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nai pradėjo skambėti Italijos| Japonijos ūkininkus iš nau-

V. Vokietija vai

Italijos . policija

A J VJ V- 
sušadyti. Pradžioje buvo Pas"jTodėl 
klidusi žinia, kad antradienio )

■'Cjo sujaudinę; vyriausybės nuta
rimas įrengti dar vieną į aero
dromą vedantį kelią, kuris pa
pildomai atims iš ūkininkų že
me.

Sovietuose dideli dujų 
rezervai

ir Zambijos, ir 
tėra 250 kilomet-

Suimti ir apkaltinti dar trys Moro žudikai
.. Nauji teroristų veiksmai ..

Raudonosios brigados ar ki- 
tokitr'pogrmdžio gadksterių te
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NENURIMSTA FARMERIAI
TOKYO. — Japonijos ūkinin- 

rorisliniai. veiksmai tęsiami to kai, nepatenkinti nauju aerorl- 
d. moteris ir,dromu, kurip reikalams iš jų 

buvo atimta . žemė, paskelbė 
šimtą dienų |carą, kuriuo jie ti
kisi priversti Japonijos vyriau
sybę panaikinti naująjį aero
dromą, kaštavusį 2.6 bilijonus 
dol. .

liau. Birželio 7 
vyras nušovė kalėjimo sargą 
prie savo namų Udinės vieto
vėje. Jis* buvo nušautas jam 
beeinant į tarnybą.

Trumpai po įvykio, telefo-

žinių agentūrose ir pranešinė
ti, kad kalėjimo sargą Antonio 
Santoro nušovė raudonosios 
brigados nariai. Kitas per te
lefoną gyrėsi, kad tą “garbin
gų žyį|H padariusi ginkluota 
kairiųjų proletarų organizaci 
ja,l siekianti įgyvendinti Ita 
lijoje komunizmą.

ROMA
ir teisingumo organai vis dau 
giau suseka prof. Moro "nužu 
dyme dalyvių ir vis daugiau 
jų apkaltina. Birželio mėn. 6 
d. Italijos prokuroras forma 
liai apkaltino, be ' jau šešių 
raudonosios brįgadbs narių te

WASHLNGTON. — JAV žval
gyba pranašauja, kad 1980 m. 
Sovietų Sąjungą savo žemės du
jomis pralenksianti Ameriką. 
ČIA ekonomistas John Tidd sa
ko, kad padidinti žmės dujų kie-1 
kiai Sovietų Sąjungoj neišlygins 
vis mažėjančios žemės aliejaus 
produkcijos.

ii
Iš OKUPUOTOS LIETUVOS

VILNIUS. —Vilniuje pasiro-l 
dantis žurnalas “švyturys” š. | 
m. 7-me numeryje rašo, kad 
Vakarų Vokietijos b-vė “Orbi
tai Transport und Baketen A- 
G” yra išnuomavusi Zairėje, Af 
rikoje, 250 tūkstančių kvadra
tinių kilometrų įvairiems rake
tų bandymams. Esą. b vei Zai
rėje išnu *nioli žemės plotus pa 
dėjusi JA Valstybių žvalgybos J 
agentūra su Vašingtono prita-! 
rimu. B-vė iki 2.000 metų turi 
teisę daryli visokiausius ban
dymus su raketomis.

Pa^ak “švyturio*’, išnuomo
tas Zairėš žemės plotas yra ar
ti Tanzanijos 
nuo Angolos 
rų atstume.

Federalinės 
stybės biudžetas minėtai b-vei 
raketų bandymams kiekvie
nais metais skiriąs 7 10 mi
lijonų markių.

KAIP TAI PADARĖ AFGANISTANE _ PLANAVO NUŠLUOTI IRAKO VALDŽIĄ,

pačios gengės riariuš. Paikuti 
rtiėji trys apkaltinti taipgi jau 
sėdi kalėjime, kurių Pirri Ar- 
dizžone yra buvęs Cosenzos 
universiteto tyrinėjimų bei la
boratorijų laborantas. Jis bu
vo policijos sūini tas balandžio- 
6 d.;;kaf-policija'surado.pas
ietų -ginklų sandėlį netoli Li. 
cola ^miesto,„ .

rezervus dujų ir akmens an
glių, kurių kiekis tris kart di-. 
dėsnis už JAV anglių kiekį esan
tį žemėje. Sovietai 1985 m. galės 
paraduoti užsieniui 30 bilijonų 
kubinių metrų dujų.

ATMETA IZRAELIO
'U PLANUS

Libano vyriausybės ministe- 
ris pirmininkas Salim Hoss iri
gynybos ministeris Fuad Sut
ros atnietė Izraelio planus pasi
likti Libane stebėjimo postus ir 
reikalauja be jokių sąlygų tuoj 

’pasitraukti iš Libano. Gynybas 
ministeris Fuad Butros net ap- 
važinėja Libano — Izraelio pa
sienį, tikslu paruošti sąlygas 1- 
žengiančiai Libano kariuome
nei-į karo zoną. Libano kariai 
užimsią dabar laikomas izrae
litu vietas, kai pasitrauks bir
želio 13 d. ~ '

Kaltina telefonu bendrovę
CHICAGO, — Advokatas Jer- 

lolr Oppenh im kaltina illino 
jaus Bell Telephone bendrove, 
kad ji kiekvienais metais iš te
lefono abonentų atimanti 9 mi
ll jonus dolerių - daugiau padi
dintomis telefonų sąskaitomis. 
Bet,, pasak advokato, Bell b-vė 
tuo nėra patenkinta: ji prašan
ti jai leisti pasikalbėjimą telefo
nu pabranginti 4 .kartus, t. y., 
85 centais į mėnesį rezidenci
niams pasikalbėjimams ir 1,50 
dtfl. komerciniams.

/Kalifornijoje, Segundo miestelio, apylinkėse buvo ir te
bėra ‘daug degalų. Reikia tiktai ,mokėti juos tinkamai išsiurb
ti iš gilumos. Paveiksle matome pastatytą plieninį siurbtuvą, 
nepajėgusį paimti viso viršum besiveržiančio aliejaus. Kilus 
gaisrui, visas siurblys sutirpo ir niekais nuėjo tūkstančiai. 
Specialistams teko gerokai padirbėti, kol užgęsino į padanges 
kylančias liepsnas. Dabar ten statomas naujas siurblys.

PREKYBINIS DEFICITAS
WASHINGTON, D. C. 

m. pirmojo ketvirčio prekybi
nis deficitas yra didesnis už 
jjewtUwW»tųJieUįrti. Bet JAV 
administracija raminanti ir sa
ko, kad ateinančiais mėnesiais 
deficitas pradės mažėti, kadan
gi dolerio vertė yra kritusi ir 
prez. Carteris imasi priemonių 
suvaldyti infliaciją.

Visi mano, kad atpigęs kraš
to pinigas padeda • lengviau par 
duoti į užsienį gaminius. Tai 
tiesa, bet tik laikina, nes dole
rio vertė pasilieka kaip ir buvo 
žema, bet gaminių kainas žy
miai padidėja.

MASKVA PASIUNTĖ BAGDADAN GRIEŽTA 
PROTESTĄ Už KOMUNISTŲ PARTIJOS VADŲ

SUŠAUDYMĄ
BAGDADAS, Irakas. Ira- -------- --------- -

ko vyriausybė išalkino, kad ke-’ MOKESTINE “REVOLIUCIJA’* 
li karininkai ir įtakingesni ko-!

I m unistų partijos nariai rengė-! 
si Irake padaryti <tokį patį per-! 
versmą, koki komunistai pada-J 
rė Afganistane. Policijai pavv-j . 1 . . * } viiko suimti pačius svarbiausius; 
organizatorius, jiems suruoštas 
karo teismas ir praeitą trečia
dienį buvo sušaudyta 40 kari
ninkų, įtakingų komunistų par
tijos pareigūnų ir neištikimų 
propagandistų.

Irako diktatorius ėmėsi labai 
griežtų žingsnių, nes jis neno
rėjo patekti į perversmininkų 
rankas, kad negalętų jiems tin
kamai pasipriešinti. Antradie
nio vakarą karo jX>licija suėmė 
visą eilę karininkų, seniai sim
patizavusių sovietų sistemai ir 
palaikiusių ryšius su Irake besi- 
s<ik i sėjančiais -Mask ves* agen
tais. Jiems tuojau buvo suru ai
tas karo teismas ir svarbiausie
ji perversmininkai buvo tuojau

Kalifornijos mokesčių mokė- 
1 tojai pagaliau nugalėjo valsti
jos biurokratus, kurie didinda
mi valstijos išlaidas lygiagre- 

jčiai didino mokesčius. Kalifor- 
j niečįai birželio 6 d. balsavimo 
j keliu pravedė konstitucijos (Ka 
lifurnijos) priedą, kuriuo bus 
sumažinti nejudomo turto mo
kesčiai iki 58^. Dabai kalrfor- 
niečiai nuo nejudomo turto riii 
kos vertės mokėjo 2:8 — 3.5'« 
mokesčių.

Kiekvienam Kalifornijos gy
ventojui vidutiniškai i metus 
valstijos ir valsčiaus mokesčių 
išpuolė 961 dol., tuo tarpu, kai 
Illinojaus valstijoje tokių mo- 

‘ kesčių 1976 melais tebuvo 769 
dol.

Illinojoje valstijos ir valsčių 
reikalams -gyventojai nuo neju 
domo turto rink vertės moka 
mokesčių mažiau kaip K a Ii for 
nijoje—vos 1.5--2.8 procentus.

I Illinojaus biurokratai 
i mano, kad mokesčiu “revofiu- 

naktį buvo sušaudyta 20 Mas- cijo<- tokjl>. k Kalifornijoj 
kad įvyko, Illinoįuje nebus. Ta
čiau. pasiklausius skelbiamų 
žinių, matyti, kad ne tik Illino- 
juje, bet ir kitose valstijose pa
naši į Kalifornijos mokesčių 
“revoliuciją” jau reiškiasi. -

kvai tarnaujančių karininkų, 
bet vėliau paaiškėjo, kad sušau
dytųjų tarpe buvo patys įtakin
giausi Irako komunistų partijos

Italijoje galioja abortai
ROMA, — Nežiūrint Krikšči

onių Demokratų Partijos ir Va
tikano pasipriešinimo, Italijos 
parlamentas priėmė įstatymą, 
kuriuo legalizuojamas visoje 
Italijoje abortas. Dabar kiek
viena moteris ar pana, virš 18 
metų amžiaus, turės teisę vykti 
j ligoninę ir reikalauti aborto, 
jei nėštumas nebus senesnis 
kaip 90 dienų.

Egiptas jau galvoja apie karą*

CAIRO. — Egipto prez. Sa
dat 1973 m. spalio mėnesyje 
yra pasakęs, kad karas yra 
paskutinė priemonė. DabargT 
po septynių mėnesių taikos 
pastangų bei kalbų, prez. Sa
dat savo kariams prie Suecoj gų, kad suruoštų demonstraci- 
kanalo birželio 6 d. pareiškęs,} jas JAV-se.
kad jiems galbūt reikės prade} Kun. Moon tuoj išvyko j 
ti išlaisvinimo mūšį, jei 7

Kun. Sun Myung Moon 
ruošė demonstracijas

WASHINGTON. — JAV 
žvalgyba yra nustačiusi, kad 
kun. S. M. Moon ir jo pasekė
jai yTa gavę iš pietų Korėjos 
žvalgybos geroką sumą pim-

i

KALENDORSUS
Birželio 8: Kaliopė* Medar

das, Germinė, Lakštė. Žostau
tas, Nerūnas.

Saulė teka — 5:16, leidžiasi 
— 8:23.

Tv4iAus> lis.

Atmetė įstatymą
Buvo norima specialiu įsta

tymu uždrausti Čikagos nacių 
organizacijai suruošti demon
stracijų Skokie priemiestyje, 
kuriame dauguma gyvena žydų 
tautiečiai. Illinojaus Atstovų
Rūmų komitetas, apsvarstęs ehs ir toliau nesistengs 
prieš nacius nukreiptą įstatymo rasti, ką reiškia taikos 
projektą, pripažino jį priešta-i 
raujančiu Illinojaus konstituci
jai ir JAV konstitucijos pirma
jam priedui. Todėl įstatymo 
projektas buvo atmestas.
Nusiginkluokite tuojau, „sako 

popiežius
NEW YORK. — Popiežiaus 

Povilo VI vardu, 
pas Agostino Casaroli paskaitė 
Jungtinių Tautų asamblėjoje 
popiežiaus laišką, kuriame ra 
šoma, kad visos valstybės ne
delsiant tuoj pat nusiginkluo 
tų, kadangi vėliau jau gali bū 
ti pervėlu. '

Izra- Londoną, kai išgirdo, / kad 
sup- 
pas-

Kongreso vidaus reikalams ko 
mitetas rengiasi jį pasišaukti 
apklausinėjimams.tangos.

