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KUBOS KAfi
ALTO VADOVYBĖS SIMPOZIUMAS 

BALTIMORĖJE
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas ir trys vicepirminin 
kai gegužės 21 d .buvo nuvykę j 
Baltimore, Md., kur įvyko Al
tos Visuomeninės veiklos komi
teto suplatuotas simpoziumas su 
vietos lietuvių veikėjais.
i' Gausiai lietuviams^ susirinkus^ 
į Uetuvių namus, simpoziumą 
atidarė Baltimorės lietuvių drau 
gijų tarybos pirmininkė Elena 
Armonienė; pasveikindama^ at
vykusius svečius, dėkodama už 
atvykimą. Simpoziumui. pirmi-j

Moteris norėjo 
išgelbėti kalini

MARION, ILL. — Viena mo
teris, kurios asmenybė dar neiš 
aiškinta, nusisamdžiusi helikop 
terį, norėjo ginklu priversti la
kūną nusileisti, j Marion fede- 
ralinį kalėjimą ir iš ten išvežti 
viena kalini.

Tarp helikopterio piloto ir mo 
ninkavo dr. Leonas Kriaučeliū-j terš įvyko imtynės, kurių metu 
nas.' j pilotas atėmė iš moters ginklą.

' Kai moteris išsitraukė antrą pi
stoletą iš rankinuko, lakūnas ją 
nušovė.

Helikopteris buvo nusamdy
tas St. Louis mieste. Moteris 
prašiusi nuskraidinti ją į Cape 
Girardeau, Minesotoje, bet heli
kopteriui pakilus į orą, įvyko m i 
nėta tragedija.

Teodoras Blinstrubas savo kai 
boję ’nušvietė Amerikos Lietu
vių Tarybos tikslus^ir darbus. 
Dr. Kazys Šidlauskas iš teisinės 
pusės pąnagrinėjo Helsinkio su 
sitarimus bei Belgrado konfereh 
ei jos darbus. Altos pirm. dr. 
Kazys Bobelis išryškino Lietu
vos bylos padėtį po Helsinkio

*. ir Belgrado, pąįęžžė iškalą ruo 
štiš hąujai Madrido konferenci-

ažiojo1 apie lietuviu susHaifkia- 
mą-’ paramą Washingtone. , ----- TV’—
VRrsėkmmgo simpoziumo, sve reikalams, 

SMJ3- Chicagos ir simpoziumo
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ANGOLA IR KUBA ATSAKINGOS UŽ 
•PADARYTUS NUOSTOLIUS

JAUNIMO TALENTŲ PASIRODYMAS CICEROS SCENOJE
Rengėjai — (R.) L. Bendruomenės apyL valdyba. Vaikučiai'ir paaugliai, atlikę programą, pa

rodę savo kultūrines pastangas. Užnugaryje vai kūčių stovi, iš kairės ponia Balčiūnienė, apdova
nojusi scenos programos atlikėjus gintaro Išdir biniais, S. Palionienė, tautinių šokių mokytoja. Z. 
Juškevičienė, programos pravedėja. . 4

KODĖL DARBININKAI NORI BĖGTI K Arafatas pasižada 
SOVIETIŠKO “ROJAUS’? BEIRUT. — Palestinos išlai

Žinome, kad Kuba ir Angola apmokė ir paruošė 
Įsibrovėlius Į Zairę, — sako JAV prezidentas 
CHICAGO. ILL. —Kuba ir Angola paruošė Įsibrovimą gink

luotų gaujų j Zairę ir yra atsakingos už žmonių žudynes bei pa
darytus nuostolius. — susirinkusiems žurnalistams pareiškė pre
zidentas Jimmy Carter.

Diktatoriaus Fidel Castro pa- —" 1 ‘ _ _ —
skelbti pranešimai, kad Kuba, ATn71TlQ HlIlHvplv 
nieko bendro neturi su invazija nlCUlilO UlUUdCLU 
Į Katangos provinciją yra netik-Į TlllOcf 
siūs ir melagingi. Turimos ži-J ILUUoLvlluo 
nios aiškiai sako, kad ne tik Ku- > r,TTTxT^rr-^x’ nbos kareiviai Angoloje paruo- j _ ASHING Oi . . rez, 
šė įsiveržėlius, bet prie šio dar-'Ca[ter:s ^vo P^jejams 

ir biudžeto direktoriui sumazm- bo prisidėjo ir dabartine Ango- • , , , . , .. . J , . 6 ti 1980 metu vaistytus sąmatojlos vyriausybe. , .. .x - , . „ _deficitą 37,0 du. dol. Tų LuSO m.
Kenijoje paskelbta žinia, kad valstybės .sąmatoje nenumato- 

Rytų Vokietijos kariai vadova- ma mokesčių sumažinimo, ne- 
vo įsibrovimui j Zairę, taip pat bus didinamos išlaidos sveikatos 
netiksli. Galėjo būti’vienas ki- reikalams ir nebus kitokių di

rsvinimo organizacijos vadas Ja-]tas v°kietijos komunis- dėsnių išlaidų, kurias preziden- 
•-jno teatru ir’ sporto aikščių. II-: sir Arafat gegužės 25 d. užtik-l^as.' Pasidėjęs prie įsibrovimo į,i'- —1

Brezinskis užtikrino
iPrez. Carterio patarėjas sau- 

’ ___ , besilankyda-
damas Azijoje, užtikrino Pietų 

SvaFK-^avai^itir Altos] gorėjai, kad nebus atsisakyta' 
vadovybės žmor.ės turėjo pro.l taikos darybų, liečiančiu Korė- 
gps’?<ūsjpašnti ’' su': Baltimorės 
lietuvių veikla .savo centre—Lie 
tu^ N^TKwe. , be to r— buvo 
pakviesti paviešėti poeto N. Ra-

' štenip' šeimoje.
Kitas ’ Altos simpoziumas į- 

vvks- Bostone. Mass., birželio
10 dieną.

, ALT Informacija 
t • * .* i

Brangūs vyriausybės 
įsakymai

WASHINGTON, D. C; — Vr 
riausybės įsakymai bei regulia- 
minai dažnu atveju yra tie kal
tininkai, kurie pabrangina pro
duktą ir padidina infliaciją. Pa
vyzdžiui, žemės ūkio departa
mento taisyklės, liečiančios le
dų —• eiakrimų skonį, spalvą ir 
•r§vaizdą bei priedą kenksmingu 
mą sveikatai, pakeltu ledu kai
ną šeši centa>s už galieją. 
Todėl prezidentas prieš mėne
sį pareiškė, kad jis stengsis su
mažinti bei suprastinti taisyklių 
reikalavimus, kad nors šiek tiek 
tuo sustabdžius infliacijos didė 
jimą.

ją. ...v . ....

šiaurės Korėja.skelbia, kad ji 
noriai derėtasi dėl taikos ir ge
rų santykinių Pietų Korėja,bet 
ji tai negalinti daryti iki prez. 
Park Chunk ’Hee sėdi-preziden
to kėdėje.

Margaritos - Snow
don skyrybos

LONDONAS.—Princesės Mar
garitos ir jos vyro lordo Snow
don skyrybų bylą teisėjas išspre 
ndė teužtrukdamas 1,5 minutes 
ir kuri kaštavusi tik 29 dol,

Prieš 18 metų jų vestuvės Lon 
done buvo atšvęstos labai iškil
mingai.

Gubern. Thompson 
taisys gatves

GubernSPRINGFIELD.
Thompson pasiūlė skirti sky
lėms užtaisyti gatvėse 75 mil. 
dol. sąmatą, dvigubai daugiau, 
kaip jo varžovas . Į gubernato
rius J. Bakalis

kalendorsus
Gegužės 27: Restituta, Augusti
nas, Neringa, Saulytė, Gindas, 
Augmantas.

Gegužės 28: Devintinės, Mar 
garita, Emilijus, Rima, Augis, 
Jogirdas.

Saulė' teka
— 8:14.

Črts Ifltas ir drtgmk'

leidžiasi

MASKVA. — U. Š. News
World Report korespondentas i gas' dalbo j valandų dienas už- rino Libano vyriausybei, kad pa J 
Maskvoje rašo, kad komunisti-į baigus, nėr<i kur dėtis; slampti lėstiniečių partizanai pasitrauks 1 

'ąpipas iš kampo. daž-! iš pietų Libano, didiųjų Libano 1 
miestu—4r bendradarbiausj su J 
Jungtinių Tautų taiką prižiūriu 
čfais karių daliniais. Bet pales
tiniečių populiaru.3 frontas pa
neigia Arafato pareiškimus ir 
sako, kad Arafato pažadai Liba
no vyriausybei jų. nėsaisto.Jie ir 
toliau siengsfe ■ lįsikųrti • pietų 

į Libane arčiausią! Izraelio sie- 
rDOS. / - '

dė Rusija .jmmigtinai. tvirtina, _nėjama kapipa;
jog Rusija yra ' dartrinlnkų *ro- inausiai lešfcma linksmybės al- 
jus, bet praleistų darbo valandų kohdyje. Ir geriama be saiko”* 
skaičius, stipriau pasireiškian- užbaigta laišką gumos fabriko; 
tis alkoholizmas, nepasitenkini-darbininkas KazacŠsstan*. , 
mąs darbe ir gyvenime sako ką, —— -------
kitą. Ir tai, pasak koresponden- 'RorliinUllčn *
to, patvirtina Jori Orlovo teis- Vdl UllttltKU ¥ dUdi 
me pateiktas disidentų dokumen trynio ThfkYnnanno 
tas. Jis nušviečia mažai uždir
bančio Sovietų Rusijos darbinin 
ko savijautą ir norus išbėgti S 
sovietičko'^rojaus” į kitus kra
štus. ieškant geresnio gyveni
mo.

Disidentų dokumentas; teisin 
gas' • ar * iški^pytas, Karaliaus 
poįų įstatytų pareigūnųf^nany- 
muL yra tikj.pastangos susilpnin
ti ar išardyti Sovietų Sąjungą. 
Tačiau riklesni tyrinėjimai ro
do. kad komunistų išgarsintame 
darbininkų^ “rojuje”, dėlei mažo 
našumo-ir blogo darbininkų at
lygini mo, atsakomybę turi pati 
Sovietų Sąjungos “rojaus” sis
tema. ;

Komunistų . partija, įmonės 
direkcija ir patys darbininkai 
pripažįsta, jog darbo našumas 
Rusijoje mažėja. Tai aiškėja 
tuo laiku, kai Rusijoje žaliavų 
pristatymo kiekiai mažėja fr 
kurie vis sunkiau prieinam*, kai 
anksčiau buvusi gausi ir pigi 
darbo jėga, dėlei mažėjančio 
gyventojų prieaugliaus, vis ’sun 

fkiau bepapildomą. *’

- Disidentai skundžia
^Soviete Rusijos tepatenkinta 

darbininkija* skunAziasi, kad vy 
riausybės sukurtos* taip vadina
mos darbininkų unijos eina kar
tu su įmonės direkcija, pastaty
ta" komunistų partijos. ir kad 
jos tikslas yra prižiūrėti darbi
ninkus. bet ne pagerinti* darbi
ninkų darbo sąlygas ir Atlyginti 
mus. Ir tai patvirtina pats ko
munistų partijos oficiozas. “Pra 
vda” paskelbdama vieno darbi
ninko laišką iš Kazachstano, iš 
centrinės Arijos. Laiške rašo
ma r wčia gyvenimas-sunkus ir 
kanktrartfo. "TOr

Darbininkų vadai ■ 
remia Thompsoną 

• ' 4 •,

- CHICAGO.. —. ĘHnojaūs'.dąrti - • - • i ...
bininkų unijų vadai? kur’re-atštoį . ^T°^e. palestiniečių
vauja^per 400^,000 darbininkų. | t^rpe-gračiausiai ves prie
pranešė, kad jie - rems gubern. < politikos ir partizani-

jiudkdvu.Thompson -kandidatūrą- būsi; 
muose rinktinuose.. Taipgi 185< 
000 vežikų unijos taryba yra nu 
balsavusi paremti gybern. Thorn 
psoną.

Gal tais ar kitais sumetimais, 
prez. Carteris gegužės 25 d. at
skrisdamas į Čikagą pranešė gu 
beraitoriui, kad jis neatvyktų j 
aerodromą jo sutikti.

Britu liberalai pasi- 
traiiida iš koalicijos

LONDON.—Anglijos liberalų 
partija pranešė, kad • ji darbo 
partijos sudarytą vyriausybę, 
vadovaujamą ministerio pirmi
ninko James Callaghan, nera
šanti tik iki liepos 31 (L, kadan
gi darbo partija-silpnai remian
ti "darbo Įstatymų projektus.

Dabar Anglijos parlamente 
liberalų partija turi 13 narių. o 
darbo partija — 18.

r. Naujos Čikagos
Įmonės

CHICAGO. Čikagos mies
to mėra$ Bilandic pranešė, kad 
JAV prekybos departamentas 
paskyrė 24 mū. dol. paramos Či
kagos miestui, tikslu išplėsti bei 
pritraukti naują jmonią. šalia 
to, numatoma, kad keturios 
įtermės su 182 mil. dol. kapitalo 

čikajiftfa Jos

Zairę, bet patys ssvarbiaųsieji 
organizatoriai ir įsiveržimo pa
rnešėjai buvo Angoloje laikomi 
Kubos kariai. /

Prezidentas Carteris /repas-* 
kelbė žurnalistams, kokius duo
menis jis turi apie Kubos įsivė
limą į Zairės invaziją, bet reikia 
manyti, kad nelaisvėn paimtų 
karių liudijimai tai patvirtina. 
Galimas daiktas, kad nelaisvėn 
paimtų angoliečių ir buvusių ka 
tangiškių liudijimai tvirtina tą 
pati.

