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TFjL AVI V, — Izraelio dabartinės vyriausybės gynybos mi
nisteris Ezer Weizman trokšta taikos ir gal todėl jis laikomas 
Izraelio taikos “šakele”. .

Gynybos ..tninisterio nuomo
ne, Izraelio-arabų . konfliktas 
yra ne taip reikšmingas, palygi
nus jį su tarptautiniais įvy
kiais. Aiškiai’matomas Krem
liaus veržimasis' į Irano ir Sau
di Arabijos žemės -alyvos šalti
nius, Afganistaną ir kitus Af
rikoje, ir verčia gynybos minis- 
terį Weizmaną kitaip galvoti, 
negu jo kolegos kiti ministe- 

r?"’ -
: Munsteris Weizman nėra vie

nas savo tokiose išvadose.’Jį, at 
rodo, paremia Saudi Arabija, 
kuzi neturi su Izraeliu teritori
nių ir kitokių ginčų ir nėra su 
juo kariavusi. w :

Pasak • kaikurių diplomatų, 
šią Weizmano “teoriją” reikia 
praplėsti, būtent: jei nekomuni
stiniai kraštai Mažojoje Azijo
je ir ‘šiaurės Afrikoje yra ver
čiami gintis nuo Kremliaus im-

kaip baigtųsi karinis susikirti
mas. Todėl Izraelio gynybos mi- 
nisterio kelionė į Vašingtoną 
yra reikšminga. Joje ministeris 
su prez. Cartenu aptars ne tik 
ginklų pirkimo^reikalą, bet ir 
visus kitus klausimus, liečiančius 
Mažają Aziją ir, galbūt, net Af
riką.

Yra teisingu žmonių
ČIKAGA. — Visdelto dar ir 

šiais pasimetimo ir “Striptyzo” 
laikais, atiranda sąži ningų 
žmonių. •

Lydia Lonievvski pametė sa
vo rankinuką senamiestyje su 
198 doleriais. Rankinuką su pi
nigais rado restorano tarnauto-/ 
jas Micheal Storing, kurį tuo-J 
jau perdavė policijai. Policija jį1/ 
perdavė pametusiai savinin
kei.

JSu jfe savaime turi prieiti priel I>eniewski, laimingu būdu at- 
tos pačioj nuomonės; kaip irjpH gavus jringus, dabar nori su są-

siekti taikos, pakasant S&tięs žinti, “ižfandyti’^gerus pietus 
mętų kaįakirvf su Izraeliu. Tilo ir dar kuo nors kitu atsily- 
ir ? paaiSrinama Egipto prez 
ŠįaJdato taikos . vizitas Jeruza-

ginti. •
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groičiausieji ir galingiausieji lėktuvai yrar paveiksle matomi pačių izraelitų, pasigamin
ti karo lėktuvai. Egiptiečiai nepajėgtų Izraeliui pasipriešinti, nes Izraelis turi daugiau karo lėk
tuvų, negu Egiptas ir Sirija kartu sudėjus. ‘ -
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WASH1NGTON, D.C. — Nors vaistytais statistikos biuras 
karts nuo karto paskelbia ekonominius davinius, vis džiaugda
masis ir ramindamas visuomenę, bet apdairesni ekonomistai, 
kaip ‘The Holt” investavimo patarimų biuro seYininkas Thomas 
J. Holt, Nobelio premijos laureatas, profJ^dr. Fftedman arba žur- 
nalistas dr. E. I. Anderson ir kiti atvirai įrodėja, kad prez. 
Garterio priemopės^sųvald^Lj'itfliaci^ yra ng^O^^^0^ ir kad 
jo nuostolingas - valstybės br5dietas bei doferio. nuvertinimas 
prives JAV ir visą pasauli prie ekonominio chaoso.

GOP čaižo preziden
to Carterio politiką
WASHINGTON, D. C.— Res

publikonų . partijos pirmininkas 
Bill Broak kaltina prez. CarterĮ 
ir demokratus kongrese, kad jie 
neturi pakankamai valios ir pa
siryžimo sustabdyti Sovietų Są- 
jungos^militarizmą ir imperializ

PASKIRTAS MINISTERIS PIRMININKAS, 
PROVINCIJŲ VALDYTOJAI

Karo vadei ir vyriausybė apskaičiavo, kad 
atominis karas neišvengiamas

LONDONAS. Anglija. — Britų karo vadai, diplomatai ir 
vyriausybė priėjo įsitikinimo. kad atominis karas neišvengia
mas. '

- j Specialistai apskaičiavo, kad 
Japonijos - Kinijos pirmon eilėn karo pradininkai 

Į bandys sunakinti britų vyriau- 
I sybę. ministerį pirmininką ir ki- 
i tus administracijos pareigū
nus

Britų įvyriausybė, aptarusi ga 
Įima padėtį, jau turi paskyrusi 
naują premjerą nelaimės me
tui.

Naujo premjero vardas lai
komas didiausioje paslaptyje, 
bet dabartinis premjeras infor-sie-’] muos jį apie vestus ir vedamus 

I susitarimus su kitomis valstybė
mis ir įvairiais vidaus reika-

JAV
^koalicija

TOKYgi; ((’PI). — Japoni
jos dienraščio “Mainkhi” pra
neši imu ’-raudonosios . Kinijos 
gvnvbosA’iceininisteris Su Yu, 
sakydamas kalba Kinijos ka
riuomenės karininkų a t žymėj i 
mo iškilmėse, pareiškė, kad Kii 
nija, Japonija ir JAV turi su
tartinai veik‘i prieš Sovietų Są 
j u ngos ini peri a 1 i s t i n i us 
kius. *

Viccmrnisteris Su Yu primi
nė, kad pirmą smūgį Sovietai,Jais, 
trenks į Ameriką, po to jie su
sidoros su Japonija ir vėliau 
su Kinija.

TX5 <sMmfeterio viltys
’ ^Gynybos ministeris; Weizma- 

nas tikįind' pasirašius, taikos 
' su Egiptu. savuune pa- 

laipiniui prie Jos priaid^tu ir 
kitos afatų valstybės Jis tuo 
kMifekniajau kalbėjęs, su 
prii.. Srii&tu ir.kitais- Egipto nii 
misteriais. v;

■ Tai nuteškia,- kad - ministeris 
Weizmamst- viskuo sutiks su

Tikslus radaras
WASHINGTON, D. C. -JAV 

sunkiųjų ginklų- kariuomenės 
daliniai dabar turi tokį radarą, 
kuris per 30 sekundžių tiksliai 
parodo priešo artilerijos stovė
jimo vietą,. kaip - tik priešas iš
šauna pirmą šūvį.

Patarėjo Brzezinskio
Įią pastoja kiti kolegos ministe
rial ir Izraelio visuomenė. Jis 
visgi mano, kad Izraelio ministe

nusileidęs dėlei okupuoto Sina
jaus-ir kad-autonomijos planas 
vakariniame Jordano upės kran 
te yra pakankamai didelė nuo- 

* laida iš Begino pusės.
Izraelio karinė persvara

Gynybos ministeris Weizma- 
nas * Izraelio karine persvara 
prieš arabus, kuri dabar yra 

nelabai jau ‘ taip tvirtai 
pasitiki Jis mano, kad prieš at 
skitą arabų valstybę lengvai 
gali gintis ir net ją nugąlėtubet 
prieš visų arabų koaliciją bent 
trijuose Trintuose Izraeliui būtų 
sunku ir tuo atveju nežinia

Pasak U. S.. News — World 
Report žurnale, prez. Carterio 
patarėjas Z. Przezinskis. besi
lankydamas raudonoje . Kinijo
je, įspėjo vyriausybės narius, 
jog jų reikalavimas Amerikai, 
kad ji nutrauktų santykius su 
tautine Formozos vyriausybe, 
norint turėti gerus santykius su 
Pekinu,yra labai pavojingas. Jei 
taip butų padaryta, tai kelių mė 
nešiu laikotarpyje Tatvane jau 
būtų rusai, kuriuos pasišauktų 
tautinė Kinijos vyriausybė For 
mozoje.

I
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Gegužės 21: Zuzana, Mele 
tas, Gina, Algirdas, šventar.> 
gįs, Vilmantas.

Saulė teka 5:24, leidžias

, .. . ..

Galbųtt todėl šiomis dieno
mis buvę valsaybės finansų ir 
rezervų viršininkas dr. Burns, 
lyg ir juokaudamas, bet visgi 
teisingai pasiūlė, kad kovoje su 
infliacija pirmiausia pats vals
tybės prezidentas sumažintų sa 
vo metinę 200,000 dolerių-algą 
10% ir kad jį pasektų, visi kon- 
gresmanai; senatoriai' ir visi 
minlstracijos bei bendrovių di
rektoriai.

Pasak savaitinio žinių žurna
lo “The Spotlight”, milijonai 
amerikiečių žino, jog . Kažkas 
yra negero su Amerikos eko
nomija, bet tik nežino kodėl. 
Tuo klausimu ekonomistas dr.. 
Holt sako, kad amerikie čių nuo 
monės .susigrupuoj tris dalis. 
Pirmosios grupės nuomonė yra 
sustingusi. Jie tiki, kad vy
riausybė kaip nors ras išeitį. 
Kitos dvi grupės kaikuriais at
vejais viena kitai ekonominiais 
klausimais pritaria bet esmėje 
skiriasi: viėna mananti, kad be- 
saikinis valdžios pinigų spaus
dinimas privers prie nesuvaldo
mos infliacijos, o kita — numa
to ekonomijos stagnaciją, didėlį 
kiekį bankrutuojančių ir ekono
minę recesiją. P’asak jų, vyriau
sybė bei establišmento ekono
mistų pranašystėmis negalima

į tikėtukadangi jie visada padė
tų nušviesti gražiomis spalvo
mis. Jie kažkodėl mano, kad jie 
privalo piliečių bei vartotojų 
galvosenas nuteikti teigiamai. 
Tai jų pareiga.

Valdžiai palankių ekonomis
tų pavaizduotai šviesiomis spal 
vomis ekonomijai nepritaria ir 
rašytojas-žurnalistas dr. An
dersonas; jis, remdamasis esa
ma padėtimi ir stebėjimais bei 
tyrinėjimais, kaip it prof. dr. 
Friedman, numato Amerikoje

ti Ižta^io. -
Kalbėdamas žydų ortodoksų 

v.. kongregacijai Amerikoje, Bill 
tari prasidėjo 1^13 'matais? kai .?r<»k įbrėžė, kad prez. Carte- 
buvo įtarta privati federalinl. ™ nžsięnio politika yra netiku- 
rezervu aisfema, žengia vis tvir *s’* Q Teniiessee buvęs senato- 
tesnhi žingsniu j bedugnę, jei ir išsireiškė: ‘‘Aš bijau; kad 
toliau šimtais' bilijonų doleriu Y^naino tragedija -ir Waterga- 
be saiko bus; metanla užsienio Av P^sanione.atr odo, paraliža>o 
valstybių pašalpoms, įskaitant Prezidento, vJo vyrų ir daugelio 
ir komunistinius /kraštus. ver- }■ kongresmamf yalią. Tai, pirmą 
tės neturintiems 'kariams, kara- įkartą* mano atmintyje žmonės 
liškom algoms^ir t.L -klausia, kada, pagaliau, prezi

dentas JA Valstybių pradės or- 
Be abejo, tai aliarmuojančios įj. vesti Vakarų jėgas

eilutės, bet, kai 1940 m. La^v- f g-Įn(^^rnas musu ir vakariečių pa 
rence Dennis pasiremdamas ekoj 
nominiais daviniais pranašauda
vo neišvengiamą antrąjį pašau-

mėnesyje; Pasak dr. Anderso*. 
no, dabartinė' ekonominė eiga,

(tentas JA Valstybių pradės op

grindines vertybes.
Pasak Brook, Sovietų-Kubos 

militarism as ' ir imperializmas
tinį karą, jis buvo apšautas įr žyiiuoja Afri-
“aliarmistu”.
kurks griauna mūsų 
smagią galvoseną, yra 
stas, net ir tuo atveju, 
skelbia teisybę.

Esą, kiekvienas, 
patogiai 
aliarmi' 
kai jis

koje.
Prez. Fordas restoranų są

jungos konvencijoje pasakęs, 
kad jis rekomenduojąs prez. Car 
teriui pasitraukti iš Baltųjų 
Rūmu.

AfrAsonų — prancūzu 
konferencija

PARIS (UPI). — Prancūzi
joje vyko 21-nos Afrikos vals
tybes ir Prancūzijos atstovų 
konferencija, kurioje buvo na
grinėjama saugumas Afrikoje. 
Ypačiai konferencijoje daug dė 
mesio . buvo skiriama pogrin
džio ir partizaninei veiklai, ku 
rią nuolat kursto Kremlius.

Tai penktoji tokia metinėIdentas’Mondale, esą. asamblėjoj 
konferencija, kurioje d alyva-) stengsis atstovams įkalbėti,kad 
vo daugiusia buvusių Pran- mažintų ginklavimo šilaidas,

kurios dabar siekia viena milijo 
ną dolerių kas minutę.

