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KOVOJANČIUS PREMJERUS
Soviet? valdžiai labai nepatiko patarėjo 

Brzezinskio paskelbti faktai
WASHINGION, D. C. — Prezidentas J*mmy Carter, iškal

bėjęs su Atlanto Sąjungos valstybių suvažiavusiais premjerais, 
savo kalbos pabaigoje patarė Atlanto Sąjungas nariams ginkluo
tis, kad galėtų pasipriešinti netikėtam Varšuvos pakto valstybių 
įsiveržimui į Vakarus. Prezidentas Carteris iš savo pusės priža
dėjo padėti, bet jis galės tą pagalbą teikti tiktai tuo atveju, kai 
įsitddns, kad patys europiečiai ėmėsi ’priemonių gintis' nuo to
limesnės komunistų invazijos.

Europos valstybių atstovai su 
važiavo į Jungtinių Tautu asam 
blėjos pasitarimus, bet jie pa
naudojo progą užsukti į Washin
gton ir pabęndrauti kartu su 
prezidentu Carteriu, užgirsti jo 
nuomones pačiais svarbiausiais 
tarptautinės politikos klausimais 
Prezidentas Carteris, būdamas 
praktiškas politikas, pirmiausia 
sukvietę į • Baltuosius Rūmus 
Graikijos ir Turkijos premjerus 
su patarėjais, patardamas jiems 
pradėti pasitarimus jūros dug-

valo stiprinti apsiginklavimą. Bu 
vo pakomentuotas sovįetų žinių 
agentūros paruoštas pranešimas 
apie Z. Brzezinskio padarytus pa 
reiškimą sovietų valdžios inter
vencijos reikalu. Rusai tvirtina, 
kad jie nesikišo ir nesikiša į 
Angolos, Etiopijos ir Zairės vi
daus reikalus. Kaip rusai nesiki
šo į minėtas valstybes, visi suva
žiavusieji buvo gerai informuo
ti. Rusai sukišo- bilionus dolerių 
vertės ginklu netik Angoloje, 
bet ir Etiopioj: Rusai sakosi, kad 
jie Besitarė su Kubos karo vado

tgndradarbiaati Atlanto Sąjun- sovietų lėktuvai pervežė Kubos 
gos įsipareigojimų klausimais, karius į Angolą ir Etibpią.

Jis pareikalavo, kad abu prem 
jęrai tame paname pasitarime; 
prižadėtų .tartis ir pradėtų paąi- 
tarimųsJ Abu prenįerą pasiža
dėjoįtartis ir tuoj pradėjo pąsi- 
tarunus.
^-Anti^Iięnib. rytą prezidentas 
Carterįš; pasikvietė Vokiėtijos 
kandęrį ’ Hėhnut Schttadčą pus- 
jyčiams.’ .Begerdami kavą, jiedu 
turėjoprogos aptarti pačius syar 
Inausiuą'Varšuvos pakto pavo
jaus. reikalus. Antradienį Bal-‘ 
tuose Rūmuose buvo'sukviestas 
Atlanto valstybių premjeru pa
sitarimas. (Pakviesti specialistei 
nustatę, kad kalbos apie nusi
ginklavimą su sovietų valdžia 
yra beprasmės. Brežnevo vado
vaujama sovietų vyriausybė ne-| 
siskiria nuo buvusių Rusijos vy
riausybių. Jis kalba apie taiką, 
bet leidžia nepaprastai dideles su 
mas apsiginklavimui.

Kariai specialistai suvažiavu
siems ministeriams pranešė, 
kad. dabartiniu metu Varšuvos 
pakto valstybės žemėje turi 
2675,000 karių, o Antlanto Są
junga tik 1800,000 karių. Var
šuvos pakto valstybės tun 110 
pėstininkų ir 55 šarvuotas divi
zijas, tuo tarpu Atlanto Sąjun
ga turi 51 pestJtininkų diviziją 
ir 15 šarvuotų divizijų. Varšu
vos pakto valstybės turi 7.092 
lėktuvus, o Atlanto Sąjunga turi 
6.200 lėktuvų.

prezidentas Carteris, išklau
sęs bendro pranešimo apie svar
biausias dalis, tuojau pareiškė, 
kad Atlanto pakto valstybės pri

Balsavimai Kalifornijoje 
žinių agentūros praneša, kad 

Kalifornijos gyventojai ruošiasi 
balsavimams r jie balsavimo ke- 
keliu. turės pasisakyti teigiamai 
ar neipiamai dėlei Kaliforni
jos, valstijos Trylikto priedo.

Jei numatytas konstitucinis 
priedas balsų dauguma bus pri
imtas, tuomet Kalifornijoje ne
kilnojamo turto mokesčiai turės 
būti sumažinti ir taipgi apkarpy 
tos politikierių bei didžiųjų vals
tijos valdininkų algos.

Pasak žinių agentūrų, jei tas 
konstitucijos priedas balsuotojų 
bus atmestas, tuomet Kaliforni
joje iškilsianti taip vadinama 
mokestinė ųevoliucija, kuri turės 
įtakos visoje JA Valstybių teri
torijoje.

Neutrono bomba
WasHington, — Gegužio 17 

± JAV Atstovų Rūmai vienbal
siai nutarė leisti prez. Carteriui 
1979 m. pradėti gaminti neutro
no bombą, — praneša U. S. 
News-World Report žurnalas. 
Esą, Amerikos kongrese išleng- 
vo formuojasi antisovi etinės 
nuotaikos. Prie to prisideda dar 
ne tik Kremliaus imperialistiniai 
veiksmai. bet tuo pačiu ir disi
dentu teismai. Jie rodo Ameri
kos gyventojams ir politikams, 
kad Kremlius vpda diktatūrinę 
politiką >r vadovauja dikatūrinei 
vyriausybei.

KALENDORftLIS
Birželio 1: Fortunate, Justi-, 

nas, Gabnda, Daugėtas, Anis, 
Žiedūnas.

Saulė teka 5:19, leidžia 8:18

' Ketų rtįjuB, Žflta ’ -

Prezidento tikslas
Washington. — Pasak U. &l 

News and W. R. žurnalo, prez. 
Carteris, pasinaudodamas Mi
chael Kakalio kandidatūra j Ili
nojaus gubernatorius, turėjęs ti 
krio sumažinti gubernatoriaus 
Thompsono pretyžą vi«x>meėje 
ir tuo užkirsti jam kelią būti res 
publikonų partijos kandidatu 4 
reikalautu polHtnlu bei karinių 
nuolaidų. * ■ •

Prieš’andrą Kalifornijoje.-Mass-Landing pakraštyje, fotografui pavyko nutraukti šią žu
vėdrą, skubančią į pakraštį Jr-ieškančią sauguno nuo perkūnijos ir kibąį ^smarkios audros.

LIETUVIAI KANKINIAI Pabėgo 7 kaliniai
Philadelphia, — Gegužio 30 d.

Prieš 6-ris metus,'1972, gegu.-ją vietą. Paaiškėjus, kad jis yra septyni Holmesburg kalėjimo 
žės 14 d., Kaune, tragiškai pro- JAV pilietis, Sov. S-ga, priversta kaliniai, išlaužę lubas, sugebėjo 
testuodamas prieš svetimųjų 
prespaudą bei Lietuvos okupa
ciją ir šaukdamas LIETUVAI 
LAISVĖS, susidegino 20 me
tų jaunuolis ROMAS 'KALAN
TA. šio įvykio sujaudintą ir pro 
testuojantį mūsų jaunimą tada, 
blaškė, daužė ir suiminėjo oku
pantai. .

Lietuvos partizaninio karo 
prieš Sov. Sąjungą (1944-1952) 
karys jaunuolis BALYS GA
JAUSKAS buvo suimtas, nuteis 
tas ir iškalėjo 25 metus, šis Lie 
tuvos (karys, atlikęs neteisėtą 
bausmę ir grįžęs Lietuvon, kau
pė to karo istorinę medžiagą. 
Bet greit, 1977 balandžio 20 d,

jį grąžinti, negalėjo ilgai jį kan per stogą nusijęisti j kalėjimo 
kinti kaip kankina Balį Gajaus- kiemą ir perlipti apsaugos sieną, 
'ką ir tūkstančius kitų lietuvių.

Simas Kudirka šiandien džiau 
giasi laisve, stengdamasis pa
lengvinti savo sesių ir brolių 
Lietuvoje ir Sov. Sąjungoj,© liki
mą: Jis yra įsijungęs į filmą 
“Defection of Simas Kudirka”, 
Daivos Kezienės padedamas, by
loja Lietuvos negandą JA Vals
tybių moksleiviams su jų moky
tojais ir universitetų studentams 

su jų profesoriais. B. B. ELTA

Vaikai paversti vergais
Landon, Anglija. — Prieš yer

už W ir 1973 baUndSo|™» dreu'™a ’f""“”'
14 d- d. vėl nuteistas 15 metų 
Gulago salynan. Jeigu dar ir šių 
bausmę išlaikytų Balio Gajaus-

į skelbia, kad visi patiesalai, ku
riuos perka JAV, Kanadoje. Va
karų Vokietijoje, Olandijoje,

w is.- ir “*”• r r’S“ 
amžiaus!ver«a* va0{U- Esą. Ma 

- roko kilimų gamybos įmonėse 
J dirba septynių metų mergaitės 
1 ir berniukai po 72 valandas į sa
vaitę, negaudami visiškai arba 
labai mažą atlyginimą.

jęs 40 metų iš 64 savo 
metų, štai kaip elgiamasi su mū
sų tautos (liaudies, kaip okupuoi 
toje Lietuvoje įprasta mūsų tau" 
tą vadinti) Lietuvą mylinčiais 
vaikais.

Kai SIMAS KUDIRKA, jau 
nas lietuvis jūrininkas, aną me
tą panoro ištrūkti į laisvę ir kai 
jo šuoHs pasibaigė jo išdavimu 
sovietams, tada jis buvo už tą 
veiksmą nubaustas 10 metų baus 
me Rusijos sunkiųjų darbų «to-

f

Kisingeris pataria
Washington, — Buvęs valsty

bės sekretorius H Kissinger, tu
rėdamas omeny Sovietu milita- 
rinę ekspansijų, pataria vakarų

rmadamO Kremlių techndo

NATO ORGANIZACIJOS ATSTOVU 
SUVAŽIAVIMAS VAŠINGTONE

WASHINGTON, S. m. gegužio 30-31 d. vyks
ta Vashingtone, berods Baltuose Rūmuose, prez. Car- 
terio iniciatyva sušaukta Europos gynybos organiza
cijos NATO atstovu bei ministeriy konferencija, ku
rioje bus svarstoma trumpalaikės ir ilgalaikės gyny
bos priemonės, ginklu suvienodinimas bei standarti
zacija ir Rytu-Vakaru santykiy įtaka NATO organi
zacijai.

i
Vakarą Europos valstybės ir pati NATO organizacija pra

dėjo abejoti prez Carterio taksiais ir jo pajėgumu vadovauti pa
saulio politikai. Pasak Baltųjų Rūmu, prez. tikslas yra konfe
rencijos metu grąžmti europiečiams pasitikėjimą Amerikos pre
zidentu ir tuo pačiu įrodyti, kad 'Europa yra labai svarbus pa
saulio kampas JA Valstybėms ir todėl svarbu stiprinti santy
kius visose srityse: tiek karinėje, tiek ir ekonominėje p'otmėje.

Policija juos ties Philadelphia 
tuojau suėmė. Prieš suimant, jie 
dar spėjo apiplėšti vieną krautu
vę, pagrobdami 650 dol. ir pasi
gauti trokelį.

Byla valstypės prokurorui
Dvi filiponu. kilmės slaugės bu 

vo apkaltintos ir buvo keliamos 
bylos teisme, kad jos sąmonin
gai nuodijusios veteranų ligoni
nėj^ Mičigane, ligonius. Slaugės 
kaltina valstybės prokurorą, ku
ris neteisėtai if be pagrindo jas 
apkaltino. Jos dabar prokurorui 
kelia teisme bylą ir reikalauja 
atlyginimo už garbės pažeidimą.

nilą, kai prokuroras atsiėmė teis 
me visus prieš jas kaltinimus.

Valstiečių sukilimas
Guatemala. — Guatemalos Al 

ta Veraoiiz provincijoj,? apie 400 
valstiečių bei žemės ūkio darbi
ninkų jrejntžio 30 d. sukilo prieš 
žemvaldžius. Jie ginkluoti me
četėmis (dideliais peiliais) už-, 
puolė didžiuosius žemvaldžius ir 
spėjo bent 35 asmenis sukisti 
iki atvyko kariuomenės būrys.