Pastebima, kad Egipto vy
riausybė vis daugiau esanti ne 
patenkinta Izraelio ministerk 
pirmininko M. Begin užimta 
[taikos pozičija. Gegužio 27 
Egipto prez. Sadat buvo davęs 
Izraeliui 2 mėnesių laikos de- gazolino stoties. Įstatymą dar

Sustiprins gazolino kontrolę

WASHINGTON, — Energi
jos departmentas rengiasi įsta
tymo keliu sustiprinti Gazolino 
kainų kontrolę prie kiekvienos

arkivyskib i3’boms vėl pradėti. Bei izrae- 
1 litams ' nesiskubinant surasti 
7 taiką, Sadat pabrėžęs, kad jo

kių taikos dery’bų su Izraeliu,, 
kol jie neatsisakys noro pasi
likti arabų okupuotose žemė
se. Priešingu atveju, Egiptas 
turėtų atsisakyti nuo savo tei
siu.

WASHINGTON. — Vaistų 
tvarkymo įstatymo projektas 
įteiktas Kongresui svarstyti 
numato uždrausti vaistus ga
minančioms bendrovėms <hv> 
nėti daktarams vaistų pavyr- džiauti sumažinant karininko 
džius. ' laipsnį, . , * «

— Pentagonas spėjo visus 
JAV kariuomenės karininkus, 
kad visi tie karininkai, kurie tik 
nesutikdami su prez. Carterio 
politika, ji pakritikuos, bus bau

laipsnį.

svarstys Kongresas.

MIRe SENATORIUS 
MONTOYA

WASHINGTON, D. C. — Sen. 
J. M. Montoya, demokratas iš 
New Mexico, mirė birželio 5 d., 
Jis buvo senato Watergate ko
miteto nariu, kuris tyrinėjęs 
prez. Niksono nusikaltimus ir 
daugiausia prisidėjo, kad Nik- 
sonas butų pašalintas iš prezi
dento pareigų. Tačiau, nekask 
duobės kitam, nes pats įkrisi: 
sen. Montoya buvęs dienraščio 
“Wall Street Journal’* apkal
tintas, kad jis per fiktyvų komi 
tetą, kuris neegzistavo, rinkęs 
politiniams reikalams pinigus 
ir taipgi, būdamas komiteto pir 
mininku, kuris prižiūrinėjo mo 
kesčių tarnyrbą, net 25 metus 
neruošė savo asmeniškų paja
mų pareiškimo mokesčių įstai
goms.
Betgi, senatoriui mirus, prez. 

Carteris ir viceprez. Mondale 
sen. Mdntoya išgyrė. Apie mi
rusius juk blogai nekalbama.

Kreipsis į teismą

CHCAGO, — Generalinis 
lino jaus prokunfras W. J. Scott 
kartu su kitų šešių valstijų pro
kurorais kreipsis į teismą :r 
prašys sumažinti 2 centais laiš
kų mokestį; - 

- •
NEW YORK. — Vertybių 

popieriai brangsta. Manoma 
kad didieji piniguočiai ir įvai
rus fondai pradėjo didesniais 
kiekiais supirkinėti akci j a% 
kas tr'pakėlė jų kainą.

n-
REIKALAUS PERSKAITYTI 

BALSUS

BOGOTA. —Kolumbijos kon
servatorių kandidatas į prezi
dentus Beliasorio Betancur bir
želio 8 pareiškė, kad liberalų 
partijos kandidatas Julio Cesar 
Turbay išrinktas Kolumbijos 
prezidentu yra dar ginčijamas 
klausimas ir jis jo, kaip prezi- 
dento,nepripažįsta.Betancur bet 
gi nepasakė, ar jis reikalaus 
perskaičiuoti balsavimo. lape
lius. • < >

Sovietų valdžia tredaadienio 
rytą įteikė Irako vyriausybei la
bai griežtą protestą dėl komu
nistų partijos narių šaudymo, 
reikalauja, kad šios’ priemonės 
būtų tuojau sustabdytos ir bū
tų apsaugotos gyvybės tų ira
kiečių, kurie palaikė draugin
gus santykius su Sovietų Sąjun
gos atstovais.

Irako vyriausybė, patyrusi a- 
pie karininkų tarpe ruošiamą 
perversmą prieš dabartinę vy
riausybę, tuojau nutarė suimti 
visus įtariamuosius, suruošti 
jiems karo teismą ir sušaudyti. 
Antradieniu vakarė buvo pasa
kojama, kad buvo sušaudyta ti
ktai 20 perversmininkų, bet tre-j 
čiaudienį jau buvo tvirtinama,j 
kad sušauvta 40. Irako vvriau-j. . ■ - . .
sybė nenorėjo, kad komunistai lsPėJo Vietnamo vynausymę ir

APKALTINTAS DAKTARAS
OGDEN, UTAH, — Ogden 

vietovėje, Utah valstij<<je, gy
venantis dr. W. S. Thain prisie 
kusiųjų teisme apkaltintas<kad 
jis nelegaliai pristatinėjęs di
delius kiekius narkotikų — ko
deino — bilionieriui Howard 
Hughes. Bilionierius Hughes 
tuos narkotikus įsileisdavęs 
pats sau ir tai. esą, buvusi prie 
žastis jo sveikatos sunykimo ir 
mirties.

Griežtos Kinijos priemonės

PĘKING, Kinijoje minis- 
terio pirmininko padėjėjas Teng 
Hsiao-pitig birželio 5 d. griežtai

pasielgtų Irake, kaip jie pasiel- Pareikalavo nustoti persekiojus
naujai pa- 
štabo vir- 
ištikimus

gė Afganistane, kur 
skirtas kariuomenės 
šininkas, paskirstęs 
perversmininkus į 
sostinės vietas suėnė atsakin-{Au 
gus m misterius.

Vietname gyvenančius kinio- 
čius. «p im

strategines} Vokietijos, Italijos. Palestinos 
jos teroristai. Jie turėjo 

juos tuojau)specialus aparatus įvykiams 
sušaudė. Kai krašte kilo didelis i pranešti Irako stočiai, o iš ten 
nepasitenkinimas, tai suėmė gaudavo įsakymus, ką jie turi 
ministeriųr šeimas, žmonas, vai- toliau darvti. Kipro saloje vei
kus ir viešoje aikštėje šaudė, j kiantieji palestiniečiai 
Vėliau geraį ginkluoti daliniai*' ’ ”
skubėjo j pr ginčijas ir žudė 
provincijų gubernatorius ir jų 
šeimas. Irako kabinėta* neno
rėjo, kad sovietų perversminin
kai panašiai pdėjusi š -t-iz 
tine Irako \yriausybe ir Baato 
partijos nariais.

Irake buvo įrengta galinga 
siunčiamoji ir priimamoji radi
jo stotis, kurią 
Sovietų Sąjngos 
Iraką gaudavų

kus ir viešoje

valdė įtakingi 
pareigūnai. Iš 
įsąkymus visiI paskelbė

i teroris
tai pranešinėjo Irako si f-iai 
apie kiekvieną padarytą žing
snį. Teroristai pasidavė Kipro 
salos policijai, kai gavo įsaky
mą iš Irako. Irako vvriausvbė 
tuojau užėmė šią galingą stotį 
ir išprašė visus sovietų atsto
vus.

Irako vyriausybė, laiku susi- 
gaudė ir suėmė perversmo ren
gėjus, bet oficialaus pranešimo 
apie perversmininkus dar ne-



KA IR KADA VALGĖ
"Naujienų” 40 numeryje M. darbų sugrįžę 

Miškinytė raši. kad “Lietuviai vo daržovių 
ūkininkai pagrindinį maistą sriubas. Po to 
valgydavo rytą”. Nevisiškai tie- goti, 
sa, bet ar verta dėl to su mote
rimi ginčytis. Tai ir noriu pa- 
rūšy ti kokį maistą valgydavo 
Suvalkijos ūkininkai ir kaip tą 
valgymą suskirstydavo. Tas bu
vo pirmame nepriklausomos 
I J<• t u vt) dešimt m et v j e.

I 
arba pien 
visi eidavo

VSrda

— »ai valgymą- 
Valgydavo pasi

jiems

Naktipiečiai 
vidurnaktyje, 
baigus talkoms, su!)uvimąs ar
ba naktyje sugrįžus iš tolimo* 
kelionės. Bendrai paėmus, nors 

! tai paprastas maistas ir gal vie
nodas, bet jis buvo sotus ir tu-

hriešimsry-?’?.! — valgis prieš rėj o daug kalorijų. Tai stipriai 
pusryčius. Tai buvo lengvas iįz- pavalgius ir žemės ūkio darbai 
kandis, kur' kartais ai n ėsdavo l nebuvo sunkūs.
su:.k.ai dirbantiems darbiniu-’ Savalkijoj gyveų£

J stambūs ūkininkai. Tai
Pusryčiai — valgomi sulauk reikėjo ir didesnės darbo jėgos 

kus pusės ryto. Juos valgydavo!Vieni samdydavę beveik visa 
visa šeima susėdusi kambaryj e j svetimą šeimą, kiti turėjo miš- 
prie stall. Privirdavo riebiui rią (samdyta ir savą), o kitiems 
barščių arba kopūstų, sprindi-1 beveik užtekdavo ir savos šei
nių lašinių ir užsisrėpti bailiu- mos. Pavyždžiui stambus ūki- 
tų kruopų. Kartais \ietoh laši- įlinkas samdydavo 2 piemenis 
nių, iškepdavo riebių bulvinių 2 ar 3 tarnus ir tiek pat tarnai- 
blynų. Penkiadieniais ir pasnin-ičių. Be to, kiekvienas 
kų dienomis duodavo pieniškų kas dar turėjo padieninių dar- 
sriubų, sviesto arba su miltais bininkų. lai darbymietės metu 
iškeptų silkių. Bet tai buvo tik- prie.stalo susėsdavo apie 15-2C 
tai pusės r\Tto valgis ir jį ne- žmonių. Tuo laiku žemės ūkyje 
laikė pagrindiniu. {nebuvo nustatyta jokių darbe

J valandų. Saulei tekant ųkinin- 
_ Priešpiečiai—valgĄmias prieš įkas keldavosti; žadiūo šeimyna 
pietus. Tai irgi lengvas užkan-Į

NIAGARA LAUKIA TURISTU

dis, kurį atnešdavo 
sunkiai dirbantiejns

į laukus 
darbinin-

pagrindi-

ir pradėdavo darbus.

Tai pavalgę pietus 2-3 valan
das pailsėdavę. Po pietų dirb
davo iki saulės nusileidimo.

I Pažymėtina, kad Lietuvoje va
saros naktys yra labai trumpos. 
Vienuoliktą pilnai sutempdavo, 

»o pirmą valandą jau pradeda- 
ivo dienoti. Laiką spręsdavo pa-

Pietūs — lai buvo 
pis vidurdienio valgymas. Duo
davo barščių arba kopūstų, mė
sos, daržovių sriubas, pieno, 
bulvių ir k. Pavalgę pietus žmo-[ ~ ’ . - - ’ ’
nes galėjo pailsėti ir truputi ... . , - . / , . ,
• J r įžiūrėdami į saule, kuri buvo pa-nusnausti.

--- Pavakariai (paludieniai) — 
valgis prieš vakarienę. Pavaka
riams paruoškavo skaniu kep iL . . . . / „/įsavomissnių ar kepiniu ir juos atnešda-L • i • . . - ,j > - - i .‘kiekvienas turėjo. Bet regiamsyo darbininkams. .. x . °,.f kulti jau reikėjo taip vadina- 
7 Vakarienė, — vakaro valgA-i mos skersinės mašinos, kuri 
fnas. Ją valgydavo po sunkių nesutaršo šiaudų. Bet tokią ma-

tikimiausias laikrodis.

Žiemą prasidėdavo javų kū
limas. Vasarojų kuldavo nuo- 

mašinrjimis, kurias

S Xit M Siūlė lietuviams diktatūrą 
kur dar žmonės kuldavo rali-j 
kiniais spragilais. Tai prieš Ka-1 šitaip darė tūįąs dr. A, štro- 
lėdas darbo buvo pakankamai ?nias V. Vokietijoje savo kalbo- 
ir žiemos metu, kurį atlikti ir
gi reikėjo ankstokai kėlūs. Tuo
met patikimiausias namuose 
žadintuvas, tai buvai gaidys. 
Gaidgystė prasidėdavo anksti 
rytą ir žmonių žadinimas nusta
tomas pagal pirmą, aritrą ar 
trecią gaidžio giedojimą. Tai 
sukilusi šeima pašėldavo gy
vulius ir pradėdavo spragilų 
sutartinę.

