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ITALAI PASISAKĖ UŽ PARTIJŲ FINANSAVfflA, STIPRIA POLICIJA I
•paklauso, ėmė ir pasitraukė iš 
rinkiminės kampanijos. Ji da
bar galvojanti, bet dar nėra ap* 
sisprendusi, ar stoti į atvirą ko
vą prieš gubernatorių demokra
tų partijis priedangoje pirmi
niuose rinkimuose į gubernato-; 
rius, ar visiškai juose nedaly
vauti.

ROMA, — Italų tauta visuoti 
nu balsavimu patvirtino arba, 
geriau tariant, priėmė Italijos 
Vyriausybės pasiūlytą įstatymą, 
kuriuo remiantis bus finansuo
jamos Italijos politinės partijos 
iš piliečių surinktais- mokesčiais 
ir taipgi referendumo keliu -pri
imtu įstatymu prapležiamos po
licijos teisės.

Prieš, referendumo balsavi
mus, kurie įvyko birželio 12 d., 
Italijos krikščionių demokratų ir 
komunistų partijos ragino-bal
suotoji3 balsuoti už vyriausybės 
pasiūlytus įstatymus. _L

Nors. įstatymas / liečia italų pi 
ragines, -kurios: ir .taip yra ge-; 
rokai tuštinamos aukštais mo
kesčiais, bet visdėlto dauguma 
italų balsus atidavė pasisakyda
mi ųž parijų rėmimą valstybės 
iždo pingais. Suskaičiuoti bal
sų daviniai rodo, kad už partijų 
finansavimą mokesčiais 41 miJ 
fijonas balsuotojų, ‘ santykiu 2:' 
3, pasisakė" teigiamai wnxž-pb- 
licijos teisių prajflėtimj pasisa
kė 3 prieš vieną/

Italijoje piliečių teisės balsuoti 
yra labai įvertinamos. Jie ma
no, kad balsavimas yra ne tik. 
jų teisėta privilegija, bet ir pa-1 
Vįi.r’.?.--*. -■ ____  ■raga. ..
- AfrŠca — futbolo aikštė

^Zambijos prez. Kenneth :Kaun 
da birželk> 12' ei. viešai paraškė. 
Žad Afrika .tapo futfcolo aikšte, 
kurioje įvairios tarptautini jė- 
fi; kkip savo namuose, žaidžia 
giftk}a&, išbandydamos jų galią 
iį ttlb pačiu kiršindamos ideolo- 
giŠkai Afrikos tautas. Preziden
tes, kreipėsi į visus, kurie tik 
nešiojasi širdyse Afrikos reika
lus ir kurie tvirtai nori ginti Af: 
rikos tautas.

Ragina paremti New Yorką

Washington, — Viskanseno 
sen. Wiliam Proxmire, senato fi 
nansinio bei bankų komiteto pir 
mninkas, ragina bankus ir įvai 
rius pensijų bei kitiknis fondus 
paremti .bankrutuojantį New 
Yorko miestą, teikiant jam pas- 
kolas fr perkant miesto bonus. 
Esą, nėra reikalo laukti kol vy
riausybė • garantuos dvejų bili
jonų kreditą penkiolikai metų. 
New Yorkas pasak senatoriaus 
praeityje jau yra įrodęs, kad juo 
galima pasitikėti.

Supyko fr pasitraukė

New York, — New Yorko 
valstijos gubem. H. L. Carey pa 
dėjėja lt. gub. Mary Ane Krup- 
sak, užsigavus!, kad gubernato
rius su ja nesiskaito ir jos ne-

Privėrė keisti užsienio politiką 

. Washington,, — Visuotinas 
Amerikos visuomenės nepasi
tenkinimas '.prez. Carterio už
sienio politika,. kuri mananti,, 
kad prezidentas privedė užsie
nio politiką prie b,?dungnės, pri- 

, vertė prez. Carterį keisti stra- 
'tegiją ir prabilti griežtesniais 
žodžiais. Be to, Baltieji Rūmai 
jau sako, kad nuo dabar užsie
nio reikalus spręs tik pats pre
zidentas ir valstybės sekretorius 
Vance — niekas daugiau. Tuo 
būdu, prezidento patarėjas sau
gumo reikalams Brzezinskis ir 
JAV ambasadorius prie J. Tau
tų Andreu Young bus nustumti 
į užpakalį.

Respublikonai tikisi

(
Washington, — Respublikonai 
įsitikinę, kad mokesčių mokėto 
jų “revoliucija”, kokia pasireiš 

kė Kalifornijoje ir kokia reiš
kiasi dabar visose JA Valstyjo- 

( se, yra tikra Dievo dovana re s- 
publikonų partijai, kadangi šių 
metų lapkričio mėnesi i politiniuo 
se rinkimuose balsuotojai pasi
sakys prieš visus perrenkamus 
kongrėsmanus bei gubernato
rius, kurių dauguma yra demo
kratų partijos žmonės.

Du trečdaliai perrenkamų lap 
kričio mėnesyje kongresmanų 
yra demokrataų todėl, juos pa
keičiantį visuomenė išrinksianti 
respublikonus.

Neatsitiktinai atidengė 
šnipinėjimą

Maskva, — Kremliaus šnipinė 
jimo įrengimai JA Valstybių 
pasiuntinybėje Maskvoje ati
dengti pasiuntinybės’ žvalgybos 
neatsitiktinai, bet sistematiškai 
tyrinėjant ir ieškant. Kremlius, 
kaip žinia, ir toliau kaltina Ame

nėję?*, bet 
nėjimą.

TERITORIJĄ PERDAVĖ LIBANO KARIUOMENĖS DALINIAMS
■ želio. 13 dienos rytą pradėjo tvarkingai maršuoti iš Pietų Liba

no demarkacijos linijos, o apie vidudienį iš Libano jau buvo iš- 
maršy javus! paskutinė Izraelio kariuomenės greta. Paliktą te
ritoriją izraelitai perdavė Libano kariuomenės daliniams. įmar- 
šavusiems į demarkacijos zoną, 
nei vieno Izraelio kario.

Izraelio kariuomenės vadovy
bė mano, kad demarkacijos zono 
je nėra nei vieno palestiniečio 
bet izraelitai nėra toki tikri. 
Palestiniečiai įvairiomis priemo 
nėmis bandė įsibrauti į demar
kacijos zoną, laikytis prie zoną

Chicagoje >narkiai lijo, bet niekad lietus šiais metais nepada-
rė Chicle, tiek nuostoliu kiek jis. padarė Texas ir Arkansasj ^nAi.Ae dėvi uniformas, 

valstijose, kur patvino upės, išlaužė užtvankas ir padarė niilijo-'kai gresia pavojus, bet jie per- 
niniuo nuostolius. Daugelis ūkininkų neteko namu, galvvju ir 
viso turte. Paveiksle matome grupę bėglių, viską praradusių, ir 
besiklausančių skaitymų apie didelio lietaus ir potvynio pavojus.