.UPI žinių agentūra sarkas
tiškai spėlioja. Ji sako, kad bir

Nusiginklavimo J.T. 
asamblėja

NEW YORK — Trisdešimto
je J. Tautų asamblėjoje, kuri 
prasidės gegužės 25 d. ir tęsis 
iki birželio 28 d., bus pagrindi
nai svarstomi nusiginklavimo 
reikalai.. JA Valstybių vieeprezi

cūzijos kolonijų atstovai, taip
gi Ispanijos ir Portugalijos.

Prancūzijos prez. Valery Gis 
card d,Estaing atstovams pri 
minė, kad Prancūzija n^fldi | įėji© 29 d J-T. asamblėjai pasi- 
kiekvieną kartą siųsti savo f te t baigus^ tikriausiai, bus pradėtos 
gionierius gelbėti Afrikos vals mn mi
lybę, kurioje tik iškyla vidaus 
suirutė ar partizanų u^uoli-

ginklavimo lenktinės 400 bil. 
dol. sumoje į metus.

- PręęidfiBto S5<sono žmona 
įSorsia iš ,

NEW. YORK, N.Y .— Jung
tinių Tautų sekretorius Kurt 
Waldheim praeitą antradieni 
kreipėsi i kiekvieną Jungtiniu 
Tautų narį; prašydamas šios di
džiausios tarptautines' organiza
cijos narius nusiginkluoti. Dau
giausia dėmesio jis kreipė į 
JAV ir Sovietų Sąjungą^ kurios 
gamina daugiausia įvairių gink
lų. ; ; J " > '■ !

Dabartinių^ metu kiekviena 
jų ginklams išelidžia iki 400 
bilijonų dolerių, pasakojo sek- ,
retorius Wadheim. Jeigu kiek
viena valstybė duotų vieną do
lerį taikos reikalams nuo kiek
vieno tūkstančio dolerių karo 
reikalams,• tai susidarytų, 400 
milijonų Yondas taikai ir auklė
jimui. Jeigu dabar vedamas ap
siginklavimas nesumažės, tai 
žmonija žengs tiesiai i pražūtį. 
—baigė kalbą sekretorius.

Visa eilė- diplomaų pritarė 
Waldheimo prašymui, bet kiek
vienas žino, kad rusai nekreips 
dėmesio į Waldheimo reikala
vimus. Jie yra Įsitikinę, kad tik 
tai karo jėga galės valdyti pa
saulį. Tuo tarpu kitos tautos 
yra pasiruošusios gintis, nes ne 
nori būti rusų taip žiauriai val
domos.

. Burt. Waldhitfm

Karalienė yra paskyrusi 9 
rpalamento atstovus provinci

joms administruoti ir valdyti 4 
karo (arba be ir) tu. Naujai 
paskirtų guvernatorių vardai 
taip pat laikomi visi paslaptyje. 
Jie bus paskelgti, kai. kurie 
bus kirstas pirmas smūgis 'Di- 
džiaj^-Britanijai ir dabartinėm 
administracijos pareigūnų gali 
nebūti gyvų.

Specialistai apskaičiavo, kad 
kelios labai galingos atomo bom 
bos bus išmestos didesniuose 
miestuose ir pramonės centruo
se, o visas kraštas bus nusėtas 
lengvesnėmis atomo bombomis, 
kurios užpuolimo valandomis su 
naikins nuo 6 iki 10 milijonų 
britų.

Kad nežūtų toks didelis žmo
nių skaičius, britų vyriausybė 
jau šiandien imsis priemonių 
krašto gyventojų apsaugai. Tai 
ne toks lengvas dalykas. Be to, 
jis labai brangiai kainuos Nuo 
sprogusios bombos atomo spin
dulių geriau sii gali apsaugoti gi 
lūs tuneliai, bet jų iškasimas 
sunkus ir brangus. =>_*
. Negilūs gali apsaugoti nuo 
sprogusio atomo karščių, o ma
žesnis kiekis spindulių iš karto 
žmogaus neužmuš.

Britų kax*o vadai mano: kad 
ssussįtarimai atomo karui išveng 
ti galios ir nereikia bereikalin
gai išleisti pinigų atomo apsau
gos reikalams. Bet paskutinių 
metų įvykiai juos Įtikino kad, 
žmonija be atomo karo neapsi
eis. • ;

Komur’ ’:ų partijos vadai no
ri at^Trą* pagalba užvaldyti pa
saulį ir išbandyti savo teorijas, 
iki šio meto nedavusias gerbū
vio žmonijai, nei rusams. Komu 
nistai nusiginkluoti nenori, nes 
patys rusai išstums juos iš vai- » 
džios.

Žudo rusų patarėjus
Slaptosios tarnybos praneši

mu. žuvo du Kremliaus prisiųs
ti rusai ■ patarėjai, kai įų -būs
tinėje, Mokong Delta, sprogo i- 
mesta rankinė granatą. Taipgi 
Saigono gatvėse žmonės, progai 
pasitaikius, spjauna rusams j 
veidą arba juos apitumdo.

* i t J’



Filadelfijos politikierių balandėlis: svetimiesiems alyvos ša
kelė, o saviesiems — strėlė.

< tume būti daug laimingesni, jei 
.Carter ir Young būtų i

Tačiau yra patikima versija, 
kad ta biblioteka yra

Tą pat būtų galima pasakyti 
j apie bendradvbiautoj us ir Ul- 
. tiniukūs. Tačiau tam yra ma- 

' Jža vilties, nes ykiias 4aug pa ! 
vardžįją tupintis kupūstgajvis, 

pasirašęs iškoiioju
Drauge šbciaJdcm 4k ratus ir
voldęuiaripipk;^ kad jie vie- 
ningai kovoja prkš komuniz
mą — žmamos nelaimę. Jam 
ir Draugo . rgjdak toriams atro
do, kad jie įtupėtą tarpusavyje 
kovoti .

S. Pašiiytė

Moderni pasakėlė

Hipis tapo ūkininku, bet' vis 
svajodavo, kaip ,pertvarkyti vi
są pasaulį. Svajodamas pamir-

Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

jo, skaičius balių vis augs (šie
met jau ir buvo pirmasis va
sario 16-tos balius) ir ateitinin
kai turi parodyti, kad jų var
das ką nors reiškia, kad jie yra 
avangarde lietuvių visuome

kur eina? Kartą pasijuto einąs 
keliu laikydamas rankoje vir
vę. Jis sustojo ir garsiai galvo
jo; ’ .

taigoje. Snrinko ir redagavo teiwininkaa Jonas TalaJas

M ode mių laikų žinios

—. Paskutinių metu politikie
riai jau nebekalba apie blogą 
Amerikos reputaciją užsienyje, 
mes JJgąndos diktatorius 
Amin Dada pareiškė, kad jis 
yra anųerįkiegių draugas.

• (Tęsinys)

LIETUVOS TEISININKŲ KOVOS P£L 
teisingumo m laisvės

Rašo prof. M. Mackevičius

agentūra— Prancūzų žinių 
balandžio viduryje paskelbė, 
kad Paryžiaus kišgrivagių tai
kiniai nėra amerikiečiai, bet 
japonai, nes ją jena 
tevesne už. dolerį ir 
komplikacijų pinigų 
įstaigose.

yra pas
rus u daro

keitimo

*‘JI$” ATSISAKO DIEVO
“Striptyzo” autorius, prana

šo akivaizdoje, karštai pasimel
dęs Dievui, šventajai Mergelei 
Marijai, apgailėjęs savo išbar
stytų vyriškumo $ėklų, save 
bergždaus likimo — negalėjimo 
palikti įpėdinio, pasigedęs iš- 
tryškusio šv. Panelės pieno — 
tuojau atsisako Dievo!

Kam to reikėjo?
Niekam! Tas Dievo atsisaky

mas parodo ko vertos lėkio 
maldos. Bet pranciškonai ir 
knygos vertintojai bei leidėjai 
ateistininkai tų lėkio sapalioji
mų nematė — knygą išleido ir 
už jos parašymą tūkstantį do
lerių davė! Tūkstantį dolerių, 
už pasityčiojimą iš maldų ir. iš 
šventumo!

Be to. vienas knygas vertin
tojas p. Rimvydas Šilbajoris, 
knygos aplankoje, parašė tokį 
paaiškinimą: "‘žmogus turi at
sistoti prieš savo sieloj glūdin
čius neapykantos bei žiaurumo 
kirminus, bet tiesiog prieš pačią 
mirtį.”

Šis šilbajorio paaiškinimas 
reiškia tiek pat, kaip lėkio Tai^ 
dėtuvių maršas: ‘Tra — ta — 
ta — ta — bum!”

lėkis prie pranašo trobos ra
do belaukiantį juodą baldaki
mą. o po baldakimu — mergę 
su sultimis. Ji .sėdėjusi ant pla
taus sosto ir jis tuojau į tą so
stą įsmukęs. Juodu pradėję kal
bėti apie idėjas, nes tąip buvę 
gražų ir malonu. Bet vargu ji 
mačiusi, kad jis yra gyvas! Pa
giniau juodu susitarę gerti sul
tis ir . . . gėrę.

— Velniai žino, kaip skanios 
buvusios sultys, kaip miela su
glausti du kūnu ir dvejas lū
pas, ir kalbėti apie idėjas. Ir jis 
mylėjęs idėjas ir mergę . . . Bai-

šiai mylėjęs! Velniškai mylė
jęs posokoja lėkis.

nės.”
Straipsnio pabaigoje 

įtaigoja, kad tokiems
autorius 
rūmams

Taip lėkis nešamas baldaki- ir gražiai salei žmonės duos- 
mu “p4 velnių, po velnių!” At- niai aukos, tačiau juos gali at
siradęs Marselio miete, tokiam j baidyti rūmų vaizdas, tarsi po 
pat kambarėlyje, kaip Paryžių- j neutrono bombos antpuolio: 
j e, tokiu pat keturkampiu dvi
gubais stiklais langu, o už lan
go buvęs gluosnis ir laukas, li
pė taškiusi krantus, upeliukas 
įtekėjęs į upę, tiltukas riesta 
nugara, begalinis kapinynas 
trokštus lavonų ir laiptai, laip
tai, laiptukai! Ir jis ėjęs tabs 
laiptais, nes neturėjęs kur eiti.j^ 
Taip dedasi, kai “save išdali 
ni”, sako lėkis. Y

Juozas šmotelis

radau tą virvę, ar pamečiau sa
vo asilą?

Pas burtininkę
— Iki iris<į^p|ttes metų bū

si neturitinga ir nelaiminga, — 
sakė burtininke jaunai mergai
tei žiūrėdama į jos delną. Mer-

— New Yorko miesto gyvento 
jas Frank Madonna buvo areš 
tuo tas vienoje New Jersey 
krautuvėje už vagystę apati
nukų, kurių vertė - buvo $12. 
Policijoje paaiškėjo, kad jis 
net 7 metus, buvo dešimties la 
biausiai paieškomų asmenų są 
rašuose už konfliktus su Vais
tų bei narkotikų priežiūros įs
taigomis. Dabar jam ilgai ne
reikės rūpintis ne tik apati
niais, bet ir viršutiniais dra
bužiais.

Turint galvoje trijų milijonų tautą ir 80 milijonų nąciš“ 
ką Vokietiją, su jos diktatūrinėmis žiauriomis priemonė 
mis ir su jos nesiskaitymu su jokia teise ir morale, ma
žos lietuvių tautos kovą, realiai galvojant, negalimą ki’ 
taip kvalifikuoti, kaip sąmoningai pasirinktą herojišką 
visos tautos mirties kovą dėl teisės, ir teisingumo. > 5

Sąjunginės kariuomenės iš koncentracijos stovyklos 
išlaisvintas, patyręs visus baisumus, palikęs už spygliųo 
tų vielų savo kolegų teisininkų ir tautiečių teisinjjuiųo 
šankiausius pelenus, jaučiu pareigą pastebėti, kad Šian
dien teisingumo šaukiasi visa lietuvių: tauta. San. Fran- 
cisko Chartos žodžiais jinai prašo veiksmais patvirtipti 
mažųjų tautų teisių lygybę. Jinai vis dar skriaudžiama 
apeliuoja į žmonijos teisingumo ąąžirię ir prašo balso tarp 
tautiniame forume. Jinai, kaip pirmoji šio karo agresi
jos auka, reikalauja išlaisvinimo. Tikėkime, kad teisin
gumas ir laisvė pergalės didžiųjų egoizmą ir lietuvių tau’ 
tos teisės bus atstatytos. =

LIETUVIŲ ARCHYVAS

RŪMAI ANT SMĖLIO
, Draugo 112 nr. “Iš ateitinikų 

gyveęimo” skyriuje Saulius A. 
.Girnius ilgu straipsniu ragina 
statyti ne Ateitininkų namus, 
bet rūmus. Tarp rimtų dalykų 
jis duoda tokį atsinaujinusio 
elito vaizdą:

i -• i

‘"Realiai pažvelgus į dabarti
nę jiertuvių visuomenę, reikia 
pasasakyti, kad tiesioginis au
kojimas pinigų organizacijai -ar 
kokie nors grynai kultūriniai 
parengimai yra jau pasenę, įi 
juos eina tiktai yyresnio amži
aus .žmonės.