V. Vytenietis.

mis per minėjimus 60 m., Lie
tuvos valstybės atkūrimo pro- 
gaJnnantieji lietuvių tautos bei 
Lietuves istoriją , iy per pasku
tinius 60 m. vienaip ar kitaip 
dirbę savo krašto labui tėvynė
je ir išeivijoje, klausydami jo 
kalbų stebėjosi, taip dr. Štro
mas apie kaiką nukalbėjo ki
taip, nei iš t ikrų jų huvo bei yra, 
ir Lietuvos suverenumo įkūni
jimui išeivijoje padarė siūly-

stitucija pradėjo, o 1938 m. kon
stitucija užbaigė fiksavimą sa
vo siektos valdžios bei įvedimo

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

PASLSEKTV.ą blZN Y-xC.
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
i rinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalaa į M 

(Tęsinys)

LIETUVIŲ archyvas

Bolševizmo metai *
Jodį Feliksą, Domo sūnų, pagal RTFSR BK 19-58 2 

ir 19-58-8 str. str. teismo laikyti išteisintu.-Jį g> dėl jo 
padarytų visų nusikaltimų, remiantis RTFSR BK 19 58- 
1b str. liepti nubausti aukščiausia baudžiamąja priemo
ne— sušaudymu. .

Tačiau Karo Tribunolas, iš bylos aplinkybių nema
tydamas būtino reikalo Jodžiui pritaikyti aukščiausios 
baudžiamosios priemonės — sušaudymo, rado galima^ 
remiantis RTFSR BG 51 str. šiuo sprendimu jam nusta
tytą baudžiamąją priemonę — sušaudymą pakeisti lais
vės atėmimu dešimčia metų pataisomųjų darbų Stovyk
lose, penkeriems metams atimant teises, numatytas RT
FSR BK 51 str. p. p. “a”, “b”, “c” “d” ir ”f'.. y .

♦) *182 Sprogtamųjų medžiagų ar .sviedinių, taip pat šau
namųjų (išskyrus medžioklinius) ginklų gaminimas,, laiky
mas,, pirkimas ir pardavimas be reikiamo leidimo, užtraukia 
laisvės atėmimą laikui iki penkių metų su išvardytų medžia
gų, sviedinių ir ginklų konfiskavimu.

Jocių Kazį, Antano sūnų, pagal RTFSR BK 58-1 d„ 
19-58-2 ir 19-58-9 str. str. teismo laikyti išteisintu. Jį g1 
dėl jo padarytų visų nusikaltimų, remiantis RTFSR B K 
58-10 d. str. str. su sankcijos 58-2 str. pataisomųjų darbų’ 
stovyklose atimti laisvę dešimčiai metų, atimant penke-

diktatūros Lietuvoje, iki Iriems metarns teises, numatytas RTFSR BK 51-str. p.p. 
m. gruodžio 17 d. perversmo 
jisai, Smetona, tekovojo prieš 
demokratiją bei demokratinį 
gyvenimą Lietuvoje, o kai atė
jo į valdžią, tai naikino viską, 
kas buvo demokratiška bei kas 
priminė jam demokratiškumą. 
Visa tai darė pradžioje remda
masis savo 1928 m. konstituci
ja, o vėliau 1938 m. konstituci

nių, kurie lietuvių išveivių jau; ja. 
seniai atmesti.. /

Todėl tebūnie leista man pa
daryti nors kelias -■ pastabėles 
dėl minėtų kalbų, būtent:

1. Netiesa, kad lietuvių tau
ta susiformavo ’^fūfihaiAnta
no Smetonos ,dėka. Kiek rašyti 
šaltiniai rado, ji, lietuvių tauta, 
yra jau nuo seno susiformavu
si galutinai ir.tautiniai ir val
stybiniai: Net Lietuvos unijų 
metu sulenkėjusi Lietuvos ba
jorija, laikė save lietuviais pa
triotais ir išlaikė Lietuvą atski
ra valstybe nuo Lenkijos, kas 
eina ir iš Lietuvos statutų. Kad 
lietuvių tauta nuo seno yra ga- 
lutinai susiformavusi ir kad ji 
nuo seno buvo galutinai su
brendusi savai valstybiniams 
gyvenimui, labai ryškiai paro
do ir jos visi ėjimai iki vasario 
16 d. akto paskelbimo, pats ak
tas bei poaktiniu metu aktyvu
mas kuriant Lietuvos valstybi
nį gyvenimą, ginant atstatytą 
valstybę nuo puolusių ją bolše
vikų. lenkų ir Jdtų. galuti-? 
nį subrandirną tautiniam ir vai J 
Stybiniam gv’veniinui lietuvių 
tauta parodė ir rinkdama - sei- 
iįius, savivaldybių organus. Tai
gi, lietuvių tauta buvo ir tauti
niai ir valstybiniai gajutjąai su
siformavusi tdli dar prieš Sme-. 
tbną bei prieš 1926 m. gruodžio 
T7 d. kada jis, Smetona, buvo" 
būrelio karininkų padarytu per
versmu įsodintas į ’valdžią.

Kas liečia lietuvių kalbą, tai 
jau 1922 m. konstducija nusta- 
'tė ja Valstybine kalba.

2. Lietuviu tauta buvo
ir yra prieš diktatūras.

a) Lietuvos suverenumo įkū
nijimui išeivijoje dr. ŠLroiųds 
siūlė remtis 193X m. konstUjĄ-

diktatūrinė. Lietuviai išeiviai 
— VlikiL kįtų kovife .organiįi- 
crjų ir diplomatm|s larnyjids 
žmonės — jau 19(6 m. Rcroė. 
Šveiv arija, įvykusioje \ konfe
rencijoje vienbalsiai nutap^grį- 
žti prie 1922 m. I^luvOs val
stybės teisėtos lx*i demokratinės 
konstitucijos. Visos , kilus yfar 
jau dariniai neteisėtumo, j>rš- 
dėto 1926 m. gruodžijJ? d. 
versmu. Splaužęs lai
kytis 19# m. teisėtos lip^Stu- 
cijos. bei sulaužęs pačią Įkonstf- 
hiciją, A;Smetona B28 inSkon-

Taigi, jau 1946 m. lietuviai 
išeiviai atmetė dr. Štromo siū- 

i lytą, konstituciją, atmetė ją 
kaip diktatūrinę ir neįtikėtina, 
kad laisva valį^. pagalvotų apie 
grąžinimą jos bei apie grįžimą 
prle*jbs. "Taip' ^ST'neįti ketina, 
kad bolševizmo tironijoje gy
venantieji ir jos atsikratę lie
tuviai grižtų prie 1938 m: kc<n- 
stitucijos bei pagal ją pasuktų 
vėl į diktatūrų, nors ji būtų ir 
vien savųjų tautiečių vykdoma. 
Antra. Nepamirština, jog atsta
tant Lietuvą ir ją atstačius bei 
jai atsistačius neapseisim be: 
vienokios ar kitokios pagalbos 
ir iš pusės demokratinių valsty
bių. Todėl nežinia, ar rastumėm 
pas jas reikiamo -palankumo 
Avarkydaniiesi pagal diktatūrinę 
konstituciją.

b) Pasiūlęs jau 1946 m. lie-r 
turiu išeiviu atmesta 1938 m. f 
konstituciją ir, lyg kokiems nei-, 
šmanėjianls, paaiškinęs egzili-t 
nės vyriausybės reikšmę bei jqs^ 
reikalingumą Lietuvai, dr. Štro
mas pasiūlė ir diktatorių, bū
tent: Stasį Lozoraitį- Tai, pagal 
jį, “teisėta .Lietuvos valstybės 
galva’’, galinti "sudaryti teisėtą1 
Lietuvos vyriausybę” ir pan. 
Taigi, parinktam kirviui pritai
kė ir kotą. Bet teisinį pagrindą 
tokiai kombinacijai nenurodė 
ir, žinoma, negalėjo nurodyti/ 
nes lokio nėra. Pagaliau nuty
lėjo apie tai, jęg kadaise Lozo
raitis bandė jau pasidaryti ana 
galva, bet lietuvių išeivių abso
liuti dauguma buvo-ir yra prieš 
Lozoraičio nepamatuotas bei 
neužtarnautas pretenzijas. Jie 
buvo ir yra ne vien už demokra
tinį tvarkymąsi, bet ir už de
mokratus. O kad Lozoraitis 
prieš demokratinį gyvenimą. 

j>Ąrodo jo ftusisukunas nua injr 
sų junginių, besitvarkančių de
mokratiškai, bei jo kova prieš 
juos. Jis nusisuko nuo 1922 
konstitucijos ir sugrįžo prie 
1938 ni. diktatūrinės konstitu
cijos. nors Berne-ir pats bal
savęs už pirmąją. Jis nusisuko 
ir nui kitų nutarimų, demokra
tiniu būdu padarytų tenai, už 
kuriubs taip,pat yaa ir pats bal
savęs. Jis nusisuko ir fino Lie
tuvos Tautinio Komiteto, kurį 
steigiant ir pats dalyvavo. Nu
sisukęs nuo pastarojo, jis su

(Nukelta į 5 pat)

“a”, “b”, “ė”, “d” ir ”f".
Pupelį Vincą, Antano sūnų, pagal RTFSR BK 19-- 

58-2 str. teismo laikyti išteisintu. Jį gi dėl- jo padarytų 
visų nusikaltimų, remiantis RTFSR BK 59-3a str. p. -a" 
atimti laisvę pataisomųjų darbų stovyklose penkeriems 
metams, atimant trejiems metams teisęs, numatytasJR- 
TFSR BK 31 str. p. p. “a”, b”, “c”, “d”.'

živatkauską Antaną, Jono sūnų, dėl jo padarytų vi
sų nusikaltimų, remiantis RTFSR BK 17-59-3a -p.
str., atimti laisvę pataisomųjų darbų stovyklose šeše- 
riems metams, atimant trejiems metams teises, numany
tas RTFSR BK 31 str. p. p. “a", <(b”, “c”, ”d’;

Ginčą Joną, Eduardo sūnų, pagal. RTFSR BK -58-10 
str. 1 d. teismo laikyti išteisintu,.DM jo padalytų Visu 
nusikaltimų, remiantis RTFSR BK 1.7-59-3a p. ‘±a” str„ 1 
atimti laisvę pataisomųjų darbų stovyklose penkeriępis 
metams, nesiaurinant teisių .(bez porąženija v pr-Avąeh).

Ginčą Aleksandrą, Eduardo sūnų, pagal RTFSR ^K 
17-59-3a p. “a” str. teismo laikyti -ištekintu. Remiantis 
RTFSR BK 18 str. 1 d. atimti jam .laisvę-paprastame ka
lėjime (v obščich mįestach zakliučenija) \vienenems me
tams ii* šešiems mėnesiams, nesiaurinant teisių.

Baltrūną Vytautą, Petro sūnų, pagal RTFSR BK-. 
58-10 ^'tr. 1 d. teismo taikyti išteisintų.. Remiantis RTF
SR BK 59-3a p. “a” ^tr. .atimti jam laisvę pataisomųjų’ 
darbų stovyklose ketveriems metams, nesiaurinant 
teisių.

Baltrūną Bronių, -Silvestro sūnų, pagal RTFSR jBK 
58-10 str. 1 d. -teismo’laikyti -išteisintu. Remiantis
SR BK 17-59-3 a p. ‘^a’’ str. atimti jam patapomų
jų darbų stovyklose penkeriems .metanis, pęsiau^įpant 
teisių.

Vigelską Albertą, Juozo .sūnų, l-ęni^Ptis RTFSR 
BK 59-3a str. p. “a" atimti jam laistę pataisomųjų tdai’- 
bų .stovyklose trejiems metams, nestaunnąpt ta^.ų-

Bausmės atlikimo laiką, įskaitant ir kardomąjį ba
linimą, skaityti:

Sinkevičiui nuo 1940 metų lapkričio 13 d.
Jociui Kaziui nuo 1940 metų -lapkričio l1 d. 

Jodžiui Feliksui nuo 1940 metų lapkričio 21 d.
' Baltrūnui Broniui nuo 1940 metų lapkričio 19 d- 
- Cjincui Jonui nuo 1940 metų lapkričio 19 J? 
Pupeliui Vincui nuo 1940 metų lapkričio ;i 
Ginčui Aleksandrui nuo 1940 metų lapkričio d. 
živatkauskui nuo 1940 metų gruodžio 23 d. ; »
Vigelskiui nuo 1940 metų gruodžio 17 d. ’ ; '

Baltrūnui Vytautui nuo 1940 m. gruodžio 19 di 
baudžiamąja prienjone sušaudymu, be'kotifiskavimošia 1

turti, kadangi jo neturi,
Sinkevičių Bronių, Juozo sūnų pagal RTFSR BK 19‘ 

58-2 str. teismo laikyti išteisintu. Jį gi dėl padarytų visų 
nusikaltimų, remiantis RTFSR BK 19-58-1b str. Kepti 
nubausti aukščiausia baudžiamąja priemone sušaudy
mu, be konfiskavimo turto, kadangi jo nuteistasis (ne
turi.

(Bus daugiau)
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PIKNIKASPOLONIA SODE
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GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Chicago, III. 60608
Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų.

fu ru tesyom! J1*J jtsin! lf» 
U4i% didelius dsrtra*. Pirai, jie pc> 
dedi Joms pasiekti asmenilkm jūsij 
niiimojimus. Antri, jie padedi fj- 
korti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

ENERGY
WISE n

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ųskaitot

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio dien4, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Ceriifikatai, kurie n<- 
Aa iki

Atsisveikinimas Chicagoje
Birželio 1 diena dr. M. Dėvė

jo ar- 
timaisais, buvo a»tskrisdintas :

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
ĮitMfta 1928 metilą.

