ratę^ius; Augustinas Orpųtas 
5842> So. ČąaipboH: Avę.,- Chį- degartąmento ekspertai 
ėago, I1LQQ6?9V 
| » Xepagddapjanius. veido 
įplaukus galima,išrauti su ’žnyp 
lėni is.
;jo reikia plaukuotą vietą su 
vilgy-fį spįritu. Marį”^lipantis

* Custodial arrangements 
for certain assets — for exam
ple bonds with coupons, stock 
certificates, gold coins and 
other valuables. «

F Investment management 
services — in which the fin
ancial institution exercises de
signated discretion in the ma
nagement of assets.

a Trust services— in which 
the institution actually takes 
title to the property, manag
ing it for the benefit of the 
desired beneficiaries subject 
to the express directions of 
the person setting up the 
trust account.

While $100,300 H! rtrtte 
is a good rule of thumb for 
determining your need for 
such service, people with lea* 
have often decided that they 
need profęarional assistance 
and have been successfully 
accommodated by their local. 
fufl amice bank. To find out 
if you emrid benefit to<, 
cheek with your banker th 
fjpd oct which financial 
aStutien in your area offers 
trati gertiert. Thea, make an. 
appointment for profearimal 
financial atities. A ‘' '

It jnrt might grt y<« 
noiution off the jprsmrt-

V»d8|« Aldona Daufcu. 

T«Ma HEmlpck 4-2413

v4.' 0ftXH0PfiDA3-iiu0TEZLiTAi
Aparatai- P^rptpzaL Meet bau- 

. dažau Speciali pagalba tujoms
** i? t, t.
VaL; 9—4 ir 6—8^ ^e^adiemais 9—; 
2*50 Watt 63rt .SL, Chicago. IIL 6062$

; Gėlės visoms progoms
REYERLY HILLS GRLLNYčlA 

2443 WEST 63rd STREET 
Talfonaf: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaro* ir G«n« Drishiy

• ’ krautuvė.
THE DAISY STORE

> 9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
TH. 4»t1313

arimai ir dqjvlęyį

'f; b'i'.fliWHV RĄlHr- 
nes redaguojamo Skautu Aido! tin^ qpiiuHfjyli

\ pūrai bJHų ąL
ij miįj, Kai to veidų.'

nau$W$> lįį^iK: HK p?'
sileqK,ii wt ‘imIh.kH; w 
deniH1 ‘F, Wit 4Wii 4h- 
delij imlMh
lapiją

• X*K ‘K TWh#
4fr-

ir Magda te n os ilgų plaukų ma
dos. Jau kuris laikas C&S Tra
ding ęq.. 138 E. Silyaroųa

M. Šileikis



fe-ki statybai iiirinkta tik pu.^ rei-

TRUMP a*Į

— Ponia Anna Gaushas iš 
Hot Springs, Ark., vasaros niC' 
(ui atvyko į Lemont, HI. Augus
tas IJgmal iš Deerfield Beadi. 
l'L., išvyko į Amsterdam. N. Y.

Technikos Žod/o š. m. pir| 
rnas numeris išėjo iš spaudos. Į 
įdėtas inžinieriams paragini-j 
mas,kad, kas dar n°aukojo, skir; 
tų savo auką - rcf. Stepono Kai-Į 
r*o paminklo statybai,siunčiant 
aukas inž.Jono Krutulio adresu: 
7355 So. Richmond Av?., Chica-

ktdingų lesų. Tikimasi, kad 
žinieriai. ypač buv. prof. . t.
Kairio mokiniai, į šį atsišaukL 
mą gausiai atsilleps,ypač suva- 
žavę i Bostoną savo metinėje 
konferencijoje.

Arich. Bronė Lukštaitė-Ko- 
vienė padarė prof. St. Kairio ir 
Kipro Bielinio pominklų išdėsty 
mo planus bendrame sklype. Pa 
m ink lai

• i n\
bus pastatyti ši rude-

Kairiui paminklo 
ach. Albertas

Prof, 
viiestą padarė

Kerelis ir inž. Br. Masiokas. Tai 
didžiulis kubo formos pamink
las. Kiprui Biellniui paminklo

go, Ill. 66629. Iki šiol paminklo ‘projektą paruošė gilios atmin-

Si ĮSI VIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Antanas Petrikonis' Peizažas

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
31 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZAN A (J S K AS, PrezdenUs

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

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis namas, gazu šildomas dau-, 
giau kaip $36,000 metinių ' paja
mų, kaina — 5 metu pajamos,
MARQUETTE PARKE: didelis mū

rinis bungalow, guzu šildomas. Ireng 
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37.500Į

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 436-7878

ŠIA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei Ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariam*

SLA — didžiausia lietuvių fratemali 
bės ipdnudą ir Ilgoje pašali 
NUIMAS neieško pelno, o ti 
pagalbon pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su pusė milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikri Ir saugL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

ST A — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė • Endowment !rW 
su rance, kad jaunuolis gautų pinigus ankstojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą:. 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesSo metams.