Pasak Guatemalos kariuome
nės, riaušės sukėlė pogrindžio 
prokomuniątjnio.-alejnento agitą-

Sakoma, kad NATO konferen 
cija yra taipgi sušaukta tikslu 
įrodyti JAV kongresui ir Ameri 
kos visuomenei Europos laisvės 
svarbą. Bet matas jau gegužio 
24 d. priėmė rezoliuciją, paskelb
damas, kad NATO organizacija 
yra JAV užsienio politikoje ker
tinis akmuo*

Pranešimai betgi iš Europos 
sostiniu rodo, kad ne tik NATO 
lyderiai, bet ir visa Europa abe 
joja prez. Carterio vadovavimo 
pajėgumu. Tarptautinio institu
to tyrinėjimo daviniais, prez. 
Cariį?ris nesugeba imponuoti 
Europos sąjungininkams ir tiek 
pat išmoka ar nenori efektin
gai užblokuoti Sovietų Sąjungos 
ekspansiją pasaulyje. Vienas NA 
TO ambasadorius taikliai tai api 
budino paklausdamas: “Kaip 
prezidentas gali prekiauti su už
sieniu, jei jis nėra tikras, kad 
galės užsakymus išpildyti?”

Ų/ S News — World Report 
žiniomis iš Europos sostiniu, 13 
NATO organizacijai priklausan
čių valstybių vyriausybės turi 
ką nors neigiamo pasakyti:

L) — Vkaarų Vokietijos kanc-, 
leris Helmut Srhhidt nepatenkin 
tas ir stipriai kritikuoja JA Vals 
tybių troškuli, kuri legali ap
malšinti nenormaliai daug įsi- 
vezdamos iš užsienio žemės aly
vos. Schbidt nepatenkintas, kad 
Amerikos vyriausybė nesuvaldo 
infliasijos, kad toešubalansuoja 
valstybės biudžeto ir kad nesis
tengia stabilizuoti dolerio vertę. 
Patys Vakarų Vokietijos gyven
tojai stebisi, kad prezidentas, tu 
rįs savo parti jos daugumą kong 
rese, negali jefektingai valdyti 
krašto ir vesti užsienio politiką.
II —------ WWT-

2) — Prancūzijos — Ameri
kos santykiai yra dabar žymiai 
šiltesni, negu kad jie buvo prez. 
Ch. de Gaulle laikais. Bet Pary
žius, toli gražu, pasilieka nepa
tenkintas, kad Amerika negina 
kaip reikiant savo ir Europos rei 
kalų pasaulio arenoje r nesuge
ba priešintis Kremliaus siekiams 
Vakarų Europoje, Afrikoje ir 
Azijoje.

3) — Britams taous Europos 
bendrosios rinkos nariu Ameri- 
kos-Anglijos santykiai, nesuge
do* Jie nuolatos palaikomi Brita
nijos užsienio reikalų ministe- 
riix Tačiau Anglijos spauda kri 
tikuoja prez. Carterį. Sunday 
Telegraph ► laiko jį Amerikos 
Chamberlaimi. Kaip Hitleria au-

Bizniericri visur ieško pelno
Washington, — D. C. Anks

čiau buvęs JAV diplomatas Pary 
žiuje buvo slaptai pasiųstas į 
Vietnamą, būk tai Chase Man
hattan banko vardu, tikslu šutai 
Į^ti Vietnamą su Ameriką ir su 
normuoti dįplomatimun- santy
kius. Taip gegužio 30 d. pranešė 
vakarčių žinių agentūros.

JAV- valstybės departamentas 
tai paneigia ir sako, kad diploma 
tas R. B. Knight jokiu būdu ne
buvo valstybės departamento 
siųstas, bet agentūrų žiniomis, 
Knight buvo Hanojuje šiltai pri 
imtas 'ir net jam buvo įteiktas 
laiškas Vietnamo vyriausybės, 
kurį jis atvežė prez. Carteriui.

Neteko JAV pilietybės
Chicago, UI. JAV distrikto 

teisėjas J. Hoffman pripažino 
Lenkijos imigrantą Frank Wa- 
lus kaltu antrojo pasaulinio ka
ro metu žudžius Lenkijoje civi
lius gyventojus ir melavus imi
gracijos Amerikos įstaigoms, 
užpildant įvažiavimo bei piliety
bės pareiškimus.

Tesėjas atėmė iš jo JAV pi
lietybę, kurios dokumentus turi 
įteikti birželio 9 d. Imigracijos 
departamentas jau gali pradėti 
Walus deportaciją, bet advoka^ 
tams tęsiant toliau bylą teismuo 
se, deportacija gali tęstis metais 
arba ir niekad nesibaigti. •

Teisėjas Hof f an sprendimo 
akte sako, kad valstybės proku
roro ir valstybės įstaigų pateik
ti įrodymai aiškiai liudija, jog 
Walus yra. kaltas. Tačiau Walus 
tvirtai laikosi, kad jis yra nekal 
tas ir nėra tas pats asmuo, ku
rio kaltės iam primetamos. Esą, 
yra d°r< ma klaida asmenų tapa 
tybzje. Jis dar sako, kad byla 
yra sąmoningas prieš jį sumoks 
las.

Pabrango pastas
Washington, — Gegužio 29 d. 

risi paorasri laiška jau privalė
jo turėti užklijuotą 15-kos cen
tų markutę.

išdraugavo su Ch am beria nu 
Miunchene, taip Carteris drau- 
gaujasi su Brežnevu.

4)—Tiems akis graužiantiems 
dūmams ižblaškyri. todėl ir su
važiavo į Vashingtoną NATO or 
ganizacijo^ pasiuntiniai.



Lietuvą skandinama alkoholio jūroje LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
5. f ’

ši uk orka, 
šinkorka...
anais Rusijos

“Šalia kelio karciama,
Šalia kelio karciama ...

Ten gyvena
Ten gyvena

Taip daina va
carų okupaciniais metais bau
džiauninkais paverst lietuviai 
valstiečiai. Jie dainavo ir kar
tu degtinėje skandino n argus, 
gorėtus gerdami per prievar
tą išgerti skirtą degtinės kiekį. 
Bet ar kitaip yra dabar Kremli
uje sėdinčiųjų Rusijos carų o- 
kupuotoje Lietuvoje?

Kaip ankstyvesnių, taip ir da
bartinių carų metu stengiama
si okupuotą Lietuvą surusinti, 
k Jonizuoti iš Rusijos gilumos 
atgabentais kolonistais ir, ne
gana to, visą lietuvių tautą dar 
skandina alkoholio jūroje, ku
ris veda tautą prie išsigimimo. 
Tai prievartinė savižudybe. Tuo 
klausimu net komunistų parti
jos Vilniuje leidžiamas žurna
las “Mokslas ir Gyvenimas” ra
do reikalo pasisakyti. Jis 1978 
m. sausio mėn. pirmame nume
ryje rašo: “Spaudoje pilna su
krečiančių panešimų apie be
prasmiškas Bakcho aukas, su
dėtas kūrybinių jėgų žydėjime, 
apie daugybę suardytų šeimų, 
sukruvintų širdžių, našlaičiais 
Skųsiu vaikų, beviltiškais in
validais tapusių pajėgiausių vi
suomenės narių. Nors gerai ži
nome alkoholinių gėrimų isto
riją, akohoizmo istarijas ir 
baisų alkoholio poveikį organiz
mui bei siaubingas girtavimo 
pasekmes asmeniui, šeimai ir 
visuomenei, bet ir toliau geria
ma degtinė vis didėjančiai”.

lasteliai, ypačiai smegenų, ku
rių, išgėrus alkoholio, kiekvie
ną kartą žūva keli šimtai ar net 
tūkstančiai kurios jau nebeat- 
sistalo. Tuo būdu susidaro ne
veiklūs smegenų plotai, atsiran-| 
da sklerozė silpnėja atmintis ir 
t. t... Bet kas blogiausia, kad 
alkoholis pavojingas visai tau
tai, nes jis veda ją prie išsigi
mimo. Alkoholikių motinų vai
kai daugumoje 50-75 procen
tai, esti protiškai atsilikę 
lieka silpnapročiais, turi įgim
tų ydų. šiandie nustatyta, kad 
nė vietna, net labiausia pasau
lyje paplitusi liga, nesužaloja 
tiek žmonių, kaip alkoholis .. /’

Kad parėmus savo išvedžio
jimus, “M. ir G.” atvirai sako: 
1967 m. ir tiek pat 1968 m. Lie
tuvoje buvo išgerta šimtas mili- 
j <nų (100 000 000) litrų degti
nės. Ešą, 1967 m. vienam Lie
tuvos gyventojui teko 12,5 li
trai dektinės, 25 1. vyno ir 40 
1. alaus. Tai dabar neturinčiai 
net trijų bilijonų tautai yra la
bai baisūs skaičiai, kuriuos įver- laipsnių žemiau nulio C; pietų 
tinus doleriais, gauname 600 metų Liubline buvo 1 laipsnis, o 
mil. dol. sumą, kai šiandie Ii- Varšuvoj^ 4 laipsniai aukščiau 
tras degtinės okup. Lietuvoje 
kaštuoja 4 rubliai ir kai už ru
blį reikiai mokėti 1,5 doleriai.

(Tęsinys)

lietuvių archyvas

Toliau tas “siaubingas girta
vimo pasekmes” aprašydamas, 
“M. ir G”, aiškina: “Akohois 
yrą narkotikas. Patekęs Į orga- 
nižma, jis pirmiausia slopina 
centrinę nerv-ų sistemą, susarg
dina skrandi, kepenis, nuo jo 
kenčia širdis, naikinama kūno

4 c.

Bolševizmo metai
Vertimas.

Visai slaptai. Egz- N r. 1

' SPRENDIMAS NR. 002
Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos vardu j 

1941 metais sausio 14 d<eną.
- r V w *• - ->

“V ' . ‘ Visai slaptai. Egz. rife 1
■ . i Nuorašas

j SPRENDIMAS N R. 003
Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos vardu 

1941 .metais sausio 15. dieną
T. * - *

XI Armijos Karinis Tribunolas išvažiuojamoje se' 
sijoje Vilniaus mieste, susidedąs iš pirmininkaujančio 
2. rango karo juristo šeinemano ir narių 3. rango karo 
juristo Osokino ir karo juristo Petruš’no, sekretoriau
jant karo juristui &zovui, uždarame teismo posėdyje iš
nagrinėjo kaltinamųjų bylą N r. 004 29 šaulių korpo 
avioeskadrilės buv. raudonarmiečio ( •

, - -- — , Tarvydo Augusto, Benedikto sūnaus, gimusio 1920
tos diens vakarą suruoš, labai nuotaikingą balių su didžiausia' meUis Latvijos TSE Pepejų miestelyje, tahiautojo, 
aktualiją programa. : i ,. . j • i -■ . •.............  I betuvio, nepartinio, raštingo, vedusio, anksčiau nete^-

Salė buvo apypilnė Galėjo būti kiek daugiau žmonių, bet kariuomenėje savanoriu nuo 1940 metų kovo mėne
sio — padarius nusikaltimą, numatytą RTFSR BK 5d’9

Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar okupantu vadinama Lenino prospektu.