Visa tai buvo daroma su so
vietų valdžios atstovų, esančių 
Angoloje, žinia. Jeigu rusai ne
būtų teikę ginklus ir aprangą 
angolieciams bei katangiečiams, 
tai kubiečiai nebūtų galėję jų 
paruošti karo veiksmams. Pran
cūzai, belgai ir patys Zairės ka
riai paėmę nelaisvėn didoką 
skaičių įsibrovėlių.

Valymo akcija dar ir šiandien 
tęsiama. Prancūzai krečia kiek
vieną įtariamą šavos provinci
joj kaimelį ir namelį. Prancū
zams pavyko paimti nelaisvėn 
kelias grupes Angolos karių, ve
dančių nelaisvėn katangie-

tas rekomendavo šiais ar atei
nančiais metais. Atvirkščiai: 
1980 metų biudžete bus stengia
masi išlaidas mažinti.

Prezidentas pagerbė 
Bob Hope

WASHINGTON. D.C.— Prez. 
Carteris Baltuose Rūmuose su
ruošė priėmimą komiko Bob Ho 
pe garbei, kuris yra jau sulau
kęs 75 m. amžiaus. Bankete da
lyvavo per 500 asmenų.

Prezidentas sakė, kad 
prašė p. Hope pasilikti ir 
voti, bet jis turėjo, kad
kus savo lovą, lipti į medį. Į tai 
Hope atsakė: “Ačiū už pasko
linimą mūsų namų. Dievas žino, 
kad mėk už jį sumokėjome”... ‘

Amy 
nak- 

pasie-

- ‘ Riaušės Peru 
valstybėje

LIMA—Perų valstybėje ke
leriopai pabrangus pragyveni
mui, gyventojai tuo kaltina vy
riausybę ir nepatenkinti metėsi 
į gatvę, streikuoja ir kelia riau
šes.

Vyriausybė dekreto keliu įsa
kė pakelti žymiai kainas gazo
linui, elektrai, transportui iri čius. 
maistui, kas ir sukėlė gyvento
jų nepasitenkinimą, ypač, kad pranešimai sako, kad preziden- 
tūo pasinaudoja pogrindis ir vy 
riausybės opozicinės grupės.

Karinė Perų vyriausybė, ajr 
kaitinusi politikus ir žurnalis
tus. gegužės 25 d. vienuolika jų 
susodino į karinį lėktuvą ir iš
vežė į Argentiną.

Iš ;Washingtono ateinantieji

Teisėjas Marshall
WASHINGTON; -£1967 m. į 

vyriausią Amerikos teismą se-_ 
nato patvirtintas teisėjas juo
dosios rasės Thurgood Marshall 
jau sulaukė 70 metų amžiaus 
Jis turėjo širdies priepuolį ir 
sėrga plaučių uždegimu, bet ne
mano pasitraukti j 72.000 dole
rių dydžio pensiją.

— Gerald Ford mano, kad 
prezidentas Carteris privalo 
tuojau - įspėti Sovietą Sajuniją 
441 kąra veiksmų Pietų Afri
koje,

tas Jimmy- Carteris labai pasi
piktinęs sovietų intervencija 
Pietų Afrikoje. Sovietų diplo
matai pasakojo, kad jie nesiki
ša į Angolos, o dabar Etiopijos 
ir Zairės reikalus, bet iš Afri
kos ateinantieji duomenys rodo, 
kad rusai labai aktyviai dalyva- 
vavo ir šiandien dalyvauja kiek 
vienoje..Pietų Afrikos invazi
joje.

x į

Juodą darbą Angoloje ir Etio 
pijoje atliko Kubos kariai, bet 
maistą, amuniciją, ginklus ir 
įsakymus . kubeliams duodavo 
ir tebeduoda rusai.

Prezidentas Carteris ruošia 
smarkią notą Sovietų Sąjungai. 
Amerikon atskridęs sovietų už
sienio reikalų ministeris Andrei 
Gromyka tariasi su valstybės 
sekretorių Cyrus R. Vance apie 
strateginių atomo ginklų susi

Liaukemiją iššau
kiantieji chemikalai

WASHINGTON. DC. — JAV 
vėžio tyrinėjimų institutas pra
neša, kad gumos įmonėse, ypač 
padangas gaminančiose, vartoja 
mas chemikalų preparatas—mi
šinys. kuris yra pavojingas žmo 
gaus sveikatai. Jis iššaukia 
kraujo liaukemiją.

Kas tai per mišinys, iš kokių 
chemikalų jis sudaromas— pa
dangas gaminančios b-vės, nei 
vėžio tyrinėjimų institutas ne
pasako.

sovietų 
nemalo-

Carteris

'paraišką noro p

ma tv^ .:.i prezidentu Carteriu, 
bet pats prezidentas visai neno
ri su Gromyka kalbėtis. Prezi
dentas turės pasakyti 
mini storiu i kelis labai 
nius dalykus.

Be to. prezidentas
nori pirma pasikalbėti su Z. 
Brzezinskiu. buvusiu Kinijoje ir 
keliuos? Pietų Azijos kraštuose. 
Prezidentas nori patirti Brzezin- 
sskio įgytas žinias. Jeigu jos pa 
tvirtintų Amerikoje turimas, 
tai prezidentas tikrai Gromykos 
neprimtų ir su juo visai nesi
kalbėtų. Atrodo, kad kiniečiai 
yra gana tiksliai informuoti 
apie sovietų kąro> vadų planus 

>veitemuis.



M. Maekevtčta*

KRITIKA IR TIKROVĖ
buvo išspausdintas J. Klauseikio 
straipsnis “Laikinoji Vyriausy
bė ir teisė”. Tai atsiliepimas į 
mano pasikalbėjimą su žurna
listu V. Bakunu. kuris buvo iš- 
pausdintas Naujienose kovo 
mėn. 15, 16 ir 17 d. d.

J. Klausykis r^?r: “Naujienų 
Lendiadarbis VI. Bakūnas ko
vo mėnesį surašė pasikalbėjimą 
su buvusiu laikinosios vyriau- 
sybis teisingumo ministru, vė
liau teisingumo tarėju, nacių 
kalintu teisininku Mečiu Macke
vičium. Įžangoje VL B. paste- 

jog pakęsti gal net kontro
versiniai klausiniai apie 1941 
m. sukilimą Lietuvoje.”

“Kovo 15 d. Naujienose iš
spausdinti šitokie M: M. žodžiai: 
“Laikinosios vyriausybės mini
strų kabinetas 1941 m._ liepos 
mėn. 2 d. savo nutarimu — po
tvarkiu, panaikino visus Lietu
vai primestus bolševikinius ir 
sugrąžino gyveniman Nepri
klausomos Lietuvos įstatymus, 
t. y. teisę, veikusią Nepriklau
somoje Lietuvoje iki 1940 m. 
birželio mėn. 14 d.”

; - u--; ' - r- 
loliau Naujienų, kovo 16 

numeryje išspausdintas to pat 
M. M; toks tvirtinimas:” Taigi, 
antras okupantas — vokiečiai 
buvo pastatyti prieš įvykusi 
faktą, prieš Nepriklausomos 
Lietuvos teisės pilną atstatymą^ 
ir egzistavimo realybę.”

“Abu čia pacituoti Mečio 
Mackevičiaus teigimai yra pra
silenkimai su teisybe’’ (m. p.)

Taip mano pareiškimą verti
na okupacijos metu buvęs Vil-

• ka viskio apylinkės tardytojas 
rašantis J. Klauseikio slapyvar
džiu.

Argi tikrai parsilenkta su 
^teisybe?
• Cituoja Saliam<no Baltūsio, 
•buvusio 1934-38 m. Nepriklau-
• somos Lietuvos Apeliacinių

Rūmų teisėjo, 1939-41 m. Vy
riausiojo Lietuvos Tribunolo 
teisėjo, 1941-41 m. Apeliacinių 

(Rūmų pirmininko ir Vilniaus 
Universiteto teisių fakulteto do
cento, tuo pačiu klausimu pa
sisakymą (žiur. jo str. ’’Lietu
vos Teismai”, Sėja, 1974 m. nr. 
1, 1, pusi. 31-32).

Saliamonas Baltūsis rašo: 
“Sovietų Sąjungai 1940 in. VI.

He veikė visai savarankiškai, o 
vėliau padėth pasikeitė* Pradė
jusi veikti Liet Vyr. Tribuno
lą, jam padirbėjus vięš T mėn.

Vokiečių okupacinė valdžia 
1942 m. vasario mėn. panaiki
no, o Apeliaciniai Kūmai buvo 
perrefornruoti ir kai kurios 
Vyr. Tribunolo funkcijos pėrė-į 
jo vykdyti jiems, kaip pasilikū- 

Įslam aukščiausiam 1 teismui.! 
Taip pat buvo išimtos iš Lietu
vos teismų kompetencijom kai 
kurios bylus; pavJciv. ir baudž. 
bylos, lietusias žydus ir tokie- Į

vos Vyr. Tribunolas, Apeliaci
niai Rūrai ir apylinkių teismai 
greitu laiku buvo panaikinti ir 
jų vietoje buvo įsteigti bolše
vikiniai teismai, būtent — bol
ševikinis auksciąusias teismas 
ir apylinkių liaudies teismai, o 
apygardų teisinai buvo perre
formuoti. Visi buvusieji teisė
jai iš tarnybų buvo atleisti, 
naujų paskyrimų teisėjų vie
toms užimti jie negavo.

1941 m. birželio mėn. bolše
vikus iš Lietuvos išvijus, visi 
prieš jų okupaciją veikę ben
drieji teismai vėl tuojau atsis
tatė ir jie, išskyrus Vyr. Tribu
nolą, veikė iki Sov. Sąjungą 
1944 m. Lietuvą vėl okupavo 
antrą kartą.

Jie buvo atstatyti susidariu
sios Laikinosios Lietuvos Vy- 
raiusybės, kuri, deklaravusi 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybę, be kitų jos atliktų dar
bų, bolševikų okupacijos metų 
Lietuvoje įvestus bolševikinius 
Įstatymus panaikino ir vėl at
statė prieš jų okupaciją Lietu
voje veikusius įstatymus, jų 
tarpe taip pat ir 1933 m. Teis
mų santvarkos įst. Į teismus 
vėl grįžo juose prieš bolševikų 
okupaciją dirbusieji teisėjai, o 
kur buvo susidariusios spra
gos, ten buvo paskirti kiti žmo
nės. (m. p.).

“Vokiečiai, užėmę Lietuvą,

čius bei jų turią/visos politinės! 
bylos , . . Atsistatė teisinau! 
kaip ir anksčiau, bylas sprendėm 
ir sava grendimus skelbė 
“Lietuvos Respublikos vardu”, 
ir tas truko gana ilg^ laiką, bet . 
paskiau Vokiečių okupacinė 
valdžia buvo patvarkiusi, kad 
sprendiniai būtų skelbiami “įs
tatymų vardu”.

“Savo interesam s Lie t u voj e 
apsaugoti Vokiečių okupacinė 
valdžia turėję įsteigusi savo at
skirus vokiškus teisinus.

Mūsų teismai, kiek tai buvo 
įmanoma, stengėsi visais būdais 
išsaugoti nepriklausomos Lie
tuvos santvarką bei teisę ir dėl]

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMHfTAl

(Tęsinys)

Bolševizmo metai
Vertimas.

I

Visai slaptai. Egz. Nr. 1 

SPRENDIMAS NR. 002
Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos vardu 

1941 metais sausio 14 d'eną.
Teisiamieji Miliauskas ir Kazlauskas, bū^ariii anti- 

sovietiškai nusiteikę, v'są 1940 metų rugsėjo mėnesį siste 
mingai tarp pulko kovotojų vedė antišovietinę propagan 
dą, nukreiptą prieš karinės priesaikos priėmimą, Ir 1940 
metais rugsėjo 26 dieną dalyvavo antisovietiniams išsto
jime.