SLA — AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugi jų na
riams. Už $1,000.00 akeidentalės apdraudos mokestis $2,00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUS1V1ENUIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit’

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WIST 30 STREET, NEW YORK, N. Y.T0001

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — duooa gyvy
bės ipdraudą Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSlVlEr 

patarnavimus savitarpinės

■ ties arch. Jonas Kova. Tai gana 
į gražus ir įspūdingas pamink- 
•;las, atitinkamai suderintas ta- 
į me pačiame sklype su prof. St. 
j Kairio paminklu- šie paminklai

■J savo išvaizda dar daugiau pa
gražins Chicagos Lietuvių Tau- 

l tines kapines.

— Prof. Stepono Kairio ir 
j Kipro Bielinio paminklų staty- 
mo vajaus komiteto pirm, yra 

. Juozas Skorubskas, 1634 So. 
50th Avė., Cicero, UI. 60650; 
sekretorė — Janina Vienužienė, 
nariai — Vladas Adamkus, 'dr. 
Gediminas Balukas, Stasys Ba
ras, Rima čerkeliūnienė, Elena 

i Lazauskienė, Vita A. Liaudins- 
!kas, Faustina Mackevičienė, 
■- Elena Rūkienė, dr. Antanas Raz 
ma, Antanas Mačionis, Aldona 
Maskelienė, Arena Rimavičienė, 
Angelė Venclovienė; iždininkai: 
Jonas Krutulis ir Mykolas Pra
nevičius.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* i visus skai 

tytojus ir į risug lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį jiŽsiprenuMėruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimr1 1““*‘ 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerov 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir v 
kalų renesanso.

prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį,

bet ir visos išeivijos 
bendromis _ jėgomis

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti 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 puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambarin, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

— Sofija Palionienė, žinoma 
ciceriškė veikėja, su talkinin
kais gražiai lietuviškai papuoš 
salę LB baliuje. Jai talkininkau
ja Irena Prahckevičienė ir kitos 
ciceriškės ponios.

— Sigitas Visockis iš Adelai
dės yra Australijos lietuvių mo 
terų krepšinio rinktinės trene
ris. Rinktine dalyvaus Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėse To
ronte. Rinktinėje žaidžia: Vir
ginija Juciūtė, Angelė Tamošių 
naitė, Regina Rupinskaitė ir Ra 
munė Grigonytė iš Adelaidės, 
Rita Kasperaitytė iš Sidnėjaus. 
Rasa Milvydaitė-Sutkuvienė ‘ir 
Elytė Vyšniauskaitė iš Melbour

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.
- “ - ' • * '■-< ■ ■ ■ ■ ■ »

Preanmmtos pratesimo, užsakymų,,.bei galimų .įkaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

Pavardė ir vardas

Adresas

• ra^kaw Naujienas kaip dovaną savo —. 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas ----- ---------------------------

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė___

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus -______  doL

Pavardė ir vardas ------------------- -------------------------------- ----------------------

Adresas __------------ ;--------------------------------------------------------------------

tu siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa.

Pavardė ir vardas

Adresas ----------

r——T------
Pavardė ir vardas

Adresas ----------

Pavardė ir vardas

Ldresti

no, Veronika Venslovaitė iš Can 
berros ir Lilė Obeliūnieiiė iš Gee 
longo. Žinovai sprendžia, kad 
tai bus stipriausias moterų krep 
šinio vienetas PI3 žaidynėse. Į 
jas atvyks apie šimtinė Austra- 

. lijos lietuvių sportininkų. Ati- 
I darymo iškilmės bus birželio 29 
d. 7:30 vai. vak. Olimpinio sta
diono salėje..

— LB Marquette Parko Apylin
kės Valdyba pereitą sekmadienį 
Motinos dienos proga gražiai 
pagerbė lietuvę moliną; Buvo 
šventovėm įneštos vėliavos ir 
padėtos gėlės motinoms pager
bti. Asistavo ponios ir panelės 
su tautiniais drabužiais. Vado
vavo, pirm. J. Vaičiūnui išvy
kus, vykdomasis vicepirminin
kas Juozas Bagcižius.

— Toronto Lietuvių Namų 
vadovybė ir Visuomeninės veik
los koordinacinis komitetas rei
škia padėką Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. dr. K. Bobeliui ir 
vicepirmininkams—dr.L. Kriau- 
čeliūnui, dr. KL Šidlauskui ir T. 
Blinstrubui už turiningą simpo
ziumą, kuriame dalyvavo virš 
300 asmenų.

r ;

—‘ John A. Kulius iš Brigh
ton Parko taip rašo: “Naujie
nas pratęsiu dar vieneriems me 
tams, nors mane ligos užpuolė 
įr akys jau susilpnėjo. Kartais 
reikia per stiklą-žiūrėti. Su dak 
tarais dažnai tenka pasimatyti 
ir į vaistinę užeiti, todėl šį kar
tą siunčiu tik porą dolerių už 
kalendorių. Linkiu Naujienoms 
ir visiems skaitytojams gero pa 
susekimo“. Dėkui už laišką ir už

l—.—.—z un j~LTtrvPiJ1vBvau<

auką. Taip pat dėkui" tos apylin 
kės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašiusiam ne
skelbti.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