Visame krašte nepaprastai-šal 
ta, speigas naktimis siekė iki 5 ŠIANDIENINĖS CHICAGOS 

LIETUVIŲ NUOTAIKOS
nulio. Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį ir anksti rytmečiais 
termometrai visame krašte, ro
dė apie vieną nulį. Vakarų PfPpa 
riuose šėlo pūgos. Kalnuose "jp-

Amėrikoę Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkė geg. 27-

Susimaišė temperatūra 
Lenkijoj ir Ašigalyje

VARŠUVA? (Z W) Ketvirta
dieni, gegužės 1S dieną grįžusi 
žiema visoje įlenki j je pradėjo 
naują šalčių ataką. Visame kraš 
te. pradedant šiauriniu ir bai
giant pietiniu galu ilgas valandas 
smarkiai snigo, o audringi vėjai 
sukėlė pūgas ir sunešė pusnynus. 
Sniego audra Krokuvoje labai 
apsunkino susisiekimą vieške
liais. , Kalnuose be pertraukos 
sninga jau tris dienas su vir- ____
šum ir šaltis neatleidžia. Sniego1 landžio 24 (L žemiau
danga siekia 90 centimetru. Ijnulio..
I.1 1 ■ ■ ■- . 11 1 1 - - ■■■ įj MiK.:

besitęsia šalta snieguota žiema. savaitgalis buvo išviliojęs zmon^.į .priemiesčius ir paežerę.
Vašingtonas. (AR). Tuo iųgu Uau* P^^jo ir'šiltas vakaras. . i ,

kai didžioji Jungtą Valstybių Pradžioje padainavo Bankienė, o ■ jai. akomanąvo Variako- 
dalis ši pavasarį drebėjo nuo šal iienė- Jos gražiai pasirodė. Vėliau Variakojienė paskaitė kuikų fel

'jętoną. T ■ • . j ,
f Visų dėmesį „patraukė srenoje 'sustojęs sekstetas, parinkęs

■Parengtinio ir teisminio tardymą duomen’m's nu
statyta: -

Teisiamasis Tarvydas, būdamas priešiškai nusitei
kęs sovietų valdžios atžvilgiu, nuo pat Raudonosios Ar

irių, tuo pačiu metu JAV-bių mo
kslininkų būrys ;Pžėt-ų Ašigalyje
“prakaitavo” nliė’reliatyvios S- pavias dldžiausiaš aktualijas. Dainavo Ignas Serapinas, Teodora
lumos bangos, kaip pranešamą Serapinienė, Stasys Prapckevičius, Irena, Pranckevičienė, Stepas- . --
JAV Antarktikos Programoje. Rudokas ir r\ Braunienė. Naujas skekstota-s sudainavo penkias mijos į Lietuvą įžengimo momento 1940 metų- - birželio 

mėnesio sistematingai tarp eskadrilės kovotojų vede 
antisovietinę propagandą, nukreiptą į gyrimą t^^tines 
tvarkos Vokietijoje, šmeižė Sovietų Sąjungą ir Raudo'

Temperatūros Pietų Ašigaly
je per balandžio mėnesį viduti; 
niškai buvo 59.1 laipsnių'žemiau, 
nulio ir toks rekordas tvėrė per 
21 metus, bet šių metų balandžio

/naujausia^ daipas.Po kiekvienos dainos salės sienos lingavo nuo 
aplodismentų, 4>įsalėjez džiaugsmas bangavo su kiekvieno para
grafo žodžiais. >

Pradžioje buvo sudainuota “Mūsų žmonės kai prakuto”, pa
gal “Pasisėjau žalią rūtą metodiją...”

Mūsųžmonės kai prakuto, oi drylia lia-dia;
t .Savo ^vc^jįjįe. pajuto* pi lylia lia.
£ i J-
.: josic^;bėgtį Ijeikia, oi lylia Ba. 1

' . čia juk žiemos labai šaltos, oi drylia lia-Ūa, 
Gilusį* sniegas, gatvės baltosr oi, lylia lią.

Taip pat jis 1940 metų, lapkričio 11 dięna .stovėda
mas eskadrilės lėktuvų apsaugąs sargyboje^ tjį pat mo

Cold war.
žmogus kvapo neatgauna^ oi lylia.Jįa.

. Kažkas madą išgalvojo, oi drylia lia-lia, — 
Moridon visus vilioja, oi lylia lia.. a.
Kas tam pįįęsintis ketina, oi drylia lia;lia, 
Atsilikėliu vadina, oi lyKa ha.

Seniai ii? visas jaunimas, oi drylia Ijar-lia, 
Kad; netaptų sengačfeinais, oi lylia lia, — 
Skilai t'loikU. brangią, oi, drylia lia-lia, •

:j<> keturius Anbo—51 ir Aiwo—41 tipo Tėktu>vĮHSį;^jpeę 
durdamas kai kurių plokštumų ir liemens perkelinį aį>‘ 
siuvimą tose vietose, kur buvo išpiešta žvaigždė;;

. . Remiantis išdėstutu. Tarvydą Augustų, Benedikto 
sūnų, pripažino kaltų padarius nusikalt 'Buis; niwnaty 

.tus RTFSR . BK aSd) str. ir 58-10 str. 1 d. ir -vadovauja
mos RHFSR BJK, 310, 30 str. str.

nuteisė:

turned cut.

Because winter at Valiev Rxge meant snow, foe.

• Kai kas dantį- jau- atkando, oi drylia lia-lia:
Palikę saulėtą^ dangų, oi lylia lia, 
Vėl Čikagon parkeliavo, oi drylia lia-lia, 
Į Išdėlį seną savo, oi lylia lia. 5

Ir pagandoms iš šalįęsr oi- drylia lia-lia,
• N'ebeieiks jokios reikšmės, oi lylia. Ha.

Tuščia. mados tik klaidina, oi. drylia lia-lia,

mus yr^khtbi* daugel įvairiausių, 
Bet pletkinibkių visų prašmaitivausjas. 2 k.

Jo ^eflrimasgyv^ -posėdžiai ilgiausi,
N" Nes bėi> reik apkalbėt žmones kuo smulkiausiai 2: L
Z i * h - • i '

. Poeios pas kaimynę. visos-', susirinkę
' Liežuviu apkala, kięk tik kuriai tinka. 2 k.

Tas mūsų kaimynas niekam vertas tipas,
O ansfs su pačia visad susipykęs. 2 k.

Kitas supslčjęs senas patriotas, - <•'
1 O nuo to trecfoj4 reik , stačiai žegnotis. 2 k.

Kam ta- lietuvybė yr čia reikalinga,
Jei be jos niekados dolerių nestinga. 2 k.

Taip jos posėdžiauja-’ dieną, vakarėlį S .
Užm. joms Djįtfvo duotą gerą liežuvėlį. 2 Ji

(Bus daugiau)

t 
1.

Tarvydą Augustą, Benedikto sūnų, dėl visų jo- pa
dalytų nusikaltimų, remiantis RTFSR BK 58'9 str. su 

; sankcijomis 58-2 str., SSR CVK 1937.. X; 2“ nutarimo -ga- 
rlia — atimti laisvę pataisomųjų darbų, stovyklose, pen- 
'kiolikai metų, susiaurinant rinkšmų teises penkeriems 
metams, be konfiskacijos turto, kadangi tokio fteturK

Bausmės atlikimo laiką, iškaitant ir kardomąjį 
kalinimą, skaityti nuo 1940 metų lapkriėju 19 dienos.

Sprendimas kasacine tvarka per- XI Armijos Karini 
; Tribunolą gali būti apskųstas SSSR AukšėšausiojO’ ‘tefc- 
mo Karinei Kolegijai,' 72-jų valandų laikotarpyje nuo to 
momento, kai nuteistajam Įteiktas sprendimo nuo
rašas. . ' >

; Originalas su reikiamais parašais.
Nuorašas tikras:

XI Armijos K. T. Teismo Sekretorių^ karo, 
juristas M. Sizov.

-XI Armijos K. P. Išvažiuojamosios ses'jos antspaudas. 
Atspausta 15 egz. ir išsiųsta pagal- sąrašą, 
pridėtą prie sprendimo originalo. ' '
įvykdė Sizov. . .j, .

Visai slaptai, Egz. Kr. 1

animunitfon.

tut short on money.
And then the money came. 

Same $27.000,000 from the

the cold.

Mm E BoMsnar fi% Inrerere Mrf * 
cf 5?ean Ae fine jar) Loautokn cr desaoan
Brods on be replaced t recnadh m ptcHded. Wfefe 
needed. Bond* an be cashed « «our bank. Weaere to

.->.r -
- ^Čikagos miesto herbo n 

simbolių aiškmtfhas -

Skydas rciškiįr nacronalę 
Chįcagos dvasią. V \ >

2. Indėnas reprezentuoja Či
kagos. miesto vy tos atradėją ir 
pabrėžia aborigiuąl^ičiabuvją) 
-kphtriliudją. kuri -įciAa į* 5*0* 
Aiesto istoriją.

Laivas -su pilnai 'iekritMiis. 
fiutėtnis emblematiėkfei. reiškia

4. Kviečiu pėdas reiškia veik-* 
lą ir tą pat reiškia ir co
rnucopia (“gausybės ragas'’) — 
komu arba kukuruzos simbolis.

5. Kūdikis lukšte yra senoviš
kas klasiškas perlo simbolis hr 
Čikaga prip ežero sprando reiš-

< G. Moto ‘TJrbs in Horto" reiš
kia “Miestas daržuose.
rt‘7. Data “18&7 kovo 4” reiškia 
Čikagos Miesto inkorporavimo

SPRENDIMAS KR. 0045 ...
Sovietinių Socialistinių Respubl'kų Sąjungas vardd 

i 1941 metų vasju*'o l4 difeną
Pabaltijo Ypatingosios Karo Apygardos V Armi

jos Karinis Tribunolas Vilniaus mieste, susidedąs Iš 
pirmininkaujančio 3. rango karo juristo Jurčenko ir 
narių 3. rango karo jur'sto Tverskio ir jaunesniojo- ka
ro juristo Kuzmenkovo, sekretoriaujant karo juristui 
Kbstjanui, uždarame teismo posėdyje, išnagrinėjo 616 
lengvosios artilerijos pulko raudonarmiečių kaltmanilf 
ją bylą Nr. 006.

(Bus dafugiau)

NAUJUMO*. CHICAGO < ILL _ . ■ Tuiie'"1, 1’)^



Anglijos naujienos
* — Sekminių šventėms sulau
kėme šių metų “šaltinio antrą
jį numerį. Jame prisiminta A. 
Maceinos 70 m. amžiaus sukak
tis. Plati kultūrilnės veiklos 
kronika ir gausu įliustracijų.
I

— Northamptone staiga mi
rė Stasys Jurgaitis, 61 m. am
žiaus. Veluionis buvo kilęs iš A- 
lytaus. Palaidotas gegužės 10 d.

— Škotijos lietuvė Uršulė 
Juodišienė sulaukė 95 hl am- 
£iaus. Ta proga sukak tininkė 
gavo daug sveikinimų ir linkė
jimų.

< — Wolverhamptone mirė 
Bronius Buraga, 52 m. amži
aus. Palaidotas geguž.ės 10 d.

— BelLshilI mirė P. Vyšniaus
kienė, 89 m. amžiaus. Velionė 
buvo kilusi iš Marijampolės ap
skrities. Jaunystėje buvo veikli 
organizacijų narė. P.-laidota 

Bothwell kapinėse. Liūdi liku
sios 5 dukterys, 2 .sūnūs ir anū
kai.

* — Sunkiai serga ilgametis 
y Škotijos lietuvių vadovas prel. 
J. Gutauskas. Gydomas Stobhill 
ligoninėje ir jau turėjo dvi skau
džias operacijas. Linkime sti
prios sveikatos ir jėgų nugalė
ti visus sunkumus.

— Gegužės 11 d. Londone

£ W- W

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūrate

išreikšti, vis su begaliniais pa- stipendij išvažiuoti pa^ižmanė- 
ti į Paryžių. Tokią išpažintį jis 
pa<iarė savo naujojoj knygoj 
(l>sL 175-76).

Aš neprisimenu skaitęs “Vai
re” tą jo straipsnį, nes jo raši
niams nekreipiau daug dėme
sio: šiandie jis parašys vienaip, 
rytoj kitaip, ir vis “iš Įsitikini
mo” (dievaži, ne dėl pinigu, ar 
pasigaisininio!) Paskutiniu lai
ku, kaip daugeliui atro<k). Rai
la vėl grįžta į tuos pacius-“ku?- 
turbolševizmo” drumzlinus ;r 
apgaulingus vandenis, tik da
bar kitaip vadinamus: “libera
lizmu“, “progresivizmu”, “nau
jąja kaire“, “demokratine ak
cija“ ir pan. apgaulingais var-

gražinimais. Be to, visiškai tei
singai kai kurie kritikai priki
ša, kad Raila yra specialistas 
plūstis, nors jis pats ka4cgoriš- 

l kai pareiškia, kad tai ne tiesa, 
jį pralenkiąs Balys (pal. 185). 
Patarlė sako: “Kuo pat- k vo
kia, tuo ir kitą tepa”. Aisimiir 
kime ir garsaus J VA politiko 
viešai televizijoj padarytą pa
reiškimą: “I am not a crook.” 
Tačiau daugelis tuo nepatikėjo. 
Savo plūdimosi meną Raila ry
škiausiai parjdė paskutinėje 
polemikoje su A. Bražėnu (žr 
“Dirva“, 1978 nr. 6-8).