Be to, teisiamasis Miliauskas buvo vienas iš dalyvių, 
kurie iš pulko karių draskė Raudonosios Armijos unifor 
mos žymenius (petito obražea Krasnoj Armiji), organi
zavo tarp pulko karių pinigų rinkitoą kryžiams nupirkti, 
kad juos demonstratyviai pakabintų bendrose-patalpose; 
juos pats ir nupirko. . ... .

j Teisiamieji ščapanas, Narvydas, ‘Dropaitis ir Jaku’ 
bauskas, būdam> priešiškai nusiteikę soVfetų valdžios 
atžvilgių, tarp pulko karių sistemingai vedė aiitisoVieti' 
nę agitaciją prieš karinės !įifiėšaikos prlėhįimą it :tarp;ka 

gijos ir moksliniams klubams. Yra metinio mokyklos laidinio! rių pasakodavo apie Sovietų Sąjungą koritrfevbliūėinius 
redakcija narė, atliekanti jo planavimo ir paruošimo darbus, 
įtrūkta'į mokyklos studentų garbes sąrašus ir apdovanota gar
bės pažymėjimais studentų mokslinėse parodose už paruoštus ek
sponatus. Studijuoja lietuvių ir prancūzų kalbas. Priklauso “Žil
vičio’’ tautinių šokių grupei, Balzeko Lietuvių Kultūros Muzie
jaus Moterų Gildai. Laisvalaikius pašvenčia Northwestern u-to 
ligoninėje prie 'pacientų priėmimo bei kraujo laboratorijoje.
Taipgi, kas savaitę pašvenčia 3 vai., padėdama atsitikusiems mo-’ 

. kiniams ai‘itmąljkosr rašymo ir skaitymo pamokose 4-os Presbi
terionų parapijas mokykloje. Skambina pianinu, bando tapybą, 
lanko baleto ir modernaus šokio studijas. Mėgsta slidinėti, plauk
ti; yra sudariusi savo tarptautinių lėlių, rinkinį. Tolimesnėm

DEBIUTANTE CAROLE RENR BALZEKAITĖ, vėlinės Ire- 
to Vokiečių okupacinė valdžia t dos ii Stasio J r; Balzekų dukra, Chicago, Ill., šįmet baigia Latin

aukštesniąją mokyklą, kurioje priklauso filmų kritikos, ekolo-užsimaniusi padaryti vienokią 
ar kitokią reformą teisingumo 
darbo srity jei nėt ta refofma 
būdavo ir visai nekalto 
džio, visada, išskyrus potvarkį 
dėl ištuokų, iš mūsų teismų: bei 
kitų tuometinių-.* Lietuvos -tei
singumo darbuotojų pusės su
silaukdavo labaiv stiprios ;opozi- 
cijos.” <j

J. Klauseikis yra linkės.visą 
tai vadinti pasaka.' .

Aš visgi manau, kad KĮausei- 
kis, būdamas Vilkaviškio apy
linkės tardytoju,..vadovavosi ne
Hofmano pasakomis, bet L. Vy-j studijom pasirinko biznio šaką. Carole Renė Balzekaitė bus pri- 
riausybes sugrąžintais Nepri-1 šutyta visuomenei ruošiamame Gintaro baliuje birželiui 10 d. 

pradžioje j atsistačiusių Lietu-(klausomos Lietuvos įstatymais.] čonrad Hnton’ viešbutyje.
vht. M J Klauseikis pasigenda L.J v •vbje teismų reikalus nesikišo irf

Cold war.

turned out.

thecoldL

That i how people took stock

* -ranKinitioa.
k was an army long on courage, 

’ but short on money
Mow EBordk my ft taemt wfcm w ■wwW

5 *=« (4^> 4* ftr< Lrwt. «roiea or ihrwjyd
Bond* can be repUced < rrcrrdt arc prowled. . 
seeded, Berds can be cashed sc wwr bank Inroer *

4

šmeižtus. ; -V-

į Teisiamasis Kriaučiūnas, būdamas anfi'sovietirie k’ryp 
timi paruoštas, tarp kovotojų skleidė priešiškai sovietų 
valdžiai nuteiktų elementų antisovietinės veiklos faktus
ir tuo būdu politiškai neatsparius karius -stūmė -prie to
kios pat veiklos.

Teisiamiesiems ščapanui ir Dropaičiui pareikštas kai' 
tinimas dėl jų dalyvavimo 1940 metais rugsėjo ’dienos 
antisovietiniame išstojime teisminio tardymo 'procese ne 
pasitvirtno. , .5

Išdėstytu remiantis, pfip^žįštotoi ’ ‘Bėkeris

- atstatymo deklaracija buvo pa- 
skebta birželio 23 d. Birželio 24 
d. Žaibo spaustuvėje, susitiko, 
vėliau buvę L. Vyriausybės na
riai, tik šie keturi asmenys: A, 
Dairiusis, J. Ambrazevičius, V. 
Ženikalnis-Laridšbėfgis ir LPr. 
Vainauskas. Tai nebuvo L. Vy- 
riausybės posėdis. O. kur biivo 
ir ką veikė tuo metu kiti kabi
nėto nariai? L. Vyriausybės Ka- 
birietejų buvo 12^ka.

As su 'šeima Slapsčiausi na-

Vyriausybes poKarkių rinkiny nė padėtis; Lietuvos valstybės 
Lietuvos -konstirirajos.

L. Vyriausybė, sugrąžindama 
Nepi’ikįąusomos .Lietuvos kon
stitucinius Įstatymus, ir admi
nistraciją, t. y. status quo ante, 
tuo pačiu bazavosi paskutiniąja 
N. Lietuvos koąsiitueįja ir tuo 
reikalu skelbti potvarkį būtų’ 
nekonsekvėhtiska Įr nelogiška;

i r. Vyriausybė buvo laikina. Kori-- 
. f sfitucijas paprastai prima ir 
. r "keičia seimas. Ar buvo imąno- 
. įj riią tuo metu šaukti seimą^ ka

da Lietuva jau buvo užimta vo- čerkinės miškuose, dr. J. Pajau- 
i jis, .eidamas .Šiaulių priemiesčio 

gatvelė, išgirdo /iš namelio 
sklindahčius per , dadiją Lietu- 
vos,himnų garsus ir ti^.ta^a su- 
žinbjd/kad j& yla L. V. darbo 
ir soefelinrų feikaTų ministerisj 
Ih'Of. B. Vitkūs fuo nietu dii'bo 
zootechniku kolchoze prie Tel-1 
šftl. Taip pat, labai pavojingoj 
šitlfačijpfe, sužinojo, kad jis 
vra L. V. žemės ūkio minisiė^ i “
riu ir Kaune atsirado tik po te
ini dienų. Aš gi sužinojau, kad 

Perkelta į 4 pūsi.

kiečių khriuomeiife?
Tcdiau J. Klauseikis priskiria 

Vyriausybei pasižadėjimą 
i prisidėti prie Europos organi
zacijos uau jais pagrindais. T 

j Toks, jšsireiskirųūs įbiivo Ak- 
;-.tyv^š^ Fcontb stabo IgąiioHriid 
L., Prappblęnio, per, radių past 
kelbtoj L. • Vyriausybės vąrdul 
deklaracijoj. Tai buvo stikili-' 

’ mo vadų pareiškimas, .o ne Li 
; yyifeus^bėš. jiėš^io/HnėHi Vy
riausybe dar progzlslavo. 5 
/ pįftvirtiiia fialos. Ir Takti

J. Bufkiftis dvi naujos knygos: 
..“pu frvAŠINlŲ ųtoYBĮŲ 'PASĄUUAl”— 
^vienas gerųjų ii> kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 

Kaina S8.50. . . - < ••< * ,
“KONNERSREUTHO TERESE”

•. (NEUMANNAITĖL. _ - . . 3,
. didelėm raidėm, J kaina $5.00. Abi *knygds yra labai įdomios, 
visiems leėgvai suprantamos ir , kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su peršjūūtimu 0S £13.50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., H(JT SPRINGS, AR 71901, USA

4t

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintaro karoliai 
ir žicdHi/CTiiifa^Rosehtbal ir kitos dovanos.

r Perkam pašto ženklus.bei monetų kolekcijas.
' (Prekybiųidko Eslkos šelhios vedamas biznis)

ėATRIACO.
Z įJZ. t? — • j

4207 S. Sacramento (kanipas Archer ir Sacramento)
i .

-*■ a.* ..-į ..■ *—.i ,
—•   I ~ ha ....L-., gifcm—m* Į

kas Bronius, Leono sūnūs,, ir Miliau^tos Effiiiius, įtarty* 
no sūnus, padarę nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 
58-10 1 d. ir 58'11 str.;

' ’'.?ŠčŠphnMs tėčius,’^drio 'šuim^brčąraitis^jtįož^-Kn- 
tano sūnus, Narvydas Leonas,.. tedŽd sūnūs, K^aūbiū- 
nas Alfonsas, Aleksandro sūnus ir Jakuteuskas^Ęązj's, 
Sto^o 'šūnūš'^ Tad^ę1busikaitinnts>'ifuniafytdš RTFSR 
BK.^'10 'str. l daly ląikaiit^&lį^ifųi 4r 'Drbpaiciui pa
reikštą kaltinimą, pagal ĖTfŠR BK&'il ’įlr. ūėįf^djjtū, 
vadovaudamos RTFSR BPK 319, 3^0’ir '^6'str.1šfr.*).

*) '319. Teisinas savo liUosp^ėndį ^'agrirf'džra
bč’ldje ėšahčiais'iJūbhieniriiis, "išna^finetais te&iahi&j^nfe ’įibsė-

Byloje esančius įrodymus teisėjai vertina/pagal 'savo vi
dinį įsitikinimą, pagrįsta bylos aplinkybių visumos aapsvarsty 
m u. . . ; /

320. D^rydarifas ‘ill^yiprendį, teismas luri išspręsti šiuos 
klausimus: - - . • " j :

h) ar \ra’jv>^si heisiani’dfi&i
2) ar šioje veikoje yra nusikaltifno- sudėtis; '
3) ar šią Vėdią padarė teisiamasis; '
4) ar teisiamasis yra baristitias ūz įo padarytąja veiką;
5) kokia, būtent, bausmė ‘turi būti Teisiatndjdiii paskirta 

ir'ar tėišidiriasis tūri ją atlikii. /
6) "ai’ tėnkiiitiiias į>areikšfašis’čiviliH?s iešlkihys, ieš

kinys bebbvo "lUi1 ar rdfilia ^įhfitrin
ti galinčiam būti pafėikštdrii eiviUniain leifelliilii;

7) kaip pasielgti ^su daiktiniais įrodymais; ’
8) leam turi bhli tfždetos ’teišmiriės *išlaidos.

Li

. - n u t e/s ė
Bekerį Joną, Petro šunį, Stulgą ‘Pi^rią, ‘Praiio ’kū

lių, Kazlauską Bronių, Leono sūnų, ir Miįiūušką^toflių, 
Martyno sūnų, už visus jų padarytus nūsikidtitouš,’riftoian 
tis RTFSR BK 58-10 str. 1 d. atimti la’svę ^pataisomųjų 
darbų stbvykloše: Bekerrui — dešimt metų ir susiaurinti 
politines teises įenkeriems metams 1 j;

į

Stulgai — aštuoneriėms (8) toetants ’fr sUigfeiirinti 
politines teises ketven&ms metams;

Mfl'auskui—Šeptineriems (7) metamsirsteiūurin- 
ti politines te>ses ketviėrietas mėtotos;

Kazlauskui — šešeriems ^) metams ir 'sūšihUfinti 
politines teisės trejiems mėtoms;

1 1
Šcapaną Mečių, Jono sūnų, Dropaitį Juozą^ Antano 

sūnų, Narvydą Leoną, Leono, sūnų, KriaučjūDą/Alfo tisą, 
Aleksandro sūnų, ir Jakubauską Kazį, Stasio sūnų —. re
miantis RTFSR BK 58-10 str. 1 d. atimti laisvę'pataiso
mųjų darbų stovyklose:

(Bus daugiai}

| _ NAUJUMO*, CH«CASO t, lU-Saturiay, May 27, 1978



FLORIDOJE LAIKAS GREIČIAU BĖGA
Po saule nieko naujo .

Paukščiai ir lietuviai myli’ 
šaulę tuo pačiu motyvu — pa-1 
ilginti savo gyvenimą ir skren-’ 
da arčiau saulės vieni nuosa
vais, antrieji “jumbo jet” spar
nais. Paukščiai žiemos sezonui, 
lietuviai visam savo amžiaus li
kučiui, nebegrįžtinai. Bet yra iš 
imčių, kai pietuose pagreitintai 
parudavę grįžta į šiaurę spalvo
tųjų rasių skaičiui nenatūraliu 
būdu dauginantis.