Maskvai nepatinka 
Amerikos nuotaikos

Maskva, Rusija. Pravdos re
daktoriams labai nepatinka Ame 
rikos spaudoje vaizduojamos

. . . .... - • 1 nuotaikos apie Sovietu Sąjungą,skinančių tiltų ir ginti savo po-» ...
zijas Tirės uosto srityje. Pates-

; tiniečiai yra patys keisčiausi

KALENDORIUS

Birželio 14: Digna, ėteras, AP 
Komotas, Butrimas.

Saulė teko 5:15,-lefdKai 8^6

Stalėta^ vtefcfc.

BOBELIS. BLINSTRUBAS, KRIAUCELIŪNAS IR ŠIDLAUSKAS BUVO BOSTONE
Amerikos Lietuvių Tarybos nas 'Talandis, Amerikos Lietu- 

pirmininkas^ dr.' Kazys Bobelis 
if trys vicepirmininkai: Teodo
ras Blinstrubas, -dr,- Leonas 
Kriaučėliūnas ir dr. Kazys Šid
lauskas birž. 11 d buvo Bostone, 
kur į Tautinius namus gausiai, 
susirinkusiems lieųviams padarė 
pranešimą. Buvo atvykusių į su
sirinkimą lietuvių net iš Worces 
terio, Brocktono ir kitų apylin
kės miestų. , .

Susirinkusieji su dėmesiu iš
klausė informacijų apie Ameri
kos Lietuvių Tarybos atlieka
mus darbus, apie reikalą ir bū
dus pasiruošti 1980 m. įvyksian 
Sai Madrido konferencijai, apie 
Lietuvos laisvinimo reikalus po 
Helsinkio ir Belgrado konferen
cijų.

Po paskaitų dar buvo progos 
duoti paaiškinimus paklausimų 
metu.

Atvykusieji H Chicagos Altos 
vadovybės nariai turėjo posėdį 
su Altos Bostono skyriaus val
dyba, kuriai sėkmingai vadovau 
ja pirm. Edmundas Cibas. Apie 
porą valandų užsitęsusiame po
sėdyje buvo pagrindinai aparti 
veiklos reikalai. Svečiai iš CM 
cagos buvo vaišingai priimti.

Nauja Los Angeles 
Altos vadovybė

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyriaus metinia
me susirinkime išrinkta nauja 
valdyba, kuri pasiskirstė parei
gomis: pirm. Ant. Mažeika, vi- 
cep. A. Skirias, H vicep. V. Ban 
driulis, sekr. Br. Duda, II sekr. 
I Bužėnas, ižd. K. Prišmantas, 
fin. sekr. S. Kvecas.

Dirfelė parama Altai

Ve&his vfatnm^nfrik**

vių Tarybis valdybos narys, pa
aukojo tūkstantį dolerių. Altos 
centrinei būstinei įrengti. Pate 
J. Talandis ..sėkmingai pravedė 
ir reikiamus būstinės remonto 
darbus. <

•- ' , “ * “t,

Apie Pabaltijį Washingtono 
įstaigose

Amerikos lietuvių Tarybos 
globojamo Bendro Amerikiečių 
Pabaltiečių komiteto vadovybė 
Baltuosiuose Rūmuose turėjo pa, 
sikalbėjimą su M. Hendersin 
kuris Kaitusiuose Rūmuose ir 
Valstybės departamente skirtas 
Pabaltijo reikalams.

Be to — Bendro Amerikiečių 
Pabaltiečių komiteto vadovybė 
tarėsi su JAV informacijų va
dovu J. Gronouski apie radijo 
Free Europe ir Radijo Liberty 
informacijas apie Baltijos vals
tybes.

ALTo Informacijos

— Sovietų valdžia norėjo teis 
ti JAV konsulato tarnautoją 
Marthą Peterson, kaltio ją ne
būtais nusikaltimais, bet vakar 
nutarė leisti jai išvažiuoti iš 
Sovietų Sąjungos.

— Chicago* traukinėliuose ir 
autobusuose policija rengiasi su 
stiprinti keleivių apsaugą. Pas-' 
kutiniu metu padažnėjo užpul
dinėjimai ir keleivių kišenių va
lymas.

— Aukščiausias teismas nu
tarė ištirti namų pardavinėjimo 
metodus Chicagoje. Gerai orga
nizuotos poros eina pas realeeta- 
tlninkus, bando pirkti namus, o 

(kai nenuperka, tai traukia jum 
teismai; " • **

KRitMLll’S NEIŠSIGANDO KARČIU-< p PREZ. CARTERIO ŽODŽIŲ
KASKVA. — Prez. Carterio ri, žinoma, yra tik jam naudin-

aštriai kartūs žodžiai, pasakyti ga. Nors Brežnevas ir toliau aiš 
primenant Kremliaus ponų in- kiai pabrėžia, kad j’S nemanąs 
tervenciją Afrikoje, 
didelio įspūdžio Maskvoje -ir ne- rinių ir revoliucinių avantiūrų, 
išgąsdino Kremliaus ponų. Ko- bet tuo dar neužtrenkiama durys 
dčl? .. ! deryboms. Ir toliau “kietai” de-

Pirina. rusai įsitiknę, -kad ramasi dėl SALT II sutarties 
prez. Carteris negali ir nenori, ginklams apriboti, bet kuri bus 
aštrius žodžius paremti veiks- naudinga tik Kremliui ir kurios 

rmai%;jei to būtų reikalinga. {jis nesilaikys, kaip ir praeityje
Antra. Kremliaus ponai ma-.yra daręs.

no kad JA, Valstybių sajungi- pietu Amerika kHa, ^voja 
ninkai neremia prezidento “ka-| . \
ringo jpasirodymo”. j

Trečia, Rusija yra pakanka-1 
mai stipri sutikti betkokį iššau-i 
kimą dvikovai.

Užsienio stebėtojai Maskvoje 
prieina išvados, kad kremlius ir 
nemano atsisakyti Sovietų Są
jungai naudingos užsienio poli
tikos Maskvai todėl drąsiai ir 
greitai atkirto prez. Certeriui 
dėlei jo pasakytos kalbos Anapi
lio kadetų išleistuvėse, kad tfk 
ras pavojus detentei yra iš Ame 
rikos pusės, kuri nenorinti atvi
rai ir sąžiningai bendradarbiau 
U. Ir kas liečia saugumo patarė 
jo Brzezinskio stiprių išsireiški
mų prieš Sovietus svečiavimosi 
metu Kinijoje Kremlius mano, 
jog tai buvo tik tušti retorikos 
žodžiai, neturintieji jokios reikš 
mės Kinijos ir JAV pasitarimuo 
se bei susitarimuose.