Nesu viską perskaitęs, ką B. 
Raila yra prirašęs, nes savo lai
ką galiui naudingesniems dar
bams sunaudoti. Tačiau kai ką 
paskaitau. Atsimenu, dar Lie
tuvoje skaičiau B. Railos pir
mą knygą, eilėraščių rinMini, 
pavadintą “Barbaras rėkia” 

, (pagal Liet, encik. t. 24, p. 441, 
ta gnygelė buvo išleista 1930 

. m.) Mano atmintyje pasiliko 

. vienas posmas (cituuju iš at
minties).

Per Lietuvos lygius laukus 
Internacionalinis ekspresas 

šauna,
Ir margą šunį, šunį 

nacionalinį,
I dvi pusi be gailesčio 

jis pjauna.
Tai ciniškas vadinamo “kul- 

tūrbolševik’’ pasityčiojimas 
iš lietuviško patriotizmo: Lie
tuva — tai kaip tas margas šuo, 

. atidundės internacionalas, be 
gailesčio jį perpjaus pusiau ir 
bus baigta. Beje, Raila vėliau 
atsimetė nuo bolševiku o jančių

staiga mirė Albinas Velička. 
Velionis buvo gimęs 1911 m. 
Marijampolės mieste. Ten augo 
ir piego sp frtuoti. Karinę prie
volę atliko 3 artilerijos pulke. 

Pradžioj tarnavo Šančiuose, 
o vėliau jo tarnyinjs grupė bu
vo perkelta į Marijampolę. Tuo
met teko tarnybą Įteigti savo 
gimtajame mieste. Pasibaigus 
antrajam karui atvyko j Angli
ją. Palaidotas gegužės 18 d.

— Gegužės 14 d. Lomi /no lie^Į 
tuvių bažnyčią lankė Westmin-j 
sterio arkivyskupijos vyskupas; 
V. Guazelli. Ganytojas visus lie-* 
tuviškai pasveikino — Garbė, 
Jėzui Kristui ir neidamas kiek-r 
vienam paspaudė ranką, aiškiai 
ištardamas “Sudiev”. Atlaikė į 
giedotines lotyniškas mišias iri U 
priminė kaip lietuviai gina sa-1 
vo tikėjimą rusų Pavergtoje. 
Lietuvoje.

Malonu, kad vyskupas savo^ 
maldose daug karių priminė pro(|uktingasis žurnalistas Bro-J tikos žurnalo puslapius. Ką tik 
dabartinę okupuotos Lietuvos j nyS Raila savo naujausios (ir Raila rašo, vis jam išeina ne 
padėtį ir mūsų religinius ir tau-1 <jar ne paskutinės) kny-itiek beletristinė, ko jis ir sie
tinius reikalus. Tik labai gaila, g(>s “Bastūno maištas” (1977) j kia, kiek humoristinė publicis- 
kad mūsų parapija vadovybė pa^jQj pradžioj parašė: “Never- tika.

Ir kodėl taip ilgai buvo lauk
ta? Tam išpuoliui pagrindą da- 

’’ vė mano kalba, pasakyta Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos suvažiavime dar 1971 iri. 
gegužės mėn. Philadėlphijoje. 
Tokiomis progomis sakcfnos 
kalbas visados turi tam tikrą 
retorikos dozę, tačiau daugelį 
ten mano iškeltų būkĮtavimų 
ir numatymų gyvehjmas pat
virtino. Dėl ko buvo baimintaši 
1971 m., įvyko 1977-78 1įl Ir 
pats B. Raila pripažįsta, kad (ci- 
tuoj u) “sovietinės pasalūniš
kos, jvairiaip gudraujančios 
propagandas nekomunistiniuo
se laikraščiuose, kaip lygiai ir 
pavienių diversantų, užsiekiyje 
buvo ir bus” (psl. 176). Mato
te, kartais Railai nejučiomis pa-

Bastūno maištas” ir “Barbaras rėkia”
i Yra žmonių, kurie mėgsta Beskaitydamas negalėjau su- 
j diskutuoti-ir ginčytis, paversda- silaikyti nuo juoko visu balsu, 
mi tai savo rūšies sportu. Mūsų tarsi vartyčiau kokio humatis-

Bpačioj pradži oj parašė: 
nesugebėjo tas retas bažnytinesltėtu tiek juokauti dėl polemic 
ceremonijas iškilmingiau pra-'kos‘ sporl()” (psl. 9). Tačiau vi-i 
vesti. Tai ramybes vardan. teir-sa ta knyga ir yra ne kas kita 
ka aprašymą baigti ir statyti kajp polemikos sportas, 
tašką. 1 - - ....Pagaliau prisiruošiau pas

kaityti ir mano “garbei” ten pa
skirtą visą skyrių: “Iš tautinin- 

. kų tautosakos” (psl. 155-186). 
Jau lapkričio įnėn. per Mokslo 
ir kūrybos simpoziumą čikago- --- ------------------------■ a* i jautlUioaų 4< ■ULJUUU JUUtTM1, , 

paimu 1» gyvenimo. Lengva* rtilius. gyva talba. gražiai ižleisti i e vienas mano draugas apie 
•tT? r*“-----------------------------------------------------------------------------[tai man sake, bet vis buvo svar-

Dr. Jmwbb B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos isterijas | besniu darbu, negu užsiimti 
įtrauka nuo pat aenųju amžių potato metu. Vidutinio formato. 142 v* ir n*sjąi.. uinūoja Č.U0. | Raihados skaitymu. Aa, ir uz

Gr. Juras B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy |man ten buvo 
taoso bruožai* paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija i tiek daug dėmesio? Gerokai ten ai M u, aoo. aeuu AMA.MM. ĮužkltadyL dr. K. BoWis. už

ffižS-žŽŽI^O labai taiklia kalbą dėl ko- 
frtaitfnę perlaidą. , * laborantų, dar ir T. Blmstrubas,

A TT T T V ¥ n C I su pasišaipymu, tačiau visa sun-
W A U |kioj. artilerija nukreipta į Ba-

V. Vy ten ietis.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A Jominw, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intymiu nuotycn

17» BmU Halrted Street, Chicago, HL SMM

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

X « » - - •

š.m. Liepos 16 d., sekmad.

tai ir buvo tos mano kalbos pa
grindinė tema. Tai karti Čia bu
vo mane taip labai užsipulti, kai 
pagrindiniu klausimu mudu 
taip gražiai sutariame? Jei li
teratas Raila taip daug rašo po
litiniais klausimais, tai,kodėlįr 
tautosakininkui Balink neValįa 
snapo kisti jpublicistiką^ Visi 
mes iš to paties tmolioxfr^bti, 
aristokratų ir<: privilegijuotųjų 
nebėra. Mūšų garsieji 5^įbĮIėis- 
tai nebuvo žurnaiistaiprofesio- 
nalai: Vincas Kudftka iuvo gįr- 
dytojas, JuozasTmn^-— kuni
gas, A. Smetona-—?juristas.

Atrodo, kad Railcį; įtūžimo 
priežastis giūffi kur-kitur; bū
tent, kodėl tie tautininkai ,'pasi-

kėjaą. buvau ir tebesu neoiltu- 
ąnas. Ir štai tie konservatyvūs 
Amerikos tautininkai (tegul 
juos bala praryją!) ne kartą sa
vo suvažiavimuose kvietė kal
bėtu tokį Balį, bet niekados B. 
Railą. Baisus neapsižiūrėjimas, 
kad tokio tautininkams nusipel
niusio asmens, kuris pretendu
oja būti ekspertas visais klau
simais, literatūriniais, politini
ais ir kitokiais, tie apžlibę tau
tininkai nekviečia į savo suva
žiavimus tarti pompastišką žo
dį. Ir “Dirvoje” jau senokai ne
bematome Railos nuolatinių 
“gražbylystės perlų”. Skundžia
si, kad ir “Naujienos” nebes- 
pausdina jo kūrybos.

L Pagaliau kaipgi turės nesusi
sukti vėdarai tam garsiajam 
žurnalistui, kai tautininkų žur
nalas “Naujoji viltis” nesisku
binu pakviesti Railos ne tik į 
rtdakcinę kolegiją, bet ir į eili
nius bendradarbius, kai mielai 
spausdina kokio ten frontinin
ko Gliaudos raštus? Ir vis tas 
Balys kaltas, tad reikia ji “pa-| 
'traukti į ataskaitą”, komunis
tine terminologija tariant. O 

’ priežastis labai paprasta: tau
tininkams pasidarė gaila popie
riaus Railos pliauškalams spau
sdinti ir dar, honorarą jam už 
tai mokėti*
-i Vieną kartą jis vienaip nu

pjauki, kitą kartą kitaip — vis 
dėl žurnalistinio sporto, be aiš
kių principų ir gilesnės minties. 
Jam 'reikia beveik viso spaudos 
/puslapio į paprasčiausiai minčiai

žodžiu, padarė ratą ir grižo 
algai arba, kaip amerikiečių sar
koma, daro “walking in cir
cles*” Man nepatinka “k uitu r- 
bolšcvizmo” terminas: kur yra 
bolševizmas, ten nėra kultūros. 
Geriau pritinka "‘bendrakelei
vių ar “naivuolių” terminai.

Mūsų naujųjų baikų satiri- 
kas nutarė nelaukti, kad kas ki
tas po jo mirties išleistų tuos 
jo labai gausius raštus (ko ge
ro, gali taip ii- neatsitikti). Tad 
pats surankioja seniai aktualu
mo nustojusius savo postrin
gavimus ir išleidžia storomis 
knygomis. Žinoma, tai jo pri
vilegija, esame laisvame krašte, 
bet kas gali ką nori prirašinėti 
ir išleisti.

Dr. Jonas Balys 
(Bus daugiau)

— Amerikos gydytojai įspėti
“trečiafrontininkų”, net para- apie Parkinsono ligą. Pataria pir 
šęs “Vaire” aštrų streipsnį prieš tiksliai nustatyti šios ligos 

ne- simptomus, o tik vėliau išrašyti 
seniai jis pats puoselėjo, užtat vaistų. Jei padaroma klaida, tai 
tautininkų valdžia jam davusi pakenkiama ligoniui.

kultu rbolševizma’ kurį

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUT! NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Guisen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, lipančius 19CB 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir soti- 
rflpinima. - -~ y _ Tr -—.

-b¥7XrJ. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik - ---------------1X00
Minkštais viršeliais tik ----------------------—-----------------

Dr. A. J. Gumn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ---------------- $2JB

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ČakĮ arba money orderi, prie 
nurodytos kilnos pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms,

1739 So. HALSTED STn CHICAGO, ILL. S86OT

POLONIA SODE
la46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų.

Railą, štai Railos nuopelnai: 
“Jau keturi dešimtmečiai/ kai 
palankusis Praamžius ir man 
lėmė būti tautinės srovės tėk
mėje ir verpetuose. Koi tauti
ninkų partija Lietuvoje gyva
vo, buvau jos narys nuo to lai
ko, kai užaugęs įgijau tikro pi
liečio teises. Tai vienintelė po
litinė partija, kuriai savo gyve
nime esu priklausęs (psL 173). 
Kam čia tas Praamžius, ar ne
užteko tautininkų gen. sekreto
riaus? — Dėl paskutinio saki
nio tai galima ir suabejoti. Ži
noma. “trečiafrontininkai”, ku
rių tarpe aktyviai reiškėsi Rai
la, formaliai nebuvo partija, ta
čiau kai 1940 m. užplūdo bolše
vikai. tie jo kolegos, išskyrus 
vieną kitą bolševikų vadinamą 
“renegatą”, pasidarė didžiausi 
naujosios santvarkos garbinto
jai ir aukšti sovietiniai parei
gūnai. (Kas nežino >r pamir
šo, galima priminti, kad žurna
liukai ‘Trečias frontas** ir •Li
teratūra”, anuomet teisti “fcme- 
toninėj” Lietuvoj, ruošė kelią 
bolševizmui įsigalėti, kaip da
bar daro “Akiračiai”, “Nemu
ną kraštas”, “Gimtasai kraštas* 
ir visa eilė angliškos papirktos 
spaudos.) 0 U niekados nesu 
buvęs Tautininkų Sąjungos at
rys Lietuvoje, nebuvau ir nesu 
Amerikos Lietuvių Tautinė*

I Taupykite dabar
| pas mus

S3BC<

t

NIVERSAL

iKka didelius darbu. Pirma, jie pa
deda Junu pasiekti asmenišku jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda jw- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio diene, neša nuošimčius nuo mė- 
nėšio pirmos, dieno®.