Reikia eiti su laiko dvasia, 
žiūrėti į ateitį, kuri aiškai ro
do, kad vienintelis būdas pri
traukti vadinamą vidurinių kar
tą kuri netrukus vadovaus vi
suomenei, yra per balius, kur 
būtų karsta vakarienė, trumpa 
meninė programa, užtenkamai 
gėrimų ir šakiai. Tada žmogus 
žino, kad jis gavo ko nors u? 
savo pinigus. Argi nėra lengviau 
smagiai praleisti 25 — 40 dol. 
p.ėr balių, negu tiesioginiai pa
aukoti penkis dolerius. Be abe-

“Tačiau beveik . pamiršau 
svarbiausią priežastį, kodėl bū
tina turėti pačią puošniausią są- 
lę. Argi ne savaime aišku, kad 
bus lengviau išprašyti aukų iš 
-akmens, jei jam galėsi pasaky
ti, kad jis parems statymą ne 
tipiško namo, bet pačių graži
ausių, brangiausių lietuvių rū
mų. Gal reikės truputį daugiau 
pinigų surinkti, bet tai turėtų 
būti lengva.

* - - . ri

Juk tai bus konkretus aukoji
mas — žmogus matys, kam da
vė pinigus. Aukotojas galės pa
sigirti savo draugams, kad jis 
prisidėjo prie tokio reikalingo 
pastato. Juk tai daryti yra aiš- 
4dąi geriau ir prasmingiau negu 
paaukoti “Ateities” išlaikymui, 
kokios knygos išleidimui (juk 
vis tiek niekas jos neskaitys^ 
ar bendrai ateitininkų ..veiklai. 
Po daugelių metų, ateitininkai! 
išnyks.
Ateitinikų rūmai pasiliks kaip 
gyvas paminklas jų egzistavi
mo. Tad komitetui linkiu: “Ne
statykime namų, prisidėkim 
prie rūmų!

Jei autorius daro tokias pe
simistines lietuvybės išlaikymo: 
pranašystes, tai jis yrą, mato- 
nąi, gerai susipažinęs sų d&- 
^ąyĮĮpių LB politikierių yęjkja?

K. Pptrpkąitis

- Paskiau tu apsiprasi ir' 
viskas bus gerai. ,

Ivano žiauriojo biblioteka
Mokslininkai nenustoja vil

ties surasti Ivano Žiauriojo J>i- 
blioteką, kuri galėtų būti labai’ 
svarbi mokslui ir isterijai.

Manoma, kad biblioteka yra 
paslėpta Maskvos požemyje. Ji, 
pasak specialistu, iki šiol gali 
būti išsilikusi geranie stovyje. 
Jos istorija yra^kia:

Y

Bizantijos cajįenė Sofija Pa- 
leolog, busimoji žmona caro I- 
vano II, atvežusi į Maskvą ap
saugai labai retų greikiškų ra
štų. Įvertinant jų reikšmę, So
fija pasirūpina; kad tie raštai 
būtų paslėpti ‘specialiai tam 
tikslui įrengtame Kremliaus po
žemyje. Žinomas architektas 
Aristoįtelis Fioraventi labai rim
tai sukūrė tą knygų slėptuvę,

— Manoma, kad į New Yorko 
valstijos politikierių debatus 
dėl mirties bausmės turės įsi
jungti teologai. Už mirties 
bausmės įvedimą einąs vals
tijos sen. James Donovan pa- 
reiškęC kad šiandien nebūtų 
krikščionybės jei mirties baus 
mė būtų buvusi panaikinta* 
Griežtos tos bausmės priešas 
Gub. Carey pareikė, kad tai 
religijai pagrindą davė ne mir 
tis, bet prisikėlimas. “Jei sen. 
Donovan galėtų po mirties 
prikelti, tai šį klausimą dar 
kartą persvarstyčiau”, — pa
reiškė Gub. Carey. >

fks, betjiej; ofehns-jjįl^np^ŽįąuĮTfiz 
itinikų rūmai pasiliks kaip J °, surinktomis knygomis.

— Minesotos valstijos seime
lio progresyvus kongresmenas 
John Spanish pakartotinai įnp 
šė įstatymo projektą, kad ak
lieji ir kiti luošieji galėtų me
džioti be leidimų.

Žinių žinovas

Bolševizmo metai . .
Kariniai tribunolai taip pat nemažai sprendė Sėtu

vių politinių kalinių bylų. Apie jų sprendimus ir nuteis
tuosius jau daugiau galinde pasakyti, nee yra. išlikusi, 
“visai slapta” Pabaltijos Ypatingosios Karo Apygardos 
(PribovoJ XI-sios Armijos Karinio Tribunolo <by?a šų 
kontrrevoliucinių nusikaltimų sprendimų nuorašais, gy 
la pradėta 1941 m. sausio 2 dieną. Pirmasis sprendimąs pa 
darytas 1941 m. sausio 13-14 d., o paskutjnis įNj. 0099) 
tų pat metų birželio 20 dieną. XFsios Armijos Karinis 
Tribunolas bylas sprendė vietoje, t y. tame mieste, loir 
politinis kalinys buvo kalinamas. Nuolatinė) XI Armijos 
Karinio Tribunolo buveinė bųyp Ęąųne, Į^ūįjų 2 
(pogrindyje to namo, kur anksčiau gyveno pasiuntiny s 
Charyąt^), ’

Iš surastų dokumentų matyti, kąd XĮ-sips Apnjjos, 
kurios sudėtin Įėji ir 29 teritorinis šaulių k arpas, gari
nis Tribunolas 16 savo posėdžių sprendė Ijeįųvjų 
ir kartu su jais vieno civilio bylas, šeši kariai, būtept: 
Sirtautas Jurgis, čeiius Juozas, Kaneėkas iĘteofas, Ku-

tas buyo nuteisti šušąjįdyti ir^ęiagįišia^ jieiriš mirties 
bausmė buvo įvykdytai " :/C /..

Aštupni kariai, ijgjįent: čiumelius Jonas, Sinkevičius

Busimojo keliautojo pirmieji žingsniai...

Prpfesorių valgai
y.

-Du profesoriai, tapę kolegi
jų prezidentais, kalbėjosi jr 
guodėsi sayo nęsekpjęųĮĮS.
? — Jei aš būčiau žjnojęs, tai 
pūčiau pąsirinįęę senelių prie-- 
žiūros irniųų ųfė<Įp jdąrbą, pgsi 
seųelių tėyai yra mirę ir niekas 
man nekvaršintų galvos, sakė 
vienas, o antrasis taip kalbėjo:

— G aš norėčiau būti kalėji
mu viršininkif, nes ta instituci
ja neturi alutnnų organizacijos 
ir niekas iš buvusių klientų ne
moko, karj^vreikia prižiūrėti ir 
auklėti kalinius.

Rimtas dialogas

Rašytojąs}r hunioristas Mark 
Twain turėjo gerą draugą mor
moną. Kartą jie stipriai susi
ginčijo dėl mormonų praktikuo
jamos daug^tystės.

— Jei Jū:
■palystė nusizgigia tikėjimo dė
sniams, tai pasakykite bent vie
ną sakinį iŠ Biblijos, kad ji yra

Pentagono pareigūnas pagal pesimistu ' ’ ; h
pasakojimus . ,

Magaryčios'

ne Jei pamatysite vyrą įleidži- 
aht į mašiną žrnopą ir atidarant 
taip pat uždarant duris, žino
kite, kad arba žmona,'arba ma
šina yra naujai r- ’ . r ■ ■ 
e ^odęrnus ąuierikigtis prieš 
pusTyčiu-s^ sportuoja bėgdamas 

draudžiama, — sakė niomiGr 5 mylias, o po pusryryčių sėda j

ote. kad daug-

nas. Mark Twain jam atsakė:
— Žinoma, kad yra. Ten aiš

kiai parašyta: “Nė vičnas.-žmo
gus negali larpauti dviem 
nam”.

Galėtų būti geriau
New York Daily News 

landžiu 24 d. - taip rašoma: 
“Kaip malonu buvo patirti, kad 
Sovietų aukltas 
Jungtinėse tautose 
mūsų pusę. Tačiau

mašiną ir važiuoju į darinivietę, 
csahčia už 5 blokų. * *?

h 7 ’ "• ; Oro stebėtojau taip aiškino 
apie drėgmę: “KXi ore yra per
daug drėgmės, ląi daiktai.- ku
rie turi, būti sulipę, atsiskiria, 
a .pAskįri daiktai* ^uriMijUpją.7

Dr. Pidrrc vtfft don Rerghe 
gavo sen. ProxiMire skiriamą 
Auksinės blusos premiją. Jis

mes -g«lė- vo ir tyrinėjo Perti'valstybėje

po-

ba

pareigūnas
perbėgo j pėr ištisus 18 mėnesių štndija-

ąsąnčių paleistuvystės namų 
ąpcįąĮįniųs reikalus ir žmonių 
elgesį. Projektą finansavo ir 
$97,000 sųųiokėjo Proto syeika- 
įingumo. j)ąc|onąlinįs iųstifu- 
ias. Mątemątijkai apskaičiąvo, 
kad d r. Bcrghe gąvo |>p $177 už 
kįekyieną Neveltui Pie- 
fų Amerikos prostitutės yėj pra
dėjo yadipti amerikiečius Crazy 
gripgos.

e Disidentas Vladimiras Bu
ko vskis pareiškė pasigėrėjimą 
okupuotos Lietuvos gydytojais, 
lies j u nebuvo psichuškų štab
uose. Savo pareiškimą, jis taip 
užbaigė: “Tiesa, teko sutikti vie
ną, bet tas, atrodo, tikrai pals 
buvo psichinis ligonis”. Skai
tant okup. Lietuvoje buvusių 
mūsų psichologijos prejesoriu 
pąręiškujius, jie palys atrodo 
panašūs į Įą gydytoją. i

Bronius, Jodis1 Feliksas, Andriušis Bronius, Bružas Sta* 
sys, Mačiulis Petras, Kučinskas Antanas ir Vaitėikis An
tanas taip pat buvo nuteisti sušaudyti, bot to pat iejšmo ' 
ar SSSR ĄųĮjsči^usipjo teismo karinės kolegijas' inūstios 
bausmė fyiyo pą^ęjsįa ĮQ metų pataisomiįjų daybų sto
vyklos. • . ’

Tarvydas Augustinas buvo nuteistas to rųeta patai
somųjų dgrbų stovyklos. ' ' '**->•

špšiojikg Bagdonas Anfef$§, Pakris
Jonas, Rimolaitis Juozas, Nacaš Leonas, Jogas

Bronius, Semaška Vladas, Jonušas Jonas. ^Įinioias: Ali

Snjidai.tis Antanas ir Danisęyjęiys

gtjilga Prąąą$ guostas 8 mt 
stovyklos. * -

Miliauskas Emilis, Pipcevičius Stasys ir ^eėpąii^s 
Mečys — p,Q 7 įmetus pataisomųjų darbų gtpyyklęs.

Narvydas Leonas, Jokufaauskas Kazys, Ęązjgųskas 
Bronius, Ziyatkauskąs Antanas, Srebalius Juozas ir jCei- 
litka Jonas -r po ,6 metus pataisomųjų darbų Stovyklos.

Drapaitis - Juozas, Kriaučiūnas Ąlfopsas, Rųpejjs 
Vincas, Ginčas Jonas, Baltrūnas Vytautas, Ra)trupes 
Bronius, Kaušila Juozas, Baltrušaitis Kostas ir ^{aeL 
jauskas Alfonsas — po 5 ųieįųs pataisomųjų dailių sto
vyklas.

Vigelskas Albertas ir £elalis Kostas 
pataisomųjų darbu stovyklos.

Civilis Ginčas Alexandras, brolis 5 metams nuteis
to kario Jono Ginčo, Jtiųvo nubaustas 1 metus ir 6 ųiėne- 
sius paprasto kalėjimo. ’.

Kad vaįzflesni mums bptų Rietuvių karių škpntrreyo- 
liudniai nusikaltimai ir aiškesnis karinio tribdridlo teis 
mo procesas, žemiau duodami inextenso tų sprendimų 
vertimai: ' ’ ' .

p» 5 ipefjis pataisomųjų darbų sto-

(Bus daugiau)

po 3 metus
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Detroito naujienos ROCKFORD, ILL
Tautinės Sandaros Detroito 
29 kp. metinis susirinkiams.

Susirinkimas įvyko gegužės 
,mėn. 7 <1. Lietuvių namuose 
Susirinkimą pradėjo kuopos 
pirm. Antanas Norus. Susirin
kime buvo pagerbti kuopos, . , .v „
mirusieji. Pereito susivoki,noI ^urm.estyje Kennedy 
protokolą perskaitė k p. sekret.j 
Antanas Sukauskas. Apie kas s į 
stovį pranešimą padarė kasiniu-• 
kas Dr. Kazys Karvelis. Apie 
kuopos veiklą ir jiendrai apie 
Sandaros veikimą pranešima 
padarė pitm. A. Norus. Jo pra
nešimo mintis daugiau sukosi 
apie 'praėjusį 
Buvo paliesti 
lai.