MAEDA NOREIKIENt
1M8 W««t St, Chieigo, DL W629 • Tel WA 5-Z7S7 

©Walls wedrWkhmf jtrti rOiles tvalriv
MAISTAS Ii lUROPOf tAN DILIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUITTI GIFT PARCILS 81KV1CB 

1*1 W. HHi bl, Ckle^., IIL (0(29. - TH WA MKr 
HU (*. hUHHrf (♦„ CMca««, IIL 606Ot. — TH, IJ41TB

ir 
ba

Ta-

— Stasys Pranckevz’čius, LB 
Cicero Apylinkės valdybos pir
mininkas, nežiūrint didelių įsi
pareigojimų apylinkėje, mielai 
sutiko organizuoti kietųjų 
minkštųjų gėrimų barus LB 
liuje gegužės 27 dieną.

— Antanina Repšienė, LB
rybos prezidiumo sekretorė, ir 
Zuzana Juškevičienė rūpinasi 
suorganizuoti didelį laimėjimų 
stalą pavasariniame LB baliuje 
šv. Antano parapijos salėje. 
Juodvi taip pat * sutiks atsilan
kiusius svečius ir nurodinės vie 
tas prie numeruotų stalų.

— Paulius Grybas pakviestas 
Toronto LSK Vytis Jaunių krep 
šinio “C“ rinktinės treneriu.

— Henrikas Mockus iš Brigh 
toniParko be raginimo pratęsė 
prenumeratą, o savo gerus lin
kėjimus atlydėjo $10 auka. Dė
kui. Taip pat dėktii Juozui Bal- 
tramonaičiui už $4 auką.

B “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZIONYTE,
^1 PROGRAMOS VEDtJA
S/ W0PA 1490 AM FrL at 9:30—10:00 p. m-

WLNR 106J FM SaL at 8:00—10:00 >. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef, - 778-5374 ,
■■■■i

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

3UTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkui

4243 W. 63rd St, Chlc*s« 
TeL 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
,   Darbininkų Reikia

TOOL & DIE MAN
For punch press and cutoff 

dies, roller dies, machinery 
maintenance and repair. Know
ledge of electrics a definit plus. 
Small diversified Tool room. 
30 year old Company with good 
fringe* benefits. Salary open.

JOHNSON BROS.
METAL FORMING 

CO.
449-7050

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti Reikalingi siuvimo mašinos

, .. -i operatoriai tzk Bonnaz siūlėms. 
Pilnas ar tik dalinas laikas. Rei
kia suprasti angliškai.
GEORGE LAUTERER, INC.

310 W. Washington St.

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė. 
Chicago, DI. 60629

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

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina ?3M Su legališto 
uis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘‘Naujienos’*, 1739 S. 
Talsted SU Chicago DL 60608

Didžiausia* kailiu
pM vlenlnteU

Mmrt tatftataioi %*
Chi0ftfO>

IBS North

(puigo*) ir 
677-84M

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

GIRL FRIDAY
Some experince needed. Some 
General office, bookeeping,and 
payroll.

5 Days. 8 A. M.—4:30 P.M. 
924-4004

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Prie Halsted ir 18-tos vidutinio 
amžiaus moteriškei išnuomojamas 
švarus, ramus kambarys su teise na- 
ulotis dideliu butu, šiluma, virtuve 
ir vonia Telefonuoti savininkei

SE 3-1283.

VELTUI
NAMŲ SAVININKAMS . . .

Mes užpildysime jūsų patalpas visai 
be jokio atlyginimo ir jokiu įsiparei
gojimu.

KREIPKITĖS 
TEL 745-8712 

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak.

PERSONAL
Asmenų ieško

' RIMTAS NAMŲ .
PARDAVIMAS Į

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS įr 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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Ramentas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353 Sb. Washtenaw Ave. 

Tol. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU i 
NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Tdefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

Į

62—M M. AMŽIAUS VAIRUOTĄJĄ!
Tiktai S9I pusmečiui autttmoMtta 

Liability apdraudimas pensininką™*
Šelptis -

A. LAURAI T I B r
M45 J*. ASHLAND AVB.

J2M77S 4:

------------------- ------------- i
MRS A. ANNA LINKUS^ 

dabar esanti Čikagoje, norėtų 
palaikyti draugystę su senais, 
pažįstamais ir galbūt kartu gy'i 
venti jos name, Floridoje. Tel. 
735-8859.

LAIKRODŽIAI Ir IKANGINYBtI

Pardavimu Ir Taisymu 
2646 WIST *9ft STRUT
TaMa UpMIc 7-1941

M. HM K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą
' ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Šte.90, HL W632- Tel. YA 7-59W

BEST THINGS IN LIFE

keli Frenk Z*po«It run rur

IMtVIANC

— Jei žinote asmenis, kurie j 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- * 
Some atsiųsti jų adresus. Mes J 
jiems siusime Naujienas avi sa- Į 
vaites nemokamai. t“

State Farm Lrfe Invur^nce Company

— NAUMiN&VcWMdO •, ILUMoneU?, >