Išduodami Certifikstal, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė! są&kaitoc
>eša

1800 So. Halttod St Chicago, III. 60608

.TIKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

(stMrU 192S mMaU. T< 421-3070
I<tad<os uMoom ItanAi automoMItanis ptitatytt.
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Budelį bando rašytoju primesti
Šiandien Chicagą pasiekęs gegužės Gimtojo krašto 

numeris bando didžiausią lietuviu tautos budelį užkarti 
rašytoju. Kalba eina apie Aleksandrą Gudaitį Guzevičių, 
kuris Lietuvos atžygiavo ne kartu su raudonąją armija, 
bet su čekistų pulkininko titulu. Komunistai žinojo, kad 
jis buvo pats žiauriausias lietuvis čekistas rusų karo jė
gų pavergtoje Lietuvoje, bet šis čekistas niekad nenorė- 
prie šio žiauraus darbo prisipažinti. Jis visuomet nepa
žįstamiems žmonėms pasakydavo, kad jis esąs pats dį- 
džjausias lietuvis rašytojas. Ką jis parašė — lietuviai 
nežinojo ,bet jo įsakymus—vietoje žudyti Lietuvos jau- 
|jim$ žinojo visoje Lietuvoje.
• 'y'. Antros sovietų okupacijos pirmomis savaitėmis Lie
tuvoje pats galingiausias rusas buvo Michailas Suslovas. 
Jam buvo duotas didelis tankas šarvuotis, kad jis dieną 

■ ir naktį būtų apsaugotas nuo užpuolimų ar pasikėsini
mo. Suslovo dešinioji ranka buvo pats Antanas Sniečkus, 
Lietuvos komunistų partijos pirmas sekretorius, įta
kingas čekistas. Jis taip pat įšliaužė į Lietuvą sovietinia
me tanke. Sniečkaus tankas visą laiką buvo greta Suslo* 
Vo tanko. Tačiau galingiausiu čekistu buvo Aleksandras 
Guzevičius. Sniečkus pagautus jaunuolius' apklausinė- 
davo ’r čia pat informuodavo Suslovą, tiktai rusiškai te
galėjusį kalbėti. Suslovas pasakydavo, ką su su’mtuojju 
daryti: sušaudyti vietoje, leisti jam išsikasti duobę, ar 
pialikti Įmiestelio gatvės grindinyje... Tvirtinama, kad 
Sniečkaus ranka nesudrebėdavo, kai reikėdavę Įvykdyti 
Suslovo paskelbtą sprendimą. Sniečkus buvo įsitikinęs, 
kad jis atlieka komunisto pareigą. Bet pats žiauriausias 
buvęs Aleksandras Gozevičius. Jis ne tik pats mėgdavo 
suimtąjį nušauti, bet jis mėgdavęs žiūrėti, kai kiti čekis
tai su’mtus kovotojus šaudydavo.

Kiek Guzevičius lietuvių nušovė — šiandien ir pa
tys komuh'stai negalėtų pasakyti. Tai galės parodyti 
tiktai čekos archyvai, pačių rusų stropiai saugomi. Lie
tuviai žino, kad Guzevičius antros okupacijos metu bu
vo čekos pulkininkas ir vadovavo pavergtos Lietuos “ap* 
raminimai. “Apraminimo” priemonė tuo metu buvo Gu
zevičiaus įsakymas žudyti kiekvieną, paimtą nelaisvėn 
su ginklu rankose. Jiems nereikėjo ruošti jokio teismo, 
nereikėjo net ir apklaus’nėjimi. Guzevičius buvo Įsakęs 
suimtuosius šaudyti vietoje. Je’gu rasdavo pasislėpusį

=
ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
. valstybėje

(Tęsinys)

Klausau, klausau ir ir porą jų dainų skamba kaž
kaip pažįstamai, lyg lietuviškų dainų niuansai. Prisi
menu, kai vaiku būdamas girdėjau kluone ar laukuo
se dainuojančias lietuves ar bendrai su vyrais. Kaž kas 
bendro, labai nuostabiai panašaus paskirose dainų 
vietose.

Grįžtant atgal į viešbutį ir kitomis diennmis tos 
paskiros graikų melodijos man tarsi skambėjo ausyse. 
Bandžiau prisiminti senąsias lietuvių melodijas, jas 
lyginti su girdėtomis. liet garsų negali nutverti už 
sparnų, neturiu palyginamųjų įgrojimų ar dalykiška1 
paremto sugretinimo.

Vėliau klausiausi kitur senų graikų liaudies 
dainų.

Atrodo, kai kurios senosios lietuvių ir graikų dai
nos turi nemaža panašumo, esminio bendrumo. Kodėl 
mūsų muzikologai nestudijavo Graikijoje senąsias 
graikų dainas? Kodėl niekas iiš jaunųjų lietuvių ne
važiuoja į Graikiją, patyrinėti graikų dainų, jų paly
dinti su lietuvių dainomis? Kodėl joks lietuvių muzi
kas ar teorėti kas muzikas pastabiai netyrinėjo ir nc- 
paskclliė jokios knygos apie senąias lietuvių ir graikų 
dainas? Taip pal lietuvių tautosakininkai, užrašinė
jau lieji senąsias dainas, mcliodijas.

jaunuolį tvarte, kluone ar daržinėje, taf atvesdavo prie 
vartų, užsirašydavo vardų ir pavardę, pririšdavo prie 
vartų stulpelio ir ten vietoje nušaudavo. Kur būdavo 
daugiau besislaptančio jaunimo, tai tuos nuvesdavo į 
rinkos vidurį, nušaudavo ir palikdavo lavonų kelioms 
dienoms. Nušautojo vardą čekistai turėdavo perduoti 
Guzevičiui. ' . Tįįf .

J,eigų Guzevičius būtų gyvas, tai šių metų geg. 25 
dieną jis būtų sulaukęs 70 metų. Bet jis vėžio suėstas, 
m»rė 1969 metų balandžio 13 dieną. Jis mirė vos sulaukęs 
60 metų amžiaus. Jis mokėsi Palangos progimnazijoje ir 
Ukmergės gimnazijoje, bet nei vienos nebaigė. Jis lankė 
įvairius komunistų suorganizuotus kursus ,bet forma* 
Uos mokyklos nebaigė. Ukmergėje jis policijos buvo su
imtas, bet netrukus buvo paleistas. Policija, palaikiusi 
jį kebas dienas Ukmergės nuovadoje, o vėliau Ukmergės 
kalėjime, jį paleido, Gimnazijon jis jau nebegrįžo, bet 
išdūmė į Vokietiją. Pasienio ūkininkai nuvedė jį į Kara* 
liaučių ,o iš ten vėliau nugabeno į Dancigą. Ten Guzevi
čius pramoko komunistinį Balsą suredaguoti ir išleisti. 
Ten j’s parašė ir išspausdino pirmuosius savo darbus.

Guzevičius Maskvoje baigęs Lenino >r Stalino kur
sus ,tapo pačiu žiauriausiu žmogum’. ‘Rusai jį įtikino, 
kad kviekvenas komunistas turi būt’ žiaurus, jeigu jis 
nor* Įgyvendinti rojų žemėje. Guzevičius, sekdamas įsi
gytas žinias pačioje Maskvoje, parvežtas Lietuvon, su 
lietuviais buvo nepaprastai žiaurus. Bet žiauriu žmogu
mi jis nenorėjo būti. Savo seniems pažįstamiems jis sa
kydavo, kad jis esąs labai įtakingas čekistas, bet aiški
no ,kad jis tapęs rašytoju. Lietuviai visuomet rašytojus 
gerbdavo, ypač tuos, kurie pajėgdavo pasakyti karčią 
gyvenimo tikrovę ir siekė palengvinti sunkų krašto gy 
ventojų kelią. Trumpus savo išgyvenimus ar kitų nugir* 
stus pasakojimus jis aprašydavo Balse ar kuriam nors 
Minske leidžiamam leidinyje. Dienomis jis. gaudė ir sau* 
dė prieš okupantą kovojusius partizanus, o naktimis ne
galėdamas miegoti, tai pradėjo rašinėti.. Pradžioje jis 
parašė romaną “Broliai”, o vėliau parašė dvitomį “Kai* 
vio Ignoto teisybė”. Okupantas Čekisto Guzevič’aus kny
gas noriai leisdavo.

Okupantui ištikimai tarnaujantieji aukšti pareigū
nai iš valstybės iždo pinigų galėjo rieškutėmis semti, o 
dar lengviau jiems buvo pačių knygas ePstL Kiekvieną 
metą Guzevičius parašydavo po knygą, o kartais suge
bėdavo parašyti ir išleisti net po dvi. Jis įsąkė knygų lei
dimo reikalus tvarkantiems žmonėms ne tik išleisti jo 
paruoštas knygas bet atmušti jų po dešimt tūkstančių. 
Nelaimė prasidėjo, kai Guzeyičiaus knygos nejudėjo. 
Kiekvienam knygą perkančiam, žmogui buvo aišku, kad 
jis galėjo būti geras čekistas, bet kad jis būtų mokėjęs 
rašyti — tai negirdėjo. Bet gandas apie Guzevičių ‘‘ra
šytoją” greitai apėjo visą Lietuvą. Visi žinojo, kad jis 
buvo ž’aurus žmogus, ir kiekvienam buvo aškuj kad žan
rus žmogus negali būti geras rašytojas.

Leidyklose buvo Guzevičiaus knygų kalnai, bet nie* 
kas nei menkaverčio rublio už jas nenorėjo mokėti Pats 
Guzevičius tarnybos keliu įsakė išdalyti jo knygas kiek
vienam čekistui, mokančiam lietuviškai skatyti, 6 vėliau 
jas bandė primesti ir m’licinnkams. Paimdavo, kai kny
gas dalindavo veltui, bet kai reikėjo už knygą užmokėti, 
tai jos vengė. Vėliau pats Guzevičius ta’p reikalus su
tvarkė, kad neperkamos jo knygos būtų siuntinėjamos 
į viešąsias skaityklas ir mokyklas, bet ir š’e žingsniai 
GĮuzevičiaui rašyto jum nepaadrė. Lietuviai jo. knygų ne
skaitė. Jiems buvo aišku, kad žiaurus žmogus nieko švel
naus ir gražaus negalės parašyti.

čekistą Gudaitį Guzevičių okupantas norėjo prime
sti lietuviams, kaip rašytoją, bet lietuviai, boikotuoda-

PAVASARIS LAISVOJE LIETUVOJE. Foto V. Augustine

Prancūzijos prezidentas ‘ niai paaulio klausimai.
Washingtone i Jau iš anksto sakoma, kad 

^WASHINGTON. — Prancū- tos visOS konferencijos bei vir 
rijos prezidentas Giskard Pritarimai nieko naujo
Estaing Jungtinu Tautų asamb ?eduos’ bet >’ra ka
lėjoje, kuri, šį kartą skirta nu-; nors lr kažko ų na^ų 
ginkluoti pasaulio valstybes, iš1 ^onomijai gydyti vaistų ne- 

’ visos' suLas: .
i Taigi, esą, numatoma susau 
kti visos Ęuropos nusiginkla 
vimo konferenciją. Jau vien 
ta užuomina rodo, kad Jung-

čiuoja kaip Čikagos mįesto par
kai pagal apylinkėse (wards) gy 
venančių rasių daugumas natū
raliai pavirto trijų spalvų domi
nuojamais: juodųjų daugumoje 
apgyventos apylinkės (wards) 
disponuoja kiekviena po 114 ak
rų'parkų ploto; baltųjų — po 
100 akrų, o lotynu po 184 akrus.

Baltųjų:daugumojė apgyventų 
apylinkių ’ (wardu) priskaičiuo- 

ta — 14- batOTt 3o.35.3s,
ta, Tautų asamblėjoje ^13^0,41,4,^ ^ 50.

I
Juodžių apylinkės išvardintos 

6 apylinkės (wards) : 1,22,25,26, 
31 ir 32___Lotynu apylinkės ne
išvardytos. -

kėlė reikalavimą, kad 
pasaulio valstybės savo kon-f 
venciniu — eilinių ginklų at
sargas sumažintų iki pusės — 
50%. Jo mintis buvo šiltai su 
tikta visų atstovų plojimais 
Tačiau, kaip atrodo iš politi
nės eigos visame pasaulyje 
Prancūzijos prezidento norai 
tepasiliks tik gerais norais, ypa 
čiai, kai didžiausias pasaulyje 
bėdų kūrėjas Sovietų Rusija 
skuba kiek galima greičiau 

. ginklais ir pasiruošimu karui 
viršyti visas kitas valstybes.