Susisiekimo būdų ir priemo
nių yra pasirenkamai: greičiau 
šiai lėktuvu, nuotykingiausiai 
automobili u, patogiausiai Amt- 
raku (traukiniu), žmoniškiau- 
siai (pilkuoju skaliku” (Grey
hound autobusu) — Chicago—’ 
Saint Petersburg po $59. Kur
suoja po 6 kartus kiekvieną pa 
rą, dieną ir naktį. Norint Chica- 
gą apleisti ir į Chicagą grįžti 
dienos metu geriausias laikas 
buvo: 10:15 A.M. iš Chicagos, 
be persėdimo ekspresu sekančią 
diena 5:20 P.M. jau Petrapilyje 
(St. Petersburge). Grįžtant —

Chicagos akvariumas (Akvarelė)MIKAS ŠILEIKIS

• la.) ir Jacksonville arba Talahas 
l’Se, Orlando, Tampa. St. Peters- 
. burg, Miami (Flordioje) perva- 
Įžiuoja daugybes kitų vietų, mie 
I stelių ir įvairiausių gamtos va- 
1 riantų nuo ąžuolų, tamarakų ir 
i pušynų iki palmių ir bananų,
• tai sėdėdamas prh lango turi 
apsčiai progų b? ekstra išleis
to cento pažinti Indianos, Ken-

i tucky, Tennessee. Alabamos, 
į Georgijos ir visos Floridos gam 
1 ta bei pamatyti kaip gyvena JA 
lV-bių pietiečiai balti ir juodi ( 
“čiabuviai”, kuriuos? atokiau 
girdėdamas savo tarpe kalbant 
pamanai skandinavus-švedus ar

'danus išgirdęs. P>et sutinku eiti 
.lažybų su bet kuo, pralošti visa; 
| pusbulelkę tam, kas visos kelio- 
i nės metu kur prie tų čiabuvių 
trobelių matė ką nors panašaus • 
į daržovių ar vaismedžių sodelį į 
ar lietuvišką rūtų darželį? Ar tuvių vietos Atlanto vandenyno j patekote čia”.. 
nors pavi?nį žmogaus rankomis jr Pacifiko — •

t 
I
I

nių pėdų plotą. St. Pete Beachciulu vctnuvnyno , p<ucn.vic via ... „ mu pjvuct. oi. _rcic
Maksikos Įlankos j švento Petro planuotojau, kai gyventojams visas šis biznis ne

sodintą dekoratyvinį medelį. na( (Golfo) pakraščiais, bet švento tik bus išspręsiu vandens aprū- 
i pirmoje pinimo ir teikimo problema, jaukad ir gėlę, kurios pietų saulėje. Petro Miestą lietuviai 

• . • *

1 ' ——' —“ ~~~ —•• - .1 ~ t ....IV,

__Idideliais gražiais* žiedais dabi-.petro protekrija per dangaus
toks pit tZkSnis tesėdi-1nasi- Aiškus Įrodymas, kad tie muitinę čia lengviau prasmukti.

kaštuosiąs nei vieno cento. Ta
me Centre bus įrengtas Costeau

nepaprastai išbujoja ir gausiai * eilėje pasirinko, kadangi švento turi paruoštus planus pradėti Draugijos (Costeau Society,

’ n u t žmones nemėgsta sios žemes, įmo Greyhound Express 10:1a.- . .. .v . i I kuria jie buvo atgabenti Kaip -A.M. iš Petersburgo ir sekan- . • ’verbai ir dar jos nepamėgo.norsčia dieną o:20 P.M. Chicagoje. °. . j,.,™.,,, va;o„ _ . , . z. v •• ‘dalimis ir vietomis daugiau KaipKadangi bene visos 6 linijos i .. .. • -i -i j buvę pavergėja: yra teisių g-*-1tiksliai pnsilaikydamos punktų j - 1 
Chicago — Indianopolis, Nash-iv^' 
ville, (Tenn.), Montgomery (A~l Nors Floridoje nebėra be lie-i .

i langoj e ? St. Petersburgas 
džluojasi esąs toks miestas, kur 
saulė šviečia kasmet po 361 die
ną!

J Dideli užsimojimai

Bendrai šis. Petrapilio mie
stas praėjusių metų bėgyje ma
ža kuo tepasikeitęs, nebęnt ne- 

! paliaujama privačių namų na- 
j mėlių — rezidencijų statyba ir 
J keliais didžiuliais kondominiu- 
mais, kuriuose nusipirkusieji bu 
tą “su visais patogumais” jau 
vadina “moderniausio kalėjimo 
narvais su patogumais” ir ci
tuoja iš Vergiliaus • “Pragaro”: 
“Palikite bet kokią viltį, kurie

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios}
254-8500

PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

MEMBER MES TAIP PAT
RELO SUS CHICAGOS

bet gal labiau dėl to, kad niekur 
kitur joks kitas Floridos pajū
rių rezortas neturi lokių erdvių, 
mylių myliomis ilgumo švarių 
balto smėlio paplūdimių, kaip 
Lietuvos Palangoje. Kas Lietu
voje nebūtų norėjęs gyventi Pa 

di-

f J

DĖDĖS ŠERNO GYVENfflO BRUOŽAI
S ; YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną n- 
znetdŠkif ptfino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gili paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
Bems to Jg0™1 prisiminti senus laikus^^paskrityti gražių istorijų. 
Nmjai atryto lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — I 
Dėdės feno gyeenliuo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- j 
rimenair pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- 
NO BUKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos, progos susipefinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
Ir jų kieta, ideologine veikla.

Antenas Rūtas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
mričio . šerno gyvenimo bruožai Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl, kaina 2 dol

GAUNAMA “NAUJIENŲ’’ ADMINISTRACIJOJE

i

milžinišką statybą ir tai ne pa- • Ine.) ofisų ir tyrinėjimų bazė, 
čiame šv. Petro mieste, o to mie 
sto paplūdimyje — St. Peters
burg Beach iki šiol veikusio 
Aquariumo, vadinto “Ryklių Pa 
šaulio” (Shark City) vietoje. 
Nuo šių metų oficialiai skelbia
mo Uraganų sezono pradžios hir 
želio 1 d. Nacionalė Okeanų ir 
Atmosferos Administracija (N- 
OAA) pradeda $103 milijonų 
kaštuojant garsiojo okeanų gel
mių tyrinėtojo prancūzo Jac-

I ques Cousteau Jūrų Mokslų 
I Konvencijų Centrą, kurio sta- 
lybos protomerius John Swaim, 
Breckenridge Resort viešbučio 
savininkas.

Tas Centras turės 20 aukštų 
su 421 kambarių viešbučiu^OOO 
svečiams iškilmėms ruošti sale, 
1,645 automobiliams . pastatyti 
aikšte, septyniais restoranais, 
615 sėdimų vietų naktiniu klų- 
bu.trimis kokteilio barais (loun
ges) ir diskotekų, ir- visa tai 

: apims 1.8 milijonus . ketvirtai-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMasAUSKO

335 puslapiais su žemėlapiu Ir pavetalali aprašo Pamtfį aonus 
gyventolus Ir gamtą. Iletuvišky vletovircftty aąrašoc Kny«af 
kaina $S.0C, minkšti viršoIIaL i

Perriuntoui paštu reikia pridėti dar 50 eenfcL

17S9 So. Rallied *SL, Chicago, ffl. SOWS

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

vių g^būvla, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis, 
čia Suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jwne KapeilnskM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
Stiaist Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas KapaČinskair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETRS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGT04-LIETUVOJ 
Antorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pel $1.50. Yra taip pet 
išversta Į anglų kalba.

K Žattenke SATYRINRS NOVtttS. Genialaus rusų rašytojo

d. Kelione i anapus geležines uždangos, ao- 
britus pastabumą neapgauna Inturirto ir tgitpropo propaganda M 
frfrw—WvlTBrl AM knyrot parašyto! lengvu, gražiu rallnml

Frw<. F. PakaritlH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pat dokumentuota istorinė rtudiją apie prilsq likimą 
Kaina tt.

VMcm žamaltk. LIUBLINO UN UOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ R.

Be ir Mtl laidiniu yra gaunami
ItAUJIINOtC. T7TT S*. HALFFKD FT. CHICAGO. ILL. MM

'— —------------------ —

Pats Costeau kasmet 8 mėne
sius praleidžia ekspedicijomis 
aplink pasaulį ir neabejojama, 
kad reguliariai 
svo Centre.
Beach, kai tik 
pastatytas. ‘

Stebina, kad 
spaudoje neteko rasti nė žodžio 
apie keistąjį1 milžiną Don Ce- 
Sar pastatą pačiame St. Pete 
Beach paplūdimyje prie Bulf 
Boulevard ir 35 Avenue, kurio 
vien perdažymas ir “sumoder- 
ninimas” kaštavo apie $3 
jonus ir dabar turi 400 
(kambarių) viešbutį.

(Bus daugiau)

kasmet lankysis 
Petersburg 

centras bustas

St. Petersburg

jHiisias Nekalto Piasidtjini ( 
k;tle<h*ojc rugp. 2u d. Nuniaty! 
la, kad su juo koncelcbruos ar-į 
k i vysk. Charles Salatka iš Okla
homa City ir vysk. Vincentas j 
Brizgys iš Chicagos.

Seimo metu vyks golfo tur
nyras ir ekskursija autobusu po 

į Syracuso apylinkes. Ati<lary- 
I mo mišios bus aukojamos šv. 
i Stepon » bažnyčioje jos klebono 
j kun. Bernard Garstkos. Syra- 
l ruse kuopos dvasios vadovo.

Syravuse burmistras I.ee A- 
lexander ir apskrities pareigū
nas John Mulroy kalbės seimo 
atidaryme priešpiečių melu vie
šbutyje. Civic Center patalpo
se organizuojamas Imksmava- 
karis, kuriame dainuos barito
nas kun. Robert Balteh, bus pa
statytas lietuviškas vaidinimas 
“Vargšas Tedas” ir šoks lazdy
no šąkėjų grupė iš Rochesterio.

Seimo metu vyks įvairios 
darbo sesijos švietimo bei in
formacijos klausimais, šešta
dienį vakare bus banketas ir 
šokiai.

Vyčių tikslas — fįopaguoti 
katalikų tikėjimo gilesnį supra
timą bei praktiką, ugdyti nari-

> bose pilietinį pareigingumą ir 
- vystyti meilę lietuvių kalbai bei

papročiams. 140 kuopa kviečia
; visus į seimą Syracuse su vilti- 
* mi, kad lietuvių bendravimas 
į su lietuviais nuolat tvirtės ir 

plis.

■ - Norint smulkesnių infonna- 
, rijų apie seimą, prašom kreip- 
, tis į suvaživaimo pirmininką 
, Frank Petrauską šiuo adresu:
► 201 Bennington Drive, Syracu- 
( se, New York 13205 (tel. 315- 
. 4920-669.

I letuvos, Latvijos ir Estijos 
d/plomatinių atstovų pasitari

mas

1978 m. geg. 23 d. Estijos Ge 
neralinio Konsulato patalpose 
N \\ Yorke įvyko Lietuvos. I^it 
vijos ir Estijos diplomatinių bęi 
kons-ular* rrų atstovų pasitari
mas. Jame dalyvavo Baltijos 
valstybių astova’ - dr. S. A. 
Bučkis, dr. A. Binberg »r E. Jaa 
kson bei Lietuvos G?n. Konsu
las A. Simutis ir Estijos Konsu
las A. Linkorst.

Pasitarimo dalyviai pasikeitė 
informacijomis bei pasitarė ak
tualiais einamaisiais reikalais. 
Pasitarimo pradžioje jie pager
bė 1978 m. geg. 19 d. staiga mi
rusį Latvijos Pasiuntinybės Wa 
shingtone patarėją, Vilis Tom- 
sons, kuris kartin ėjo pareigas 
ir Latvijos Konsulo Montrealy, 
Kanadoje.

Neseniai knygų rinkoje pasi
rodė Valstybės Departamento 
leidinys 8934. užvardintas Trea
ties In Force On January 1, 
1978.

Leidinio puslapyje 144—yra 
surašytos Lietuvos — JAV su
tartys. kurios tebėra galioj. Lei
dinio kaina — $5.50.
1978.V. 24 d.

mili- 
vietų

Eva M. Migonis 
Ryšiu su visuomene pirm.

Išsilaikė Izraelio 
vyriausybė

JERUZALEM. — Izraelio mi- 
nisteriui pirmininkui per parla* 
mento debatus buvo pareikštas 
nepasitikėjimas, bet balsuojant 
parlamente pasitikėjimo klausi
mą, Begino vyriausybė gavo bal 
sų daugumą santykiu 1:3.

VYČIAI SUVAŽIUOJA Į SEIMĄ

Lietuvos vvčiu 65-tas seimas 
šiemet vyks rugp. 16-20 dieno
mis Hotel Syracuse, No. 4. Su
važiavimą ruošia Syracuse vy
čių 140 kuopa ir kviečia visus 
lietuvius atvykti ir pasidalinti 
kultūrinėm bei dvasinėm, ver- 
itybėm, numatytom programo
je-
' Syracuse vyskupą Frank Har
rison atlaikys seimo uždarymo

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gu»s«n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sūri- 
rūpidiią.---------------------------------- ----- --------

Dr. A. J. Gustan — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, rieto j e $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik ---------------------------------------

Dr, A. Z Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik---------------

$3.00
$2.00

$2.08
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki >rb* money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

1723 So. HALSTED ST, CHICAGO,’iLL. W608

Taupykite dabar
Ikpas mus

17S1 S. 8L, Chicago, UL — T< HA 1-41W

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St■

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA1

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. R tofflM, 
___ Hali viršeliais. SM pat Kabu S8J0. Minkštais riti.

Prrf. Vacį. Bhfflka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ IRTO- 
R U A, I dalis. 206 psL įrišta — C,00, mihkžto rif- 
šetirii — 32,00; H dalis, 225 psL, įrišta — tt,09. ssinkš- 
talf viršeliai!_____________________ —; -

Marikas Tomw — Timrirakas, LIETUVIŠKASIS FAM

knygę įpintą ar
AWtsarxto Pakalnffida, MBS GRĮŽTAMI. Jdofto jaraj dimą 

atriTnlirfma! fr įvykliĮ bei rietą ipraJyxri. ctaftast trip r> i 
manas. 357 psL Kaina 18. '

Jan kuri* laika* atapamdint* ir galima cast! am rtafcaJ*

Eatirrii. pfrwr

■ -..... -

mailndkm, cwtCASO A HJ. Saturday, Maj- 27, 1978

k*l ir tt ‘
Norintieji Mą tnytą UlCrti. pnAxnl parašyti Md irt* Rwwr 

Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
—-------------- rrrdu fr paburti: L/

Alekto Abroae znyca įprašanti panfcntinlą BO 
Cblcagoi lietuvių gyvenimą ir frj itiUto darto 
$10. Išleido Ajnerikot Ueturių IMorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta ptrmtf Chieagoc atvafisvęf

strarijomi? Ir dokumen^dja. 336 krizu
. KvriOnx, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų.dalių Lietime 

partizanų buities romanas 292 puriaptų. Kabia 0.
Janina NarOni, TRYS IR VIINA, jaunystė! atifvniiriw I 

170 pal____________________________________ _
M. Gudeli!, POVILAS MILERIS. Mognfljof bruožai W 

puriaplai —_______________________ — - _
Knygai užsakant reikią pridėti S et pešto Slaideoa.