* / siats metajs
šti išvyką į gamtą bendrai su 
Susivienijimo 352 k p. birželio 
mėn. 25 d. česio ir Onos šadei- 
kų sodyboje. Susirinkimas iš
vykai pritarė. Feliksas Motuzas, 
seniausias ši js organizacijos 
narys, pasiūlė į išvyką pakvie
sti Sandaros Centro Valdyba o 
ypač jos redaktorių G. J. La
zauską.

Po diskusijų ir nutarimų bu
vo kuopos valdybos rinkimai. 
Sandaros 29 Kuopos Valdyba 
perrinkta ta pati: Pirm. Anta
nas Norus, sekret. Antanas Su
kauskas, kasininkas dr. Kazys 
Karvelis, organizatorius Felik
sas Motuzas ir narys Petras Ja
nuška. Į Organizacijų Centrą 
paskirtas atstovas pirai. A. Niū
rus. Sandarai paremti buvo

Sandaros seimą, 
ir kuopos reiku-

numatyta suruo-

suaukota 25 doleriai. Susirin
kimas užsibaigė 1 vaL p. p. ge
rojo nuotaikoje. |

Saulės DJena Detroite
Siiulės Diena atšvęsta sekma

dienį gegužės 3 dieną Detroitą 
‘ r skver

• sekančiai: Susirinko į aikštę 
J minia žmonių ir keičias grupių 

m uzika n t ų-dai nininkų. M i d i i-
gano Giiljernatorius W. M i 
gegužės 3 d. paskelbė Įpatingą 
dieną, kad XX-me amžiuje bus 
stengiamasi įkinkyti į darbą 
Saulės energiją -dėl žmonių ge
rovės. Grojant ir dainuojant

I publika džiūgavo! Trumpai, be! 
įspūdingai buvo atšvęsta 
lės <liena.

Tautybių grupių 
susibūrimo - balius.

lliketi

Sau-

d

IS gėlių ciklo—aliejus

PENSININKAI GYVUOJA

nu- 
pas 
sur 
mi-

bu-

Jau artėja vakaras, pensinin
kai skirstosi Į namučius poiH 
šilu ir lauks sekančio pobūvio.! 
Taigiiki pasimatymo sekantp 
kartą.

i 3) - - Fondai Kratosi nuo ri
zikingų akcijų ir stengiasi m 
vest uoli į pastos esnės, mažiau 
rizikingas, t

I Antra vertus, Amerikos f «n- 
’ dai nusikratė nuo amer. akci- 

. i jų, supirkinėja užsienietiškas, 
xjs ypačiai Jnnoiiijos bendrovių

1 Kirin B» t-werv (.o., Kamatsu r - 4
Ltd. ir Xlilsubislii Instate Co. 

\ertybės popierių rin- 
suddaręs neįtikėtina^

1 Kirin

Įvairių piniginių fondų 
politika

įvairūs piniginiai fondai, ku- reiškinys: JAV pinigų f fcdai 
rie verčiasi lik vertybės jx>pie- |>erka užsienio vertyl>ės popie
rių prekyba — bizniu, — sten-jrius, o užsienio fondai ir pini- 
giasi atsikratyti nuo JAV akci- guoėiai JA Valstybių. .

Bend;; 
koje \

L Šių m?tii balandžio 10 d. Įvy
kęs pensininkų susirinkirpas. 
Jie nutarė suruošti kas 2 — 3 
mėnesius subuvimus su užkan-

’ tižiais. Idrmą tokį subuvimą 
tarta suruošti gegužės 9 d. 
A. ir M. Pocius, ir padaryti

i prizą K. Barzdukui, kuriam 
nėtą di nų sueina 90 mitų.

Kas buvo nutarta, tas ir
vo padaryta. Gegužės 9 d. 10 v. 
pradėjo rinktis pensininkai. Nai 
mų šeimininkė M. Pocienė pa- ju- Vietoje jų jos perka užsiv-j 
ruošė ir paaukavo veik visą nietiškas verybes. Tokiai fondų 
maistą, Pensininkai išreiškė jai politikai yra trys priežastys: 
Širdingiausią padėką. j j _ |;1jwį spaudžiami

Atvyksta ir K. Barzdukas.ku- jų pačil| klientų, kurie bėga iš 
rį atvežė V. Keršys. Visi susi-;fon<|ų “narių’’ tarpo, parduo- 
rinkusieįi sėdo prie paruošto darni ar tiesiog reikalaudami, 
stalo ir pradėjo vaišintis i 
jo 90 metų. j jas.

Pensininkų valdybos pirm. A.i 
Pocius paprašė visus prisipildy- J 
ti taures ir visų dėmesį atkrei
pė, kad šiandien susirinkome 
čia, ne vien pasivaišinti, bet ir

ska-jkad fondai išpirktų savo akci-

Turėk užsienio valiutos
Patariama visiems tiems, ku-

Balius įvyko gegužės 13 
Renaissance Hotel vidurmres 
j e. Tautinės grupės pasirodė 
savo meno kūriniais ir savo i 
minto skonio maistu bei meni
ne programa, Lietuvių dalį ai- MAGDALENA STANKCNIENĖ 
liko tautinių šokių grupė “ši-*
lainė. Tautybių susibūrimo ba-\ . • >• , • ........................................ .. • ,.................. T. . . tu užbaigimas ir lietuviu moti- ciai kviečiami irmuelai laukiantis įėjo i mada. Kaip pastale . • _ . , ".. • i nu pagerbimas įvyko geguzesimi.Detroite vidunniestvje Benais- , .„ \ L. ' . }
sance Hotel tuomet ir pradėjo* } A J°- ve avos| Windsorieciu šauliu gvyka.

pakėlimu Diev< Apvaizdos na-} ‘ruošti tautybių susibuvimo ba- , -• u • >- - mTfinn Pi* innmnc ix’x’L-n
litis: Atrodo, kad tie baliai 
ruošiami kas metai. 

Lituanistinės mokyklos 
užbaigimas ir motinu 

pagerbimas. 
Lituanistinės mokyklos

lapijos rajone. Pamaldos Įvyko
’ s. bažnyčioje, o iškilmingas inok-

- slo metų užbaigimas-kultūros
i centre.

me-

liejusi «4 spaudos ir galima gauti knygų nnkoj-j

[ AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
. Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastau

gs* daryti Įtakos j krašto politiku. 102 pal. Kaina £1.50.

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

NAUJIENOS,
1733 So. Halsted St, Chicago, HL MW58

švyturio Jūrų šaulių 
stovyklos sezono 

otidarymas.
Atidarymas Įvyks šeštadieni 

birželio 3 dieną. Stovykla bus 
atidara iš pat ryto. Tai bene 
pirmas į gamta įšvaziavimas. 

i šaulės švyturietės su pilna e- 
inergija tam išvažiavimui įtemp- 
į tai ruošiasi. Ketina pagaminti 
įvairaus maisto cepelinų, kel- 
dūnų, balandėlių ir kitokio lie
tuviško skonio maisto, o vyrai 
paruoš gaivinančio gėrimo. Gal 
jau bus paruoštas ir maudymo
si baseinas. Visi šauliai ir sve-

2) Fondai stengiasi par- 
du iii turimas akcijas, kad tuo 
būdu ganią kapitalą galėtų in
vestuoti Į įvirtų pajamų verty- 

_ , , . . 0>es ir tuo pačiu kad jie būtupasveikinti K. Barzduką gimr, 
mo dieną, kuriam šiandien suė- 
jo90 metų.

— Pensininkų vardu sveikinu 
K. Barzduką su gimtadieniu irt 
Inkime Tamstai daug, daug gra- j 
žiu ir saulėtų dienelių sulaukti, 
ir prisiminimui pensininkų var-j 
du įteikiu šią mažą dovanėlę, 
kurią prašau priimti kaip gražų 
senatvės simbmolį-lazdą. Jo gar 
bei užtraukiame Ilgiausių metų 
ir į sveikatą ištuštiname tau-į 
res.

K. Barzdukas, kiek susijau
dinęs, tyliu ba&u padėkoj p.oPo 
ciams it visiems pensininkams I 
už nepamiršimą, už dovaną ir| 
maloniai praleistą laiką. O tas J 
laikas taip greit bėga — nesulaii 
komai.

rie tik važiuoja Į Europą ir pa
našiai pasivažinėti ar atostogas 
praleisti, išsikeisti reikiamą pi
nigų sumą los šalies Į kurią va
žiuojama. Doleriui nepagydo
mai “sergant’’ užsienio viešbu
čiai, restoranai ir panašiai, ne
benori j j priimti.

— Etiopijos diktatorius pas
kelbė. kad kartu sū Etiopijos

iapsaugoti nuo akcijų rinkos ne-1 kariais kovoja ir Rytų Vokieti- 
sekinių. jos kariai.

DĖDĖS ŠERNO GYVENfflO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyretnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as- 
meniškai patino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
Jiems bus jdpnm prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvyiįiTletuvis galėtu Hemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rfiko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progas sosipafintl su mūsų pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
ir ju kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Išvyka pačiame Windsore, 
Tekomseh prie Detroito upės 
kranto, Kizių sodyboje, gegužės 
mėn. 28 d. pradžia 12 vai. Išvy
kos pelnas bus skiriamas žurį 
□alui Kariui paremti. Ruošia 
Windsoro šauliai.

Mirė jauną dviejų vaikų 
motini*

Irene černiauskaitė-Kristow 
mirė gegužės 11 d; sulaukusi 37 
metų. Velionė buvo pašarvota 
Yolandos Zaparackienės nau
dojamoje SHned laidojimą ko
plyčioje. Irena anksčiau prk 
klausė skautams ir kitoms or’l Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
gamzacijoms. Buvo gero būdo Amžinain p^uj nulydėti į O- 

livet kapines. Liko nuliūdime 
mylimas vyras Kiriakas, dukra 
Julija, sūnus Aleksas, tėvai Juo
zas ir Jadvyga Černiauskai, bro
lis Saulius su šeima, sesuo Ro
žė Černiauskaite Kalifornijoje 
ir. daug artimųjų.

. Irena, ilsėkis ramybėje.
? ' Ant Sukauskas.

mylėjo savo šeima, buvo mo 
kytoja. 4 - t

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAsAUSKO

>36 puslapiais su Žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senus įe 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 Hetuvfšky vietovardžių sąrelH; iKnyyos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai, *'

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 eentą.

1739 So. Halsted St., Chicago, HL SOW!

Buvo laidojama su apeigomis

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J, Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ft intymia nuotykiu 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba gražiai Išleista. 
150 psL Kaina $2-50.

Dr. Juozas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
antranki nuo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynn istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis pmgnml a Jo ir 
etas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1731 South Existed Street, Chleage, Ht 63S6B

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTA IR DARBAI, 259 psL, lipančius 1905 

metų įvykius, JablAskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
rupinimą. _ _ $U0

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--- $3.06

Minkštais viršeliais, tik---------------------------------------- $X0C
Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik --------------- $2.06
Galima taip pat užsisakyti p0tu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.

NAUJIENOS,
1733 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 30608

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

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

AWEM RątetlmkM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
Hint Lietuvi bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
laoe Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimu Usa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai Iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETSS JSPODŽlAI KOMUNISTŲ P A VERGTO^-LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo te ka jai žmonės pasakė. 95. psL $1.50. Yra taip pat 
išversta 1 anglu kalba.

M Mčerire SATYRINES NOVELES Genialaus rūsy rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 pusL kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE ] ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pestabnma neapgauna Intunirto te agitpropo propaganda M 
risaakivlmaL AM knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

PM. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* salima ftvti puikių knyyų, kvriac ptpoei M katelę 

knygų »plnfą ir Jerrfyftę.
AMsandi^f PikilnlBdt, ME5 GRĮŽTAME. Įdnm5i Jinrm ffleCR 

įtrimlnimai ir įvykį bei rietu aprftžyizud, įrituoti žsfp 
manas. 357 psl Kaina 13. ,

A. PikalnSkli, METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu pririmtoi- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje apruyisiL ratir> 
tyti 1 12 daliu. 296 psL. krizą SS. - ’ ~ ’ 1

Dr. Kazyi Grinius, ATSIMINIMA! IR MIXTYK H tomM, Gn- 
_ tiria riršellaii. 336 ptL Krim S&00. MtnktoW risi. Jt

PnH. Vari. EIržffki, SENŲJŲ LIETUY1ŽKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalia. 208 psL, įrišti — mffiHtris rir- 
šeliriv — X2,00; n daili, 223 psL, įrišta — 33,00. minki- 
trit viršeliali________________________________ X2JI

Henrikas Tarnai — TamHavdttt, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais apraiyarii, lito- 
strarijomia ir dokumentacija. 336 psL, krizu $6.

F. Kariūnai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų drifo Lletorof 
partizanu buities romanas 292 puslapiu- Krizu S3,

Jmlna Nartnė, TRYS IR VIENA, jamayrtėf atrimintouJ 
170 psL SJJf

M. Gudalli, POVILAS MILERIS, biografijoa tomcžri 233 _ _ 
z puriaplri ------------------- ------------- -------------------—---- IMI

Knygų užsakant reikia pridėti 2S et peėto Slridcana,

naujienos,
1739 S. Halite St, Chlearo, ŪL lOfOS.