Pasak pranešimų iš Maskvos, 
joki^ prezidento kartesni žodžiai 
ateityje nei įspėjimai neišgąs
dins Sovietų imperijos vadų. Net 
Brežnevo sveikata arba net ir 
naujo poUtbiuro figūra, minis 
ar pasitraukus Brežnevui, nepa
keistų Maskvos linijos bei nu
sistatymo, nebent nesantaika pa 
čiante Kremliuje, bet tuo tikėtis 
nėra pagrindo. Ir tai dar nereiš 
kia kad jau atėjo laikas susi
kirsti Rytams su Vakarais. 
Anaiptol. Brežnevas ir toliau

nesudarė atsisakyti užsienyje pradėtu ka

• Washington, — pietų Ameri- 
i kos valstybių kariniai sluogsniai 
mano, kad Kubos įsivėlimas Af 
rikoje yra naudinga Pietų Ame 
rikai, kadangi juo daugiau dik- 

I tatorius Castro išsiunčia karei
vių į Afriką tuo susidaro mažės 
bis pavojus ir grėsmė Pietų Ame 
rikai.

i

Kodėl neiškeliama Kubos kaltę?

Washingon, — Pasak Baltų
jų Rūmų. Kubos kaltę įrodomo
ji medžiaga neskelbiama ir neiš 
keliama į viešumą, kadangi jo
je yra valstybinių paslapčių ku 
rias negalima net patikėti kon
greso komiteto nariams kur 
Esą, dauguma kogresmanų net 
labai svarbias valstybės paslap
ty - ---- ----  ----- — -
yra viena priežasčių, kodėl Ku
bos kaltės Zairėje, ruošiant ir 
ginkluojant įsibrovėlius, viešai 
n diskutuojamos.

Amerikoje yra susidariusi nuo
taika, kad Sovietu valdžia ruošia 
si pulti Ameriką, tuo tarpu Ru
sijoje niekas nesirengia to dary
ti. Amerikoje niekas dar neskel 
bia, kad sovietų karo jėgos reng 
tusi pulti Ameriką bet visi žino, 
kad sovietų valdžia permetė j 
Angolą 15,000 Kubos kareivių, 

įjuos apginklavo ir siuntė oku-

ii. galvvjų irĮ sirengia civiliais ir naudoja vi- 
.{sas priemones pasprukti, kai nė 

ra pavojaus^
Palestiniečiai prarado didoką’ 

savo partizanų skaičių demar-^ 
kacljis ^zonoje ir neteko-didelių H : v A i m

Savo gink n“
lūs palestiniečiai buvo įkasę į; 
kalnų urvus, tikėdamiesi juos Į 
paslėpti nuo izraelitu, bet jiems • ,

, , ... i pavojus sudaromas ir Zairei. Jeinepavyko. Vietos gyventojai la-;p J .
, . . , , • • jai gu prancuzai ir belgai pask u bobai nemėgo palestiniečiu, todėl(H _ __
atvykusi ems Izraelio kariams 
parodė visus 
sandėlius.

Palestiniečiai norėjo grįžti. į i 
laikytas pozicijas demarkacijos 
linijoje, bet norvegai, švedai, 
turkai ir prancūzai neleido jiems 
keliauti i izraelitu apleidžiamas 
sritis.

Libano gyvent j ai tiktai pra- 
Lrbano gyventojai tiktai pra

eitą savaitę pamatė didžiuosius 
koro pabūklus.kuriuos Izraelio 
koro vadovybė buvo suvežus de
markacijos zoną. Tokių didelių 
ratų ir plieno, padėklų kanuo- 
lėms pridrūtinti niekad Libane 
nebuvo. Be to, izraelitai buvo 
atsivilkę milžiniškus buldoze- 
rius keliams vesti, tiltams supil 
ti ir kalnu pašlaitėms nulyginti, 
kad galėtų aiškiai ne tik matyti 
priešą, bet ir patogiau jį apšau

- . vovo cnnk-i savo reikalus. Jie padėjo val-įsve/us savo g>nK-

patarėjai padarė su Etiopija. Da 
j bar gresia užkariavimo pavojus 
j Eritrėjai ir Somali jai. Panašus

Į mis nebūtų permetę savo para- 
karo medžiagos] ^tirrnku. tai šiandien Zairėje 

j būtų pilietmis karas. Pravda pas 
.......... skelbė, kad į Zaire įsikišo Ame

rika. Prancūzija ir Belgija, bet 
Sovietų Sąjunga ar Kuba. -ne

dyti.
Izraeliui 

lūs ir karius, manoma, kad šis 
epizodas baigiamas. Izraelis 

Jungtinėms Tautoms aiškiai pa 
sakė, kad palestiniečiai nepriva
lo liesti Izraelio pasienio gyven-J 
tojų. Jeigu jie dar kartą paban i

Young gina Kubos 
intervensiją Angoloje

NEW Orleans. N. Y. — And
rew Young. JAV ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų, kalbėda
mas vietos kongregacinėje baž
nyčioje. pareiškė, kad Kubos ka
riai nesudaro jokio pavojaus An 
golos vyriausybei. Kaip JAV re
voliucijos metu prancūzai padė
jo amerikiečiams ginklais h* pri 
nigais, ta’p šiandie Kubos ka
riai padėjo Angolos vyriausybei. 
Angolos ambasadorius keliais 
atvejais jau New Yorke yra sa
kęs, kad Kubos kariai tiktai pa
dėjo angoliečiams sutvarkyti

džiai stabilizuoti s, o vėliau iš
keliaus namo. Taip pasakoja 
Young, bet iki šio meto kubie
čiai nepajėgė stabilizuoti dabar
tinės padėties.

— Skokle miestelio viršaitis 
. Aukščiausią teismą, kad 

Ūba j^ kart* atidėtų nacių pla- 
Arafatas nuojamą eiseną, bet aukščiau- 

i sias teismas atmetė mero prašy prižadėjo nesiųsti paiestiniecui i 
*

____ _ _______ ______, r___ r .dytų tai padaryti, tai Izraelio 
tys išduoda nepagalvoję. Tai >rIkaro jėgos žygiuos Į Beirutą iri Prr -

toliau, kol išgaudys visus 
niečius palestiniečius. -

Izraelį.
^Sekmadienio naktį grupė pa

lestiniečių. perėjusių Jordanijos 
sieną, be Jordanijos pasienio 
sargu žinios, prišliaužė prie Iz
raelio farmos ir paleido rankinę 
granatą Į mugančius laukų dar 
bininkus. Palestiniečiai manė, 
kad izraelitai miegojo, bet vienas 
visą laiką miegančus saugojo.

Diplomatas Wamke pasitrauktų
Washington — Diplomatas 

Paul Wamke, derybų komiteto 
pirmininkas derbose dėl SALT 
II sutarties kuris laikomas per
daug palankiu rusams, prasitarė 
savo draugams, kad jis pasi
trauktų iš derybų komiteto, jei f Nespėjo palestiniečiai mesti gra 
tas palengvintų kongrese pasira natą, sargas paleido kulkosvaidį 
šyfą KALT U nutartį ratifkuo fr vietoje nušovė viėną įsibrovė 
ti — patvirtintu... Palikę užmuštą jį farmoe kie-

— Chicagoje prisiekusiųjų teis 
mas patraukė atsakomybėn 18 
oareigūnų, paskutiniais metais 
davusių leidimus dideliems na
mams statyti.

me palestiniečiai pabėgo prie šie 
nos ir perėjo į Jordanijos pusę, 
Jordanijos karo vadovybė yra 
uždraudusi palestiniečiams ženg 
ti per sieną ir eiti į Izraelio lak 
komaa sritis.