N A UJU N 0 8,

?u rn twysml JUf Xxlfal it- 
Baka dideliai darbut. Ptana, jie pa
deda Jurat pasiekti asmeoiikut jūsą 
užtimojimus. Antra, jie padeda »o- 
Jrorti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėna- 

aio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kuris ns- 
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSAL' F

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prtMgU 1923 matala. T< €21-3070
Istalfoa pfetooM kkmiA automobUlams pastatytL
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Įdomios žinios apie bendruomenininkų 
bylas

Naujai atvažiavę ambicingi keli U etų viski politikai 
seniems Amerikos lietuviams akis muilino mintimi, kad

- reikia sudaryti vieną vsus lietuvius apimančią ir visus 
: jiingiarlčią lietuvių organizaciją. Kai vyresnio amžiaus
lietuviai visuomenininkai jiems aiškino, kad tokios lietu- 
vių organizacijos Amerikoje jau yra sudarytos, kad č’a 
yra organizacija, apimanti visas lietuviškas 'organizaci
jas, tai tie naujai atsiradus’eji politikai, daktarai ir moks 
linčiai, tvirtino, kad to. kas yra, dar negana; kad reikia 
Visą1'sitį reikalą gėriau sutvarkyti ir visus lietuvius ap
jungti į vieną lietirvišką Bendruomenę. Kai jų bet kuris 
amerikietis paklausdavo, kaip jie skirtingas nuomones 
turinčius žmones sujungs Į vieną organizaciją, tai jie tik
tai prašė laiko ir pritarimo, o netrukus jie parodys kaip 

I galima padaryti ir negalimą dalyką.
Seni Amerikos lietuviai prižadėjo jiems netrukdyti, 

: bet priminė, kad bus reikalinga didelė tolerancija ir susi 
tarimas. Mokytojams priminė, kad reikės logiškai argu- 

.mentais Įtikinti Amerikos lietuvius, .kad padarysite daug 
? geriau, negu iki jūsų čia atsiradimo buvo daryta. Jie v>s.
- ką prižadėjo, kad tiktai jiems būtų sudarytos sąlygos im-j
- tis darbo ir duota pora metų dideliam darbui atlikti. J>’e
* pasižadėjo būti tolerantiški, prižadėjo gerbti kitų nuo*
* mones ir organizacją atlikti galimai skubiau ir švelniau;
- kaip mokyti vyrai moka, bet netesėjo. t

Tas darbas taip sklandžiai nėjo, nes organizatoriui
- neturėjo pakantos. Jie net nenorėjo nuomonių skirtumus 
; išsiaiškinti: jie pradėjo įsakinėti. Kur nebandoma nuo" 
Z monių skirtumų išsiaiškint’, neieškoma, kas jungia, bet 
’ liepiama "tiktai klausyti, tai ten pasibaigia tolerancija.
- Be tolerancijos ne tik lietuviai nesusitars, bet ir nepajėgs 
; kartu birbti. Kas domisi lietuvių visuomeniniais reika- 
’ lais, tai labai atidžia perskaitė Andriaus Juškevičiaus pa
-skelbtus duomęnis apie atvežtą netoleranciją. Juškevi-

* čiaus paskelbtas liudijimas yra geriausias Įrodymas, kad 
; šitokiomis .priemonėmis lietuviškos Bendruomenės nesu-
* organizuos. Centro valdybos nutarimas liepė nė jungti 
: įva’bių "pkž’ūrų lietuvius, bet juos išmesti iš organizacr 
> jos. Prie Jūskėvičiails liudijimo dar teks sugrįžti, bet šį
* kartą’nėrime pasakyti, kad išmetimu Cicero apylinkės ’š

Bendruomenės reikalas nepasibaigė. Praeitų metų rude 
nį pats mokytojas Barzdukas oficialiai pranešė, kad prieš 
išmestuosius užvesta, byla amerikiečių teisine. Visi žino
me, kad JAV Lietuvių Bendruomenė turi savo teismą, 
bet savuoju, matyti, nepas'tiki. Jie kreipėsi Į amerikiečnį 
teismą ir pasisamdė patį apdairiausią lietuvį advokatą.

Teisme byla eina. Teisybė, lėtai, bet stumiasi pir 
myn. Nei barzdukinės Bendruomenės samdytas advok. 
tas, nei bylai vesti Įpareigoti žmonės iki šio meto nieko 
neskelbė apie bylos eigą arba josios laimėjimą. Tuo tar
pu bylą užvedus'eji žmonės klausimą svarstė, bet apie jos 
laimėjimą tuo tarpu dar nekalbama. Ji ’rem'as’ samdyte 
advokato tariamu pranešimu, kuris Pasaulio Lietuvą 
š’taip skamba:

“Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su adv. V.£y 
laičio krašto valdybos 'vicepiirminlnko M. Jaka’ič11 
rašytu laišku, kuriame jis formaliai paneigė bendrus, 
men’nių anarchistų skleidžiamą melą, kad jie Illino 
is valdiniame teisme laimėjo pripažinimą. Adv. By 
laičio teigimu, Naujienose "šiuo klausimu paskelbt. 
stra’psn’ai melagingi. “Reorgai” nėra pasiekę bet kc 
kių laimėj'mų”. (P. L. 1978 m. gegužės Nr., 1163 psl.)
Gaila, kad jie nepaskelbė Dr. Bylaičio v’so laiško, tai 

būtume žinoję kompetentingo advokato nuomonę šiuo 
reikalu. Jie patys neturėjo drąsos savo narius informuoit 
apie bylos e'gą, tai vadovavos adv. Bylaičio autoritetu. 
Bet kas Dr. BylaitĮ pažįsta, tai žino, kad ’tokio laiško jis 
negalėjo rašyti. Dr. Byla’tis nėra frontininkas, savo nuo 
monės kitiems prievarta jis nesirengia primesti. Be to, 
jis yra teisininkas, teisės daktaras. J’s operuoja teisinė
mis sąvokomis, veikiančiais Įstatymais, galiojančiais do
kumentais. . .

Kurie pažįsta Dr. BylaitĮ, tai gino, kad j’s mandagus 
žmogus. Jis niekad neįžeis kito lietuvio. *tFis nekolibs 'kP 
tų organizacijų ar tos organizacijos narių keiksmais, reiš 
kiančiais didžiausią ne tik lietuvių, bet ir visos žmonijos 
priešą. Tą keiksmažodį išgalvojo “kalb’-ninkas” Barzdu
kas, kuris turi Įsivedęs net “kalbos skyrių” savo biulete
nyje. Jo paties ir Amerikos Lietuvių Bendruomenės išmes 
tus lietuvius jis pavadino reorgais. Tokį žodi jis padarė 
pagal rusų komunistų partijos priimtą žodžių darybą. 
Jis pats 'nežino tok’o žodžio reikšmės. Jis nesitenkino is 
Bendruomenės lietuvius išmesti, jis iš jų "norėjo dar paši-j 
šaipyti, tai jis ir sugalvojo ’naują keiksmo žodį. :

■■

Lietuvių Tautines Kabinės

karininkų jį pertraukė *fr pa
reiškė: “Matau, kad jūs žydų 
reikalo nesutvarkysite. Mes su
tvarkysime”. Taip tas projek
tas, be diskusijų, buv <-atmestas 
r pasiliko popieriuje. L, Vy- 

• rtousybės mėginimas tragišką
jį žydų likimų bent sušvelnin
ti, atsimujsė j genocidinius, iš 
anksto apgalvotus gestapo pe
nus, kuriuos jie ir vykdė. L. Vy
riausybė is tos skaudžios istori
jos buvo išjungta. Tai patvir- 

itina pačių bolševikų išleistoj 
I <nygoj Doccumenfs Accuse iš
spausdintas dokumentas , nr.

i 107, kur cituojamas SS Stan- 
dartenfuhrerio Jager slaptas 
pranešimas, kad nuo 1041 lie
pos 2 dienos jis perėmęs žydų 
reikalus i savo rankas ir vykdęs 
ydų likvidavimų.

(Atkelta iš 2 psl.)
esu L. V. narys tik už 2-jų ar IU 
3-jų dienų,- kada^ žemkainis, 
Landsbergis bodamas mane buvo karo-
atvyko j Kačerginę ir parsivežė 'komendantas gen. Poni, kurto 
mane i Kauną tiesiai į L. V. po paIikė -y§ius tik su Kauno ko. 
sėd^ Pulk. K. Škirpa — min. 
pirm. Adv. R. Skipitis — užs.

Trėikalų gen. S. Raštikis_ __________________ c _ j__
— krašto ąps. min. — Ijuvo pareiškė, kad Reicho vyriausy- 
tik ka išėjęs iš NKVD rūsių.’ 
Taigi, tie L. Vyriausybe “už
siangažavo” organizuoti Euro
pą naujais pagrindais. Tas pa
reiškimas jos nesaistė 4r ji apie 
tai net nepagalvojo. Jos visas 
rūpestis ir pastangos buvo at- 

lkūrlt ’Efettivos laisva gyvenimų, 
Bertiįskhciti bolševikų totmirto 
ir Wo ^at hl&u^rfešmtis antro 
okūp’aiito rSmaeidtiis.

Sh i v-j x h — r-. 'l Aktyvistų gi. fronto štabas,
Bylaitis, būdamas te’sininkas, niekad negalėjų kuris taip<pat buvo vdne«ių:ve-

i liau suspenduotas, L. Vyriausy-tokio žodžio pavartoti savo klientui rašytame Jailke. Jarą 
nėra reikalb kohbt» savo oponentus. Būdamas advokatasjbei 
5r teisių žinovas, žino, kad kdbojhnais bylos niekas Tielaft 
mėjo ir negali laimėti. Bylą laimi Įstatymai, teisinės są
vokos. Jeigu jis mato, kad šio krašto Įstatymai yra jo 
klietito ‘pūsėje, tai jis laimės bylą be kol’ojimų. Bet jeigu 
jo klientas Įsfdtyihų nesilaikė, tai bylą pralaimės, jokios 
kelionės čia nepadės. Dr. Bylaitis žino, kad Naujienos ne 
teisybės neskelbia. Jeigu Naujienose buvo paskelbtas ne
teisingas faktas, tai jis visuomet ji gali patikslinti.. Jam 
nėra reikalo rašinėti, kaip PL autoriai skelbia, kad Nau
jienose paskelbta žinia yra melaginė. 

• 1

Mums atrodo, kad bairzdukinės Bendruomenės val
dovams buvo reikalingas T)r. Byla’čio vardas nemaloniai 
informacijai pranešti. Jeigu jau "tie “reorgai” tfe'pašfėkė 
jokių laimėjimų, tai kuriems galams ir šiaip jau nusimi
nusiems savo nariams pasakoti apie “laimėtą 'pripažini- 

Ttną”. Būtų buvę geriau nieko nesakyti, o vėliau pranešti 
;apie bylos laimėj'mą. Tuo tarpu dabar, Į vėlė. Į šį praneši*, 
mą ir Dr. BylaitĮ, jie saviesiems praneša apie “reorgų’’ 
laimėjimą. Mums atrodo, kad PL redaktoriai tokio daly

įstatu tas” Nupasakojo ir jo tu 
rinį.

Statuto atsiradimo aplįnky

atstuvu Lietuvoje buvo karo-

mendahtu pulk. Bobeliu.
Vieną dieną gen. Pohl pašau

kė pas save pulk. Bobelį ir jam

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
valstybėje

subordffiuotos ;ir sprendžiamo 
balso neturėjo.

J. Klauseikis taip pat daro už
metimą L. Vyriausybei, kad įji 
ttirtų denacionalizaciją vykdė 
ne bendru, visuotinių įstatymu,' 
bet atskirais potvarkiais. Tūr* 
tą dėhačidnalizudti, tai Tėiškia 
jį grąžinti buvusiam savinim 
kui. Taigi, reikia savininką tūl 
reti. Visi gi žinome, kad daūgf 
elis savininkų per pirmąją b81- 
šėviku okupaciją buvo išžudy
ta arba išvežta i Sibirą, kurių 
likimas buvo nežinomas. | 

Dar 'suiikėsiie, ‘tragiškai 'kbnti* 
pilkuota, be "precedento ištori-į 
joj, buvo žydų ir jų turto prb* 
blema.