Iftalfot pietuos* Hemą* automobUUma partatytL

turinti dideles atsargas
T< 01-8070

IZRAELIS NORI PASILIKTI 
LIBANE

Jam darbas buvo ne užkrau
ta našta, bet žmogaus gyveni
mo prasmė ir esmė, be kurio 
gražiausi sumanymai ar idėjos 
virsta skaudžiomis iliuzijomis. 
Jis giliai tikėjo, kad savo dvasi
niu pranašumu, įrodytų kietu 
darbu, tegalima nugalėti blogį, 
laimėti laisvės kovą ir užtikrin
ti gerovę savo tautai.

’* Prisilaikydamas tolerancijos 
principo, jis gausiai rėmė įvai
rius užmojus, neatsižvelgiant 
kokioje srovėje kiltų, jei tik 
tarnavo tautos gerovei, demo
kratijos idealams ar Evangelijų 
.tiesų įgyvendinimui.
C>Su jo mirtimi neužsibaigė jo

Beiruto laikraščiai mini, kad 
Izraelio norą pasilikti Libane 
pranešė Libano vyriausybei 
Jungtinių Tautų taikos dalinių 
vadas lt. gen. Ensie Silasvuo ir 
paaiškino, jog Izraelis, turėda
mas tuos stebėjimo pt<stus, ga
lės lengvai sekti palestiniečių 
partizanų veiklą bei jų pasiruo 
Šimus prieš Izraelį.

Neįmanoma šio rašino rė
muose visus sveikinimus pa
tiekti individualiai, pabrėžiant 
tartas mintis ar iškeltus jo gy
venimo faktus. Teks pasiten
kinti išvardinant visas organi
zacijas, kurių atstovai tarė at- 
sisveikimb žodį.

Liet ęv. ref. kolegijos prez. 
M. Tamulėnas, gen. kons. J. 
Daužvardienė, ALTo vicepirm. 
dr. L. KriaučėJiūnas, VLIKo 
pirm. K. Valiūno įgaliuotas 

’ prof. B. Vitkus, Valst. liauji, są
jungos pirm. ppof. M. Maekevi- 

: čhis, IHinois; Ket^gy^tęi^i dr-j 
jos. /vardū; d^.’^ V?..Įfargįs.,rBalfo 
pirm/ SČRudiene. VLiėt.Eyang. 
Tar. pirmauk.^/Tr^fe,; “Var
pei” red. Kiiė^^-SLA'; y ardu
E: Mik už iūt ė,'.4< Naujienų” u red, 
Mi; Gudelis, Santa Monica"; liet. 

’ klubo vardu M. yaičieuėjNeo- 
Lithuanų atst. A. Juodvalkis. 
Tautinės “Sa;ndiros”^:-*rė^ J. 
Lazauskas? i - — H

] Iš visų pasakytų kalbų, nusa- 
jkytų gyvenimo bruožų ir pa- 
: tiektų faktų susidarėe pilnas dr. 
M. AL Devenio asmenybės vai
zdas. Nors velionis priklausė 
įvairioms idėjinėms organizaci

joms, bet išliko principų, o ne 
•partijos žmogumi Nuo jaunų 
j dienų buvo savo gyvenimą pa
šventęs tautai, demokratijos i- 
dealams ir reformatų tikėjimui, 

. nuo kurių nenukrypo per visą 
savo amžių. T(įe dvasioje jis 
užaugino savo šeimą ir veikė

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Jomlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intvadų nuvcytu 

A>r*3yin*i, paimti u gyvenimo. Lengva* ttilius. gyva laiba. gražiai išleista 
100 pel. Kalni $2J0.

> Dr. Jogui B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
Mntrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 14? 
įml.. kainuoja $2.00. :
z Dr. Juczts B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynų istoriją 
ill pąL Kama $3.00. Kietais viršeliais $4-00.

Dauguma žiu 
kitas knygas gan 
ptmgiiią perlaida.

Būdamas kuklus ir toleranti
škas, jis nesiveržė į pirmaujan
čias visuomenines ar politines 
pozicijas, bet vadovaupjantieji 
dažnai atsiklausdavo jo patary- 

ir ma-

BEIRl’T. —Du Beirute pasi- 
rodantieji laikraščiai rašo, ka< 
Izraelis nori pasilikti kažkurio
se Libano vietose. .Jis, esą. no
ri, turėti Libane stebėjimo po
stus. Izraelio vyriausybė tai pa
neigia ir sako, kad jų sprendi
mas išvykti iš Libano nėra pa
sikeitęs.

Paroda uždar ima penktadienį 9 vai. vakare. 
LB (R) AIARQI ETTE PARKO APYL V-BA

karstas skendėjo, gėlėse ir bu
vo pagerbtas neo-lithuanų ii 
ramovėnų sargybomis.

Gedulingos pamaldos huve 
atliktos ekumeninėje dvasioje 
Dr. kun. O. Norenias, atstovau
damas amerikiečių protestan
tams, užbaigė savo žodį malda 
Tolygiai preL J. Kučingis 
giliai prasmingą kalbą užbaigėsėdė] 
mald4s žodžiais, atstovaudamas 
lietuvių katalikams, kaip kun. 
M. Preik šailis-lietuviams evan
gelikams.

Nebuvo I»s Angelės lietuviš
kos patriotinės organizacijos, 
kuri ne būtų atsiuntusi savo at
stovus pareikšti savo liūdėsi ir 
užuojautą artimiesiems, iškelti 
velionies nuveiktus darbus ir 
pagerbti jo išliekančią atminty
je asmenybę.

Tenka atžymėti dr. O. Nore- 
mo įsipareigojimą palikti savo 
atsivežtą iš Lietuvos asmeninį 
archyvą, liečiantį j ts politinį 
gyvenimą, Deveniu Kultūriniam 
Fondui, idant jaunosios kartos 
istorikai galėtij pasinaudoti sa
vo mokliniams darbams.

$xoe
Gilini taip pat užsakyti paltu, atsiuntus čakĮ arba money orderi, prie 

nurodytos kilnos pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.

visame visuomeniniame savo lietuvių tautoje, 
dar be. Jo nuopelnai tautai ir 

pasaulio mūsų Bažnyčiai buvo dideli ir 
nusiklos- išliks tokiais ateinančioms kar-

tdarbų ir idėjų tęstinumas, nes 
savo vietojo paliko toje dvasio
je užgrudiną savo gyvenini ■ 
drauge Aleną Vileišytę.savo sū
nus ir dukrą, savo gimines ir 
artimuosius, savo brolius refor
matus ir demokratus, kurie, 
stovėdami prie jo atviro karsto, į 
įsipareigojo tęsti jo neužbaigta1 
k jvą ir darbus. |

Į Per visą savo gyx’enima duo-l 
sniai rėmės užbrėžtų tikslų ir 
idealų įgyvendinimą, senatvei 
artėjant parūpino ateitai 100.- 
000 dol. Deevnių Kultūrinį Fon 
dą tiems patiems tikslams ir 
idealams remti.

Tokiomis mintimis ir dvasia 
atsisveikinta su dr. M. Deveniu.

Kitą rytą, birželio 2 d., įvyko 
paskutinis patarnavimas velio
niui Sukalbėjus kun. Si. Nei
mamu ir kun. Diliui trumpas 
maldas, palydint 60 mašinų, 
buvo atkabentas į Tautines ka
pines, kur Deveniu sklype, gre
ta anūko Juliaus Bobelio, lau
kė paruošta duobė.

Atlikus kunigams paskutinį 
patarnavimą velioniui, buvot 

. nuimta nuo karsto istorinė Lie
tuvos vėliava ir gražinta Ale- c-

nai Devenien?i. Sugiedojus vi
siems Lietuvos himną, Inž. J. 
Lazauskas šeimos vardu padė- 
kopo visiems palydėjusiems ve 
lionj į amžino poilsio vietą, ir 
pakrašė pietums į šarkos n^s- 
taurana.

BIRŽELINIAI MINĖJIMAI MARQUETTE 
PARKE

Sekmadienį, birželio 11 dieną:
10 vai. 15 min rytą vėliavų kėlimas parapijos aikštėje.
10 vai. min. pamaldos Šv. Margelės Gimimo šventovėje,
11 vai. 15 niin. atidaroma genocido paroda parapijos sporto 

salėje. Paroda truks ir ateinančią savaite vakarais nuo 6-9 vai. 
vakaro. Visi kviečiami atsilankyti ir atsivesti amerikiečius pa
žįstamus.

vakarą įvyko lietuviškos Chica- 
!ga satsLsveikinimas su velioniu, 
į Atsisveikinimo aklą perėmė 
ALTas ir Sandara, pavedę inž. 
J. Lazauskui pravesti gedulin
gą minėjimą.

Pirmose koplyčios eilėse me- 
tėmė gausingą dr. Devenio šei
mą ir jo gimines. Iš jų išsisky- 

>rė jo nenuilstama gyvenimo 
savo draugė Alena Devenienė, kurios 

lagalvė daktaro 
sesuo K. Meškauskienė, už ku
rios nugaros buvo susėdusios 
j^ keturios dukros šu šeimo
mis. Susėdusių tarpe matėme 
dr. Devenio sūnus Dr. Algį ir 
inž. Kęstutį su savo šeimomis 
ir dūkią 1 kilią su Dr. K. Bobe
liu ir visais vaikais. Iš kitų gi
minių tenka atžymėti daktaro 
pusbrolį krt. Petrą Bružą ir 
svainį dr. P. Vileišį.

Netrūkus koplyčios salė ir 
gretimas koridorius prisipildė 
rinkinėse lietuviškos Chivagos 
visuomenės. Punktualiai 8 vai. 
Amerikai bus leista nauji ban- 
vakaro inž. .J. Lazauskas pradė
jo atrisve’kim i programą.

Atsisveikinimas buvo pradė
tas trumpomis gedulingomis 
pamaldomis kurias .atliko gen. 
sput. kun. SI. Neimanas ir supt, 
kun. P. Dilys. Savo skirtame žo- 
supt.kun. Si. Neimanas ir supt, 
dė velionio dvasinio 
susiformavimą, 'kuris 
tė ypatingose sąlygose. Jo tėvai toms, 
ir vyresnysis brdlis, dar prieš das, sekė atstovų ątsveikinimas 
I pas. karą buvo išvykę Amen-'nuo įvairių organizacijų. Visa mų, ieškojo jo moralinės 
kon, idant galėtų savo vaikus buvo pasakyta 15 trumpesnių terialinės paramos. Nebuvo 
išleisti i mokslus. Jaunuolis ar ilgesnių atsisveikinimo kai- stingęs savej pažiūrose, 
brendo lietuviškos aplinkos ir bu. Vienose pasitenkinta trum-i trūkęs nuo gyvenimiškos tikro- 
reformatų tikėjimo poveikyjęJ pu užuojautos žodžiu ir Ėūdė-^vės, tada išliko dvasia ir protu 
kurie suteikė jam taurią tėvy-|sio pareiškimu; kitose — api-;nepasenęs iki pat mirties, 
nės meilę ir dvasinę tvirtybę, budinti velionio asmenybės
surasti savo gyvenimo paskirtį. ♦ bruožai ar jo nuveikti darbai.
Nuo šių dvasinių pradų velio- XT‘: 
nis nenukrypo per visą savo gy
venimą, nepalužq po sunku
mais ir išliko tauria asmenybe, 
kuri ne tiek savo žodžiais kiek 
savo darbais veikė į savo šei
mos subrandinimą ir bendrai

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

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

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas sm- 
rupinimį ------------- :--------

Dr. A. J. Guss«n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --
Minkštais viršeliais tik------------------------------ -----------

Dr. A. J. Gutsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ---------------

DR. M. DEVENI AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
; Dr. M. Deveųį, besijaučiantį 
dar geroje sveikatoje, gegužės 
28 diena, 4.30. vai. ryto, sukrė
tė staigus širdies smūgis. Nuve
ltas skubiai ligoninėn, neatga
vęs sąmonės, |x> poros valandų 
užbaigė savo 87 metų gyveni
mo kelią.

(ivvenęs kukliai, nemėgęs 
bet kokių iškilmių ar prabangų, 
tokiu pat kuklumu norėjo bū- 
ti palydėtas amžinybėn, !>ę gau
rių vainikų, kalbų ar ičkilmin- 
gų apeigų. Bet lietuvių išeivija 
nepaklus j jo. pomirtinei valiai 
Ir suruošė jam atsisveikinimus, 
pagerbiant jo didžią asmenybę 
bei perimant jo neužmaigtus 
darbus.