JUOZAS GUDAVIČIUS
JBškufipį priešus. Atėjo eilė ir bermonti- 

lionio Vlado Skinnunto st- uinkams, tada jie buvo vadina- 
rejpeiiį atsiųstą Naujienom, mi dar ir kolčakais. 1^19 n 

, jiems prie Radviliškio buvo su- 
’’ duota smarkus smūgis ir jię tu

rėjo nešdintis iš Lietuvos. Jų 
traukimosi kelias buvo Riga- 
šiauliai-Kelmė — Skaudvilė — 
Tauragė, Maž. Lietuvos siena 
plentas. Iš paskos juos sekė jau
noji mūsų kariuomenė. Kiek pri 
simenu, buvau 14 m t., 1919 m. 
gruodžio 9 ar 10 d. pro mano gim 
tinę Skaudvilę praėjo paskuti
nieji bermontininkai, o juos iš 
paskos lydėjo pirmojo mūsų ka 
riuomenės Didž. Liet. Kuni
gaikščio Gedimino pulkas. Jo' 
vadu tada buvo pulk. Skoruops- 
kig. Pasklidus žiniai, kad į Skau 
dvilę atžygiuoja lietuviška ka- 
riumenė tuojau ant plento susi
rinko minia skaudviliečių, pa
žiūrėti kaip atrodo tas lietuviš-. 
kas vaiskas. Tarp tų žmonių bu 
vo klebonas D. Motuzas jo vika
ras kun. Ugintas ir būrys vieti
nių žydelių su savo rabinu prie
šakyje. Tuoj pat pasirodė ir pir 
mas raitas lietuviškas kareivis 
žvalgas, permetę savo šautuvą 
arkliui per galvą, už jo du tokie 
paržvalgai ir dar trys’ kariai 
visi raiti. Jų pareiga sekti prie
šą. Tuo pat priartėjo ir pesti- 
nikai,- tai buvo pulko pirmas ba- 
talojonas, prieky ant arklio ba- 
alijono vadas. Minia sukėlė ova 
ci j as o seniūnas Vicockis, suti
ko vadą su duona ir druska. Ba- 
talijono vadas padėkojęs žmo
nėms už sutikimą ir duoną, pa
reiškė, kad jo pareiga toliau sek 
ti besitraukiančius plentu, Tau
ragės link, bermontininkus, bet 
tuoj pat atžygiuos pulko štabas 
ir pulko' antras batalijonas. 
Kiek nukrypsiu, dieną prieš tai 
pro . Skaudvilę, traukėsi bermon
tininkų orkestras.. Netolimame 
Ivangėnų km. to orkestro 4 mu 
zikantai su didelėm savo triū- 

] bom iš orkestro pasislėpė.
Sulaukė skaudvfliečiai ir pir- 
________ ? 47________

MNaujienų* Nr. 67, iš 3,22.78, 
tilpo iY. VyUnšečio, rašinys 
“PirmasiB kariuomenės orkes
tras”. Vytenietis ir anksčiau yra 
rašinėję© iš mūsų kariuomenės 
gyvenimo. Prie šio daabrtinio 
rašinio apie Gudavičių, panorė
jau ir aš pridėti tą, kas mano 
atsiminime dar yra likę apie tą 
kapelmeisteri Gudavičių. Guda
vičius savo kilme buvo žemaitis, 
iš Varlaukio par. Skaudvilės 
valae. JTrmojo pas. karo metu 
jie buvo mobilizuotas ir tarna
vo rusų caro kariuomenėje, kaip

1919 m.

kariuomenės į Lietuvą jis ir ėmė 
organizuoti tą pirmąjį kariuo
menės orkestrą. Muzikantais 
daugumoj tapo jaunuoliai, kurie 
greičiau pasiduodavo apmoki- 
mui. Pasirinkti tokių vyrukų 
jaunuolių Gudavičius
kovo ar balandžio mėn. į Skaud
vilę ir atvyko Gudavičius, čia 
jis susirišo su kunigu-vikaru, 
Ugįntu, ne Uogintu ir šis jam 
padėjo kalbinti tuos vyrukus sto 
ta muzikantais į' jo organizui- 
jamą orkestrą. Tokių vyrukų su- 
sįdarė, apie dešimt, jų tarpe 
vargonininkas Gedminas, jo švo 

’ gėris, pavardės jau neprisime
nu ir Jct. Tuo laiku traukiniai 
dar buvo valdomi vokiečių, tai 
Gudavičius tuos vyrukus išsive
žė j Jurbarką ir garlaiviu nusiga 
beno į Kauną. Jiems švykus, mo 
tino$ pasigedo savo vaikų, ir kai 
susigriebė tai ėmė save ramin
ti. 4<Tik tegu tas Gudas, taip iš 
Gudavičiaus jis vietoj buvo va
dinamas, Gudu, tai jam jo plau
kų ir nebeliks. Jo laimei tas Gu 
(įas Skaudvilėj ir nepasirodė. Jį 
skaudviliečiai pamatė žymiai 
vėliau. i
C Kaip iž mūsų kovų , su prie
dais žinomu jaunoji mūsų Xariuv į 
otenė; jau 1919 xn pradėjo vary 
ti lauk ii LieuvoĮ visut savo

<. Šileikis Riverview Parkas (aliejus)

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

LIETUVIŲ ARCHYVAS

(Tęsinys)

Bolševizmo metai
Sušaudyti nuteistas! Gelius, jo kasacinį skundą at

metus SSSR Aukščiausiojo Teismo Karinei Kolegijai, pa 
davė malonės prašymą SSSR Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumui, kuris 1941 metų balandžio 29 dienos posė
dyje jį atmetė. j

Njięraša^.
Visai slaptai. Egz. Nr. 1

mo pulko štabą, auna batalijiną orkestras sekančią dieną kartu mokytoju Tauragės mokytojų 
ir pulko orkestrą, kuriam diri’ Į su pulku iškejiavo, 
gavo jau žinomas kapelmeiste—link, galutinai 
ris Gudavičius, o orkestre jau 
grijo pažįstami skaudviliečiai 
vaikai, išdidžiai sveikindami sa
vo pažįstamus ir giminaičius. 
Gedminas mušė lėkštėmis, jo 
švogeris mušė didelį būgną, ki
ti pūtė visokiom triūbom, o lai
mingos mamytės vėl pamaniu
sios savo sūnelius, dabar pulko 
muzikantus užmiršo išpešioti ka 
pelm^isteriui Gudavičiui, jo barz 
dą kaip buvo anksčiau maniu
sios. Mūsų kareiviai jau buvo 
aprengti gautais iš Prancūzijos 
amerikoniškais žaliais rūbais 
kas kareivius darė tikrais kariš
kiais. čia pat kapelmeisteriui 
Gudavičiui, prisistatė, ir tie 4. 
atsiskyrę nuo sava orkestro mu
zikantai bermontininkai. Guda
vičius tuojau juos įjungė į savo 
orkestrą, nes jie jau buvo prasi
lavinę ir muzikoj, tik skyrėsi 
nuo saviškių savo vokiška uni- 
forma, bet tas . nekliudė groti ir 
lietuviškam orkestre, ir taip; tas 