Prez. d’Estaing, apleidęs ge 
neralinę Jungtinių Tautų 
asamblėja, atskrido į Washing 
toną pasitarti su prez. Carte Hinti ji vis plačiau panaudoja 
riin Manoma, jie abu palies vi Kubos karius, kurių skaičius 
sus pasaulio sunkumus, ypa į taipgi nuolat didinamas. Be to, 
čiai Afrikoje pasirodančius, Į svarbus Europos gynybos taš

kas — Turkija žada iškristi iš 
NATO narių tarpo labai ga
lima, kad jį susidraugaus su 
Maskva.

galima surasti nusiginklavimo 
formulės, nebus prieita prie nu 
siginklavimo. Toks nepasiseki 
mas laukia įr numatytoje vi
sos Europos konferencijoje.

JAV-bių~ draugai Europoje 
jau atvirai reiškia baimę dė) 
vis didėjančios Sovietij Sąjun
gos jėgų ir jos pasiruošimo Va 
karų/Europos pasienyje. Ypa 
čiai NATO narius gąsdina So- 
vietųSąjungos besiplėčią veiks 
mai Afrikoje, kuriems įgyven

Druskos užtenko
O.3 gramo

čiai Afrikoje
tiek ir M. Azijos. Be to, tik
riausiai aptars* Europos gyny
bos reikalus ir taijpgi tarptau
tinius ekonominius klausimus.

Kaip skelbiama, Washing Tie vjsj panašūs klausi 
tone gegužio 30-31 d. įvyks 
NATO organizacijai priklausan 
čių talių konferencija, o po to 
— vakariečių konferencija Va 
karų Vokietijoje,, laikinoje sos 
tinėje Bonoje, kur jau bus 
svarstoma valiutų ir prekybi-

niai atvedė Prancūzijos prezi- 
benta į Vašingtoną.

Čikagos Parkai

gegužės mėnesio laidoje apskai-

mi jo išleistas knygas, mokėję vykusiai šiai prievartai 
atsispirti ir rašytoju jo nepripažino.

Freiburg, Vokietiją,'Prof. Dr- 
Reinhold Kluthp įvykusiame tarp 
tautiniame mediku klinikinėj 
dietetikos kongrese savo praney 
Šime apie druskos per didelio 
vartojimo žalą, pranešė kad aukš 
tas kraujo spaudimas betarpis* 
kai priklauso nuo druskos žmo* 
riių maistu. Pasak Dr. Kluthe, 
medisiniškal nustatyta kad kiek 
vienam asmeniui druskos užten-. 
ka ipo 0.3 — 0.4 gramo per die4 
ną, o daugelis žmonių per dieną 
suvartoja ‘po 30 ir net iki 40’ 
gramų druskos. Pavyzdžiui eskh 
mai druskas visiškai nevartoja 
į maisto gamybos industriją reh 
žino.

Kongrese nutarta kreiptis 
įmaisto gamybos industriją rei
kalaujant konservams maižiau 
druskos vartoti.

Argi vienas žodis gali su-

MILIJONŲ GRAIKIJA 
susiduri su skaičiais, juos

Mais slaikais okupuotoje Lietuvoje rtisai-komu- Koksai jis mandagus! 
nistai spaudžia lietuvius priimti kiek galint daugiau daryti kalbą? 
rusiškų n.ol,vų visur: kalboje dainose, liaudies rū-. DEŠIMTIES
buose, muzikoje, mene, istorijoje, literatūroje ir ki- 
lur. Perijodikoje esu paminėjęs, kad kai kurios da- . e'lyjant nuo atos 
bartinis lietuvių kalba išleistose modernios meliodi- Pab*gini- 1 le §yven oJIb vals J cJe e ‘ rai.
jos turi ir rusišku motyvų. Gaila, neskaičiau tuo rei- deymų mihjonų gyventojų. Atėnai
kalu mūsų muzikologų pasisakvmųj «Pie 2^000 Be abejo keliautojai ar svetimieji tuo-

T>-. ", ki . i . ■*’ ... -v « .. . lan natymna Lietuvos lietuvių skaičių. Sena kulturaButų dar blogiau, kad rusai pradėtų skelbti grai- 4 u 
kų dainų panašumą rusiškoms, < 
gretini prie slaviškųjų. Tokioms velniškoms užma
čioms mums reikia užbėgti už akių.

Įsigijau graikų doinų garso j 
santis tų graikų meliodijų, kai kuriose pajunti, 
girsti tolimuosius lietuvių damų niuansus, 
jauna lietuvaitė, jas išgirdusi, vis ateidavo dar ir dar 
pasiklausyti jai taip artimai skmbahčiųjų dainų...

Betyrinėjant senąsias graikų dainas gali iškilti! (Grątę), turinti 3.234 kv. mylias, 
naujų idėjų. Gal kas panagrinėtų senuosius lietuviui 
(ar pūsų) papročius, palygintų su senaisiais graikų! 
papročiais. Aprėdus. šokius, tautosaką, bei archeolo
gines savybes, prisiminant gyvenamosios vielas skir
tingas gamtines sąlygas, kas savaime įneša kitomš- 
krmo, kartais ryškaus net tos pat kilmės, žmonėms.! 
Tąip galėjo būti ne tik prieš tūkstančius metų, bet gal 
būtų ir dabar.

Mus išvežioję paleidžia prie savųjų viešbučių.
— Kalinikta (labanakt), — tariau gidui.
— Kalinikta, —, nustebęs atsakę, 

nemokate graikiškai!

o lietuvių dainas ne visa<i atsveria
Graikija turi 5.266 kv. mylias, maždaug tiek. 

,kiek Illinois valstija JAV-se. Graikijos pakraščiai yra 
juosta. Atydžiai klau-iP13^^ » Europc^vatybtij dėb jo.> W>ai vin- 

■ giuoli> pajūrio krantų. Skelbiama, Graikija turinti
O viena 137’ salas’ Je‘ skaisiuotojai nesuklydo. Iš jų tik 134-s« 

gyvena Salos skirstomos grupėmis: Jonėnų
(lopiau). Siklidų (Cyclades), Egėjją (Aegean) ir Do- 
dekaaesų (Dodecanese). Didžiauaia yra Kretos sala

Graikija turi 52266 kv. mylias, maždaug tiek.

!S

(logiąah Siklidų (Cyclades), Egėju (Aegean) ir

gra-JAV-bių ambasados rūmai Atėnuose dideli, 
ŽŪ3. JAV-bių marinai ir sargybiniai prižiūri tvarką. 

Į Tarnautojai, paslaugūs, mielai suteikia pageidauja- 
■ mas žinias. Iš kiekvieno viešbučio gMfi pasiskambinti, 
nereikia žinoti numerį. Graikai pasakojo, jų žmonės 
kibti branginą viską, kas amerikietiška. ,(k paskiri 

. lombardavimsti, šaudymai tfcšą kom&fetų sabotaži
ni okų darbas, visuotiniai smeritlant padoriems grai
kams. . .

- Maniau, jūs1 Nnmąža graikų moka angliškai. Daugelis kalba 
vokdkai, neseniai sugrįžę i* Vokietijoje.

PRAŠO SULAIKYTI KŪTVĖLŲ MUZIKĄ

Viename viešbutyje per garsintuvus grojo ame
rikiečių kūtvėlų (hipių) muzikų, be jokios meliodi- 
jos, vien padriki šūkavimai, cypavimai, daužymai iš, 
eilės po ranka pakliuvusių instrumentų. Amerikie
čių keliautojai griežtai pareikalavo tuos laukinius 
garsus sustabdyti, girdi nuo jų stengai pabėgti iš 
Amerikos, negi ir-Graikijoje negalima turėti ramy
bės? G rak ai atsiprašė, sakydami nežinojo, kad ame
rikiečiams ; nepatinka amerikietiška muziką' ir tuoj 
užstatė graikiškas melodijas. Amerikiečiai pridėjo, 
kad jiems patinka geros meliodijos, ne kukiniški 
bliovimai išigūnusių sutvėrimų, nesvarbu iš kpkio 
krašto jie' būtų. O kitas vyras dar uždrožė, kad jų' 
kaime yra avinas daug gražiau mekenantis nei išgar
sintieji hipiai.

Aš stovujau betikėdamas savo ausiniia.
Turizmą* yra qn»i Graikijos pajartių dalis. Iš 

Atėnų gali kelianti snnitkmeniAkai išdiltais tarps-, 
niais ne tik po visų Graikiją bet į Turkiją, Italiją, 
Egiptą. Viskas apskaičiuota, surašyta, pailiustruota.

Nemaža asmenų atvyksta į Graikiją kelioms sa
vaitėms atostogų. Tada tai tikrai, esą. pailsima, ke
liaujant iš salos į salą puikiais laivai, valgant ska-Į 
iriausią maistą, įvairias žuvis, stebint gamtą bei seno-f 
v% nukaišytas vietoves. Tokias keliones reikia užsi
sakyti iš anksto, nes vasaros metu viskas būna už
imta. Viešbučiai, maistas nepalyginamai pigiau nei 
JAV-se.

(Bus daugiau}
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GULFPORT, Florida Fla. Si per- visą 22 tnetų Nepriklauso- 
rami, jauki ir laikinam ar amži- mybės laikotarpį. Nuo 1918 me
nam poilsiui tinkamą pajūrio vie ty buvo- Lietuvos karys savano

DR K. G< DALUKAS 
EEUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A 

M49 fttUąfci Rd. (Crowford 
«tical Button^). Tol. LU 5-6444 

*2Ottius pagal susitarimą. (
p« ne-^ailiepia, skambinti 374-8004. *ov^ (^a^ar su St. Peterburgu į ris, vėliau pakeltas į kapitono 

i vieną miestą suaugusi, yra pir- la;penį. Buvo Siaubų^ vėliau Tel- 
Tn’ausla ir seniausia, kur ir lie- šių m estų komendantas, dar 
tuviai pradėjo atvykti šiltoje sau vėliau dirbo Lietuvos kariuome- 

I lutėje pakaitinti ir pailsinti rau- nės štabe.
menis,. pavargusius bepadedant. Ly'tuvai sunkiose sąlygose be 
statyti Ameriką. Daugelis jų čia sikūriant Valys visa metą dirbo 
iąikūrė ir pasiliko, ir ilgesnį lai- algos atsisakydamas, nes tada 
ką GvJfportas garsėjo kaip “lie- 
tuv'ų aoskritų metų vasarvie- tinosi iš kariuomenės virtuvės, 

, nemažai pamėgo ir o ir jau bigę pradėjęs imti, iki 
pat Lietuvos okupacijos kas mė
nesį aukojo po 50- litų Vilniaus 
Vadavimo Sąjungai. Čia priklau 
se BALFUt ir šauliams iš vi- 
sos.širdies mįdėjO) Amerikos Lie 
tuvių. Tarybą, kuiįą dosniai šejp 
dąvo aukomis-
Ęalaadžib. 2A U vaj., Gufl 

__ t . ' ooz&o laidojimų, koplyčioj įvyko 
f'dio 25 dieną turėjo būti (nepa- su, velloijju tei^vęikjnjmas* Vęljp

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 
taMi 69S-OS33 

Valley Madkal Cenrar 
850, SUMMIT STREET 

ROUTE* 58, ELGIN, ILLINOIS Lietuvos bankai buvo tušti, mai

DR. PAUL V. DAROS u- J“
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wactchaafar Community klinikos 
MMweoi diroktanoa 

1W6 S. Haahoim Rd , W^hoatar, IL. 
YALA? "DOS: 3—-8 darbo diennmia ir • 

“fra šeštndienj 8—3 vai 
Teį;. 562-^27 arba 562-2728-

naujieji ateiviai, kurių gerokas 
skaičius čia ir visam amžiui pa’

! siliko. D-'ja, ne vienas nežino, 
kaio ilgas tas amžius atrėžtas.

; Toks buvo A. A. Justinas Va- 
j lys, kuris su sąvo mylima Žmo- 
. na Aldona Starkuje Valiene jsi- 

BE 3-5893 j kūrė Gulfporte nptrukus po iš- 
PR. A B. GLEVECKAS ėjimo į pensiją. Praėjusio balan-

Briedžiu porriė> Herinft&b

■e >
r '

*
r ji
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

**teŠkokit* 9«ro, n« pikto, kad būtumėte gyvi*. — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dr»ug;Ątės. Norint įstati. j šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuod6 
mių nešėjas. Tokie ijtikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gauą gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis' negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimu.

j Viri žino, kad mirtis, yra žiauri Ir paliečia fclckmną, Ber «ur yra ml- 
į U klausimą atsako knygutė "Viltis po miritos*’, kurią gausite na- 

mckamąL Rašykite:
F. ZAVIST, 31715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAU

GYDYTOJAS IR chirurgas 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

W West 103rd Stretl 
Valandos pagal sMYgrrnui

j menu kelintos) jo gimtadienio njo karstas skendo gėlėse, ku-
sukaktuvės, deja. ?— pasirodė, 
kad mielas vargšelis nebesulau
kė. Balandžio 18 dieną jam sto-

Mažeika & EvansTautinėj Kapinėse. Į laidotuves du lietuviu medžiotojų — meš- 
laukiama. sesers, atskrendant iš j keriotojų klubai. Vienas jų “E- 
Australijos.