Pradžioje,^- Santa Monicoje, 
kur daktaras išgyveno pnsku- 
tiniuo sius savo gyvenimo 20 
įnetų, suplaukė šimtai Kalifor
nijos lietuvių ir amerikiečių at-Į 
.sisveikinti su žymiu išeivijos! 
veteranu, Vorkutos kankiniu ir Į 
jienuilstomu kovotoju už Lietu-,1 
vos laisvę, jos kultūrą ir ger
būvį.

Dr. M. Devenio karstas, gek 
svai-rausvo ąžuolo dar Imi, bu-i 
vo padengtas lietuviška vėlia-j 
va, jaugerokai nublukusia, nes; nio karstas, drauge su 
buvo atvežta iš Lietuvos J.A.V.
atstovo dr. O. Noremo ir pada-j Chicagą ir patalpintas Mažeika- 
yan Ita Deveniu šeimai. Patsi Evans koplyčioje, kur tą patį
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t su Brežnevu neigė. Prezidentui Carteriu’ te pakaSo, 
k»d jis sovietų m’nisteriui išdėstytų savo nuomonę.

Vi^i prezidento patarėjai, pasitarę apie paskutinius
sovietų paruoštų karo jėgų įsiveržimus į Za»rę, priėjo 
išvados, kad jau laikas griežčiau kalbėti su sovietų dip
lomatais. Sekretorius Vance, kuris nebuvo griežto žo
džio >r kietos politikos su rusais šalininkas, pamatęs so
vietų pareigūnų elgesį okupuotuose kraštuose ir nenorą
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Prezidentas neleis rusams jį apgaudinėti
Krašto gyventojai dar nejaučia,. daugelis net nežr 

no, kad pareitą savaitę Washingtone įvyko didelės pa
kaitos Amerikos užsienio politikoje. Prezidentas Jimmy 
Garter, išklausęs adm. Turner pranešimo apie Castro 
agentų paruošiamus darbus Angoloje ir mėginimus verž
tis į Zairę, naikinti turtą ir žudyti amerikiečius ir kitus 
baltaodžius, prezidentas pasakė susirinkusiems, kad 
jis neįeisiąs rusams daugiau jį apgaudinėti. 0 apgaudi’ 
riejimas buvo paprastas. Ne tik Brežnevas, bet ir pats 
Gromyko, atvyko į Baltuosius Rūmus tartis- su pačiu 
prezidentu Strateginių ginklų reikalais, tvirtino, kad 
rusai nieko bendro neturi su Angolos partizanų įsiver- 
žimtrų Zairės žabos provinciją, kur yra didelės vario 
kasyklos.

Gromyka turėjo . kalbėtis su prezidentu Carteriu 
vieną ryto valandą, nuo 8-tos iki 9-tos ryto. Bet kai pre
zidentas priminė Sovietų Sąjungos užisenio ministeriui 
Gromykai, ką sovietų diplomatai pasakojo apie planus 
Angolai “išlaisvinti” ir kaip jie prižadėjo šešių savaičių 
laikotarpyje atšauk#' vsus Kubos kareivius iš Angolos, 
tai Groriiyka tiktai balom* raudonavo. Pats Castro-rašė 
laišką tuometiniam Švedijos premjerui, kad Kubos ka
reiviai netrukus bus atšaukti iš Angolos, bet tie karei
viai dar ir šiandien iš Angolos neatšaukti. Sovietų prezi' 
-dentas tvirtina, kad Sovietų Sąjunga nieko bendro ne
turėjusi su pasiruošimais įsiveržti į Zairę, kada prezi
dentas Carteris ir kongreso lyderiai buvo gerai infor 
muoti apie tuos pasiruošimus ir partizanų apginklavi
mą. Gromyka kartojo tuos pačius Brežnevo melus, kad 
Sovietų Sąjunga nieko bendro neturi su partizanų siun
timu į Zairę, tai prezidentas Carter’s neiškentė ir paša- 
kė sovietų užsienio ministeriui stiprų pamokslą. Prezi
dentas- pakartojo sovietų ministeriui Etiopijoje duotus 

„pažadus, iš kurios ir šiandien sovietų karo jėgos nėra 
atšauktos. v

Brežnevas ir Gromyka tvirtino, kad sovietų karo 
jėgos nepadėjo partizanams įsiveržti į Zairę, o tų parti
zanų vadas, laiku suskubęs iš Šabos provincijos pabėgti 
į Angolą, pareiškė, kad Kubos instruktoriai ne tik ap
mokė partizanus kaip modernius ginklus vartoti, bet 

-juos apginklavo pačiais naujausiais šautuvais ir kulko
svaidžiais. Partizanų vadas patvirtino tai, ką Gromyka

atšaukti Kubos karių iš Angolos, Etiopijos ir Mozambi
ko, nutarė keist* taktiką. Kokia ta 'taktika bus — tuo 
tarpu dar neišryškėjo. Tuo tarpu žinoma, kad preziden
tas Carter’s išdėstė sovietų užsienio m’insteriui savo ne- 
pasitenk’n’mą ir pastebėjo, kad toliau taip neis.

{tak’ng’ausieji kongreso vadai patarė prezidentui 
būti griežtesniam ir pareikalauti, kad Kremlius atšauk
tų savo karo jėgas «š Angolos. Jiems privalo būti nusta
tytas. terminas išsikraustyti iš Angolos *r Etiopijos. 
Kiekvienam diplomatui aišku, kad Sovietų Sąjunga to
kio žingsnio negalės imt’s, nes gyventojų keršto niekas 
nesuvaldys.

Šiandien rusų primesta Angolos valdžia negalėtų 
nei savaitės išsilaikyti bė Kubos kareivių ir sovietų tan
kų, kaip ne’šs'laikytų iri pulk. Mariam valdžia Etiopijoj.

Prezidentas Carteris pasakė Gromykai, kad taip ne
bus, kad daugiau jūs manęs neapgaudinėsite. Afrikon 
sunčiami kariai Zairės partizanams, Kubos kuopoms, 
Rusijos tankams iri sovietų generolams sulaikyti. Prezi
dentas tuojau įsakė Amerikos transporto lėktuvams ga
limai greičiau permesti marokiečius į Zairę. Nereikėjo 
nei 24 valandų 1,500 Maroko karių jau buvo Zairės pa
sienyje, saugojo Kohvezi ir kitas strategines vietas.

Kada saugumo taryba priėjo įsitikinimo, kad su ru
sais reikia kalbėti k’ta kalba, negu buvo iki š’o meto kal
bėta, tai prezidentas ėmėsi griežtų priemonių šiam nu
tarimui pranešti *r re’kalauti, kad būtų vykdomas. Pre- 

-zidentas buvo pasipiktinęs, ir jis žodžių į medvilnę fte* 
vyn’ojo. Saugumo tarybos nariai buvo patenkinti, bet 
labiausia’ patenkintas turėjo būti lenkų k’lmes Zbig
niew Brzezinski. Jis išt’są metą reikalavo paimt* griež
tesnį kursą su Kremliumi, nes j’e labai įsidrąsino ir ant 
kulnų amerikiečiams l’pa. Viceprezidentas Mondalė pir
miausia pasveikino Brzezinskį, kad jo siūlytoji politika 
laimėjo — prezidentas nutarė imti griežtesnį kursą 
Kremliaus valdovų reikalu. Brzezinskis buvo patenkin
tas, bet jo pirmas džiaugsmo žodis buvo t?— Reikia elg
tis atsargia’. Kaip praneša reporteriai David Bitter ir 
Scott Sullivan, valstybės sekretorius' taip pat patarė elg
tis atsargiai. Jam atrodė, kad vis dėlto reikia pirma sut 
si tarti dėl strateginių ginklų kontrolės, c vėliau, jau rei? 
kalanti pildyti pasižadėjimus.

Prezidentui Carteriui ir sau^uhio tarybai padėjd 
keisti nuomonę tris dienas Washirigtone posėdžiavusieji 
Šiaurės Atlanto Sąjungos nariai, susirūpinę galima so
vietų invazija į Vakarų Europą. Kbfn'ttnistmė sistema 
■negali išmaitinti ir aprengti dabartinių Sovietų karė jė
gų. Sovietų Sąjungai reikia ne tiek iriaisto, bėt reikia 
Vakarų Europos mašinų, kurios bus reikalingos sovietų 
kariams naujai apginkluoti.

Prezidento Carterio patarėjų tarpe buvo ir JAV am
basadorius prie Jungtinių Tautų; Jis du kartu praeitą 
savaitę buvo iškviestas į Washingfoną, bet nė pašitafi- 
mams. Valstybės sekretorius iššikriėtė t'ourigą, ,kad jį 
įspėtų apie padarytus kvailus pareiškimus; Kai patyrė 
apie prezidento užimtą naują užsienio politikos ktirsą 
kremliaus valdovų atžvilgiu, tai ambasadorius Yoūrig

JONAS KAIRYS

IŠ PANAMOS I SALT H RAISTUS
Žmonijai nelaime nešanti 

sutartis
Raistai, į kuriuos prezidentas 

Carter žengia, yra sutartis, ko
kia yra paruošę Valstybės De
partamento pareigūnai savo 
dafbų planuose ir kuri yra ypač 
prieštataująnti viešosios politi
kos nusistatymui, kaip ir eks
pertų opinijai, rašo savo ko- 
mentaruose Evans ir Nnvak, . kurfe . ir

fTampa Tribune. ISS-19 “sukiųjų” scviaių dra-
Javo ^bų braižiniuose Vai- Todėl pen.

stybes Departamento.. pareigu- f
menta^PiešlAa’|mi rusu strateginiu ginklu pa- 

kad Mniutonano Jungtmių A- ie
menkos Valstybių balistinei ^adHtoutemano šoviniai gali- 
šoviniai, pergyventu Sonetų sunaikinti) jei 1980 metais 
šovinių puolimą 1980 metais,’c . . . , . . . . ... .. ..• • , x .Sovietai kėsintųsi pulti. Atseit,jei sutarties protokolas butui A -i . į • • . • i , •.. .... < ’ .. Amerikos strateginiai ginklaiklek4 xnzinb-o-rt ° °

II Amerikai užtikrinti saugumo 
daugiau ar mažiau?” Tad ir 
ginčai, kurie vis dėlto dar yra 
galimi iškilti Genevoj del SALT 
II terminų pratęsimo, gali būti 
tiek karšti, kad president^ Car- 
terįui gali tekti pažvelkti į, dar 
ne taip seniai pasibaigusią Pa
namos Kanalo agoniją kaip į 
nostalgijos malonumą. Įsidėmė
tini ir vėlesnieji Sovietų bandy-

pratęstas, bet, vienkart, jie ruo
šia ir naują, prospektyvę ŠALT 
H sutartį pagrįsta fa mintimi, 
kad SALT protokcflc terminas 
pratęsti ir reikalo nėra. O Pen
tagono ekspertai tvirtina, kad 
SALT III sutartis — *r bus pro
tokolas, af nebus — jokiu būdu 
negali apsaugoti* Minutėm ai o. 
šovinių niio Soviėtų antpuolių. į

Esant tokioms pareigūnų: Jie nuroao reikalą Minute- 
pjiieštaraujanČiĮns nuomoj manf šovinių duobės pakeisti, 
nėms, yra suprantama ir ko-’tuojau pradėti suspenduotų mi- 
dėl galėjo iškilti toks, ypatin- šilų gamybą — pajudinant iš 
gai svarbus — centraJmis klStiį stagnacijos padėties MX plo
simas, kaip tai “Af gali SALT'gramą. SALT n, tiesa, Amerr

kai draudžia tatai daryti, bet 
kaip ten bebūtų, palieka teisė 
Sovietams savo viengalvius šo- 

’vinius pakeisti daugalviais, kas 
savaimi padarą baisią gręsmės 
persvarą musų Minutemano šo
vinių nenaudai.

Kodėl kilo Genevoš derybų 
nesklandumai?

— Man, kaip kongresinio 
Ginkluotos Tarnybos Komite
to nariui teko 1977 m. gruodžio 
mėnesį nuvykti į Geneva ir pa
tirti kokią pažangą mūsų dele
gacija yra padariusi nusigin
klavimo - derybų eigoj e. Deja, 
prisipažįstu, teko"' iiusivilti ir 
buvau nepaprastai sukrėstas. 
Iš pasikalbėjimų su pavieniais 
derybininkais, patyriau jų įti
kėjimą į Sovietų galybės tikro
vę, kad i jie jau buvo pasiruošė, 
ir sutartį pasirašyti, nėžiūriht 
kokią, kad tik ji atrodytų su
tartimi. Jiems atrodė svarbiau 
patenkinti norus Baltųjų Namų 
pareigūnų, siekiančių pataikau
ti prezidento Carteri y priešrin- 

pinti didesne Amerikos apsau
ga — pasakė Charles H. Wilso- 
na, Kalifornijos demokratas.