.erzu..;;

Tauragės seminarijoje. Jis reiškėsi ir kom 
ti tuos bennon pozicijoje, buvo sukūręs lietuviš 

tininkus iš Lietuvos žemės.
Tai tide ir pas . mane žinių 

apie tą pirmąjį mūsų kapelmeis 
terį Juozą Gudavičių, Kiek vė
liau teko girdėti tas Gudavičius 
išėjės iš kariuomenės, dar buvo

SBRENDIMAS NR. 0048 ' ;
Sovietinių Socialistinių Sąjungos vardų

*“• 1941 metais kovo 19 dieną.
KI Armijos Karinis Tribunolas išvažiuojamoje sesi

joje Vilniaus mieste, susidedąs iš pirmininkaujančio 2 
rango karo juristo šeinemano ir narių: 3. rango karo ju
risto Osokino ir karo juristo Petrušino, sekretoriaujant 
karo juristui Sizovui, uždarame teismo pisėdyje išnagri

'kų dainų rinkinėli. Buvo gabus 
ir vargonininkas ir kapelmeiste- 
irs. Tikslesniu žinių apie jo gy
venimo .pabaigą ir vietą šiuo lai 
ku prie savęs neturiu.

VI Skirm..

VAISTYBĖ.IE IR TREMTYJE
Visų kraštų t^ininkai iš pro- vykdomoje valdžioje, nekalbant 

jau apie teisminę valdžią, kurią 
jie vieni laikė tvirtai savo ran
kose iki pat bolševiku okupaci
jos (1940).

Naciams (vok. okup. metu) 
-užgniaužus Laik. Vyriausybės 
veikimą, Lietuvos teisininkai iš 
sįkovojp teisę vykdyti bent jau 
teisingumo valdžią, ir jie vykdė 
ją iki antrosios bolševikų oku
pacijos.

Bolševikams antrą kartą už
plūdus Lietuvą^ didelė^eįsijimkų

fesijos yra valstybininkai: jie 
eina įvairias valstybės valdžios 
pareigas, reiskiąęĮ politikoje ir 
pan. čia pateiksiu kiek- statisti
nių žinių iš Vakarų Vokietijos, 
JAV ir Anglijos teisininkų pa
siskirstymo darbais jų- valsty
bėse. *

Vakarų Vokietijoje, iš visų 
Vak. Europos valstybių šiandi^en 
moderniausioje^.,., daugiau kaip 
įpųsė, teisininku yra valstybės 

ttarhauiojaf: ^^ųgiaū kaip
z,. - '-..Z “ h dalis pasitraukė į užsienius, į-. puse, visų aukstesniosios valsty H 1 1

i

Great
encan
•earn 

Machine.

tremti, čia, žinoma, jie negali 
vykdyti tos ar kitos mūsų vals. 

i valdžios, bet juos vistiek mato- 
Į. me aktyviai besireiškiančius 
i Lietuvos daisyinįno darbe U 

yra irgi teisiimkai;,4) jaugiau/

bės tarnybos valdininkų yra tei
sininkai (administracinės tarny
bos aukštųjų valdininkų net apie 
du trešdahai yra teisininku): v) 
daugiau kaip pusė ministerių) 
yra irgi teisininkai; 4) jaugiau] 1X3 ‘ Oje‘ ' 
kaip .vienas trečdalis, visų poįL-J • Jups matome prisimenančius 
tinių partijų vadų, yra taip pat] savo valstybę, mininčius jos gy-, 
teisininkai. J venimo reikšmingąsias .datas,
. Toks, teisininkų dominavimas! besigilinančius į to gyvenimo 
Vokietijis valstybėje t(valst. tari problematjką.
jiyboje, valdžios yyįcdyme įr po] Tą liudiją, štaį ijr ši$ Cįiica- 
litfkoje) buvo ir ’ankstesnių tos gos kolegų teisininkų suruošta- 
vaistybės režimųj metų, išski-; sis šaunusis Lietuvos valstybės1 
riant tik nacių režimą, kur tei-i atstatymo 50-ties metų sukak-

Ta lįudiįą, štai, ijr ši$ Cįjca-

sė nebuvo gerbiama. To.nęrą nei 
dabartinėje Rytų /Vokietijoje,, 
kur teisė dar kibiau paminta,; 
kur vietoje jos viešpataujo ko
munistų sauvalė, despotija. >,

JAV ir .Anglijoj • teisįFųnkąiJ 
tiesa, reiškiasi daugiau.pjįyąti-

uxaLiue in less man 
six years. That means your dreams

Take stock in America.

Nov E p«yč’r% bVvwt when b«ld to 
maturity af 5 ysara, X) oxrteai (4*7 tbr frat

America I> the place that is made 
out of dreams. Ana, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Saving* Plan where you work, or the 
B»nd-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Amencan

ties minėjimas, atitinkąs jų pro 
fesinę idėją į- jų uždavinius 
tremtyje.

Aš sveikinu GJiicagos kolegąs 
tdsįnjnkus, taip gerai beskpden 
tųoįaąčius savo procesinėje idė
joje ir savo uždaviniuose. Svei- 

he praktika. Pvz„ J^y, didžiuojuosi jais<
1964 na. statistikos . dyOTp.enisJ Lietuvos (valstybinė) Tauta 
te«įniijkŲ -viso..buwy£96.069, gi: 
valstybinėje tarnyboje .byvo jj 
tik 29.^14, het. aukščiausiose, val
džios pozicijose, taip pat-į§.tąty: 
tių leidžiamosiose įstaigoje jie] 
Čia Gygiai kaip ir Anglijoje) dp-J 
minavo visais laikais, įlymai. kaip!. nai vaistyDe Jau JsieigTA’ ta' 
įr dabaX. nęt la^ pegu y^a-ĮJos teutą sudaro visi ^-piliečiai 
rų Vokietijoje. Iš.visų JAV pre| Sovietams okupuojant Detu- 
zedenty net apie jį. .trečdaliai] vą. Lietuves- tautą_  taip vadi-
b.uvo teisininkai, .. j name pies pausp valstybinę tau-

196) m. stąt. ^omenimis iš] tą — sudarė trys mdijpiuu ir 32 
296.06.9 .JAV teįgujfajcų privati-^ tūkstančiai su keliais šimtais, 
be praMiJca vertėsi 200586.;,vai ’ 
džios tarnyboje-. hūyo . ^9^14; 
industrijos teisinėje-administra

Valstybinę tautą (“Staats- 
vodk”) sudaro visi valstybinės te 
Otilijos <“Staatsgebietw) žmo- 
nės? gyventojai, nežiūrint ko
kios tautybės jie bebūtų.