Jau kurlf laikai aUpauadint< ir priima pulti knyfu rinkzri*

Alekso Abros* rnypi aprašanti paskutiniu S0 
Chlcagot lietuviu gyvenimą ir to itllktui darbui 
$10. Meldo Amerikos Lietuviu itorijoa Draugija.

Knygoje įprašyta pirmai Chieagou rtvatiar^a

VpiCM iMMltta. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PAKAiTaJl

Eh te kiti Mdlnlm yra pranani 
NAUJIENOM, im Ul MALSTED ET^ CHICAGO, ILL. fAME

ar (Haleiae pariaMe.

Oa»190V) meto 
6M ptL Kaina

tenoriu

Norintieji il< knyga IrigytL praėonrf pavalyti ėekj arte Woney 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ STORUOS DRAUGUOS 
vardu fa- peahptf:

17Xt Se. HrifU< 8^ Ckk^rų ES.
..-.--L,-.---- ;; . --------- .

Tu ru uajoml JUj Jlaifil if. 
tttk* didelius dirbu. Pirmi, jie pa
dedi Juru piriekti įsmenilkui Jūsg 
niiimojimus. Antri, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams JsigytL

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prie! 10 mėne

sio dienoj neia nuošimčiu nuo mė
nesio pirmos dienos.

ISduodami Certifikatsd, kurie ne> 
ša iki _

n%

palūkantj, priklausomai nuo {dėto* 
sumos ir jos iSėmimo.

investavimo knygelės sąskaitos 
neža -į#

MASMiCNOt, CHICAGO *, ill Thursday, May 25, 1978

UNIVERSAL
SAVINOS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hcl®t»d St. Chicago, III. 60608

TUNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

prtd.ru 1922 mKal*. T< 421-8070
pUlroc pfetuoM Mem&r ptrUtyH.

prtd.ru
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Kodėl norėtų pakenkti teisinei Lietuvos
* padėčiai

/Tarptautinės teisės žinovai aiškiai mato, kad paverg 
tos Lietuvos teisinė padėtis yra gana stipri. Sovietų ka
ro jėgos ir rusų komunistų partija, prisikergusi lietuvis 
ką ją, per 30 metų bandė kitoms valstybėms įrodinėti, kad 
lietuviai patys prašė įjungti juos į Sovietų Sąjungą, bet 
jie nebetiki sovietų diplomatų tvirtinimais. Ypač Belg
rado konferencijoje po padalytų ambasadoriaus Arthur 
Goldbergo pranešimų apie Lietuvą ir kitas . Pabaltijo 
valstybes. Sovietų delegacijos pirmininkas Juri Voronco 
yas, po ambasadoriaus Goldbergo kalbos, aiškiai suprato, 
kad visą sovietų propagandistų skelbiama teisinė bazė 
yra nuėjusi niekais, nes faktai nepateisna sovietų atsto
vų tvirtinimų.

Ne tiktai sovietų delegacijos pirmininkas Voronco' 
vas, bet ir kiti įtakingi sovietų delegacijos atstovai aiš
kiai suprato patiems rusams aiškus pačios “Lietuvos įsi
jungimas” į Sovietų Sąjungos kitų tautų ir kraštų atsto
vams nėra tokjs aiškus. Rusai mano, kad dalykas turėtų 
būti visiems labai aiškus, kaip jis yra aiškus jiems. Bet 
ne visi sovietų diplopatai žino, kad sovietų diplomatai yra 
pasirašę tarptautinę sutartį, kuri draudžia daryti bet ko
kį vieno krašto prijungimą kitam kraštui, kai tame kraš 
te vyrauja karo stovis jr^visa valdžia okupanto yra kont
roliuojama.

Rusai stengėsi sudaryti įspūdį, kad Justas Paleckis, 
; tuometinis rusų primestas Lietuvai prezidentas, buvo pa 
,’ čių lietuvių rinktas. Jie tvirtino, kad Paleckis tais laikais 
idąr nepriklausė komunistų partijai. Pats Paleckis buvu- 
• siems savo draugams pasakojo, kad jis pats sovietų poli
urijos yra įtariamas; kad prie telefonų buvo prijungti so' 
Z vietų mikrofonai, o jis pats, nusivilkęs švarką, bandė ru- 
Zsus apgauti, bet visa tai buvo daroma naiviems politi- 
-kams apgauti, nes jis jau nuo Dimitravo stovyklos laikų 
•pasižadėjo klausyti komunistų partijos centro komiteto 
.nurodymų ir įsakymų. Nei Justas Paleckis, nei Antanas 
: Sniečkus, nei. Antanas Venclova negali būti liud’ninkais 

•‘šioje byloje, nes jie jau tarnavo sovietiniam imperiąlįz' 
mui, kuris naujomis priemonėmis bandė prisijungti §ye' 

’ timus kraštus įr pavergti tų kraštų gyventojus.
Sovietų Sąjungą sulaužė tarptautinį pasižadėjimą ir 

J sen. Robert Dole savo kalboje rusams tai priminė, o am-

i ta, kaip tas Lietuvos “prisijungimas” prie Sovietų Są
jungos buvo pavestas ir kas ką ten jungė. Amerika tokio 
“prisijungimo” nepripažino tais laikais, repripažįsta to 
prijungimo ir šiandien. Sen Dole ir ambasadoriaus Gold
bergo pareiškimai ne tik rusams, bet suvažiavusiems 35 
valstybių atstovams aiškiai -pasakė, kad tas prijungimas 
klastotas, todėl rusai negali tikėtis jokio įteisinimo. Ru
sai gali norėt’, ar nenorėti, bet jie turės už savo prievar 
tos veiksmus atsakyti tarptautinėje taikos konfęrenrijo 
je. Jiems šiandien aišku, kad klausimas-turės būti spren 
džiamąs Europos saugumo ir bendradarbiavimo konfe 
rencijoje, sudarytoje pagal Helsinkio aktus. Maskva turi 
10 atstovų toje konferencijoje, bet laisvoji Europa ten 
turi 25 atstovus. Amerika jau pareiškė, kad ji Lietuvos 
prijungimo prie Sovietų Sąjungos nepripažino ir, nesiren 
gia pripažinti Rusai neturės taikos Europoje, kol jie ne 
pasitrauks iš karo metu užimtų žemių ir nele’s paverg
toms Rytų Europos tautoms neprikdausoiriai tvarkyti sa
vo reikalus. , .

Kremliaus vadovai žino, kad Brežnevas, pasirašyda 
mas Helsinkio aktus, prišaldė uodegą. Amerikos diploma 
ta’ žuvis mėgstantį Brežnevą privedė prie eketės ir pa
laukė, kol jo uodega prišalo. Dabar jis blaškosi į visas pu 
sės, nenori pripažinti pagrindinių žpogaus teisių apie Hel 

Įsinkyje padarytus pasižadėjimus. Jie net iš Belgrado 
konferencijos norėjo išvažiuoti, bet v’sai bėda, kad netu
rėjo kur toliau važiuoti. Jeigu būtų išvažiavę iš Belgra
do, tai visi Helsinkyje padaryti pasižadėjimai būtų nuėję 
niekais. Niekais būtų nuėjusi ir detentės politika. Kartu 
su ja Chruščiovo keliais būtų turėjęs eiti ir'Brežnevas.

Kremliaus valdovai žino, kad Helsinkio aktai ir Bel
grado bei Madrido konferencijos Lietuvos prijungimo 
jiems nepripažins. Jiems taip pat aišku, kad kiekvienoje 
sekančioje konferencijoje šitas klausimas^ bus keliamas, 
o jiems bus vis sunkiau aiškintis. Jiems aišku, kad Lie
tuvos prijungimo klausimas galėtų būti lengviau jų nau
dai išspręstas, jeigu j’s vienokiu ar kitokiu būdu būtų 
keliamas Jungtinėse Tautose. Bet jieps patiems šio klaų: 
simo kelti nepatogu. Jie bijo, kad vienas kitas atstovas 
nepasakytų jiems labai karčių žodžių ap’e dvidešimto, am 
ž’aus kolonizaciją ir labai žiaurų žmonių' išnaudojimą.. 
Patirtis parodė,kad rusai labai lengvai sudaro reikalin
gą daugumą Jungtinėse Tautose. Pradžioje amerikiečiai 
nekreipė į Jungtines Tautas didelio dėmesio, o. dabar jie 
mato, kad jau per vėlu. Jeigu kiltų reikalas, tai sovietų 
valdžia galėtų lengvai papirkti kurios nors naujai neprik 
lausomybę gavusios valstybės balsą už kelių; tūstančių 
dolerių sumą.

Esant tokiai padėčiai, kyla klausimas, kuriais sume
timais Algimantas Gečys ir Romas česonįs važinėjo pas 
JĄV ambasadorių Andrew Youngą ir įteikė jam merno:

Vilniaus .užmiestis pasakiškai gražus-

HS

Ginklų sandėlis
ROMA. — Romos policijai 

kažkas išdavė Raudonosios Bri 
gados ginklų sandėlį Gstia vie 
tovėje. Policija slaptai sekė 
sandėlio vietą ir namą, kuria
me buvo sukrauta Kabai daug 
įvairių ginklų

steris pasakė Maskvoje buvu
siam Amerikos žemės ūkio mini 
sterio sekretoriui Bob Burg- 
land, kad šiais metais Sovietų 
Sąjunga turės pirkti 15 milijo
nų tonų Amerikos kviečių.

Washington, — “Excelsior” 
... .. šaudmenų, prenešimu, 1978 m. Brazilijoje

sprogstamos medžiagos, kopi- neužtenka savo maisto. Brazili
ja vimo bei padidinimo apara- jos ūkininkų laukus išdžiovino 
tų, dokumentų ir tt_ įsigalėjusi sausra. Kaikuriuose

•<. vietovėse sausros ir saulės ūki- Policija seke istisą savaitę . , . . . . ... .ninku laukai yra visiškai isdzi- 
, . ’.v Wvinti. Sausra tad ir yra ta mai-lauže j namą ir rado jame trQkumo priežas(is

Dar šiais metais braziliečiai 
įsivež 4.5 miljonus. tonų užsie- 
___ , _ ______ _J nemažiau 
kaip už 540 mil. dol.
Brazilijoje neužtenka maisto

sės) kaštuoja motorvežimiamS 
žemiau kaip 35 arklio jėgų §20; 
daugiau kaip 35, bet mažiau 
kaip 55 arklio j ėglį §35 ir veži
mams 55 arklio jėgų ar daugiau 

r$50. Miesto potvarkis reikalau
ja, kad naujos leidimų' emble
mos (“stikeriai) būtų motorų 
vežimams priklijuotos nuo lie
pos 1 d.

tų, dokumentų ir tt„
Policija sekė ištisą savaitę 

bet niekam nepasirodžius, įsi-

tisą ginklų' sandėlį.
Visoje Italijoje ir net nžsie- 

r.yje ieškoma 32 metų amžiaus nie'tiškQ^ mZto “už 
kažkokio Mario Moretti, kuris,’ 
mapoma, yra vadas Raudono^ 
$ios Brigadoj kuri nužudė mi 
nįsterį prof. Aldo Moro ir ku
ri nušovė penkis Moro sargus.

LAIKAS AUTOMOBILISTAMS 
PIRKTI NAUJUS STIKERIUS

Čikagos miesto klerkas John 
■C. Martin paskelbė,. kad nuo 
ateinančio birželio-1 dienos Mie 
sto valdyboje (City Hali) ir še
šiuose punktuose mieste prade-

Puerto Rico nedarbas
Puerto Rico saloje aknsčiau 

buvo bedarbių 20% visų gyven
tojų, o kaikuriose vietose siekė 
net~ 50%. Bet šįmet bedąrbų 
skaičius ėmė mažėti įr jų tepri- 
skaitoma tik 16,5%. * >

—-'Andrew Young savo drau
gams pasakoja,* kad preziden 
tas Sadatas yra; populeresnis 
negu prezidentas Carteris. Ku 
riai sumetimais jis žemintu 
Carterį, kuris jį paskyrė am
basadoriaus pareigoms?Norėjo išbėgti j užsienį 

ijĄSKVA? 4 Rądįjo pra 
ųešimu, š. m. gegužės 24 d. 

■yienas rusas Maskvis. aerod 
rome įlipęs į lėktuvą tuo; 
jau pąreikąlavo lakūnų, kad 

3.x- jį į|yežtųį; nžąienį. Jis „ .
randumą. bįew Yopke yra sudarytas BATUKAS,' kuris grasino išsprogdinti 'lėktuve Vehicle Licenses) ateinantiems Ji teisingai atsakė visus klan- '

Birželio 15 dieną Jordanijos 
karalius Huseinas ves 23 metų 

darni parduoti motoriniams vę-i amerikietę Lizą Halsty. Jam 
..žimams miesto leidimai — ‘sti-į labai patiko jos apdairųjnas. 
keriai (City of Chicago Motor ;įrai jį vedžiojo Dįspey.J^- ke.

labai atidžiai seka Jungtinių Tautų politiką, bet memo
randumo įteikti jis nedrįsta. Tuo tarpu Gečys su česoniu 
tai padarė. Jiedu ten važiavo ne savo vardu. Jiedu važia? 
vo “didžiausios lietuvių Bendruomenės” vardu. Jų bend
ruomenė neturi savo narių sąrašo, užregistruota tik vie 
noje valstijoje, bet visiems pasakoja, kad jie gali kalbėti 
Amerikos lietuvių vardu. Iki šio meto jie nepaskelbė, apie 
ką jie su Youngu kalbėjo ir ką jis jiems prižadėjo ar ne
prižadėjo.