Dideles pastangas deda ir 
Baltieji Namai, viešoms nuo
monės pritarimui gauth Jie uo
liai stengiasi įtikinti visuome
nę, kad SALT II (Strategic 
Arms Limitation Treaty) sutah 
hš yra butirias reikalas, kad su
tartis tikrai buš geru įrankiu 
užtikrinąs abiejų Dusių s tratė
simų ginklų apribojimą ir su
mažina šovinių gabenimo siste
mą (šovinius ir lėktuvus), bei, 
kas ypatingai svarbu, — niek i 
apie tai nepasako. Nepasako 
hiėko apie sovirftų galvų dfeiči- 
dtfš dydį*. Tocfcl iFtfe Jų tvir
tinimai netenka prasmės ir yni 

visuomenės

yra .atgyvenę ir gali nepajėgti 
tSovietų puolimą atlaikyti, jei 
jie ryžtųsi užpulti Ameriką sa
vo. “pagerintais” strateginiaisj . - - 
ginklais už dvejų metų,kįminitįs pažadus, n^gu pasirū- 
SALT II terminas baigiasi.

■Bet yra ir vaistas prieš “nuo
dus”, sako komentatoriai Evans 

[ir Novak.
Esant tokioms pareigūnų; Jie nur<

Prezidentas jau priėjo iščados, kad švelnumas nieko ge
ro neduoda ir nutarė kalbėti k*ta kalba.

Įdomu, ką Gečys su Česoniu iš tok’o užtarėjo gali 
tikMis Lietuvai, jeigu jis bijo tarti žodį apie Angolos ir 
Et’Opfjc® pavergimą? Ko gali tikėtis pavergtas lietuvis, 

; jeigu JAV ambasadorius tijd rusams pasakyti, kad į
pareiškė, kad re’kia būti labai afsarigtems.-- Jig rtefibrė-.svetima krašta negalima veržtis ir krašto gyventojamsJ^nimai netenka pra 
jo užrūstinti sovietų atstovų Jun^tižėse ^aufdsei Jis1 negalima daryti fiūoš? Laiftė, kad Youfig-htekb <«ins I>ra visiems 
yra įs’tikinęs, kad juo šveln’aus Šri Sovietų diplomatais, dviem “ambašaddrižttns” nėįtrižadėjO, nes būtų daugiau! žinonias faktŽS, kad Genevos 
bus elgiamasi, tuo mažiau pavojaus bus visai žmonijai, bėdos, jėigu būtų įirtžadėjgš.- “ . \ . I ^ųgėita j psl.)

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
valstybėje

' (Tęsinys)

kalba,- , į
Po- to dšir keletą valandų kalbėjomės.
Jei iš tiesį Phaistos diskas įrašytas senąja lietu

vių ar lietuvių genčių kalba, tai lietuvių tautos kul- 
tiįęoį pradžia hukeliama į XVI a. grieš Kristų, kada, 
maždaug, toji diską buvo įrašyta. Tai būtų nepapra
stai didelės reikšmės įvykis rie tik lietuvių tautai, 
bet esminiai pakeistų bgšiblinį požiūrį į senąją grai
kų kultfirį. nemaža jos senųjų laiiriėjimų perkeliant 
f lietuvių kultiuroš istoriją. Tuo atveju pirmas rašy
tinis lietusių kalba leidinys būtų nė Mažvydo kate- 

I kizmas iš 1547 m. po Kr^ bet Fdisfo (PhSfcrtos) skri
tulys iš XVII af XVI a. priėš Kristų, taigi apie tris 
fSkstančiu4 mėtų seniau, kšs, maždaug, atitiktų lie- 

Pavardę iš Pridotkas į Grant pakeitęs jaunystė- gendų rilisisto'fėjuSid &ėumo lakiotefpiui.

igai rtesirfžlu ta tema rąžyti, nes nesijaučiu tu- 
fįs pakankamai duomenų. $esn Senobinių, raštų ty- 
rinttojas.' Dai^ apie tai galebjčti, bemarža valandų 

1 dėsčiau A Grdnto siūlomus žehklds tairf skrituliui,

lų

Eū-

rybą jam trukę) 23 metus, o raktą į-PPhaistOs disko 
.skaitymą suradęs per 25 minutes. Tai įvykel 1973 m.
- rugsėjo 30 dieną. * ~ <

Iš džiaugsmo negalėjęs miegoti. Ryte, Vos atsibu-
• dus žmonai, jai padiktavo ir spalio t d. nutarė ir 
; įsitikino, kad tasai diskas įrašytas senąja lietuvių 
kalba. Jis sako, ka ddabav vdinaihas Kndššb’ riifes-

’ Dėl taiklumo šaudant buvo “snaiperis”. Aleksandras jas senovėje (Kretos saloje) vadintas Kalina, 
baigęs Glasgow universitetų, būdamas 19 metų, gavo*
Chemijos BS laipsnį. Kelius metus darė bandvmus sul Antrą patobulintą disko vertimą paškelbęš tų 

. chemija, fizika, un-te. Studijavo anglų literatūrą ir kai-1 Pa} me^ lapkrifitf mėnesį ir išleidęs raktinių p‘A- 
bas. Vieno chemijos bandvmo metu įvvko sprogimas ■ aiškinimų 100 egz. 1974 m. kovo 14 d. išleidęs trečią, 
ir apie 9 mėnesius nematėt Gvdvmui naudojo vilami-|dar to disko vertimo aiškinimą leidiniu,,
nūs B. Apako 1970 metais. Ir dabar nemato kaire aki-}turinčiu 99 Puslapi?- Tą ehdinį turiu.

-mi. Gali žiūrėti stipraus padidinamo stiklo pagalba (ik. ]~
je, nes škotai “rielelrfę*’ gyventi su lietuviška pavdfJe.[i 

Diske {rėžiniai jis mano, padaryti šit metalu dr 
su kietu akmeniu. . ,

Patarė, jėi kas nori, lai pasiskaito Evans 
(MacMillah: Vdb t

dešine akimi.

Phaistos disku pradėjo domėtis 1950 m., jo atspau
dą pamatęs žurnale. .

1972 metais atvyko j Kretos salų (sn žmona) pa- 
tyrinėti tą diską, kurį atrado Heraklion muizejuje. 
Gavo nuotrauką. Grįžęs namo ėmės? darbo, bet tais

f
Palace of Mirtos af Knossos' \ .
1921; Vol. 2, 1935). Taip pat John Chadwidi ^Tfie M’e skamba lietuviškai, nors nė viską galima
TN_______ « T _• 2V1 < fl-ZL _ 1 1. A RlfOTastLDescription of Liner B”, išl. 1970 m. CaiAMfcfgė. Tc- 

. . , • • i j i t l . * rnai jie pasisako apie Phaistos disk#., metais, lygiai per Kalėdas, apako. Jam buvo ta>P| 1 r
liūdna, norėjo numirti. Galvojo, ką galima daryti be* Aleksandro Grant pranešimas trūko apie vfflan-
flkių? Turėjo diską, atsiminė visus joje esančiusBdą, buvo įdomus ir rinitas. Kalbėjo lietuviškai. Nau- 
FA-nkl’js. Daug metą buvo galvojęs apie žodžry kity-|dojo lotynų, graikų kalbas paaiškiniibami, klflc a‘Wg- 
bą (morfotogną) ir dabar bandė pritaikinti prakhšjlų kallx>s. Rankoje taikė Phaisto disko nfttfiirę 
kai. Žmonai nr jus miegoti, pasiėmęs į rankas diską,* piją vėliau paleidęs kiekvienam pfsagriiėti.. 
pradėjo lygint’

pftrtai srfptasti.
LfETUVIV STRAIPSNIAI AtfE ČHA1STČI

SKRITULĮ

» r'JY puiviviyo vrv ▼ iviiam

jalvoti, taikyti raides, garsds, skie-' .Jis atsakinėjo į klausimus. Ehflyvavb pora jais 
nienis. Kaip jis man sakė, galvojimai apie žodžių da- nų studentų amerikiečių, kuriems trumpiau tarė ang:

stebėjau td tenia rašinių; įZ . į. * .
A. trinto atradimas.'* (Redakcijos). “Europos

nys. Lietuviškas įrašas. “Europos Lietuvis” nr 
XII. 3 d.

P. Severs: Phaesto disko kalba. “Europos Lie
tuvis” nr. 1, 1974. L 1 i

J. Samąlionis: Dar jf^iė fiefttvišką kalbų, 
ropos Lietuvis” nr. 5; 197& I. Žg & •'

P. Sevetšr aDar abie Phaes(6s diską. “Europoš 
Lietuvis* tfr. 1975. H. 18 d. ' > ;

Joria^ '^ii&flhas: Ai niekas n€pa&ibefc>* *Naii- 
jienos” hf. 5$, i975. iii. 16 d. ■ "

Česlovas Gfedgaudaš: tegtndL
nr. 20 ir ŽI, 1075/ ko$o <3 ir 14 d-d. .

Vincis žeriiMffrs: Lėtu tingai atrddinias. 
nos” 117, 118, 1#Š, ge^dŽės 19 ir 20 4.6. .

Gal yfĮt Ūiugnu rašinių tsr tdfihf? Papildyk 
kite, kas žinoti. ' f '

Su liūdesid reikia pranešti, kad mokslininkas; 
kelių senovinių kalbų įskaitytojas kun. Matulaitiš 
jau yra miręs. Girdėjau, jis yra palikęs daug rank- 
rtiščių.- Kas nors turėtojo vfehs spausdintus raštui 
taip pat rankraščius, išleisti atskira knyga.

'v . - (ius daugiau j

Kun. t A» Matulaitis, MIC: Nepaprastas radi DIENRAŠTI “NAFJIEt’ A*
CUcaca Įfl. Thursday. June 8? 1978



M. JVANAUSKAS Liepsnos tapyba
IM.

DR. K G. BALUKAS 
lOHUUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

* 6449 U PvlMki Rd. (Crowfoot 

tdual 4uPdią0). Tel. LU 5-6444 
Kifoia ‘^niiu pagal susitarimą. 
p< or^liliepia, skambinti 374-8004.

galimu nusi-

svarbiausias 
balistinis šo-

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tjlef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
-ROŲTR 5*8, RLGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»itch«it»r Community klinikos 
^todicino* .direktorių*

193S S. Hanhtiin Rd., WostdmtMr, IL.;
VALAMMJ6: 3—0 darbo dienomis ir'

A. SVIDŪNLS

mybės yra nuožmiai sųsiuurirv- 
toe kąip tik tuo metu, kada yra 
gyvas reikalas strategines jė
gas didinti, jei norima rusų pa
žangų atsverti.

pirmosios SALT perdėtos 
pagyros

Kada buvo pasirašyta pirmo
ji SAI/T, daug kas manė ir tvir- 
tip > kad buvo didi pažanga pa
daryta, kad pirmasis žingsnis 

•j tikrųjų atdrteguuų ginklų ga
mybos rungtynių stagnaciją psu 
daryta kai Sovietai ^pasi
naudoję atoslūgio slogučiu, ne 
vien kad susilygino su Amerika 
kai kuriuo strateginių ginklų, 
gamybos atvėju, bet ir dalinai 
pralenkė.

4 Bus daugiau)

dWW^MVmvWWVWWWWWWWMMvwwwWSAAMA^WV*
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė Ir skydas yra Viešpats, melon* ir garbę |is suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai*. — Psalme 84:11.
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
savlS ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso, kas. galėtų judi sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir palletla kl«kw»n<. Bet eur yra ml- 
ruaiaji? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
ŠV, RAŠTO TYRINĖTOJAI.

gifikIji UtlarwMi, paliekant savo 
branduoliniu* misi lūs tik kaip 
grėsmės pabaisa 
derėti objektu.

— Amerika 
t^rpkoiiriiWUpL
vinių ramstis #ra Minuteinan 
šoviniai -r- tik kaip
mėsinės bai<b?klėinis — nevar- 
t jaini, tikrumoje, galinu su- 
naikinti 1980 įf|dais pirmų So-' 
viętų toviniy ^puolimu, kad ir 
iuaza datųui įy didžiulio šovi- 
aioe arseoalę, jau tiek liki
mui būtų Įęurta nuslinkti.

— Panaikiuamas ir svarbu
sis tūzas, sumažinant kreiceri- 
n(|j šovinių tolimo skrųjHnjo 

<pi£ius> lengvai paleidžia
mus įr^uripčius techniškos ver
tės persvaros šovinius.

— Aprėžiama žmogaus vąi- 
ruojaninų toliųio boinboneš^kri 
dimo galia regale j imas skristi 
žęmiau rusų vėiausios teclmi- 
kos padarę, — galinčio skren
dant pasisimti degalų ir aiuskri-

- AJdą apžvalga St. Barzduko “atgarsiuose”
- (Tęsinys)

Įi ' .
Kodėl Aidų Redaktorius su bei rašytojai ;įuw puolami?

St. Barzdiiku tokių nelemtų £odėl šje abu nesiimu gydymo stFį TmerikoTvie"
faktų neiškelia : aikštėn, bet jų skelbiamos .vėžio ligųs, -Huri toveg lo |^s ,pasakv-

DP 4TOAXTTZ T>Tr.^A^;prieŠingai’ jie dejU°ja’ laukia P,^iąSi sUppina mŪEU kad Sovietų derybinuika^is
LJXU rivAlvJtl ruECKAb užuojautos, būk jie šineižiaim, stenciją prieš tąųtjs pavergė- pavyko įtikinti Amerikos 

‘ i šmeižiami mūsų veikėjai, rašy- ją.
Į tojai. Bet nutyli kurie veikėjai

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W»it 103rd Stret) 
Valandos pagal suatanma.