J. "Klabseikis^TUšo: “Ir dar 
bkgiau. Juk 19&1 
čio 1 kb, Įsikirtosios vyriamy* 

___________ _________  _____________ ________________ 7_______________________________ waxzv ministerio pareigas einah- 
kO 'neturėjo skelbti. Bent nereikėjo jo skelbti ‘tokiu bū^u, A™^r?Z€V1.čiaUT 11 
, . . .. r... 1 1Vx_________________________________ rdikalu 'inihfsterio J. Šlepečiokokiu JIS 'paskelbtas. :par^s

bž žydus laiko nepatikimu^ pa
vojingu elementu. Karas tęsiasi 
ir vokiečių armijai svarbu tu
rėti saugų užnugari. Žydai turi 
būti nedelsiant izoliuoti. Pulk. 
Bobelis visa tai referavo min. 
posėdy. Tokio ultimatyvinio 
reikalavimo visi buvome už
klupti. Po ilgo- svarstymo, dis* 
kusi jų buvo pavesta vid. reik, 
min. paruosti nuostatus, pagal 
guriuos Kauno žydai buvo nu
matyta apgyvendinti, berods, 
Palemono poligone, netoli Kau-

Surašydas projektas buvo'tuo
jau įteiktas žymesniems žydų 
bendruomenės atstovams. Vid. 
reikalų min. ir pulk. Bobelis su 
jais turėjo ilgus pasitarimus. 
Pas mene į įstaigų buvo atvy
kęs, buv. mano profesorius, 
adv. S. Beliackinas, kuris, pa
dėkojęs už informacijų, laiky
damas rankoje to statuto pro-, 
jektą, trumpai aptarus susida
riusių padėti, tarp kita ko, man 
btivo pareiškęs: “Kolega -Mac
kevičius, jeigu tas projektas 
praeis ir bus vykdomas, tai gal 
turėsime laisvą Lietuvą ir mes 
išliksime. “Jis -gerai suprato, 
mūsų padėti. Tame projekte : 
nebuvo genocidinės minties.

Toj pačioj bolševikinėje khy 
goję parašyta, kad “žydų sta 
tūtas, kaip jį J. Klauseikis vp- 

jdina, buvo pasirašytas rugpiu- 
;cio 1 d.) b dokumente nr. 50, 
*žydu gbtto reikalu, Kauno Ge- 
bietskomisaro S A OberfuhYe- 

' rio Cramer . .potvarkis buvo 
J jau pasirašytas 1941. 'm liepos 
131 d. L. Vyriausybė buvo beje-. 

Jgė žydų reikale -ir negalėjo* 
jiems padėti. Vokiečiai gi ir jų 
ignoravo ir pagaKau panaiki
no, nes jos politiniai tikslai bu
vo diametraliai jiems priešingi.

Paskiri asmenys dardėjo pa
stangų žydams :padėti, bet riie- 
ko nelaimėjo. Būdingos buvo 
gen. Raštikio, L. V. krašto ap
saugos ministerio pastangos, 
kuris, pasikalbėjęs su žydų de
legacijos nariais. (Buv. Lietu
vos kariuomenės vyriausiu da
binu Sniegu ir ats. Įeit. aclv. 
Goldbergu) nuvyko pas feldko- 
mendantą Pohl ir kėlė žydų 
klausimą. Gen. S. Raštikis savo 
iriterv’enčijh taip aprašo (žiūr. 
Kovoje dėl ^Lietuvos, 305-307 ‘p.,

“Pradėjau jam sakyti, kad 
Lietuvos vyriausybė ir visuo
menė labai susirūpinusios ve 
kiečių akrifh priešGSi. 
Poni pareiškė, kad -jis nieko ne
gali padaryti šiuo 'reikalu, bet 
pasiūlė man kalbėtis su gene
rolu von Rcicques. Aš papra
šiau, kad ir von Pohl sutiktų 
su manim nuvykti pas ana -ge
nerolą. Sutiko, ir tuoj abudu 
na'vaužiavome į buvusio Lietu
vos kariuomenės štabo rūmus, 
kur dabar buvo įsikūręs gėn. 
von Rocques štamas ... Von 
Rocques priėmė thus . . . Pa- 
sikalhėjime -gehr lt.
v6h Rbcqu& , Von
Ftihl, fftoccpies štabo
viršininkas generalinio' štabo 
.pulkininkas -leitenante Kriėgs- 
Pohl, generrolo Ro&pies 'šū£o 

II-jo pas. karo iheta WAV-bds,Adjutantas visa mūsų psfei- 
sauguriio mdtyvah, liuvo 'fždlia^ kalbėjimą ^stenografavo. <Aš 
vė Japonus. -pradėjau pasakoti Ifėtūvrti vi-

Deja, fphtk. Bobelis ^irvykęs ’^111^^ vyriausybės nepa- 
su -projektu j gėh. Pohl ^stabą, sitenkinimų ir susirųpinhtių vo- 
pirmą karta pas jį rado du SS kiečių pradėtu Lietuvos žydų 
karininkus/ Jaih tik pradėjus Persekiojimu ir naikinimu.- 
skaityti projektą, vienas iš SS (Bus daugiau)

Kėdė šokinėja kaip meksikietiškas žirnis 
spirgintuvėje

Kelionių įstaigos Los Angeles užsakytas ir apmo- 
j ketas viešbutis Atėnuose pasirodė įsitaisęs kaip tik po 
[ pagrindinėmis lėktuvų skridinio srovėmis. Kambarė-

. Uyje gali rankomis sienas paramščidoti, ir vienintelė
t ęsinys; Į kėdė, oro milžinams skrendant, šokinėja kaip nieksi-

Atėnų muitinėje visiems reikia atidaryti lagami- kietiškas žirnis spirgintuvėje. Pritikau, kad perdaug 
m nūs. Tolėliau — parodyti įskiepijimo pažymėjimą prieš j nebarškėtų į švarutelias lentines grindis.
, smallpox (International Certificates of Cvaccinotio),| 

kuris nemažiau svarbus už pasą. Jo niekur kitur nc-j 
" reikėjo.
; ™L Kai Egipte arabai laukte laukia arbatpinigių, čiatkyti pakišęs po lova. Tiesa, yra švilpynė, bet beveik

vėlesmųjų išmistų, kaip radijas televizija nėra, 
gal dėl to, kad jiems nebūtų^ vietos.

Rftbtis reikia sirstophudus išdėštyti, jei nenori lai- 
k — — - —   ----- * x 1 “ v . t ~ į ~ ~ ’

iš kart pastebi užrašus: No tips, please! (Neduokite,tentfi rėikia ir praustis.
šeimininkas pirmiausiai išdėsft trian oi o paštu 

tvhėkftigas. Ilgokai žmbflos tftsiųSto lidtttvi.škOs sįiaudos^bbtidulą. Kaip ma- 
’hotib! Be %irdgclbs š(iprUto ititino užgaidą gyventi kiek 
hrattiiau ir arčidti itlieslO/neBGtinai T>?i^ vandens. Įmo
kėtus pinigus švariausiai Mugrąžirib. Pasiliko lik už 
dvi valandi, ir patvirtino, kad niaflk) t>agal atsivežtus 
garsinimus paširihktas viešbutis yrfc geresnis už jojo.

KAIP SURASTI VIEŠBUTI?

šoferis laj vietinis, bet viešbutis Jam negirdėtas.

■ arbatpinigių?)
? LėkMviniestis (acrodrortibs)
< palaukiu Ihgairtlbo. nors riši paslaugūs.

Gausti keleNihms patarnaujančių įstaigų, $u įvai-i
riaušių kelionių tvarkaraščiais. Pora pasiimu, i Visi
kalba angliškai, daug jaunų merginų.

Atėnų aerodromo pakraštyje išrikiuota keliolika
Graikijos kiriškų bombonešių, nedidelių, spėtina grei-
fewmn. Jų apačioje pritvirtinta po vieną didžiulę tor-1 .
pėdą, (ralirias dalykas ^laukia*’ pasirodant Turkijos [Klausinėja, kur gi galely būti Ilrflel T)fv<rii Tapalia 
kari)‘Ihlvu. Ar tarp kalnelių esančiame aerodrome Palace. Vis hdphfaikotne ant žinovo. Iškišęs pro taksi 
toksai svarbiųjų ginklų Išdėstymas yra saugus ir pa-, langą 'galvą ir aš skerėčiodamas dfetau, kad Zapalia 
raukus reikiamam panaudojimui
jiakallx'ti.

■ i i r T

kokia kalba aš kalbu ir apie ką kalbu. Tai vh. Kai su
minimas Stebuklingas žodis Akropolis, visi sušvinta, 
tik ne šoferis, kuris irgi žinąs kur yra tas Akropolis, 

.bet jam reikia Zapalia, štai ko jam reikia. Tada už
kalbintieji vėl klausia manęs, ko ansai klausinėja.
' Dūzginėjome po Atėnus. Tarpais baimihuosi pa
žiūrėti į skaitliuką. Retkarčiais pagalvodavau, kad skri 
dhnai per vandenynus gali būti pigesni už vietinius 
pasivažinėjimus. Akropolį bent du kart apvhžiavome 
aplinkui. Kad bent papasakotų apie miestą, nereiktų 
atskirai. Bet taksistas yra principo žmogus, būtinai 
nori surasti mano viešbutį, neturi laiko jokioms pa
šalinėms kalboms. .

Mažutėje gatvėje “tosno” viešbutis. Nhiįas, gra
žūs, l>ėt nespėjęs pakliūti rį sUi'astts rfėi paplisti vtoiib- 
mehėje. Paštolėpęs tarp ’nahių, 'nėihatoinas iš ’tbliūu.

Mandagiausias patarnavimas. . Įvairių hiarmuru 
grindys. * Puikūs apšvietimai, erdvu, platu, gražu, ma
lonu. Trijų rūšių mltžika: vietinė graikų, ahlerikiečių 
ir garso juostų. Geras restoranas, boras, ntožutė vie
ta lauke maudytis. Kainbarihi erdvūs, švarūs, pUikibs 
vonios, modernūs baldai, žavi muzika, kurią negali 
garsiai paleisti.

Durys padarytas iš tiek puikaus ir kieto medžio, 
kad jas kiek neat^irgfau užmarint, “pokili. kaip- arti- 
lerijos šaudymai pratybiniuosc laukuose.

Ryte pasibudęs pagalvvojau, kokie čia pokšėji-

net sienos drėba! Mdrtnu/o grindys garsą refleksuoja 
neįsivaizdddtiifH. Vėliah V^dwai tarė, netrukus bus 
pataisyta įštatant gtiiiios ^gabalėlius tarp durų.

“KODĖL ČIA PILNA TURISTŲ?”
K

Asmeniškai susipažinatis su graiku, anksčiau pa
sikeitus laiškais. Jis riste atsirito, toks mažutis, labai 
gyvas, kalbus, nOrs angliškai vos berankiojantis 'pas
kirus žodžius, aš bandau į tarpus įstatyti atrodančids, 
jis tuojau pasako, lead ne "toks, ir klausia 'koksdi tik
tų. Sakalu ahtrą žodį, jisai Vėl paneigia, prašė'pas Jkjiti 
koksai reikalingas Įstatyti tarp jo žodžių. Bet mudu 
kalbatnės ifei kiek vienas iš kito nesijuokdami. Pa
manau: o jeigu mūsų kalbas išgirstų Icdksai pašalie
tis...

Ar noriu valgyti? Taip ir pnklatTsė. Ntlmsnu,* tb- 
bulidb žinant kalbą, ghl paldahstU kaip nors «pįinki- 
niau. Aha, tai htivež 'į gėrį !f>riė Akropolio.
Aha, dar nebuvau AkrdpOyje, ha taj garsiu pamatyti. 
Aha, noriu pasivaikščioti, (ai gerti, galėsime pasi
vaikščioti, ‘visai netoli.

(Bus

, galėtume atskirai Palace yra kažkur netoH-Akropollor ^sai naujas, Tie mat,-tir Sk neprasidėjo karas... O turistai, daugumoje 
mano paaiškinimus* išgirdę graikai klausia šoferio, vokiečiai ir prtodGMai, nei kiek nesikuklindami pokši.

SKAiniOtE IR eLATlXKl^F 
l>ffiNRASTl
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DR. K G. BALUKAS 
> KUŠKIU J A IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

*M9lU.M»»ki %L (Crowford 
•4ca« taL LU 5-6446

’jzoiyės pagal susitarimą- 
e* ar^iiiiepia, Skambinti 374-8004.

OR. G K. BOBELIS 
'iWksfv ’ir IlApumo Takų 

CHIRURGJJA 
'i.lA 695 0533 

6ax Val!«y Mčdicd Canter 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1934 S.'JUnk/imVd., Wastch.st.r, IL

kat antra šešiadieaj 8—3 .vai. 
fltl fe-l?27 ark $62-2723

r TEL. — Be 1-5693

T»R. Al B. GLE v ECKAS 
GY^YTOJAS IR CHIRURGAS 
SPĘCIALYBE AKIŲ LIGOS 

J907’wost 103rd Street 
Valandos pagal suMiarima.

DR. TRANK PLECKAS 
OPhrdMETRIjTAS . 