Našlė likusiom Aldonos Star-, 
kūtės VaJienėsj4£dė buvęs Lie
tuvos Kanko valdytoas Zigmas 
Starkus su visa šeima buvo rusų 
ištremtas į Sibiru kur visi žuvą.

riškis? Virbickas,, apjbūdindapia^ G1U Pai/Rtam-

riai jis taip įpylėįo. žjnpnįų Pa
sirinko pilna koplyčia. Pasakyta 
daug, atsisveikjjūm.o kalbų. Pa-

Vtt* rKAAlk PLąECKASj vint gatvių sankryžoje ir lau- grijidjnę kalbą palakė buy. ka-
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2616 W. 71 ST. T«L 737-5149

Tikriaa akis Pritaiką akinius ir
“contact lenses’”

kiant raudonai šviesai žalia pa
sikeičiant juodas pusgalvis visji ’ velionio nuopelnus tėvynei nuo
smarkumu užvažiavo ant sali- 1913 metų
gatvio ir Justiną vietoje uzmu-j po, atsisveikinimo, apeigų ve-i
šė. Į lionio kūnas buvo sudegintas ir'

Justinas Valys buvo ištikimas urna su pelenais, bus atvežta i Viena diena metuose

CICERO
yra

DR.LEONASSĘIBrj.T^itėv?nę myJintis.Lietuvos tarnas Čikagą ir palaidota Lietuviu yy]^' rinkliavą'A-
INKSTŲ, PŪSLĖS fn. wswswss6sss«ssss»>ssssssss8ss»sss»s»sw»s^^— in.-

šerys* gegužės 20 d. veteranų 
saįėjįe tupėjo metinį parengi' 
mą. Grojo Autano Markausko 
-orkestras. Šeimininkavo Tere
sė Pečkjenė, kurios paruoštas 
maistas buvo tikrai skanus, o 
geras Markausko orkestras iš- 
vitkgo šokti jaunus ir senus. 
Balius nebuvo gausus, svečiais, 
bet visi dalyviai jautėsi lyg vie
nos šeimos nariai ir praėjo la
bai gražiai.

► S. Paulauskas

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tet. 737-8600
TeL 737-8601

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

B

ketvirtd. Č—1 vaL vai.
Ofiso lelefu 7762880 - 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktilča, spec. MOT E R J Ifgoį • 
Ofius 2652. WEST 5vth SERGĖT

Tefc; PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antį ai, trečiai" 
ir peakt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. švJtadie-

: validų naudai.. Šiemet tokia rin
kliava buvo vykdoma gegužės 
mėn. 25 d. Iš Ketu vi u — naujų
jų ateivių karo veteranams tai-, 
kiniokavo daugiau^ (4A. 
doL) surinko Verute Gailienė, 
27 dol. J.onąsį Dekeris. Dar rin
ko Ašokiienė/ Dubauskienė Lie-k 

.pienė, Kizlaitis, Molušis ir Žilė- 
. nas.. Vieo sumku

— Vilkas ruošia ir rengiasi 
Išleisti Dr. Juozo Pajaujo knygą 
api^ komunistų okupaciją.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Brighton Parko Lietuviu Moterų 
—irinkiams įvyksklubo pusmetinis susi

'P&gal susitarimą

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

doL Stąmbįftusią. auka — 5, dol. 
buvo. Justino- Jomanto.

Amerikos, k^ro veteranu 91.15.
■ posto va.dovybė viskius, rinkė
jams ir aukotojams, nuoširdžiai

- dėkoja..

salę j e, 450Q1 So. Talman. Narės prašo
mos- atsylankyli. nes yra svarbiu rei- 
kalu aptartu Po, susirinkimo, bus vai
šės. z. Strungys

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Našliu, našliukių ir pavieniu klu
bą^ ruošia linksmą geęahne- Artelio 
4 (L 12 vaL Vyčiu salėje ir sodelyje, 4 
2455 W. 47 St. Bus gėrimu bufetas 
ir virtuvę, su šiltais ir šąlteAo- užkan
džiais, muzika, šokiąi ir laimė- 
jimaL Įėjimas $1 asmeniui. Visus 
kyječią valdyba- ir komisija.

V. CJnka

iškeliavus į amžinuosius Viešpaties namus, dukrai Dr-. 
JOANAI, žentui D r. ZENONUI — DANILEV1ČJAMS- sū
nums — kun. JtSiUI; JUOZUI, GEDIMINUllrJiĖSLOVUI 
su jų šeimomis;- tolį likusionis — dukrai NEATĄLDĄt sese
rims — KONSTANCIJAI ir kiton^. giipineoRx
netekus mielos mamytės, uošvės, močiutės ir sesutės, išgj> 
venantieiŲis liūdną išsiskyrimą, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

MOVING'
Apdraustas perkraustymas

H iverriy atstumu. ■'
ANTANAS VILIMAS

Tel, 3761882 ą^ti. 3765996

SOPHIE BARČUS 
i - RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos programos IŠ W0PA,

Aparatai -protezai. Med. ban- 
dazaL bedali pagalba Ljjoms. 
(Afcb, Support^ įę L t

PERKRAUSTYMAJį

MOVING
Leidimai — ®ilna aparauda 

ŽEMA, KAINA 
R. iE R £ N A S 
T< WA 5-8063.

1446 Se. 50th Avė, Cicero, flh Phone: OLympie 2-1003

DR. MYKOLAS M. DEVENIS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

3354 8*. HALSTED STREET Phene: YArd* 7*1111

MAUJIKNOS, CHICAGO t, UXThursdav. June 1. 1978KS

AMBŲLANCĖ 
PATARNAVI
MAS DIENA

IR NAKTL

TRYS, MODfRNtSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

30? So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-344)1

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. TeL: YAnU 7-1138-11SJ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE^

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

2850 West 63rd Sfc, Chieagt,. IIL 60629 
taipt:. PRo>p»ct 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLlNYčIA 

w 2443 WEST 63rd STREET 
Tslfonah PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gena Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9S18 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1310

Saves. Time & Energy

iLIehndy. kalba: kas&en nuo Pff- 
madienio iki penktadieųjo 3:00 
>-3:30. vaL p<wt Seš^dietiiais 
ir tfkmadjęnįAią nųą,%30 iki. 9:30 

.itaL ryto.
Vedėja Aldona Daukus
Telef.: HEmlock 62411

7159 So. A4APLEWOOD AVS 
CHICAGO, ILL.' 60629

make pecpi®
More careful

Cjcęroje veikla dvi lietuvių 
bendruomenės apylinkės, dvi 
lietuviu respublikctBH- partijos ir

Lietuvių- plačiai gerbiamam, buvusiam Vorkutos 

k^Akiruaji'YaJ^. Ų^ver^iteteišinpksliRbajih gydytojui

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

DJL MYKOLUI DEVENIUI

mirus, Jo žjųionaL veikliai visuujneųmįnkei Alenai, Jo 
dukteriai Daliai, sūnums — dr. Algirdui ir inž. Kęstučiui, 
ždniui dr. Kazio? Babeliui, Amerikos Lietuvių. Tarybos pir
mininkui, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir giliai išgyve
name liūdesį su jų šeimomis.

Amerikos Lietuviu Tarjba

NARIAI:
Chle&gof
Lietuvių
Laidotuvių

DireKtorią
AMociacijos

With afl the emphasis pointing to our dwmdlmg enectf 
resources. today's homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed micro’^ave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent lew 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a btw electronic Touch-N-Cook

•eerns limited only by the homemekerli on ih

s rikes (8-o« pkg) thin- 
slked bofled Earn 

slices (6-Qzpkgitoto 
cheese 

can (15 ox) green

drained

Gyv. 393 California, Santa Monica, Cal.
Mirė 1P7B m. gegužės 28 d.r 6:00 vai. ryto sulaukęs 87 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Klausučiu km.. Biržų valse, ir apskr.
Paliko nuliūdę: žmona Alena V. (Vileišytė), duktė Dalia Bobelis, jos 

^Tas o& Kazys, stotis — dn Algirdas ir Keistutis su šeimomis, sesuo
Konstancija Meškąjąskąs su. šeimą ir kili giminėsdraugai- bei paži-. 
stand.

Ketvirtadienį, 6 vii., vak. Iriem bus pašarvotas Mažeika-Ev&ns koply
čioje, 6M5 So tiesiem AVe. Atsisveikinimas bus 8 vai. vak.

Penktadieni būi«ke>2 d^ną 9^0 vak ryto bus lydimas iš koplyčios į 
Lietuvių Tautinas taptoa.

_ Visi a. a. dr. MyMo M. Devenio giminės, draugai ir pažistanti nno- 
Sirdžif i kvUtoL dalyvauti laidotuvėse Ir suteikti jam paskutiųĮ pa- 
tarnavimą ir atsisveikiųimą-

Nuliūdę lieka:
žmoni, duktė, žentas, sūnūs, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

(LACKAWICT'

2424 WEST 69ta STREET REpobUę 7-U1A
M14 WEST 23rd PLACE Vilonia 7-6671
MW8OUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hill*, UL 974-441*



— Pranas Ciparis, Hamilton, 
Ont., tapo Naujienų skaitytoju, 
užsisakydamas jas vieneriems 
metams. Elytė ir Pranas Cipa- 
nai yra socialūs ir mėgiami or
ganizacijų bei privačiuos.? pobu 
viutkse. Nesenai jie atšventė 15 
metų laimingo vedybinio gyveni
mo sukaktį. Jie išaugino 4 duk
ras, lankančias lituanistines moi 
kyklas ir dalyvaujančias skautų 
veikoje. Malonu šią gražią šei
mą turėti skaitytojų sąrašuose, 
o dėkojant už dėmesį — gera ži
nią skelbti visiems skaitytojams.

— Lietuviu Fondas, 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, IL 
60629, paskyrė Naujienoms $50 

. vienkartinę paramą ir ją įteikė 
per būsų koresp. Stasį Juškėną. 
Dėkui to fondo valdybai ir vi
siems nariams.

— Ponia Justina Peika, Mid- 
lothiant, III, iš anksto pratęsė 
prenumeratą, o savo gerus linkė 
jimus atlydėjo $10 auka; du dol. - 
už kalpndorių ir $8 Naujienų pa
ramai. Dėkui. Taip pat dėkui Š. r

lą Toronte baigė: D. B arka už
kaitė, Aid. Blakytė, A; Dovidab 
tytė, A. Palitdytė, ?.'Pažėrųnaį-j 
tė, D. Petkutė, R. Petkutė, A. 
Ftemeikaitė, R. Remeikai^. D. 
Slapšytė, N. Slivinskaitė, K. šim J 
kūtė, R. Totoraitytė. R. Vaitku
tė, R. Verbynaitė, R. Rauth, R, 
Meiklejohn, Ed. Augaitis, P. Bu 
bells, V. Greičiūnas. L. Karosas, 
A. Paulionis T.' Prakapas, U 
Stripinis, A. Vaičeliunas.

— Toronto aiikšt. lituanistu 
kos kursus baigė: Giedrė čepai- 
tytė, Tundra Ehlers, Angelė Kri 
vinskaitė, Rima Lukoševičiutė, 
Jūrątė Lukošiūtė, Gaiįė^ Mazer 
kaitė, Dana Petkevičiūtė, JĮita 
Rudaitytė, Linas Kaknevičius, 
Edis Lukošius, Arūnas Morkų-' 
nas, Edis (Putrimas, Algis Rašy
mas, Antanas Rašymas ir Aud
rius Stundžia. Kursų vedėjas yra 
A. Rinkūnas.