Pi-
SU

sa-

Mažeika S/Evans

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

f 24U W. 71 St. TaL 737-5149 

Tikrina Akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenkes”’

ČILIEČIŲ PROTESTAS
GHK2AGA. —Grupė Čilės 

liečiu, gyevnaučių Čikagoje, 
sigalvojo pareikšti protestą
vo tėvynės vyriausybei, kuri, 
buk ktai„ kažkur nudaigojusi 
2,500 žinooių pačioje Čilėj. Jie 
Čikagoje paskelbė protesto žen 
klan bado streiką, kuris prasi
dėjęs birželia 4.

J

JKaL egal susitarimu, .užek^yta treč'
_ A * - •. .

SIŪLĖ LIETUVIAMS
DIKTATŪRĄ

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta; derybininkus, kad jų, nors ir

• aukščiausio AeahnoĮogijos kali-, 
■ bfo padaras, nėra strateginis 

Bendrai imant, atrodo, yisiį-* ginklas.
kai nereikėtų mums Švaistytis _ Sovietams maži-

!diktatūras atgyvenomis, kai, ausinį dvigubai didesnes ICBM 
kaip matom, laisvasis pasaulis ŠQ^ni„ -jėgaS'negu Amerikos.

{tvarkosi pirmoje eilėje demo-

(Pabaiga)
SUSIRINKIMU

(Atkelta iš 2 psi.)

t Smetona ir keliais kitais prida-Įkratiškai, kad jis dede daug pą- — l*ejų metų terminu proto- 
i rė falsifikatų, vadinamų “Ky-‘stangų išlaikyti bęi apginti sa- kolas draudžia Amerikai “nau- 
bartų .aktais”. Smetonai žuvus,|vo demokr^tybę nuo pasiryžėlių jos sistemos** t jbulinijnus ir 
Lozoraitis prądėjo remtis anais’sugriauti jų, kad raudom^jų pri- bandyrrtus, 'bet nedraudžia Sd- 
aktais ir prisistatinėti net kai-{ spaustieji tegalvoja vien apie vietams, kurie jau .ir bo to yra 
kuriems svetimiesiems. Jis pri-Įgalimai greitesnį nusikratimą padarę ‘tolimoĮpažangą —tik- 
sistatinėjj jiems kaip ministe-} savo prispaudėjų ir kad jie, kaip slume ir . sprogs■ amotios jėgos 

DR. VYT. TAURAS ris pirmininkas ir Lietuvos res-!išmanydami, vienaip ar kitaip dšvysrtyme. Gi, Amerikos gali-’ 
GYPYTOJAS ^'chirurgas ‘P1*1*05 Plento pavaduoto-’ 

B-ndre praktika, MOTER J ligo,. jaS‘ U‘
Ofisu 2652 WEST 5>th S'iP/JET nepripažino Lozoraitį nei

“ Te! PR 8-1223 ministerių pirmininku, nei Lie-
OHSO pirm., anttadL, trečiai. tuvos respublikos prezidento 
-ir penkt. 2-4 ir-6-8 vai vak. štitadie- pavaduotojam, bet sarmatą lie- 
=iais _2~4 vaL popiet ir kita laiku -Įuviams padarė labai dideĮę.

pagal susitarimą.

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
’VaL antrad. 1—4 popiet 

ketvirtd. 5 —7 vai. vat 
Ofiso ;•!•€: 776-2880 „ 

Rezidencijos telef.; 448-5545

Lietuvio Motery Draugijos “Ap 
jšvieta” pusemtinis nariu susirinki 
mas įvyks šeštadienį, birželio 10 d. 
1 vai. popiet 3808 So. Union Avė., 
Įėjimas iš kiemo. Narės prašomos 
dalyvauti ir užsimokėti duokles, nes 
vasara susirinkimu nebus. Po susi
rinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— VENECUELOS DRAUGIJOS me
tinis .susirinkimas įvyks birželio 10 
d., ’ 6:00 vai. vak./ Šauliu namuose, 
2417 W. 13 rd St. -Nariu dalyvavimas 
būtinas.

Valdyba

EUDEIKIS

PERKRĄUSTYMAI

.MOVING 
;L*idiinai — ^ilna epereud* 

' ŽEMA KAINA 
JL i E R t N A S 
T»l.' WA 5-8063

šita kryptimi veikia.

•I-š

2850 West 63rd §tw<hięagG. UI. 60629 
Ttlef.. PRospect 6-5084

ORTHOPEDĄStPROTEZTSTAS 
Aparatai -^otezaL ban
dažai. Speciali pagalba Irioms. 
(Arch 'Support^ ir L t.

A. A. I^MYKOĮaUI DEVETylUI mirus,

P A NANLOS I S A LI 
Atkelta .is 4 psi.

darybų tikslas yra čtratęginių

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

•MJDYIN.G .
Apdraustas perkraustymes 

ii įvairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Į T^l. «^1682 arba 37-6-5996
4 """ . yij J ^ . n ii 1 —

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 4E1M05 VALANDOS 

Visos ^rojremos Ii W0PA,. 

kij. A. M. .

.Liotmrįv Jwrlbo: kasdien ,njjo ;pir-

vaL ryto.
Vadė Į a Aldona Daukus

Ttlef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

Didžiausios kailių 
pasirinkimas c^-

IfottfT, Main moka 7^

■ess

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

VANDA PJLEIKIENĖ
/ MAIKĄUSKAITĖ / .S

Gyv. 2721 West 84 Place.
Mine 1578“ (w. birželio r6 .d., sulaukusi senatvės.. Gijusi JAetpvo 

je, ykrbąlįo mieste
Amerikoje - išgyveno 20 metų
JĘįljko -rndiifię: vyras Juozas, duktė Aldona Jšimkus, jos yyras 

Noris, ^ūnus .Vytautas, jo .žmona Gražina,. 2 anūkai —Vytas ir Rimas, 
duktęrečįoą— Dona Bakis su vyru Juozu, ir Mara šemeta su šeima ■ 
Jįei ‘kiti ^įminės, .draugai ir pažįstami.

pakryptas Mažeika-Evans koplyčioje, -6845 So. 'Western 
Avenue.

Lankymo laibas € »val. vak., ketvirtadienį.
Penktadienį, birželio 9 dieną 1LOO .vai. ryto -bus lydima iš kop- 

lyčios T ^v M? ^Marijos - Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų -bus laidojama Lietuviu Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Vandos Pileikienės giminės, draugai k pažįstami ^iuo- : 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir ^suteikti jai paskutini pa- 
-tamarind ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, duktė, anūkai, giminės.

Laidotuvių Dįręktoriai '-Evans ir Sūnūs. ‘>ĖeL '737-8600.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mielam 'Mūsų Geradariui

gaMt u ,uaaisHk?t'

ji«n« fiysMne Naujiem* <ivi #a-

-

Phene: TArdi 7-lftU
r»*r»Dy bmk <fowa Jobo

MAUJIIMO*, CHICAGO «, ILL Thursday. June 8. 1978

, TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

AMBULANCE 
PATAR^AVI 
MAS DIENA 

IR NAKTL

Ifcnaiįy they «xe odcshted 
a pcrantags of the avėti in-

(ittcta&nc year home, other 
ietį estate, wring*, bori&ea

and life hms>nce)totab mare 
then $100>>e, R i^ght be 
worth year wh0e te tawwti- 
gate the benefit* offered by

jd žmonai ALENAI,.dukteriai DALIAI, žentui dr. KAZIUI 
BOBELIUI, sūnums, dr. ALGIRDUI ir inž. KĘSTUČIUI su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Boi;e ,įr Alfonsas Plepiai
Ilglįa (ir [Rinjas .Plepiai

Frosty .CcanberiyX)faiige Relish Pie
____ oy Martha-Logan „ ■

f B/NKING
IS EVERYBODY’S I

(BUSINESS

NORMANĄ 
JRŠTEINĄ

(i»t*ig<x) ir 
<577-848?

jLmn*
*—0

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th A^e,, Oicero
Telef. 863-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKŠTt TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1 DesserU for holiday meals are rieh and tempting. Pies are 
.popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice — or a diver of both. Pumpkin, mincemeat-and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts ja Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen ęran berry -orange relish, marsh- 
» mallows and sugar are combined and cheated in a saucepan 
* until the marshmallows melt Cool and fold into whipped 

cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pie ahWt. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
rbe prepared ahead of time .and frozen, ao there is do last 
join ute rush pr fuss.

L Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
Yield: 9 inch pie

20 “' ‘ ‘ * *
%

full-died marahm allows 
cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce oh evaporated 
mi^.chdfad

JTCiami, ,

į Combine relish, marshmaflowt and sugar m heavy aaucepevi. 
J Cover and heat slowly until marshmallows melt. Stir occasion- 
F ally. Cool. Whip cream or milk in a chilled howl until stiff 
I peaks form. Fold into rehstrmixture. Pour into cooled baked 
į pie ahelL Wrap for freezfog. At mtMng time, remove pie from

Ba kedOrinch Ssrift’iūng/ 
Jewel Shortening pie 
shell

( 10 ounce package frozen 
cranberry-orange 
relish, thawed

Bank Trust Services—Could One Help You?
By Willis W. Alexander • which is designed to meet 1

Executive Vice President 
American BanMen Association

Determined to make 1978 
.Jhe year jn pįįch you jet .fi
nances under control? Maybe 
what you need is some expert 
help.

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

For yean these services 
have been popularly thought 
of as the exclusive domain of 
the well-to-do, but with the 
complexity of today's econ
omy, and the relative level 
of affluence many Americans 
enjoy, more and more people 
are finding professional asrist- 
aace valuable fa providing for 
their cwa.Ipraonai financial

specific need, but which may 
be wood .in. combination with 
any other to match your 
individual yęgnirpTnpnh:

The five areas of assistance

♦ Personal financial ad
vice and counsel.

F Assistance in tax plan
ing.

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

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

* Trust services—in which 
the institution actually takes 
title to the property, manag
ing it for the benefit of the 
desired beneficiaries subject 
to the tirpi—i directions of 
the person aettn< up the 
trust account.

While $100,606 Sa wefo 
is a good rule of thumb for 
determining your need foe 
such wmee, people with less 
bare often decided that they 
weed profoegHwral assistance 
and have been wcceesfuRy 
accommodated by their local 
Toll sendee bank. To find out 
if you could benefit too, 
aback with your banker to 
find oat which financial far 
stitntion in your area offers 
trust Berries*. Then, make an 
appointment far pratarant

NARIAI:
Ckieagoc 

jLhtiivię 
laidotuvių 
OfreKtorii
Asociacijos -

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IF LAURYNAS LABANAUSKAS 

.te? So. L<TnANICA AVENUE. Phone: YArdt 7-340 j

1446 So. 50th Avė., Cicero, AL JE’.hone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayotte 3-3571

. GEORGĘ F. RUDMINAS
JJŲ9 .89. LJTUĄMCA A.VE. TeL: JArfc WI3&J.130

STEPONAS C. LACK DR SŪNŪS
(LACKAWICSi

-4424 -WEST 69th STREET RApnWe 7-1211
.2314 WEST 23rd PLACE Vii tink 7-««7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe -Hilla, A3. S74-44M

P. J. RIDIKAS
SW4 So. HAL&TKD STREET
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ii tokie žiaurumai

For

įkaitytoje reikalam

Juozo šmotelio

Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardai

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresai

—T-

3426 S. Kedzie Avė.
Equal Opportunity Employer

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060$

• Platinimo vajaus 
žinimni nemokamai

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

fcall Frank Zapolls 
uosyt w.vsm st.

GA 4-1454

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

HOME WORKERS 
WANTED 

ADDRESSING A 
MAILING ENVELOPES 

For information send Self 
Addressed envelope to: 

JOYCE BUTLER 
11542 S. Vincennes Ave. 

Chicago. III. 60643

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pr—---- ■ ** —*—---------------
su juo susipaž 
štamą grandis^ 
taip pat paver 
siekiant Liet 
kalų renesanso.

LAIKRODŽIAI ir BRANG1NTW 

Pardavimai Ir Taisysią 
1646 WIST 69Hi STR1IT f 

tok RlK*lk

— Chicago Vyčių choras ru
ošia gegužinę birželio 10 d. Vy

— Kelionių į Vilnių š.m. 
Birž. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22 d. 
d. informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kię- 
lą, 6557 S. Tajman Ave., Chi
cago 60629, teL (312) 737-1717

Murinas 2 butu, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima' 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

• Užaikair Naujienas kaip dovaną savo —. 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas______________________

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė ir vardas ________

laivų kebo-
_______c____ . . . Parduoda

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą .ir kitus kraštus; 
__ > iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-

išau siuntinėti Naujienas dvi savaites susip<. 
įsipareigojimu,______

nei į Dainų šventę Toronte, 
Choristai kviečia visus lietuvius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Viskas bus gražiai ir tvarkin
gai suorganizuota. Pradžia 7 
vaL vak. (Pr). .
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų

\ 4207 So’
- ___ _______ -______ J. (Pr.)