KALBA lietuviškai 
2616 W. 71 st. Tai. 737-5149 

rifrrlna Aakts Pritaiko akinius ir 

•'contact lenses’”

i)Kjr^ONASSEIB6TlS 
"inkstų,Vūslės fk

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2& V&T Č3rd STREET 

VaL antrad. 1—4 popieA 
ketvirta. 7^ yaL vai
Ofiso ielefu 776-2830 - 

jtmdendlds telėfu 448-5545 

bk VYT. TAURAS 
gydytojas ir chirurgas

f SS
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produktuose^ Jis yra būtinas 1)ar šėrihfvėje maldritau^fas už- 
Į kaulų tviriufiiui bei tinkamam siėtnimas.
jų išsivystymui. Kartais vaikai Antanas per savo palaimin- 
nemėgsta pieno, bet jiems nie- Ją amžių pęrgyveno gražių lin- 
kuothet nenuiribosta kakao taip ksmų dienelių. Dabar neišven

giamoji senatvė pradėjo spau
sti ir kelinti metai kai pakirsta 
jo sveikata. Bet Antanas leng- 
via nepasiduoda. Ūavaikšto ir 
pasidarbuoja savo gražiame 
darže. Tai paįvairina ir padaro 
snižrgėėnį gyveninių.

kartu vlfti i'hiotką.y sAdfidhu turi gcr.j
l ‘ttfcolės Šaknį ir ‘kuri jį gerai jjriržiliri ir 

„? 4 jį. ’Kai sultinis U- Pffl" šehdtVfe l*\'v^nimo 
įšąlami, nuimti iWibs £«iWš. Tęip 4»t jo podukra

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

pat duona su sūriu ir sviestu.
Arg. B. ^tatikevičionė reko- 

i menduoja Miltibarščius iŠ įnė- 
Isės sultihfo. Ji duoda tokį ga- 
' minim'1 bū<tą:

“Iš jautienos ar kiaulienos 
niėsos IŠvi?t i kvorta sultinio, , , i »** , 1 rttfi < *" - -

gatviites% 4 
klk| 
virs, at___ _________ ____ __ e -f£>2L"a_ ^ju
(riebalus siinaiidoli apkepirikht ‘r Stiukai labai gerbta senelį ir 
virtas su llipėhomis ir nuluptas nemažai dovanų jam nuperka, 
bulves).‘Biirokėliy lapus ir ko- ^aza^*s dėkingas savo žm * 

siniiaustyti ii išvir- Pai,Šei?nai kad laiP gižiai 
jį prisiriiena, globoja ir dabar 

ajfrtlptHa. Jis iš pat 
jaunystės buvo geras doras vy- 
.ras, kurs ne karčiamoje laiką 
ir naudą aikvojo, o namus ir 
šeimą globojo,, dėlto ir senat
vėje meilė ir santaika viešpa
tauja.

Antanas, kaip rimtas žmo
gus, nemėgsth tuščių kalbų ir 

Tinti vienu minkštai virtu Kiau- plepalų, bet labai mėgsta rim
šiniu ir ę šaukštais gretinęs tus dalykus ir kultiriškus pa
ar suplal^tii^ kefyru. įdėti sus- rengimus, mielai lank < koncer- 
riiuikiiitų Terasų. \ atgyti su pa-tus ir lietuyiškas tautiškas šveri- 
kepintoniis bųlvėnus. ? įtes bei vaidinimus, žinoma, da- 

Tbkitis pa't saltribarščius, ga-^ bar. visa tai jau praeityje, bet 
Įima gaminti iš žuvies ar dar
žovių sultinio.”

M. Miškinytė

tus riti 
ti.W 
vihti vyHcfėhį, ^hsaliivh.

1 v- - -w ; ■’

Dalj mėsos nurinkti nuo kau
lų ir supjaustyti mažais gaba
liukais ,agurką ’Sutrinti statrfbia 
trintuve. Svogūnus, morkas ir 
kitas daržoves, kuri s virė su i- 
tinyje, pertnnti per k ia u rasa m- 
tjL Visk^ sudėti i sultinį, užba
linti vienu minkštai

KAZ11V11EKINIŲ KAPINIŲ STEIGĖJAMS
Pirmadienį geg. 29 dieną, 12 valandą šv. K^zmiero LieliiviQ 

Kapinėse bus paminėta kapinių 75 metų sukaktis. Bus įvairos iš-? 
kilmingos kaldos. Mišias laikys iš Romos atvykęs vyškiflhlpas 
Marcinkus Būtų gražu, jei Sklypų savinikų draugijos nariai, be-, 
sirpinantieji šių lietuvių kapinių gerove, dalyvautų vysk. Mari 

j cirikaus pamaldose.
Aš būč^u labai dėkinga, jei šių iškilmių metu-ar tuojau po jų 

galėčiau susitikti su kapinių steigėjais, jų vaikais ar vyresnio"dfa- 
Bendra praktika, $pe^. MOTERŲ ligc^J žiaus žmoilėinis, kiirie dalyvavo darbuose ir susirinkmiūošė.

2652 WEST 5yfh Si R J ET j
f ‘ \ A Tai> PR 8-1223 ANNA MAGGENTl
OFISO VAII: pirnL, ahtiad., trečiad.

24 V6-8 vaL vak. Š^tadie- ~
2iais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku

S

nemažai dovanų jam nuperka.

iiirasamti, nuvar- & įsimena, globoja ir dabar

aš širdingai linkiu savo mie
lam kaimynui — būk stiprus 
ir dar daug daug šviesių malo
nių ateities dienų!

S valkatos ir sėkmės!
M. Tverionas-Tiškeviče

"Jie giedojo Dievo tarno AAozės giesme Ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-1. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokomą anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ‘ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia klekvreną. Bet Kur yra mi
rusieji? f tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirtie s"’, kurią gausite ne 
moka mat Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

* i eoxcoAi rru u/cctctc

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISLINKĖJIMAI A. RAŽAIČIUI 
AMŽIAU^ ^SUKAKTIES 

PROGA

Antanas KfczaitK mano įjė- 
fSs kSiimyifas, atšventė šavo 
gimtadienį, ‘Brangią sivb. am-, 
žiiifs "šūKaiktį. Jis labai mėgsta 
lietlivSką 'ip&tidą — pirmoje 
Wietdje Naujienas, kiirias skai
to riūojo hiiriierio kai 
tik pradėjo eiti.

Skaito ^iisėtihai remiaj 
lanko Naujfeniį pafritigiHius iri 
kasdien ’ėb hiŠ&ntfihnu ,ai_
kada naujas Naujiėiiu niitnerfs [2455 W. 47 ŠL Bus. gėrimu bufetas 
pasirodys. Skaito ir, Praugą ir’ L
jiet visus savaitinius laikraščius, jimal. Įėjiįrias $1 -/ašriįenįui. Visus

4 r ” —. * IrviorHO voJdv’Ko ?TLietuviškoji spauda tai 30 da

SUSIRINKIMU 
^PRV/NEšiM A 1

Brightpn. Parko( . Lietuvių . Moterų 
khibo pusmetinis susirinkiams įvyks 
ordbirželip 1' d. .2 vaL papiet Anelės 
sale i ę,. 4500 sSo. Talman. Narės prašo
mos atsylankyti. nes yra svarbiu rei- 

-kalu aptarti. Po susirinkimo bus vai
šės.__  ; _ __  E. Strurigys^

Našliu, našliuktu Ir pavieniu klu- 
_bas ruošia linksma. gegužine birželio 
kAd. 12 vaL Vycfu salėję ir; sodelyje,

Iir.Ądrtuvė su. šiitais ir įkaltais Alžkan- 
^aįs, gera, jnuzika,, ioldąi ir laimė-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSkviečia valdyba ir 'komisija.
V. Cinką

* V***-«1J ■ XIXVVL. U<2JJC-

iii pagali L j joms.

KAROLINAI f€A!n±CNAiTEI -BUTKIENEI

Sofija ir Vytautas Ripskiai

Ona ir Liudas Šimaičiai

fĄMBUįLĄNCt 
PATARNAVO 
mA DIENA 
IR N AKTU

C*iea$of
Lietuvių
Laidotuvių
Otrertorfę

AsociacijosJuozas Vaineikis

Juozas Turčinskas

TURIMI* 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

SOVlX'G
Xpiriurfij 3>^reuityrn«s 

tj * IviTri y' atstumų.

: ANTANAS VILIMAS
1 TeL tAu 276-5996
i----  * ■■ —

— Kalorijų skaičiuotuojams
• 11 žinotina, kad 100 gramų rieba-
, , y v’ilų jų turi net 900. Actas anglų
h.S03 ..yėfehs briktenjoins a ra kajįįje yra žinomas vinegar

s 
sara

' IP. LAURYNAS LABANAUSKAS
407 Se. LITUANICA AVENUE. 'PKone: YArdi 7-3401

OI MŪS Hi MŪŠŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Milijonai ‘anierikiečių va- ganiinanri kvepalai, claxaiau- 
aį&rhilodija lifdfstb, ga-jsiai vartojami po skutimosi. .

dritreatyfe girtis, 

dukrai Ginais žentui Moris čapkauskams rerškhittte ngilfe * 
užuojautą ir kartu liūdime.

4 DanaŠtankaitytė 
^Kohstaričijk^r’ Jdrias IŠtašhilfai 

Ulijona ir "Juozas Štaiiuliai

į|t. . . ilIBliHiiHi fiuli't rwbti 
ntiMimiit ofiimniurl,,Hl

.QKlU.OriLUAb-PRUXEZkiIAS Į 
Apatiui.-M6tfezaj..M6a; bau-', h
flazar. pagalbi Ljįoms. i

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

2*50 W»»t 63rd Št, Chicago 1IL 60629

!
 Gėlės yisoiĮs progoms

BEVERLY rifLLS 'GELINYČIA 
------ 2443-4ME$T-63rd STREET- 
Tęlfonaū. PK. 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
/ Tet, 499-I31G

PERKRAU5TYMAI 
.JKėYiNg.',.

Leidimai ^Una, e pa ra ūda

WPHIE BARČUS 
~«At)JJO 'iEIMOS VaLA^IJoS 

vfck VS5KŽ* ii’wttPA, 

1490 TBL A. M.
Lietuviy kalbą: kasdien nuo pir- 

madiė&o iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet . šeštadieniais 
ir sekmadieniais tirto 8:30 Iki 9:30 
vkL ryto.

Vtdifa'AWorta Daukva

Telef.: HEmlock 4-2413 z
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

•fn.'KABK

j iiiintu hįnitiošė, bet .vtltgomu I 
piknikuose,. iškylose, darbe ar 
mokyklose. Ypatingai 'geros są- 
Ijgos Veistis Mkt^ijoins \ra Kaiwje yra z]nomas y 
siltas majonezas, salolains pa^afb& rūk^aits ^-do Vardu. Pie- 
dazas ir kiaušmreiiė. bei kiausi- k irtwi labai-^UaS ; 
mų ^inima^mnust^iuose bei s-raUginti: j šiRa piena reikia ; 
idduYfce . Sfiofta on . flfl šauk?tą Citrinos rūkšties
Fondas Žilio feik^U tdip pata- h. išnia5š>< Po apie 5 mi&ūčių 
rla- pienas bus tinkamas kepimui.

1. Nelaikyti gendančius mai- . ..2 ii, . - i Olandu ateiviai iureio gerasto produktus šiltoje virtuvėje. ... .. ; . , . ® ‘i. i- j-i • * 1 j paprotp kiekviena nuotaka gau-bet galimai veikiau dėti 1 saldv- \ . ..., , - . davo vafliu keptuve su inicia-.tuva • . - j• A’ !rv »; - lais vestuvių data. Ji būdavo2. Paruostus piknikui ar 1, .< ,v Vv... < 4.- , , -vit v-n 1 .V<1 . įsm /.<vta baruosti maistingusdarboviete nestis sumusynius /. . ...... Y ... 11, pasęycius. Kalbant apie niais-I bei kitus gendančius produktus . t. .. . . *’-1 r-rA.'11 -TvS xivt n - 1 • » ta, žinotina, kad dvi stiklineilaikyt, srtvtW. ai paAut,ne?| )ien<) ttfis Wi,^ralB|fc 
inirtutes prieš išvykimą. Ta tai-U. ... ----  i kaicijaūš. rėikalmgo žmogaussvkle laikintina ir mėsai, garnį- , _ ..... ;. ® . I. .v . . .kurnu kiekviena diena. Daugi

Į 3. Į pikbhco ilė^ę patartina i-iauSla kalcijaus yra D,ene lr J0 
dėti ledų aWa išimto iš ledau-j ’ 

;hės gėrimo skardinėles. Tokia f 
(skardinėlė tinka įdęti į prieš-l 
Į piečių dėželę. oao
j 4. Dhrbbvlclėse, kur tik ga-’ 
Įima, savi priešpiečių* maištą 
laikyti bendruose šaldytuvuose.}/ 

j 5. Nickurihiet. nevalgyti bclF 
i koki ttfcista iš deform U otos itų 
išpūstos skardinėlės, bes joje* 
gali būti botulizmo nuodų. Nie
kuomet nevartoti įtartiną mai
stą, geriau j j išmesti.

Sen/vės graikai ir romėnai
• vartodavo kvepalus. Yra žino-,’ 

ma, kad Julius Cezaris ir Mar
kus Antonijus trindavo savo 
rankas šaltmėčių lapais, dėdavri? 
ant veido ir krutinės palmių a-j 
lyvos, nierūnu įtrihdavo .plati-; 
kus ir antakius, o kakkj ir k<>' 
jų kelius suvilnydavo jiarstupo 
arba budrės suKimis. Juos sc-‘ 
kė Napoleonas^ vartodamas gė-j 
lių sultis arba (fdekoloną, vpa-’ 
tingai prieš kautynes. Mdder-. 
nių laikų vyrams taip ^at yra!

TĖVAS IR SŪNUS 
-MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef. 476-2345-6

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

FRYS MOMRN1SKOS KOPLYČIOS 
Xn®ri TvrbMoBtaAMSY’Xst’A'rt'ri

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

7

HIGH RATES 7
PAID QUARTERLY AT PER ANNUM

certificate!
$5000 or more

4 yeer min.