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, esant tokiam reikalui, sušaukia Chicagos lie
tuvių visuomenės veikėjų susirinkimą, kuriame jis infor 
muoja visus, ką jis padarė, kokį memorandumą įteigė ir 

’galima tikėtis iš padarytu pą§tangų. Dy. Bobelis į pa 
sutarimą kviečia visus, kad žinotų kas daroma. Į įrtfc>rmą 
rines ALTo konferencijas gali ateiti ir ALTo kenkėjai,

Bombą, jei jo reikalavimas fiskaliniams 1978 — 1979 ne

jau lėktuve įvyko susišaudy'da liepos 1 d. ir baigiasi sekan- ų pirmąją iri greitą pagalba.

motoristų nė nežinojo, —42 metų Raymond Wangler 
- - ’ prisipažino, kad jis akmenimis

• išdaužęs katalikų katedros ke- 
. Dabar, miesto leidimai (lĮęe^“ilis langus. TeisėjuĮ j is prisipa

žino kaltu, o vėliu aiškinosi 
kodėl jis taip padarė; - -

- Z. Brzezinskis ^ętųrėjo tei
sės padaryti susitarimo 
bet jis perdavė Kinijos vadams 
prezidento nuotaikas dabartr 
nes įtampos metu. Pekinas ne
žinojo, kad Taivano vynausy 
be veda pasitarimus su komu
nistais dėl įginklų, "kurių ame-:

nebus pildomas. Žinoma, tuo tams. Fiskaliniai metai praside-

mas Ir lėktuvo “grobikas” metų birželio 30 dieną. Dau- 
buvo suimtas ir perduotas; gumas 
rililicijai. ' r ‘ ikad dabar “stikeriai” galioja iš-

----------------- įtikus (fiskalinius) metus.
— . Sovietų žemės ūkio mini- >:

s&nus, žinojo kelius ir, (kaip 
pavyzdinga skaute, galėjo teik

Gėčių trumpą pranešimėlį paskelbė, bet daugiau nė žo
džio.. 1 1' •

Kaip ten bebūtų, šiandien nėra jokios vilties laimėti 
Jungtinių Tautų asamblėjoje bet kokias lengvatas rusų 
karo jėgų pavergtai Lięįuyąį. Pralaimėti galima labai 
ę|ąųg, įet įą.imėtį į. nieko, t

(Nemanome, kad Gečys'su česoniu būtų norėję pa?
-- . .. . •- . r kenkti'Lietuvos byįai, bet Iriais sumetimais'jį§ nešė
kad sužinotų, ką organizuoti lietuviai daro ir ^3$ kuriuo tiktai lietuvių tautos pr-esas ga piliečiai jiems daužau hepar-

JAvTrrirfo’A'uoMd gėda toĮnam darbui kenUi. Tuo’tarpi Česohiį su gi pa^au^tį? duoda.

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

L. Bendruomenes Suskaldymo 
Dokumentai

(Tęsinys)

Bet koks bendradarbiavimas su Lietuvos okupan
tu, ar jo agentais, skaldo išeivijos vienybę, pritaria 
Lietuvos okupacijai, nuvertina mūsų savanorių, 

. karių, ąaulių, partizanų ir visų kovotojų sudėtas 
aukas ant tėvynės Lietuvos laisvės aukuro. Pri
taria mūsŲ tautos išnaudojimui, naikinimui, tautinių 

j švenčių, papročių griovimui.

Tokia L. B. vadovyl>ės veikla nesiderina su mū 
" su išeivijos siekiais. L. B. vaflovybė nesivadovaudama 

demokratiniu principu, organizacinėje veikloje, suktu 
būdu, užgrobė L. B. vadovavimą, ^nioningai laužo 
L/B. įstatus, nc\ykd° L. B. Garbe s Tesamo sprendinių. 
Skaldo, griauna L. B. gretas, šnieižią, juodina visus 
tuos, kurie nepritaria jos sauvaliavimui ir net deda 
pastangas išjunti Juos iš išeivijos lietuviškos veiklos.

Partinio dominavimo vedina, siekia perimti i 
savo rankas ALTo veiklą, o mūsų išeivijai primesti 
>avo diktatūrinę veiklą.

Tokia L. B. vadovybės veikla rodo jos visišką nuk 
rypnną nuo išeivio lietuvio tautinio kelio.

Negana to. LB nės vadovai dar ir bylą užvedė Ame 
rikos’ teisme prieš savuosius — Reorganizuotą Bcnd-

ruomenę, siekiačią pastoli kelią savivaliautojams LB- B. Tarybą vęikė taip stipriai, kad rinkimų komisiją 
nėję. Tai yra nuogi ir skaudūs išeivijos lietuvių skal- išmušė ir vėžių. Cicero rinkimų komisija neturėjo net 
dynio faktoriai. rįųkimų taisyįjįų, o apygardos rinkimų komisija ne

Nieks tokios didelės, skaudžios tautinio solidaru . tik jų nepainformavo, bet atsisakė duoti pasidaryti 
ino žaizdos sepadarė išeiviams lietuviams, kaip L. B. taisyklių nuorašą.
vadovybė, kurią sudaro frontininku — bendradarbiau'j L. B. VII-tos Tarybos rinkimų neoficiali būstinė 
tojų telkinys. " (buvo įrengta, 1973 m. gegužės mčn. 19-20 d. j. 1446

Kas užgydys tas skaudžias žaizdas, kas grąžins j So. 50 avė, Cicero, III. 
mūsų išeivijos tarpą vienybę, susiklausymą ir pasiti-| 
kėjimą vieni kitais?

Likimas mus atvedė į šį svetimą kraštą, kad vyk
dytume pavergtos tautos valią. Mūsų išeivijos pagrin
dinis uždavinys, iglikti gyvais lietuviais, išlaikyti lie
tuvybę, visais būdais ir priemonėmis padėti greičiau - . ..
atgauti tėvynei Lietuvai ir mūsų tautai laisvę ir nepri ( se balsavrm0 lapeliuose jiems pritariančius kandida- 
klausomybę. j , ■

I 3. A. Šatas — pžpildytus balsavimo lapelius dėjo
Į mūsų tautos ij valstybės laisvinimo darbus, visi į vokus jr' nešė į tikrąją balsavimo būstinę ir dėjo 

esamįe pašaukti, visi esame atsakingi, visi privalome J juos ant stalo Rinkimų komisijos pirmininkas tuos 
sujungtomis jėgomis ir prįempnėmis vykdyti išeivijos-- vokus _ laišįrus sudėjo j balsavimo urną, 
tautinę misiją.

Neoficialiai rinkimų būstinei vadovavo:
1. Dr. P. Kisielius, ėmė iš oficialios Cicero apy

linkės rinkimų būstinės (kiek tik norėjo) balsavimo 
lapelių ir nešė į neoficialią rinkimų balsavimo būs
tinę.

2. J. Arštikys, atžymėjo dr. P. Kisieliaus atnestuo-

klausomybę.

. r f 4. P. Butkienė — ėjo per Cicero gyventojus ir pra
Pavergtoji tauta laukia iš mūsų ne tylėjimo, ne leisti balsavimo reikalams pasinaudoti jų namų 

bendradarbiavimo su Lietuvos okupantu, bet vienio-. adresu, nes dr. P. Kisielius nori, kad “Lietuva būtų
, . ... •« « .v. « • -J. a« * t . _ _ | w __ w' ~ < .

laisva ir nepn klausoma .
LB-NĖS ĮSTATUOSE TRŪKSTA LOGIKOS IR . . 

TEISINGUMO

Liečia registruoto L. B. apylinkės nario sąvokos 
‘aptarimą. L. B. VT-tos Tarybos Prezidiumo pirminin- 

L. B. Cicero apylinkėje kai kurie kandidatai į L. kas V. Kamantas, dienraštyje Draugas Nr. 12, į974 m.

gos kovos, sutartinės veiklos, ištvermės įr neatlaidaus* 
reikalavimo “Laisvės Lietuvai, Laisvės. lietuvių lau-^ 
lai’’. -į tf v

PAPILDOMI JAV LB TARYBOS RINKIMŲ 
DUOMENYS : • i

sausio mėn. ^5 (J. visuomenei aiškina registruoto L. 
B. apylinkėje liefuviq sąyoką, aptaria ir priimtą JAV 
L. B. VI-tos darybos m. balandžio mėn.
28-29 d.d. Ne^ : ‘ ‘

Registruotas L. B. lietuvis yra tas, kuris:
a) raštu pareiškia priklausomybę Lietuvių Ben

druomenei, arba:

b) bent kartą yra sumokėjęs solidarumo įnašą 
arba:'

c) bent ksįrtą yra balsavęs Lr B. Ta^rbos rinki 
muose, arba:

d) apylinkės valdybos įrašytas į apylinkės kar
toteką, arba:

e) užsiregistruoja L. B. Tarybos rinkimų melų 
rinkiminėje komisijoje.

Toks L. B. apylinkės registruoto nąrio sąvokos 
aptarimas yra neteisėtas, neteisingas ir L. B. iždui 
nuostolingas. Neteisėtas, nes jis" prį^taraųja L. B. įs
tatų 11 -paragrafui, kuris “Tautinio susipratimo ir lie
tuvių vienybės ženklan, kiekvienas- netuvis, sulaukęs 
18 metų amžiaus, moka tautinio solidarumo įnašą’’.

Aptarimai registruoto lietuvio sąvokas, raidžių: 
b, c, e punktai prieštarauja L. B. įstatų 11 pąragrąfui 
ir 83 paragrafo raidžių f ir g punktams, nes jgi panei
gia solidarumo nuolatinio įnago mokėjimų ir ' įsire- 
gistravimą apylinkės valdyboje.

(Bus daugiau)
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DR. K G. BALUKAS 
■ KUMHIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGU* 

6449 Sa. Pulaski M. (.Crowford
TfL LU 5-8446 

Kfbna ^įįfuuf pa^l susitarimą, 
ri ^kMabmu 374-8004

PK G K BOBELdŠ” 

WWW IR 1L4PUM0 takų 
’* CHIRURGIJA

Talof. 695-0533
Fox Valfay Madid Cantor 

860 SUMMIT STREET 
kOUTE 58, ELfitN, ILUNoij

OR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikai 
Medicine* direkionu*

1938 S. H*nhtifn Rd., Westchester, fU 
^-LVT)Q6; J—8 darbo dienomis ir 

šeštadienį 8-3 vaL 
Tel.: 561-2727 arbe 562-2728

r BE 3-5893

' GYDYTOJAS CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ Alby LIGOS 

3907 West 103rd Stręt} 
Vahmdofi pagal suaiianmą.

DR. FRANK PLECKAS 
UČeTOMETRlSTAS 

kalba lietuviškai
2618 W. 71 St. TeL 737-5147

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
^contact lenkes”’

VaL agal susitarimą. Jžd?Tyta tree

A, Ą. Helen JęJsųĮ>onįs

BJKZĖNy KLUBO NAREI
Ęifžėjių Mybas

VINCAS VAIČEKAUSKAS

<uėjnė ir velėsi į Angolą, bet 
pasienyje nušovė. Iš viso Zai-

įnirus, joągjs vyrą J Tą, ĮiyvŲsj jjgajnclj MupP pirmii.ju-

M. ŠILEIKIS Šeimininkė (Tapyba)

NEDERA KALTINTI
BE PAGRINDO

įvykio Br. Ginčauskas kreipėsi 
į aukščiausįjį šio krašte teis
mą, kuris, apklausinėjęs daug 

Didžiai gerbiams Naujienų liudininkų, rado juc<s esant lo- 
redakt jriau, nuoširdžiai prašau jaliais šio krašto piliečiais,

< .Jūsų atspausdinti šį mano at-fgau$iai aukojusiais minė-
IJU.LĘ0NASSEIBLTIS sakymą mane neteisingai šmei- tiems dyvyrianis sušelpti bei 

INKSTŲ, eū$LĖ$ J'i žūsiu korespondentų slapukų kovai prieš Lietuvos pavergė-
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirti *—7 vaL v^k
Ofuo įeMa 776-2880 - 

R.ud.ncijos talaf.: 448-5545

Oft VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5«n#« prąkfikj, sp«_ MOTE R J |j8oi. 
Ofi*«* 2652 WEST 5»th Ši R'JET 
• Tel. PR 8-1223

j R. N. IR susirūpinusio ben- 
] druomenininko dienrašty straip 
Ldaguojamame dienraštyje sta- 
reipnius.