1 Kai valstybe jau įsteigta, tai

name mes mūsų valstybinę tau-

Tie mūsų valstybinės tautos 
žmonės tautybėmis skirstėsi 
taip: lietuvių buri žydų 
74 7% vokiečių 4.1%, lenkų 3%, 
rusų 2.4%, latvių O. 6%^baltgu- 
džių 0. 2% ir kitų tautybių dar' 
po mažiau.

Lietuvos tauta susidąrė-susi-

— 2.100; kitoje privatinėje tar- 
nyboįe —■- 91&-$ neaktjwipJV 
(pensininku ir kiti#) buv&Člž.
024. Motery teišlnĮnkaj 
m. būta 7.143. i '

Teisininkai ankštai *u-i formavo iš Lietuvos gyventojų 
siję su sava vals'jfte >r reiškėsi, ( š lietuvių ir kitų tautybių žmo) 
jos gyvenime (poetikoje ir val-Įnių) laiko bėgyje, veikiant tam)
džios vykdyme) tipjaat ir Lietuj tikroms sąlygoms, nors jos bran 
vaje, visu jos ne^tOdausomybes Kuolys buvo didelę jos^ daugu* 
<netu. v * ‘

Buvo jiP trijo- ta. Pažiūrėkime toliau, kaip tas
įse mūsų valstybėj vkidžaoe2 ša- visa įvyko. z 
Los©/ 'fe&įaaaiojoje.

mą sudariusi mūsų lietuvių tau

(Bus daugiau)

karių: A ...’/
L Kaušilos Juozo, Miko sūnaus, gimusio 1917 metais 

Andreikėnų kaime, Kuktiškių valsčiaus, Utenos apskri
ties, iki kariuomenės gyvenusio Lomestų kaime, Saldu*' 
tiškio valsčiuje, Utenos apskrityje, pagal socialinę padėtį, 
valstieuio, lietuvio, nepartinio, raštingo, vedusio, prie so 
vietų valdžios neteisto, kariuomenėn pašaukta 1939 me
tais gegužės mėnesį, 615 korpusinio artilerijos pulko rau 
donarmiečio, ’ .

-į 2. Baltrušaičio Kosto, Jono sūnaus, gimusio 1917 me 
tais Armėnų kaime, Žaliosiis valsčiaus, Vilkaviškio apsk
rities, iki kariuomenės gyvenusio Kaune, darbininko, lie
tuvio, raštingo, nepartnio, vedusio, prie sovietų valdžios 
neteisto, kariuomenėn pašaukto 1939 me tais, gegužį -įnė< 
nesį, 29 šaulių korpo pionierių bataliono raudonarmiečio?:

3. želalio Kosto, Vlado sūnaus, gimusio 191§ mę|ais 
S.kudutiškįų kaime, Kuktiškių valsčiaus; Utenos spskri • 
ties, ir ten pat iki kariuomenės gyvenusio, vaistiečio lie' 
tuvio, raštingo, nepartinio, vedusio, prie sovietų valdžios 
džios neteisto, kariuomenėn pašąųkto 1940 ųietais Xov9 
mėnesį, 29 šaulių korpo atskiro zenitinio 'divjsionp rau- 
'donarmiėčio, "

4. Macijausko Alfonso, Prano sūnaus, gimusio 1916 '
metais Kretėnų kaime, Žąslių valsčiaus, Trakų apskrities, g 
ir ten pat iki kariuomenės gyvenusio, vaistiečid;4ietuvio; 
raštingo, nepartinio, ne vedusio, prie sovietų vadžios ne
teisto, kariuomenėje nuo 1939 metų gegužės mėnesio, 29 
šaulių korpo atskiro zenitinio .diyiziono raudonarmiečio, 
— visų keturių už nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 
58-10-ld. ir 53-11 str, str. - ?

5. Narkūno Balio Marciaus sūnaus, gimusio 1917 
metais Dobulos kaime, Tauragnų yalsfiųje, Utenos 
apskrityje, iir ten pat iki kariuomenės gyvenusio, žemės 
ūkio darbininko, lietuvio, raštingo, nevedysio, azarti
nio, prie sovietų valdžios neteisto, kariuomenėn pašauk
to 1939 metų gegužės mėnesį, 29 šaulių korpo atskiro 
■zenitinio diviziono raudona.rĮ®deči.o,

6. Kluso Stasio, Kazio sūnaus, gimusio J92Q ffį&iis
Paryžiaus kaime, Ariogalos valsčiaus, Kėdainių apskri
ties, iki kariuomenės gyvenusio Kaune, lie"
tuvio, raštingo, nepartinio, neyedusio, prie .sovietų val
džios neteisto, kariuomenėje savawiv flųo iJ94Q metų 
kovo mėnesio, 29 šaulių korpo atskiro .z^titinio divizio
no raudonarmiečio,
abiejų už nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 19-58-lb, 
Ū&-10 1 d. ir 38’11 ,stri*

Parengtinio ir teisminio tardymo duomenimis nu
statyta:

Teisiamieji Baltrušaitis, Kaušila. ir Markūnas, bū
dami priešiškai nusiteikę sovietų valdžios atžvilgiu, 1940 
metų spalių 27 dieną savo dalyje Livampolėš dvare ben
drai susitarę įsigyti'Lietuvos tautinę vėljąyą,‘kad ją de- 
monstratyviškai iškabintų dalies teritorijoje.

Vykdydamas sau pasiimtą pareigą, Norkūnas tą . 
pat dieną, t y. 1940 metų spalių 27-tą, Ukmergėje .už 3 
litus nupirko vėliavą ir gavęs dalį jos geltės ji KdūSIos, 
perdavė ją iškabinti Baltrušaičiui, kuijis, pataikę? ją 

pas save vieną naktį, sugrąžino atgal Naikūmg« tr šis 
ją saugojo ligi 1940 metų lapkričio 2 dienos. Tą dieną, 
daliai automašinomis pervažiuojant iš JJLyampąiės dva
ro į Vilnių, Norkūnas pas save saugotą vėliavą pritvirz 
tino prie specialiai paruošto koto ir kelionėje perdavė 

}ją iš priekabos, kur jis sėdėjo, į automašinos kuzovą, 
kad ji būtų iškelta mašinos priešakyje.

(Bus daugiau) ' ; ' ■ t

VISI BIZNIEMS}
GABSlSKIiPS NAUJJOQSE

MaumNOfc etMCAAp «. Al. Wednesday, June.lL 1973 “ '
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RASQ VLADAS RADAUSKAS kankių Rasli ubai

' Kaltai, kirviai, plaktukai statuloms kalti i
< '■ v į pats, šiose kasyklose gerais lai-

Mane nustebini labai gerai iš- lūpas, paft>aęzdę, kaklą, rankas kais turėdavo diibti api^ šimtas
planuota dirbtuvė statuloms kal
ti. T?n taupoma medžiaga, tau
pomas laikas, naudojamos pa
čios geriausios priemonės sau
giam ir greitam darbui, čia vis 
kas vienoje vietoje. Pas mus
tj'l l_»x X •

ir ausis. Visa tai buvo labai leng 
va. Vėliau iškaldavo vieną sta
tulos šoną. Jis turėdavo būti 
tiesiu kampu iškaltas. Kalimo 
kampas turėjo būti status. 
Geri kalėjai galėjo kalti greitai,

dirbtuvės .būtų turėjusios di-: nes medžiaga buvo gerai pri- 
džjausius sraigtus akmenims drūrinta prie uolos.
kalti, suveržiamus juos vietok! 
laikyti, o čia viskas buvo prie „ 
\ieno varstoto.