BUTKUS - VASAITIS
144S So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

3
PER ANNlita

55000 or mota 
minimum 

30 month*

BRIGHTON
SAVlKkJŠ AND LOAN ASSOCIATION

'4071 ARCHER AVENUE 
čHicago, riluNbfš Sems

(WB&rVlF CALfRdRNTA AVN?)

II

PER 

|1000 or more

GEORGE F. RUDMINAS 
j£f9 So. LITŪĄNlCĄ.ĄyE. .. .TeL: YArda 7-1188-lllf

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
(LACKAWICI)

2424 WEST 69t.li STREET RK-pttbUe 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE VhHnia74<71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, DL 974-WW

TMSSą."CALIFORNIA aVĖ. Ph»n«: LAfrrKU HRrfl

3M4*8o. HAL5TKD STREET Phone: TArdf 7'ltU

MAUJ1IMQ1 CMKA90 «, iLUrSatartiy, ĄTay 7?’ 1978
į
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1

mi rodytais keliais.

.-r-rt * fc*. y * rų daugumai, kurią dėki, pačio- 
T d !i o n a F sunkiausiose isterinėse są-

U M i A i lygose iki mūsų laiką išliko lic-

i

l’18

tuvių kalba* lientviAka^ gy
venimo būdas ir papročiai. Jos 
tai atsiekė savo nujautimu ir 
įgimtomis savybėmis. Neveltui 
šiais pasimetimo laikais lietu
vės m ./lerys pirmosios atkrei
pė dėmesį į Naujienas ir grefrj 
ėiau pastebėjo, kad^ kai kurie

- Ponia Greta Bružis, Phila
delphia, Pa., platinimo vajaus 
proga tapo Naujienų prenumc- 
ratore. Ji pasinaudoju platini
mo vajaus atkarpa, prašydama 
tuoj pat siųsti Naujienas. Nau-j inteligentai kviečia žmones eiti 
joji mūsą skaitytoja p. (i. Bru- j svetimųjų
zis priklauso tai lietuvių mote- Dėkui jai ir jos artimiesiems,

centre jvyks muz. A. Jurguėio | 
pianino- klasės mokinių kon-į 
certas; Visi kviečiami pasiklau
syti jaunųjų pianistų. (Pi.)

RAMOVĖNAI
PAGERBS MIRUSIUS

=r
Ei

BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 IŠPARDUOTA
LIEPOS 25 IKI RUGPJŪČIO 3
RUGPIŪCIO 22 IKI RUGP. 31

Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai j dieną. USSR 
viza $15.00. 
sugrįžti tuo 
rankpinigių.

Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $100.00 = IMarius Kiela 51

Ii
i

6557 So. Tolman Ave. 
Chicago, 111. 60629 

312-737-1717
— arba —

GORDON TRAVa SERVICE
Prudential Pląza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

sI 
į

Air fares subject to change and government approval
■ Tf

A. A. MUZ. KAZIO STEPONAVIČIAUS PAMINKLO 
FONDAS.

įsteigtas “Pirmyn’’ choro, kuriam.ji; vadovavo 47 me- 
:us.. .

Per tą laiką džiugindamas lietuvių visuarr^rię, ne tik čia, 
bet ir nepriklausomoj tėvynėj Lietuvoj. v .:

“Pirmyn” choro valdyba, globojanti muz ko Kazio Ste
ponavičiaus paminklo statybos fondą, maloniai kviečia 
savo auka prisidėti prie paminklo statybos.

Jūsų aukas galite įduoti “Pirmyn” choro nariams, 
informaciją skambinkit Juozui Vieraičiiri 434-6315. 

Paminklas bus šventinamas gegužės 28 dieną, 12:30 
landą Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visuomenė kviečiama dalyvauti.

Fondo globotojai:
r “Pirmyn” choro valdyba

Jus

Dėl

va-

atkreipusiems-dėmesį Naujie- ktė Irma ir žentas Kenneth Ma
nas ir turėjusiems teigiamos į-jderack iš Chicagos, nutarė jį 
takos. .

— Ponia Aleksandra Vaičių*
lis iš Marquette Parko prieš dė

jįišmtį dienų telefonu prašė si- 
Ijuntinėti susipažinimui Naujie- 
I nas. Paaiškėjus, kad daugelis 
i laikinu sąrašu siunčiamų Nau- 
» TlArin nlomn IaLJomNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amerikos sTjSo susi>žįstant ir jį užsiprenumeruo^nt• 
štamą tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos

--------------------------------------- --- • UWMK4VJ 1 AX V «Vi.’ 

kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurte prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Reridendnio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813-381-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti, 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniai? įrengimais

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

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką;

įkartu pasveikinti ir apmokėti 
;vieneriems metams jo prenu
meratą. Kartu su jais malonu 
sveikinti ilgameti skaitytoją p. 
Antaną, kartu su juo pasidžiau
giant dukrų, ir jų vyru pavyz
džio vertu dovanos parinkimu.

— Illinois valstijos loterijoj 
gegužės 25 d. Big Pay Day loši
me laimėjo 801, 00, 2 ir 3923. 
Gold Strike lošime laimėjo 15, 
06, 31 ir 25. 7^
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATO RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairią puošmeną. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus, ir pinigą 
kolekcijas. PATRIA, 4207 Sd. 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pf.)

/

— Piknikas-gegužinė bus Vy
čių sodelyje ir salėje š m. gegu
žės28 <L, sekmadienį. Pradžia 
12 vai.-Rengia Chicagos Angli
jos — Britanijos lietuviu klu
bas. Muzika, pietus, baras-ir vi
si kiti pikniko įvairumai.

Klubo valdyba

jienų adresatams ateina labiau 
pavėluotai, vakar ji paprašė 
tuoj pat įtraukti į nuolatinių 
prenumeratorių sąrašus. Nau
joji mūsų skaitytoja p. Alek
sandra skaito daugelį lietuviš
kų laikraščiu ir visus juos re
mia. Užsiprenumeruodama Na
ujienas, ji palaiko lietuvišką 
spaudą, kad ji'butu tvirta, kad 
nebūtu vienšališka, skelbtą ži
nias, o ne propagandą. Dėkoj
ant jai už dėmesį Naujienoms 
ir ją platinimo vajui, gerą ži- 
Jiią malonu skelbti visiems 
skaitytojams.

— Antanas Strubel, Ilgame
tis Naujienų skaitytojas iš Mar
quette Parko, birželio 1 d. šven
čia savo gimtadienį. Jo duktė 
Mėta ir žentas2 Friedrich Deli- 
ko iš Lansing, III., taip pat du-... — Birželio 4 d. 2 vai. Jaunimo

NAUJIENOS
Į739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60601

• H anksto be

>—Naujienoms reikalingas '
LINOTIPININKAS

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

Pavardė ir vardas
* HA 1-6100.

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ___
yra naujas skaitytojas. Priede doL

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

karts r
Adresas

MARIJA NORETKIENi
tWJ Weft I9tk SL, ChJeaco, HL W62i • TeL WA M7S7 

DWUi ferw rOOer Įvairi?
MAISTAI Ii EUROPOS SANDELIŲ.

hmi:

Sponsoring pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamai UetuviBcą apsodą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti uf pridedamoj ________ doL

Pavardė Ir vardas ____________ ________ , . .—■

Adrema

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei ruslpa. 
tinimui nemokamai be jokių. įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai-------------------------------------------------------

Adresas ------:-------------------------------

i

Cosmos Parcels Express Co;
MAtOUrrn GIFT PAKILS MKVICI

Pavardė ir vardas

Adresas ________

Pavardė ir vardas

L4rem ______

“LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDZIONYTĖ,

PROGRAMOS VEDtJA
W0PA 1490 AM FrL at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 7Ht Sfrwt, Chicago, Illinois 60629 
T»M. - 778-5374

LKVS Ramovės Clricag <s $k.‘ 
narių “Memorial Day” mirusi
ųjų kapą lankymas bus vykdo
mas šia tvarka:

Į Gegužės niėn; 28 d., sekma
dienį, Liet, tautinėse kapinėse 
tuojau po oficialiųjų apeigą, 
ramovėnai renkasi aikštelėje 
prk koplyčios.

Gegužės įnėn. 29 d., pirma
dienį, šv. Kazimiero Lietuviu 
kapinėse, po pamaldą, nedelsi
ant, ramovėnai renkasi prie 
mūsų Tautinės yėliavos.

Abiejose kapinėse vadovau
ja, -kaip ir kas metai, darnovė- 
nas J. Bagdžius.

Apie iškilmingas apeigas 
Liet Tautinėse ir pamaldas šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse 
sąiulkėsnį pranešimą (laiką ir 
vietą) matysime spaudoje.

Skyriaus valdyba
— Prano Čepėno “Naujųjų 

laiką Lietuvos istorijos” I L 
brangi knyga visiems lietu
viams, graži dovana kiekviena 
progą. Kietais viršeliais, 560 
psl., kaina 15 dol.

Gaunama knygynouse ir leidė- 
jo ^adresu: Juozas Urbeb's, 1649 
No;? Broadway, Melrose Park, 
HI?60160. (Pr).

Wr Kazimiero lietuvių kapi- 
nią 75 metu įsteigimo sukaktis 
bus paminėta trumpomis bet 
įspūdingomis iškilmėmis prie 
Steigėjų paminklo pirmadienį, 
gegužės 29 dieną. Visuomenė 
renkasi prie paminklo 12 valan
dą tuojau po mišių gretimai ka
pinėse. Programoje dvasiškio 
maldos, pasauliečio žodis, vai
niko padėjimas ir giesmės, Iš
kilmių garbės sargyboje Vy
tauto Didžiojo šauliu rinktinė o 
taiip pat Generolo Daukanto ir 
Klaipėdos jūrą šaulių kuopos. 
Bendruomenės pasauliečių ko
mitetas ir Sklyptj savininkų 
draugija kviečia visus šios rei
kšmingos sukakties paminėji
me skaitlingai dalyvauti. L ''. - r

KAIP SUDAROMI

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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 metų pajamos,

MARQUETTE PARKE: didelis mū
rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, $37,500Į

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL-TeL 436-787b

M. L. S.
Gausus namą pasirinkimas 

pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkiix
4243 W. 63rd SU Chicago 

Tel. 767-0600.

PARDUODAMAS labai patrauklus 
ir puošnus 10 butu namas, idealus 
perdirbti į kondominium.

Tel. 433-3874.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SET-UP AND OPERATORS

Experienced on late type B & S auto
matic and Index machine. Excellent 
starting rates. Full Company bene
fits.

344-0033

A. G. Auto RebuHders need auto- 
body and fender combination man. 

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

or call 776-5888.

Tuo reikalu Jums gali dauįj 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga— •=•

Su legališkotnls formomis
Knyga su formomis gauna

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

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

- — Jei žinote asmenis, kurie 
galėtą užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiąsti ją adresus. Mes 
jiems siąsime Naujienas dvi sa

vaites nemokamai.

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ava^ Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė RoŽėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501—523-9814.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pLf YiBMsteU
Užtari totilinhiką !

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tol 263-532$ 
ir 

677-5459

185 North Wabwh

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MATURE BABY SITTER
Weekdays, our home, Beverly area 
for 5 and year old girls.

Cail 238-9432 after 6:00p.m.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

DISHWASHER

O'HARE OFFICERS CLUB 
HIGGINS & MANNHEIM ROAD 

694-2946 or 398-0331

RENTING IN GENERAL 
N u a m o «

VELTUI }
NAMŲ SAVININKAMS . . .

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

KREIPKITĖS 
TEL. 745-8712

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

PIGUMSLIS: už $7,700 galite yauti 
visai padorų, kad ir nedideli namą. 
Tai palikimas Marquette Parke. Pas
kambinę pasakykit savo telefonj.

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

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 SKL VPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ M2GLAM0J gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus 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 
Namu Statyba Ir Ramentai

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ mieste laldhn<, 
Dirbu Ir užmiesčiuose graft, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU
"'NAMUS
IR VISKĄ NAME •'

Tdefonnoti:
523-9367 arba 73Z-(W:N

V

«—« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai S9S pusnwSul 

Liability apdraudimai 
Kreiptif

M45 *• ASHLAMD AVI.' 
SJM77S

LAIKRODŽIAI Ir BRANOINTMl 

Pardavimu Ir Talayaaf ' 
WEST Hth ITRIIT 

RIfuMIc 7-1W 
--------  ■_ Z

1

4 kambariu bute išnuomosiu 2 
kambarius su visais patogumais rim
tam žmogui. Brighton Parke, 47-ta 
gatvė. i

376-8095. j

M. i 1 M K U S 
Notary PuWte 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7453 
Taip pat daromi vertimai, Joninių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra- - 

šymai ir kitoki blankai

PERSONAL 
Asmeny Ieško

MRS A. ANNA LINKUS, 
dabar esanti Čikagoje, norėtų 
palaikyti draugystę su senais 
pažįstamais ir galbūt kartu gy
venti jos name, Floridoje. Tel. j 
735-8859. 4

Siuntimai f Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r A, 
^c*oo, UI. 60632. Tel. YA 7-S98C

i
GS

IAETUAT3
DAŽYTOJAS

4612 S. PAulina Si.

tau Frmk ZtpoIIi

WtV«AM<

rtan toa

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA

PA-sLHenn m a miznyjs_______
MAVJtiSo^ ČKfCOO 4, ILL, 6«byjd*,t

GA 4-UM

Male Farm Ufe Htsv'MKe Company į

i
i 
(
I

Date namus |a*rko fr H vldaua. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

27, L97J