R .N. 1976 m t., o Susirūpinęs 
bendruomenininkas šiais me
tais tik tiek tekiinba prie kore
spondencijos, kiek reikalinga 
apjuodinimui apšmeižti savo 

(Oponentą — Bronių* Ginšaus- 
{ką. Tani reikalui kai kurias 

OKSO VAL.: pirm., anti’ad., trema. vi?tas Pat.vs sukūrę
ir 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^tadie- kaItlna Br’ Gmča«sM- Bet į- 

=MU 2-4 vaL popiet iy kitu laiku) domiausia kad abu slapukai, 
pagal siisitarirną

d domiausia, kad abu slapukai, 
į kaip susitarę, savi oponento 

— {galutiniam pribaigimui vis pri
mena jam prieš 4 metus įvyku
sį tą “garsųjį ir skaitlingąjį” 
JAV LB East Chicagos Įnd.’ ą-

I‘. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPžCDAS-FKOTEZlSTAS 

. Aparatai -’Protezai? Med. ban-
* tArSiapylinkės narių susirinkįjųa,’ ku-

2&50 Watt ęįrtf S|„ Cbfgwo. JJI. 60629 
T»>I.F.: pRcspect ^5084 ' 

---
yįsoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
>2443 WEST 63rd STREET 

Ttlfonai: PR 8-0833 ir pr 8-0834 
Naujojr Ba rba rosi r Ge nė' D r ishiy 

' ' ■ krautuvė.
. THE DAISY STORE 

Southwest Hwy Oak Lawn 
•\ ; : Tai. 499-131?

PERK^AŲSTYMAI ~’

MOVING
Leidimai — ®ilna apar.ud.

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tai. WA 5-8063 

f y* e a *r r*

MQVING
Apdraustas perieraustyraas 

' £ P'f'FiV
ANTANAS VILIMAS 

' Te). 3’76-1882 arba 376-5996

Mid PI45ASS

riaine vieną našlė, o kita vyrų 
gerbiama, sukvietusios juos Įr. 
jų draugus į- minėtą LB visuo
tiną susirįnkijną (tik todėl jis 
ir buvo toks skaitlingas) patie
kė raštiškai abiejų slapukų ko
respondentų minimus kaltini
mus, būk Br. Ginčauskas ir jo 
Šeima niekinę jųūsų tąyįos di
dvyrius Kalanta, Kudirką, ir 
Bražinskus bei Lietuvos partiza 
nūs, kovojusius prieš mūsų 
tautos pavergėjus komunistus, 

j Moterėlių gerfyėįąi susijaudinę 
■ trpė kpjomis ir šaukė; reika- 
ląiiĮcjaiųĮ fad B r. (Gįpcąųsko 
Šeimą, kaip raudonos blakės, 
atsistatydintu iš valdybos ir a-

• pleištų salę. Jaudrjntą piinia ne
beklausė Gincąųskų šeįpg?s’ aiš 
kinimo, kad čia yra šlykšti pro
vokacija ir jjcgėdjskai iš piršto 
išlaužtas melas, tęsė toliau ši
taip nekultūringai susirinkimą, 
begėdiškai niekindami garbin
gą lietuvišką šeimą ir kitus pa
dorius lietuvius^ bandžiusios 
ją ginti. Nenuostabu, kad po to 
baisaus lietuviškoje veikloje

ENERGY
WISE JAldoną Dfukui 

Tetot: HEwIpck 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 40629

; SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos Iš W0PA.

1490 kiL A. M/

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir- 
cį^diemo iki penktadienio 3:00 
-=3;30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
ępd pliectrjcify.

Don’t be a Bom Loser!

t bininkai susirėmimų metu nu kuriuos įsiveržėliai iš Angolos 
I šauti.

j — gairės pasienyje prancūzai; rėš valstybėje jau FfsU 200 bal 
| radp dar 20 boIlAodžią lųvonų,’ jųjų lavonų.

ją. Teisme, jau nebedrįsųsioms 
po priesaika meluoti, minetojns 
motei'ims grėsė didelė pinigipė 
bauda. Ginčauskų šeimai doyą- 
nojus ir nuo tos baudos, jos 
mielai sutiko per sekantį JAV 
LB E. Chicagos apylinkės vi
sų ^tiną narių susirinkimą tą 
jiems padarytą begėdišką 
skriaudą atitąityti.

1976 m t. LB METINIAME 
susirinkime savo pažadą gar
bingai ištęsėjo, prašydamos ji 
grąžinti Br. Ginčausko šei
mą į turėtas LB valdyboje pa 
reigas prieš jų sufabrikuotus 
šmeižtus. TUO tas negražus ir 
labai jau nekultūringas įvykis 
lietuviškoje veikloje būtų ii 
baigtas, jei R. N. ir Susirūpinęs 
bendruomeninkas iš naujo jo 
spaudoje nebekeltų. Ginčauskų 
šeima, nuoširdžia i ^įspėja visus 
korespondentus, n e t ū ri n Sus 
naujų įrodymų, o tik šmeižian
čius ją pasiremiant anuo 'ne 
garbingu susirinkimu bus pa.- 
•raukti šio krašto teisman.

Bronius (Įinčiauskąs

Gyy. Town of Lake apylinkėj, Chicajo, III.
Mirė 1978 m. gegužės 23 d., 5:15 vai. p. p. sujaukęs 51 metų amžiaus, 

Gimęs Lietuvoje. ' ’' r
Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Sofija ir kiti giminėse, dangai ir pažįstami 

Amerikoj ir Lietuvoj. Lietuvoj liko brolį ir sesuo.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage Ave.
Penl^ądienį, įgūžės 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į sv. Kryžiaus parapijos bažnyčia, o po yedulingą ‘ pamaldų, dus 
laidojamas ąv, Kazimiero Lietuviu kapinėse.
..VĮ SM.* Vinco Vaičekausko giminės, draugai ir pažįstanuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- 

' Davimą ir atsisvąįkinimą.
> Nuliūdę lieka:

Žmona, bfolįs, sesuo, giminės.
Laidotuvių Direktorįąi Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid

• r ’ Tei. 927-1741.

— Perų sosbpėje įvyko krūvi 
nų susirėmimų streikuojančių 
darbininku su kariais. Du dar

Gyv- 6413 S. Sacramento Aye., Chicago, III.
Mirė 1978 m. gegužės 23 d., 10:15 vąl. ryto sulaukusi 79 metu, amži

aus. Gimusi Lietuvoje, Rokiškio apskf., Svėdasų v-alsč., Eūikiu km.
Amerifeoję įs^yeno Įf) metų.
Pąliko pįįliūd^z vyras J^?ws, dvi dukterys — Lillian Gedwill. žentas 

Edmund,'if Olga Landoą/žentas Stanley, anūkai — Jępn su žmona 
Mariąnn, CpL Robert, ir Caroll, sunęnas Paul Baron su žmona Cecilia 
ir šeima, brolip duktė Helen Hęster, brolio sūnus Joseph. Stacy,* gyy. 
,Gąrįr; ląį}., ir fc^^iminės; draugai l^ei pažįstami.

Priklausė SLA’' 134 Moterų kuopai ir Biržėnų klubui.
Ketvirtadieni 5 vai popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Mąrgųettp

Sęštįdieni, gegužės 27 dieąą 10:00 vai ryto bus lydimu įs koplyčios 
į Lietuvių Tautįpės kapines.

Visi a. ą. Helen Jokūbonienės giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse įr pateikti jąį * pąskutinį pą- 
taraayimą fr atsisveikinimą. / . ‘

" Nuliūdę lieka:
vyras, -dukterys, žentai, anūkai, sūnėnai, dukterėčia, giminės.

Laįdoįyvių Dirėktorįps Dpngjd Ą. PpĮkgSj Tfrį 476-2345

KAPŲ PUOŠIMO DIENA ’’MEMORIAL DAY”
Lietuvių Tautinėse Kapinėse

įvyks įspūdingos apeigos
Lygiai 11 valandą ryto nuo kapinių vartų prasidės eisena aplink kapi
nes iki paruoštos estrados. Eisenai ir programai dūdų orkestrą pa
ruošė ir vadovaus PETRAS ZALŪ B A. DON_ VARNAS Post 986, va
dovaujamas komandieriaus BRU NO MIKĖNO ir pagalbinis moterų 
vienetas, vadovaujamas ponios ADELĖS POCIUS, dalyvius eisenoje 
pagerbs žuvusius karius, • Solo giedos ALGID AS BRAZIS. Atitin
kamas kalbas pasakys (įaktaras A7YTAUTAS P. DARGIS (M. D.) ir 
teologas EUGENIJUS GERULIS.
DĖMESIO, NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! LYGIAI 9 v. r. nuo 
Universal Savings and Loan Assn. (18th St. ir Hąlsted) išeis auto
busas ;(Valley Transit School Bus) ir sųsįos sekančiose vietose: prie 
Ridikas koplyčios, esančios 3354 S. Halsted St., • Darius-Girėnas Hali 
(44 S? W^tęrn Ąve.) ir prie Marquette Hall (69th ir Wester Ave.). 
Atgąj įCįkąg^ nuo papinių varpį išeis 5 valandą popiet. Kaina į abi pu
ses —4j00 — Būkite laikų nurodytose vietose.

Visus lietuvius kviečia dalyvauti ryošjąjnose apeigose

Prašome visus dalyvaus pavaikšpioti po šias gražias kapines, pamatyti puįkiijs paminklus ir pasirinkti vietą 
savam sklypui. Kapiniu pareigūnai suteiks' .Ttftns pageidaujamu informacijų.

UTJfŲANUN NATIONAL CĘ^fEBY. 8201 So. Kean Avp.. JysUcp. fli. 6p458. Tel. (312) 4580638.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas |Į mylės, nei p*s 
jį ateisime ir apsigyvensima". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai ąš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei ka^ išgip> mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo?. (Ąpr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet męs juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalis 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir paliečia kiekvieną, Ber eur yra mi
rusieji? J t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZaVI$T, 3715 Węst 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika E/ Evans 
s •

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Te!. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

Tek 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
AIARQUETTE FUNERAL HOME 
b/ 2533 W. 71st Street

Telef, 476-2^5-g

* 1410 So. 50th A?e., Cicero
| Telef. 863-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AĘSTJ TUTOMOgĮLĮAMS PĄSTATTĮI

Ckicacoc

Laid otuvię 
OireKtoriif 
Associacijos

į AMBULA^CJ
į PĄTAHHAVi 

MAS DIENA
S IR NAKTL

*
b TURIMIi* KOPLYČIAS
< VISOSE MIEŠTO
? DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS Ui LAURYNAS LABANAUSKAS

v. LITUANTCA AVENUE. Pkone: YArdi 7-34fiJ

1445 So. 50th Avė* Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*348 JSo, CALIFORNIA AVE. Phone; LAfąyette 3-157)

GEORGE F. RUDMINAS
SZ13 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArdi 7-1138-llSt

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3'

2424 WES1 69tn STREET RApvbUc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vii tink P
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pakw Hill*, 1JL 974-4411

P. L RIDIKAS
3354 So. HALoTED STREET Phene: YArda 7-ltll

1 Z MAUJIIMC* CHICAGO % ILL Thursday? May 1978’
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Juozo šmotelio

atlyginimo ir jokiu isiparei-Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

lėfonu

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardai

Adresas

pavardė ir vardas

Adresas

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

Tautiniu 
suvažiavi-

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 606CS

• Platinimo vajaus 
tinimui nemokamai

liall Frank ZapolU
pjoavi W-vstn st.

GA 4 UM

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentai -

LIETUVIŲ MENA 
SOX PARKE

lusurance, Income Tax
2951 W. G3rd SL Tel. 436-787*

Lietuviu Tautinėse

LAIKRODŽIAI Ir 1RAN0INYBM 

Pardavimai ir Taiiyaat 
1644 WIST 4Wfc STRI1T - 
T.Mj Mr*Uc 7-1941

RENTING IN GENERAL 
N u a m o s

17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 

lūdtahi,

• USnkau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede _______  doL

Pavardė ir vardas____________ :_________

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

kas, Sandaros redaktorius, da
lyvaus Inžinierių ir Architektų 
S-gos suvažiavime šį savaitga
lį So. Bostone. Ta proga jis su
sitiks su ALT Sandaros veikė
jais ir Keleivio redaktoriais.

htemal, —> Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siunti'

Pavardė Ir vardas _______

A. A. Auto Rebuilders- need auto- 
body and fender combination man 

Apply in person at ' 
3518 - 24 W. 63 St.

• or caU 776-5888.

ir Petronio propagandinės “Tė
viškės” draugijos.

Neseniai teko skaityti “Akira 
čiuose” dr “Vilnyje”, kad Šatas 
organizuoja ir kitą išvyką į Lie

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
7EMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS Į.