Čiaudo Menat Sainte Adresse (Impresionistinė atpyba)

darbrn’nkų. Kitas šimtas turė
jo būti n kaitom statulom ga
benti į ps skyrimo vietas. Kal
tai, kirviai ir plaktukai buvo 
padaryti is kieto akmens. Jis tu-. 
rėjo būti labai kičtas, jeigu ga
lėjo prakirsti suakmenėjusią pas

pla’čiĮ lavą. 1
Kiekvienam tuojau kyla klau-- 

simas, kas tuos akmenkalius 
maitino? Jie privalėjo kalti vi
są dieną, bet jiems reikėjo ir vai 
gyti. Faraonas ^suvarydavo be
laisvius piramidėm statyti ir 
akmenims į vietas stumti, bet 
šiose salos? belaisvių nebuvo. 
Darbininkus reikėjo maitinti, 

gražaus darbo joks meistras ne-j ids nugaros. Vėliau panašų grio JIem.s mokėtl- 
pajėgs atlikti. Bet jeigu pagriniv.?lį prakaldavo dešinėje statu-) Aiskiai nustatyta kad vei 
dinis akmuo gera! pridrūtintas' ios" nugaros pusėje. Tai buvo'VIP0S sta,ulos buvo lskal^Os Pie' 
vienoje vietoje, tai tada kiekvie1 truputį sunkiau, nes tekdavo t|nla™e Velykų salos pairas y- 
nas akmenkalys, jeigu jam vis-'kaltus Įkišti gana toli. Griovelį'Je’ kalne, kur guli gražiausios 
kas bus tvarkingi nurodyta, ga- į padėdavo valyti dešinėje pusėj ‘ '1 z'ausl
lės gerą darbą atlikti. Į iškirstas griovys, visą laiką gu-Į sluoksniai.
• Jš visko aiškiai matyti, kad/1®^ ant nugarkaulio. Kai visas > 
iakmenkaliai statulas kala iš pa-jšis darbas būdavo baigtas, tai [ statulų statyti nebemlka. Jie ne į 
ūios uolos. Pirmiausia išsimatuo- statulą truputį pastumdavo Į ša pajėgia'iškalti statulos. To neuž| 
ja, ka jie darys kaip viską da* H *r pati atšokda\o nuo nuga-,, tenka, reikia mokėti statulą nu-| . .......
rvš Pradžioje tralėio ivairiai ros- Tada statulą lengvai gale- gabenti į savo vieta ir pajėgti.'SuoJa w menulis sv^ia, tar ąu- . ......................rys. Pradžioje galėjo ivainax..................... 4. ę į Dabartiniai neturi sidarydavo vaizdas, kad tos sta- pnmme te^ ir la.-

okto sunrattao statulom, kai- ™ tik tarų savęs kalbasi, pagodamas s,no8a„s teise 
’ bet jos ir -vaikščioti pradeda.' besirūpinančius advokatus ir

i- Viena pas kitą Yiueina, viena ki- PaP^kdamas Vakarų spaudą,, 
tai pakužda į a-usį, pasikalba, kun, esą, persisunkusi šlamštu,

Viršutinis ir kairysis statulos 
šonas jau anksjiau būdavo at- 

J kaltas. Dešinįjį šoną atkaldavo, 
Mane labiausiai nustebino bū kai statulos priešakis būdavo 

das, kuriuo tie epažįstami ak- baigtas ir nušlifuotas. Kada tas 
mens darbų meistrai mokėjo pri būdavo baigtas, tai iš vienos pu- 
d rū tinti kalamą akmenį prie sės prakaldavo dviejų colių plo- 
vienos vietos. Jeigu akmuo su ’ čto griovį per visą statulos ii“; 
kiekvienu smūgiu sujuda, tai|gį. šjs griovis nesiekdavo statu- 

■■■ ■ 1.4 _ _______*___ ____ ___ J
pajėgs atlikti. Bet jeigu pagrin|v.?lj prakaldavo dešinėje statu-}

sydavo iš įvairiu vietų. Vienur 
jos negarsiai prabildavo, kitur 
kiek garsiau, bet vis tas pats

ĮVERTINANT SOLŽENICINO KALBI

viską kilmę) skelbiamų minčių. 
k<id pasaulio ir kiekvieno atski- 

• ro individo ateitis tegali būti 
į kūi iama dedant pagrindai! E- 
Į vangeli ų, kad tautu, vaistvbiu 
ir Bažnyčios v;enyhė te/jaū iš“ 

j silaikyti remiantis Evangelijos 
. tiesimus. Jis savo mintis suta
patino >u minė! t XIX šimtme- 
< io slavofilų grupe ir su rašy
tojo I. A. Kurganbvo teigimais, 
paskelbtais 19!il m. Vakarų V r 
kietijoje pasinrtižhiS’ojc knygo
je “Xaeii i ruskij vopros” ir ku
rią atsjxiusdino komitetas “za 
prava i svobodu v Rossiji”. 

j Knygoje rašoma: “Visos tautos 
Į yra suvokusios bendrumą, eina- 
į ma prie vienos kalbus ir viena- 
I lytės rusiškos kultūros įsigalė
jimo . . y
j Taigi, suma suinarum, Solže- 
j nicyno kalbos minčių pabiros 
j mums ir nusako, kad jis tema- 
Į to išganymą vargo užgrūdinto
je ir dvasiškai stiprioje rusų 
tautoje. >- V. Pr.

ritinti ją kur J

suakmenėjusios lavos didžiausi balsas. Užtai vietos gyventojai
tas statulas praminė “Ahuais,

Dabartiniai salos gyventojai Kartais mums atrodydavo, kad <1° universiteto diplomų Įteiki- 
Į tos statulos kitaip tarp sįvęs m0 metu tūkstantinei dalyvių 
: kalbasi. O kai pasinžlūrėdavai rusų pavergtoms tau-
j į jas vakare, kai Pasifikąs bąn- toms nieko nežadą ir apie jas 

net neužsimenama. Tiesa, Sol-

Disidento Aleksandro L Sol“ Solženicynas, galima sakyti, 
ženicyno kalba, sakyta Harvar-

‘darbus7 pradėti, bet paskutiniai į davo išsiristi
’darbai rodė, kad jau buvo nūs-' norėjo pastatyti.
Statyta pigiausias ir lengviausias] Šioje akmenų kalykloje rado ti ir statyti.
ūarbas statulai iškalti. Pirmiau’daug pradėtų ir nebaigtų kairi j Pasakojama, kad senovėje Vi-^
►šia iškaldavo kaktą, akis, nosį, statulų. Ten oat rasta įvairų-sa sala buvo tokiomis statuto- 
Y _ - ~ į mis apstatyta, žmonės pasakojo,

~ " i kad jos mokėdavo net tarp sa
vęs kalbėti. Jos visuoset buvo 
statomos pajūryje, veidu į vdn-

-- ---------- - ---- •, v . i dpYii Vėiui pradėjus smarkiau• ipniynud. paimti fi gyvenimo. Lengvai itilius. gyva kalba, gražiai išleist* į via
,3o jit Kaina $2^0 pūsti, pirmiausia prakalba vie-

Df. JlMOJ B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijoj na statula. Ji rstaria: 
■atatranka nno pat aenųjų amžių iki pokario mėtų. Vidutinio formato. 14? • __ Thu...