IEŠKAU PIRKTI 4 butu narna. Mar 
quette Parke tarp Western ir Cali
fornia. Tel. 778-3909 po 8 vai. vak.

Namai, :žemė — Pirdaviimri 
REAL ESTATE FOR SALE

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus, skai’ 

ą pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
[pažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 
Gsę ne tik lietuviškor spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
[vergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
ituvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino' lietuviškų^ ret

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado meeenal 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis nai

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

ūkiame motelyje prie pat, pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
imbariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C h logos miesto loldlmą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. .

Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALE 
Da rbininky Reikia___

Narnai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS-. MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S 

a < 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

žaidimų
Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namu s” 

autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. .Bekabėjo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos' ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. / v .

lamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamos _______ doL

Naujienoms reikalingas *
LINOTIPININKAS

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

UNION PIER išnuomojamas: 
vissai vasarai 4 kamb. butas ^u; 
baldais. 2 miegami, svetainė ir, 
virtuvė. Visi patogumai, 3 m in. 
į pliaža. Nebrangiai. Skampinti 
Chicagos teL 434-3462 kasdien 
nuo 12-2 vai. p. p.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

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

American Travel Service Bureau
- S. ^es^trn Ave^r Chicago, UI. 60643

_ Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukini! 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervad

Sudarome _
macijas visais kelionių reikalais. ?J* - .

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

ir debiutantų koncertas bus 
penktadienį, birželio 9 d., »7 vai 
vak. Jaunimo ^centre. Lietuvių 
ir kitataučią^kompozitorių būri
nius dainuos duetais ir solo: Sau 
lė Brakąuskaitė, Aleksandra 
Gražytė, Dalia Pdlikaįtytė, Alvy
de Eitutytė, Dalia Barzdukaitė, 
Aldona Pank^nė, Ona Pošarnu- 
kajtė. Aušra? Baronaitytė, Zita 

į Petkevičienėj Danutė Bajalytė, 
: Donna Petersen, Joanne King, 
’Charlene O^lalley, (ieorge ir 
Terry Ferro, Jonas Gražys, Aru 
nas Polikaitis ir Tadas Rūta, 

į Jjems akompanuos' dManigirdas 
Motekaitis. lakinių tėvai po kon 

[certo ruošia vaišes, vyr. šeimi
ninkė Jadvyga Eitutienė. Kvie
čiami dalyvautu Studijos tel. 
842-4324. \ r

ATIDAROMA GENOCIDO 
PARODA

NAMUS.
IR VISKĄ NAME

■ Telefonuoti:
523-9367 arba 737-0397

AIjEKSAS

IZRAELIS ĮSPĖJA LIBANO 
VYRIAUSYBĘ

Kiti pranešimai nurodo, kad 
trečioji nežinoma šalis įteikusi 
Libano prezidentui Elias Sar
kis raštiką Izraelio vyriausy
bės įspėjimą, kad tuo atveju, 
kai palestiniečiai vėl pradės bet 
kokius puolimus prieš Izraelį, 
Izraelio karinės jėgos pasieks 
pati Beirutą.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Too reikalu Jum* gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wtils 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legaMškomls formomis
Knyga su formomis gauna

ma 'Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3„ Su legaliflm 
mis formomis — S3JO.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1799 S.

RENTING IN GENERAL
* M u < m * <____

D t M 11 I O
.1—K ML AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!

Tlktsl pu*nwHu( •uf»męMII» 
.lability «pdnodlm«* p«»Wnk«iw 

Kreiptis
A. LAURAITIS .

4HS »•. ASHUAWO AV«. > 
S9M77S

BRICKLAYER 
Experienced Mason

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

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

An Equal Opportunity Employer Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archw A». 
ŠiLjo, III. 60631 Tel. YA 7-59S0

PETRAS KAZANAUSKAS, Prex’denUs . t
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

— Skautiškos minties jauni
mo ir vadovų žurnalo
Vytis” 2 n r., nesenai pasiekęs 
skaitytojus, yra skirtas VI Tau
tinei stovyklai Australijoje pri
siminti. Apie tai'rašo Į. Jonai
tis, G. Matienė, V. Vilkas, Al 
Mauragis, A. Saulaitis ir kiti. 
Gausiai iliustruotas, 52 psl., at
skiro n r. kaina $2, metams $6, 
Red. kun. A. Saulaitis, adm. Al
fredas Kiemaitis, 11044 W. 84 
Pl., Willow Springs, IL 60480.

Chicagos skyriaus lietuvių 
krikščionių demokratų naujai I 
išrinkta valdyba savo posėdyje) 
pasiskirstė pareigomis sekan-1 
či^i: pirmininku Dr. Kazys &id-| 
iauskas, vicepirm. Albinas! 
Dzirvonas, protokolo sekr. Ma
rija Peteraitienė, parengimų 
vadovė Alicija Rūgytė, iždinin-

A. R i n k ū n a s, Islington, 
Ont., redaguoja Pasaulio Lietu
viu Dienų leidinį” Kas ir kur?**.

— Irenos Smieliauskienčs va
dovaujamas Grandies ansam
blis koncertuos birželio 11 d. 
Hot Springs konvencijų salėje 
Prekybos Rūmų pr einamose. 
Kartų vyksta akordeonistas -Ą- 
žuolas Stelmokas, sol. Gintaras 
Aukštuolis ir pranešėja Alvyda 
Riiukūtė. Juos kviečia ir globoja 
Hot Springs Prekybos rūmai ir 
LB Apylinkė.

— Penktojoj Dainų šventėje 
Toronte suaugusių chorams di
ngu is Alice Stephens^ Aloyzas 
Jurgutis, Stasys Gailevičius, 
Jonas Govėdas, Bronius Budri- 
ūnas: Alfonsas Mikulskis ir Va
clovas Verikailis. Jungtiniam 
vaikų chorui diriguos Faustas 
St roli a.

ku Jonas Jokubka, vald. narys 
Jonas Litvinas, sekret. Stasys 
Rauckinas. Valdyba yra numa- 

Ičiusi dar prieš vasaros atofcfo- 
t gas surengti išvyką į Beverly 
: Shores,

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, DL 60629

įvairi apdrauda — INSURANCE 
JUTU NUOMAVIMAS — parenkan 

nuomininkui
4243 W. 63rd SL, Chlcag* 

TeL 7OT-0600.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUrrn GIFT farcrli mrvkb 
I3»l W. *** Chlcwa, HL «06». — T«L WA M7» 

3333 S*. HaWW Cfekwa, IIL — TN. tM-3393 
V. YALANTINA* T

— Našlių klubo susirinkimas 
įvyks birželio 9 d. 1 vaL popiet 
šaulių namuose, 2417 W. 43 .St. 
Visi kviečiami gausiai dalyvau
ti. Po susirinkimo bus vaišės.

V; Cinką

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dot
_ >
Pavardė Ir vardas_____ ________ __________________________ _________

Pranešimus apie parodą žada 
įsidėti ir vietinė amerikonų 
spauda, taip pat atsiųsti savo 
atstovus parodai apžiūrėti. 
Kviečiami visi iš visur. J. .

— Julia Sačauskienė iš Mar
quette Parko, p ra tęsdama pre
numeratą, įteikė penkinę Nau
jienų paramai. Ji priklauso 
daugeliui klubų bei organizaci
jų, paskutiniu metu vadovau-1

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARDA N0REIKIEN1

ŽM8 IHk SL, CUeaco, m. W62> • TeL WA 5-Z7I7
DWI» MMrintim*! KtfM |v«lrlv

MAIfTAS Iš IUROPOS AANDtLIŲ.

WATCHJIAN
willing to work any shift 6 da? 
week. Overtime after 40 hours 
Insurance and other benefits 
Steady work. Previous work rec 
ord will be checked. Must reac 
and write English.

R. LAVIN & SONS, INC.

B “LIETUVOS AIDAI
S, KAZĮ BRAIDZlONYTt, 

I PROGRAMOS VEDAI A .
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p.

WLNR 106.3 FM Sat. at'8:00—-10:00 p, m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

T»M. - 778-5374

Winnipego Lietuvių klu
bui suėjo H) metų. Minėjimas 
buvo gegužės 7 <L, dalyvavo 
virš 60 asmenų. Klubo pirmi
ninku vra B. l’rbonas.

Baisiojo birželio įvykių minė
jimo proga, LB Marquette Par 
ko Apylinkės Valdyba š. m. bir
želio mėn. 11 dieną, 11 vai. 45 
min. rytą, Šv. Mergelės MarijcĮ 
Gimimo lietuvių parapijos spop 
to salėje išstato lietuvių tautos 
genocido parodą.

Vyresnieji ir pusamžiai dar 
tikrai nepamiršo anų nelemtų 
1940 metų birželio 11-22 -24 
dienų, kada žmonės okupanto 
buvo užkaltuose vagonuose, 
blogiau už gyvulius, be lašo 
vandens ir kokios nors pagalbos 
tremiami Sibiran. Dar nepa
miršo Pravieniškių, Ramių ir 
kitu kankinimu vietų, 'kuriose 
išžudyta ir nukankinta dešim
tys tūkstančių lietuvių.

Genocido paroda atsako i vi
sus klausimus. Ji dokumentali- 
škai įrodo, kiek lietuviu tauta 
neteko savo žmonių. Ji parodo 
autentiškas nuotraukas su pa
aiškinimais — prierašais.

Nors pati paroda skirta dau
giau amerikonų visuomenei, ta
čiau ne pro šalį ją pamatyti ir 
visiems mums, prisiminti bai
sią praeitį, įsitikinti, kad ir da
bar Lietuvoje sunki vergija. 
Siūlytina atsivesti savo atžaly
ną ir supažindinti su tikrais ne
abejotinais faktais, nes tikrai 
mūsų jaunimas negali įsivai-

Biznio Proga — Mieste 
BUSS. OPP. — IN TOWN

RIMTAS NAMŲ ♦ 
PARDAVIMAS

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

7 KAMBARIU .namas, kabinetinė 
virtuvė, naujas stogas, porčius, nau
ja elektra. Apsauga nuo potvynio, 
daug priedų. Platus sklypas, geleži
nė tvora, tuoj galite užimtL Mar
quette Parke. $16.500.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
1 butai ir profesionalui liuksus .ofi
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000./

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
uette Parke. . .
LIETUVTŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne- 

oli nuc Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka-ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

plant in heavy metals indus- 
_ Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ, WRITE AND 

SPEAK ENGLISH
R. LAVIN & SONS, INC.

3426. S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

Mūrinis bungalow apie J 2 
metų. Įrengtas rūsys, švarus, 
kaip naujas, Brighton Parke.

2 po 5 mūrinis. Gražiai atro
do, Marquette Parke.

. ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

M. I I M KUI 
Noftry Public 

INCOME TAX SERV1CI 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pūdomi pilietybę pra-;

šymai ir kitokį blankai. 1

jauti Našlių ir pavieuių klubui. 
W^Pelrtis Mockaifis" hr'Bridgeporto 

ąpylinkės pratesi savx> ir duk
ters Gražinus Miller prenume» 
ratą taip pat Įteikė $3 auką. Po
nia Josefina Kontrimas įteikė 
$2. Dėkui visiems.

Sunday Economist išspausdi
no Raymond Hanania aprašymą 
apie Marijos Jurgutienės ir jos 
dukros Dainos pastangas atvyk
ti Į JAV pas savo vyrą ir tėvą 
Aloyzą. Ten pat tilpo A. Jurgu- 
cio pareiškimai ir paaiškinimai- 
apie gyvenimą Sov. Sąjungoj. 
Aprašymas iliustruotas Jurgu
tienės ir Jurgutylės nuotrauka.

Baisiojo birželio įvykių, ka
da rusai išvežė į Sibilę dešimtis 
tūkstančių mūsų brolių ir sesių 
lietuvių, minėjimas įvyks šių 
metų birželio 10 dieną, 7:30 vai. 
vakaro Jaunimo Centro kavi
nėje. Pranešimą skaitys Algis 
Ruškėnas iš Clevelando, knygos 
apie Kudirką autorius. Minėji
mą rengia, i . - • , - -
y Chicago Lietuvių Taryba

— Izzabelėe Motekaitienės kolekcijas. PATRIA, C 
Balso lavinimo studijos mokinių Sacramento. TeI.247-5018

Aštuoniolikto Gintaro baliaus debiutante SALLIE FRANCES 
JAGIELLAITĖ, Marijos ir Prano Jagiellų dukra, bus pristatyta 
Chicagos visuomenei birželio 10 d. Conrad Hilton viešbučio di
džioj wj salėj. ' ;

BEST THINGS IN LIFE