PIGUMELIS: už $7,700 galite yauti 
visaip padorų, kad ir nedideli narna, 
Tai palikimas Marquette Parke. Pas
kambinę pasakyki! savo telefonj. f

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

5 K A MB. labai modernus mūro na ->
mas ant plataus sklypo, tinkamas Šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-Čios ir 
Kedzie. $38,000. . -

MODERNUS 15 metų mūro naipas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta_ kokybė. Žema 
kaina. .. '

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

'damas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamus _______ doL

Namai, lemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laldtaą, 
Dirbu Ir užmlesėluosa grolt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. > 

Tel. 927-3559

Įprašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
ų Įsipareigojimu.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikią

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, 
iikviPtimai nildorni pilietybes pra-

C O O K
FOR PRIVATE PARTIES 

40-50 hours a week 
Apply in person: 

2300 N. Narragansett 
622-4310

NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Tdefonuoti: 
523-9367 arba 737-0397 

ALEKSAS

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezdenUs
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Yra gauti leidimai birželio 17 
šęsti Lietuvių Dieną, Chicagoje. 
Ją pradėsime paradu, kurio 
brandyolį sudarys lietuvių tau
tinių šokių grupėm ir sportinin
kų vienetai. Tautinių šokių grų 
peš jau registruoja Pranas Za- 
po!is *

Vėliavas neš Amerikos Legio 
•no Dariaus - Girėno postas, o 
didžiąją Lietuvos vėliavą neš 
šokėjų grupių atstovai ir mo
kytoją!. Lietuvos ir Amerikos 
himnus gros sol. Algirdas Bra
zis su Algiu Modestro orke
stro palyda.

Bus vėliau pranešta ruošos 
eiga bei programa ir jos' daly
viai. Bilietus įsigyti Sox Parke, 
jų kaina $3. Iš įvairių lietuviš
kų apylinkių eis autobusai. Apie 
juos bus pranešta vėliau.

Vincas Samoška, 
Lietuvių Perkybos Rūmų 

pirmininkas

REIKALINGI

SPINTELIŲ GAMINTOJAI
Ir dažytojai (Cabinet Sprayers) 

Pageidaujamas patyrimas ir susikal
bėjimas angliškai.

Kreipkitės asmeniškai.
SERVICE WOODWORKING

* 8900 So. Harlem 
Bridgeview, Illinois

GINTARO BALIAUS DEBIUTAN.TĖ JANET LYNN RUD
DY, Jean ir Jono Richardo Ruddy dukra, Chicago, Ill., šįmet bai
gia Marijos aukštesniąją mokyklą. Priklauso policijos kadetų or
ganizacijai. Kalba ispaniškai. Lankė lituansįtinę mokyklą. Yra 
laimėjusi, turės už precizinį jodinėjimą. Skmbina pianinu, mėgsta 
literatūrą. Pašventė daug valandų, pagelbėdama kraujo telkimo 
vajuje. Jos žodžiais “Nors nesu buvusi Lietuvoje^ bet iš mamytės 
ir močiutės pasakojimų pažinau savo protėvių žemę. Janet Lynn 
Ruddy ruošiasi agronomijos studijoms Southern Illlinois univer
sitete. Chicagos Lietuvių Moterų Klubas pristatys debiutantę Ja
net Lynn Gintaro baliuje birželio mėn. 10 d. Conrad Hilton vieš
butyje.

KAIP SUDAROMI
• TESTAMENTAI •
Tuo reikalu Jums gali daug 

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

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna' 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko 
mis formomis — $3.50.

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

Srautiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

». NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av. 
ihTcago, III. 60632. T*I. YA 7-599C

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

DtRISIO
$2—JC M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S9t puwmHtrf •utemoWh 
liability apdnotfnm p*e»lmn««<n» 

Kreiptis .. į 1 ?
A. LAURAITIS " 

S«. ASHLAND AVB. ?
52M77I

jiem/ paramai. Taip pat dėkų 
A. Spurgai, Cicero, III., atsiun 
tusiam $2 už kalendorių.

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

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

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

Knygos, kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, Ill. 60629

PLB KEIČIA KEIČIA KRYPTĮ
ši antraštė paimta iš “Nemu

no Krašto”, kur rašoma, kad 
PLB valdybos viecpirmįninkąs 
D. Šatas nuvežė į Lietuvą 20 už- 
jūrio mokslininkų lietuvių, kad 
PLR pagaliau pradeda keisti sa 
vo nusistatymą ir jos vado
vai ima ieškoti organizotų ry
šių su kraštu, su Lietuvos so
vietinės. respublikos įstaigomis, 
kad PLB vicepirmininkas juos 
nusivežė j tėvų kraštą soviet!- 
nių įstaigą pagalba.

Šios žinios beždžioniškai pa* 
kartote* k “Qfantoj* Kraite”

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenka rr 

nuomininkui
4243 W. 63rd 5L, Chlcaga 

TeL 767-0600.

B . “LIETUVOS AIDAI” 
' KAZE BRAZDZlONYTE, 

.— > PROGRAMOS VEDRJA *
J/ W0PA 1490 AM Fit at 9:30—10:00 p. m.

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

Telef. - 778-5374 . -

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQurrri gift parcels snvica
B«1 W. Htfe M, Chic^R, III. W4JF. _ T»L WA MTJy 
M» U. HaftfW CblcM*, IIL «MOt_ _ TH.

V. VALANTINAS

Didžiausios kailhj 
pusirinkimas 

vienintelį 
lietavį k&llinteką 

Chloagoje •—

«jgSkBURŠTEINA
263-582S 

nTeB (ištaigos) ir 
677443S 

(bate)

Mojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei_ lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Am< 
su juo susipažįstan! ‘ J* 
štamą grandlsę ne tik lietuviškos spaudos klėstė j imi 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerov , _ _
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų 
kalų renesanso. &

kūrinį. Vaišėmis rūpinasi Gra-‘ 
žiną Sturonienė. Visi prašemi 
susidomėti naujausiomis meno 
pajėgomis ir dalyvauti koncer-! 
te. Studija yra 730 \V. 30 St.,1 
te!. 182-1324.

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede ________ ddl.
f ■

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARDA N0REIKIEN1 ' ' 

tM8 Weft IMA St, Chietgo, HL W629 • Tel WA 5-3787 
PMeUf BftMrtaHmftf įvairi v rtkfe

MAISTAI Ii lUIOPOf lANOtLIŲ. *

— A. a. muz. Kazio Stepona
vičiaus paminklo • fondas, įstei
gtas “Pirmyn” choro, kuriam 
jis vadovavo 47 metus, per tą 
laiką džiugindamas lįetuvių vi
suomenę ne tik čia, bet ir ne
priklausomoje tėvynėje Lietu
voje. ‘‘Pirmyn” choro valdyba, 
globianti muz. K. Steponavi-

— Lietuvių Bendruomenės 
Cicero apylinkės ruošiamame 
bankete bus pagerbtas Aleksan 
dras Skopas, šiomis dienomis iš 
trukęs iš Sovietų Sąjungos.

— 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. TeI.247-5018. (Pr.)

— Muz. Manigirdo Mofekai- 
čio piano ir vargonų studijos 
mokinių rečitalis bus gegužės

21 buto mū 
šildomas dau 
metinių paja-

5 metu pajamos,

žaidimų
Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 

autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bos skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

^VELTUI
NAMŲ SAVININKAMS . . .

Mes užpildysime jūsų patalpas visai 
be jokio 
gojimų.

BRIGHTON PARKE: 
rlnis namas, gazu 
giau kaip $36,000 i 
mų, kaina
MARQUETTE PARKE: didelis mū

rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, $37,500į

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tai naujame 
lietuviams ir jų draugams •

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Tenka jiems tik palinkėti lai-] 
mingos kelionės ir kad kartu 
paimtų daugiau žmonių iš PLB 
fronto. Gal pat pirmininkas, pa- 
sikloniojęs sovietinėms įstai
goms, susigundys važiuoti?

Taigi matome, kad PLB ne
keičia krypties, bet bepakeiti- 
mų eina ta pačia kryptimi vis 
tolyn ir tolyn, ko! prieis liepto 
galą.

Edmundas J. Bitinas iš 
šiaurinės miesto apylinkės bai
gė Illinois Technologijos insti
tutą magistro laipsniu su spe
cialiomis studijomis tyrinėjimų 
operacijose, lame pat institute 
jis prieš I melus yr i įgijęs ba
kalauro laipsnį komputerių o- 
peravime ir buvo pakviestas In
land Steel B-vės dirbti šioje 
srityje, šiemet institutas išleido 
635 studentus ir gavusius mok
slo laipsnius. Išleidžiamų sąra
šuose taip pat yra J. Dagys, G. 
Genlyla, K. Martinkus, S. Kup
rys ir V. Olšauskas.

KREIPKITĖS 
TEL. 745-8712

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak

<Pikniką£?«#g^in<^^ 
čįų sodelyje ir salėje šm. gegu
žės 28 d., sekmadienį. Pradžia 
12 vai. Rengia Chicagos Angli
jos .— Britanijos lietuvių klu
bas. Muzika, pietus..baras ir vi
si kiti pikniko įvairumai.

Klubo valdyba
— Petras Stravinskas skaitys 

įdomią paskaitą tema “Krikšči
oniškosios labdarybės (Caritas) 
bruožai” gegužės 28 d. 11:30 
vai. ryto šyč.< P-Jės Gimimo pa
rapijos salėje. Rengėjasi — A. 
L. R. Kat. Federacijos 44-tas 
skyrius kviečia visus atsilanky
ti. (Pr).

— Juozas Bausys, South Hol
land, Ill., pratęsdamas prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $10 auka. Dėkui.

— Dėkui Justinui Šidlauskui 
is Marquette Parko už anksty
ba prenumeratos pratęsima ir 
už ta proga atsiųstus ?7 Nau-lnally

— Respublikonų 
grupių tarybos 8-tas 
mas bus gegužės 26-28 d. Hyatt 
House viešbutyje, Pittsburgh, 
Pa. Manoma dalyvaus 28 lauž
tinės grupės, viso apie 600 at-j 
stovų. Kalbės žurn. Michael No-j 
vak, sen. Robert Dole, amb 
George Bush ir Gub. John Con- Inž. Grožvydas J. Lazaus- 26 d., penktadienį. 7 vai. vak. 

Jaunimo centre. Lietuvių ir pa
saulinio mastd kompozitorių 
kūrinius atliks. Vida Darni j Onai
tytė, Suzanne Miller, Vita Žu
kauskaitė, Aleksandra Gražytė, 
Beatričė ir Violeta Sturonaitės, 
Saulė Brakauskaitė, Laura Pu-: 
triutė, Nida*ir Silvija Bįchne- 
vičiutės, Beth Ann Eakins, Va
lerie Maze, Dalia Sabaliauskai
tė, Jūratė Avižienytė, Alvydė 
Eitutytė, Lina * šaulytė, Debra 
Kosary, Laura gaudutė, Sofija 
Daukutė, Grasilda ir Vita. Rei- 
nytės, Jonas Gražys, Vytas šau
tis, Andrius Narbutis, Audrius; 
ir Petras Remeikis, Darius ir 
Ritas Pavilionis, Povilas Stro- 
lia, Leonas Puirius, Jose Mana-, 
ligod, Arūnas Polikaitis,; Vikto
ras Radvilas, Marijus Kelečius 
ir. Vitas Laniaus&as. Užbaigai 
M. Motekaitis gros J. Brahmso
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prisidėti prie paminklo staty-J 
bos. Savo aukas galite įteikti! 
‘•Pirmyn” choro nariams. Dėl 
informacijų skambinti Juozui 
Vieraifliui, lel. 434-6315 po 5 
vai. vai. Paminklas bus šven
tinamas gegužės 28 d. 12:30 vai.

kapinėse.

Naujienų vadovybė ir Platįnimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skai’ 
i- 

, _________ ________ lerikos lietuvių dienraštį,
it ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 

bet ir visos išeivijos 
bendromis Jėgomis

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
• . ’ . \ - • . - , I z'

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla- 
IaL.: -------- -f - —~ _ — -

— Klemensas čeputis, Muski- 
gan, Mieli., platinimo vajaus 
proga tapo Naujienų skaityto
ju. Nesenai jis buvd susitikęs 
su artimais draugais bei gimi- 
naėiais, kalinėjo apie lietuviš
kus reikalus ir lietuvišką, spau
dų. Naujasis mūsų skaitytojas 
K. Čepulis yra Lietuvos karino 
menės kapitonas ir inžinierius. 
Malonu girdėti, kad mūsų tau
tiečiai svarsto tarpusavyje lie
tuviškus reikalus ir padaro tei
giamas ir pozityvias įšvadas. 
Dėkojant inz. K. čepučiui už 
dėmesį Naujienoms,;‘<x jo drau
gams už teligiamą įtaką, gerą, 
žinią malonu skelbti visiems 
čkaitytojams.

— Ponia Bronė Smolenskas 
iš Marquette Parked pratęsda- 
ma prenumeratą, parėmė Nau
jienų leidimą $7 auka. Tos apy- 
linkės tautietis užsisakė N’aujie-piaus paminklo statybos fondą,! 
nas 3 mėnesiams tinkamesniam] maloniai kviečia Jus savo- auka Į 
susipažinimui.’ Dėkui už auką* 
ir už dgmesį Naujienoms ir jų 
platinimo vajui.

— Jūrų šaulių švyturio kuo
pa Detroite paskyrė $10 Naujie
nų paramai ir tą auką atsiuntė 
per mūsų atstovą ir korespon
dentą Antaną Sukauską. Dėkui 
valdybai ir visiems tos kuopos 
šauliams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio,

dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės 
” ‘ame motelyje prie pat pajūrio/ naudotis privačiu 

)ariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengta

INGS