— V. Kačergis pakviestas Pa
saulio Lietuvių Sporto žaidynių 
šaudymo varžybų teisėju. Dr; 
Juozas Vingilis pakviestas PLSŽ j 
gydytoju. Futbolo varžybas^praį. 
yes komitetas, kurį sudaro S. j 
Pulkauninkas, V; Drešeris, H. f 
Paukštys ir R. Šimkus.- -

■ . ■

— Pasaulio ir Amerikos Lie- 
C. Bagdonui, Simcoe, Ont., už|tuviv Inžinieriu-Architektu S- 
$2 auką. • i; « t ’ . * . ,

— Maironio 1‘tuanistinę mokyk 
kykla birželio 13 d. užbaigė 
mokslo metus, šiais metais mo
kyklą baigė: K čičinskaitė, L. 
Dainiutė, D. Jaugelytė, A. Kibir 
kštis, A. Piecaitis, R. Staškevi
čius, T. Valinskas ir J. Valiulią, 
Mokyt. Rasa Lukoševičiutė pa
dovanojo jiems po kojinę. Kitą 
kojinę gaus tie, kurie grįž Į tą 
mokyklą dirbti.

— Maironio ituahistinę mokyk

GINTAReLė ASTA VALERIJA PETKUTĖ,. Vandos ir Zenono 
Petkų dukra, Park Ridge, Ill., lankė Lincoln vidurinę mokyklą 
ir lanko lituanistinę mokyklą. Taipgi, studijavo Izabelės Mole- 
privalomų pareigų dirba mokyklos rastinėje, tikrindama moki
nių lankymo duomenis. Priklausė lietuvių skaučių organizacijai 
ir lanko lituanistinę mokyklą. Taipgi, studijavo Izabelės Mote- 
kaitienės b al so studijoje. Kuria poeziją, mėgsta dainą, skambina 
pianinu ir puikiai kalba lietuviškai. Gera slidinėtoja, frisbee spor-

vaikus į' virtąją mokyklą
Abudu tėvai — Palmėms ir] 

jo žmona Ann Marie atsisakė, 
siųsti į viešąją mokyklą abudu

I savo vaikus —s Brenda 7 metų 
ir Joe 10 metų^amžiaus. Nuo pra 
ėjusių metų lapkričio mėnesio 
jie savo valkus namie mokina

Kaltinamasis Joseph Palmer, 
gindamas sa^e, pasakė kad siųs
damas vaikus į viešąją mokyklą 
jis nusikalstų šventajam raštui 
ir kad tokia valstybės akcija yra 
Pirmuoju Amendment u jam tei
kiamų teisių pažeidimas. Palmer 
dar pridūrė kad daugelis viešų- 
jų mokyklų dažnai nukreipia vai 
kus “ateistiniu, bedieviškų gyve 
nimo kįelhi” ir "kad dažnai moky 
klose yra dėstoma socialistinė ir 
komunistinė filosofijos.

Jury teismui prasidėjus, pir
mąją dieną, Mr. Palmer pasikal
bėjime su Global Press Intęrna- 
tinal pasakė, kad jo abu vaikai 
praėjusią savaitę buvo ištirti 
certifikuotų mokytojų, pagal na 
cionaliai - galiojančias serijas. 
Abiejų vaikų (mokyklinė) pažan 
ga yra dvejais metais aukščiau 
nacionalinio vidurkio xdsuose pa
grindiniuose dalykuose kaip tai 
skaitymas, anglųr kalba ir mate
matika”.

Namai, — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, ±ami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

VASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
E ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J. -

PETRAS KAZANAUSKAS, Pren’dentas

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, S37.500Į

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

ŠIMAITIS REALTY
^Notary Public 

lusuranee, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-787>

goš .suvažiavime išrinkta valdy
bai metų terminui iš Bostone 
bei apylinkėse gyvenančių inži- 
nieriu-architktu: V. Izbickas — 
pirm., Bromus Galinis —f vygdo 
mąsis direktorius, Juozas Tačys, 
Romas Brička ir Kęstutis Deve-i _ 
nis — vicepirm., Jurgis Stropia Į įo mėgėja. Lietuvių tautinių šokių grupės narė’ Rudenį pradės

__ sekr., Vytautas Žiaugra__ ledijąs Oakton Junior kolegijoje. Chicagos Lietuvių Moterų j 
ižd., Gintas Banaitis — jaunimo j Klubas pristatys, debiutantę. Astą Valeriją Petkutę visuomenei j 

‘reikalams, Antanas Kriščiūnas,i ruošiamame Gintaro baliuje birželio 10 d., Conrad Hilton vieš- 
Algis Vasys ir Algirdas Žitkus būtyje.
— revizijos komisijom Garbės ___________________________

teismą sudaro čikagiškiai:. Jo
nas Jurkūnas, Albertas Kerelis 
ir Julius Lintakas.

— Chicago Vyčių choras ru
ošia gegužinę birželio 10 d. Vy
čių sodelyje fr salėje, 2455 W; 
47 St. tikslu sukelti lėšų kelio
nei į Dainų šventę Toronte. 
Choristai kviečia visus lietuvius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Pasikalbėjimą baigdamas Pal 
mer pasakė: “Valdžios kontrolė 
diena iš dienos didėja. Mes turi- 
mp'prieš tai kovoti. Namai yra 
mūsų paskutinė tvirtovė. Vietoje 
atidS-Vę savo vaikus valstybei 
humanistiniam'' auklėjimui mes 
verčiau eisime*! kalėjimą”.

Global Press International..

Gausus namų pasirinkimas 7. 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkan 
nuomininkus

4243 W. 63rd SU Chlea^e 
TeL 787-0600.

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS v i/

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

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

M LIETUVIŲ MĖGIAMOJ 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. *

. Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus Ari* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir. prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, plafiwmt'M Seniausią Ataerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jj užsfprėirttinėrjojant. - tikriu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų ret 
kalų renesanso. . ;** . . _

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI Į Viskasbus gražiai irtvarkin-
.M. pi. lgai su°rganizuota. Pradžia 7 skaityti ir platinti Naujienas,.atsirado .mecenatų, kurie prišdėjo pile x*ia—.

tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis hanjiemg skaitytojams. -i-.yaL va-k. įrT}, .

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Be^dehcinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, Ft 33708, Irir 815-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame, motelyje prie pat .pajūrior, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambarių, TV, telefonu tr kitais moderniais įteigimais.

L.K.V.S. ^RAMOVĖ” Chicą- 
gcA skyriaus narių susirinki
mas įvyks š/m. birželio mėn. 
4 d. sekmadieni, 12.00 vai. Jau
nimo Centre. <

§kyria?is V-Sa.

Libane tebesi šaudo

’ Palestiniečių pranešimu, gegu 
žio 30 izraelitų artileristai ap
šaudė vieną musulmonų kaimą, 
kuriame buvo užmušta 5 civiliai 
gyventojai ir 17 sužeista. Taip
gi palestiniečiai kaltina izraeli
tus, kad tie remia Libano krikš
čionių ginkluotas grupes, kurios 
apšaudo palestiniečių žinioje esan 
čius musulmonų kaimus.

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

Tel. 433-3874.

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
T»L 737-7200 arba 787-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

Tėvai protestuoja prieš

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

A. G. Auto Rebuilders need 
body and fender combination 

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

or call 776-5388.

auto
man.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose* grert^ ga
rantuotai Ir sąžiningą!

, KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

Žaidimų

5 Mūsa bendradarbė ir savaitinės skilties ** Aplink mus ir “mūsų namas” 
autorė & Miškinytė paskyrė $50 premija. Be. abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingas dovanos bus ’ skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike?. - , ...

Grand Rapids, Minn Gpi Vie- 
šios knokyklos ir viešųjų mo
kyklų mokytojai nesilaiko krikš
čionybės principų ir dažnai krei- 
pa'a vaikų galvoseną “bedievišku 
socialistiniu gyvenimo keliu”, 
Itasca apskrities teismo teisėj ui 
trečiadienį, gegužės '24: dieną,

— Martin Luther King Jr. 
žmona reilfaauja, kad FBI būtų 
panaikinta. Jai nepatinka, kad 
apie josinos vyrą buvo renkamos 
žinios.

Visas ir visus kviečiame I didžiąją-talką.

Prenumeratos pratęsimą užsakymų, .bei gritaų skaitytoją reikalams 
yraJcraa pasinaudoti žemiau esanfiomir xtkarpou£i«

NAUJIENOS - 
173? SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

D anksto be raginimo pratesiu saro prenumerata, taupydamas laikę ir 
tindamas sariraSnėJimo aidas, Priede________dol.mažindamas t — f

Pavardė ir vardas

Adreso

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede____ - . dot

Pavardė Ir vardas _________________ ——.

kuris

Adresas

Sponsoring pavardė, vardas Ir vietovė

Pivirdė fa* Tardai ----- ------------- -------------------------

Adresas -------- -..... ............ — . ___________ —
*

• Platininio vajaus proga. praJau siuntinėti Naujienas dvi savaite, susips.
Hnimni nemokamai be joraij įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardas —------------ --- -------------------------------------------------------- ____

Adresas -------------------------------------------------- -- ---- - -----------------------------------

Pavardė ir vardas

Adresas ---------- r

Pmrdė ir wrd*»

L<fre«M

į- SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigui pasakė Joseph Palmer prasidė- 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. I jus bylai prieš-jp patį ir jo žmo- 
Sacramento. Tek247-5018. (Pr.) na reikalaujant kad siųstų savo

Juozo šmotelio

REIKALINGI
SPINTELIŲ GAMINTOJAI 

Ir dažytojai (Cabinet Sprayers) 
Pageidaujamas patyrimas ir susikal
bėjimas angliškai.

Kreipkitės asmeniškai.
SERVICE WOODWORKING

8900 So. Harlem 
Bridgeview, Illinois

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: -ri'

523-9367 arba 737-0397 ; 
i ALEKSAS .

Naujienoms reikalingas

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

HA 1-6100.

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 knyga pasiimti.'Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, IR. 60629

1 LATHE + MACHINIST*

Small shop. Overtime. Benefits. 
QUALITY TOOL

& MACHINE CO.
8065 South Chicago Ave.

42—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui lufemuMUe 

□ability apdraudimas pendnMTMB 
Kreiptis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
. MARIJA NOREIKTENI

t«8 Wert fttk St, Chicago, UL W62» • Tri. WA S-2787 
PMNU Mairtakhaa, ir* rOU^ jrilriy r«kJ, 

MAISTAS Ii SUROTOS fANDSLIU.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

. MAAOUETTI SIFT PARCELS JltVKZE 
BEI W. *** M, Cblca*^ in. _ TN. WA M7» ;

. m3 S*. *t„ Chic**., IIL MNOt, — T»< E944SN

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Tuo reikalu Jum* 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 83~ Su legalilko- 
mis formomis — S3J5C.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St^e Chicagc UL 60608.

t “LIETUVOS AIDAI”
ra, KAZE brazdzionyte,

1 PROGRAMOS VEDĖJA

5/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. hl 
WLNR 106.3 FM Sat at 8 .“00—16:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
TeM. - 778-5374

Dldžfautias kailių 
pasirinkimas

UatavJ takflfMnką
ChicMD>

NORMANĄ

(j*uirx) ir 
877-8489

185 North WahMh At®»

WATCHMAN
willing to work any shift 6 day 
week. Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous .work rec
ord will be checked. Must read 
and write English.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

For plant in heavy metals indus
try. Steady employment with all 
company benefits.

MUŠT BE EXPERIENCED 
MUST READ, WRITE AND 

SPEAK ENGLISH
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 Si Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer I 

ą ■

HELP WANTED — MALE-FEMALE j 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

DISHWASHER I
O'HARE OFFICERS CLUB . 1

HIGGINS & MANNHEIM ROAD 
694-2946 or 398-0331

RENTING IN GENERAL

Brighton Parke išnnomoiamas 4 
kambariu butas 2-me aukšte vyrės- 
nio amžiaus gyventojams.

Tel. 523-7367

mm

LAIKRODŽIAI i, BRANGINTBtS

Pardavimai ir Taiiyaua 
!M WIST 6Wk STRIIT

s Tatofj ROeMlc 7-1*1

M. i I M K U S 
Notary PuMfe 

INCOME TAX SIRV1CI 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertiniai, giminiti 
iškvietiinai, pildomi pilietybė pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą 
tr krtuH kraštas 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archw Av 
gKo, HI. 60631. T*l. YA 7-59S

BEST THINGS IN UFE
hall Fr»nk Zaptfls
QOSyt W.TStti St.

GA 4-4654
V .—l

ĮBžfidCSi ■■^^1

— Jė žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jQ adresus. Mes* 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai. _______ WiirT

HAUluSolf CMC43O •< ILkThuBMi^ JųM 1, 197»