JpiL, kainuoja $2.00. Praėjus kelioms sekundėms,
x Or. Jvezas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy j ofailipna Girdisi:
tantn bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 1 kita statula ats p 
įll pat Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. į __ Į...

ą TUnyirma fa knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir j Vietos žmonės nežinojo, ką 
^kttaa knygai įfima įaigyti atiilankiui 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ai j kalba lai rei§kia. Ki- 

[ tiems atrodydavo, kad statulos 
i prašneka su “Ahų...” Kad reika 
las nekeltų abejonių, balso klau

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JMmtaM, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir » n<

pinion* perlaidą.
;r‘

1781 Sttth H*I*t®d Strtet, Chicago, 21 Witt

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ii

š.m. Liepos 16 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

pastoviniuoja, o vėliau ir vėl nesąmonėmis ir tuščiomis kal- 
sivaikščioja. Kartais jos gali įl niažai tesirūpinanti žnur 
savo rietas sueiti, bet retkarčiais &aus asmenybe, jo tvirto būdo 
jos pasikeičia vietomis. Mes su 
tais “ahuais” apsipratome.

savybėmis.

Solženicynas kalboje stipriai
Mums atrodo, jog tai yrą .seni pabrėžė, kad tik anapus -galeži- 
salos gyventojai, kurie čią gyve-jnės uždangos, jo krašte, per ne-
no ir suakmenėjo...

Mums tėvai pasakoja, kad tie: 
ahuai prieš kokius 800 metų gy 
veno šioje saloje, gaudė žuyis, 
valgė bananus rr ramiai gyveno. 
Jie ir toliau būtų gyvenę, jeigu 
mūsų prabočiai čia nebūtų įsi
veržę. Kurie galėjo, tai pabėgo 
iš salos,/kurie negalėjo, tai mū
siškiai pradėjo juos mušti. Dau
gelį užmušė ir jie suakmenėjo, 
o kiti pavirto statulomis. Jie no
rėjo bėgti su giminės dauma, 
ibet nepajėgė. Jie laukė ateinan- 

,čių kitu laivu ir nendrinių bar- 
j žų, bet ir tos neatėjo. Belaukda- 
Į mi jie suąkmjenėjo... Tai mūų 
kaimjmat.. Mes'-’su jais’ spripra- 
tome...\Nieko jie mtttns nedaro... 
Mes gyvename:savo^gyvenimą, 
o jie turi savo... '/• j

Prisrklausiausiau aš’čia'•įvai
riausių salos -pasakų.. isėriją, 
bet nieko aiškaus,nežmaueNie
kas nežino, čia apsigyveno da
bartiniai salos gyventojai. J&e tu 
ri savo tikėjimą, savo įstatymus 
ir savo papročius. Daugumoje 
jie prisilaiko Čilės įstatymų.

Noriu papasakoti apie vietos 
žmonių papročius, kurie yra.stip 
resni, negu Čilės įstatymai.

(Bus daugiau)

„ svietiškai įtempta kančią, prie- 
-šingai Vakarams, yra išsivys
čiusios atsparios ir dvasioje sti
prios asmenybes. Jo manymu, 
Vakaru pasaulio laisvos tautos, 
paskendusios materialinėje ge
rovėje, yra sugedusias, išseku
sios dvasioje ir todėl negali bū
ti patrauklios per kančias ir 
vargą užsigrūdinusioms Rytų 
tautoms. Vakarai yra sumate- 

. rializėję ir dvasiškai suskurdę.
Ir tai yra faktas, kurio negali
ma nuneigti. Todėl Solženicy
nas ir negalįs rekomenduoti to
kioje skurdžio padėtyj eesančią 
Vakarų visuomenę pavyzdingu 
idealu, keičiant sovietiškos ben- 
'drijcfc gyvenimo kryptį.

pakartoja tas pačias mintis ir 
idėjas, kurias skelbė XIX am
žiuje filosofo-rašytojo P. J. ča- 
jadevo ir būk tai dietų višką kil
mę turinčio taipgi rašytojo-fi- 
losofo F. M. Dostojevskio vado
vaujama panašia vistų grupe, 
jag smunkanti Vakarų Europa 
legali atsinaujinti tik stiprios ir 
nepažeistos rusiškos dvasios 
veikiama.

Solženicynas iškėlęs savo kra
štą ir tuo pačiu rusų tautą, pas
merkęs Vakarų laisvėje ir pr- 
bankoje gyvenančias tautas, 
prilyginęs jas dvasios skurdži
ams, betgi nepriminė Dostojev
skio laikais- paplitusių ir prie
šingų slavofilams rašytojo-po- 
eto grafo L. N. Tolstojaus’ 
(kurs, sakoma, irgi turįs lietu-;

Girtu trafiko nelaimių 
rekordas Prancūzijoje

Didžiausia trafiko nelaimių 
dalis Prancūzijoje atsitinka dėl 
girtų vairuotojų kaltės. Statis-1 
tika rodo kad 40% visų tokių 
nelaimių įvyksta kadangi auto
mobilius vairuoja alkoholiu ap
svaigę. Nustatyta, kad iš 30,000 
kasmet žuvimų Prancūzijos vie 
skeltuose 40 nuošimčių yra alko 
holio aukos.

Statistika rodo, kad prancū
zai kiekvienas metų bėgyje iš
geria po 140 litru vyno ir 40 
litrų alaus, daugiau kaip vokie
čiai, anglai ir amerikiečiai.

biznieriai kurie garsinasi 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNY j is

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

_JO^VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
OrfA/jTGum^~ MINTYS IR DARBAI/ 259 psL, lipančius 190S 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio Jaunas dienas ir susi-
*______ rGpinimą. ______——J—JįMg’
Dr.~A.~J. Gus s* n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grdfi*.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ------------— $X8C
Minkštais viršeliais tik _________________ -__ —— $2L0C

Dr. X J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik --------------L $2.06

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakl arba money orderį prie 
nurodytos kainos pridedant 50c, perslunthne Išlaidoms.

NAUJIENOS,
173S So- HALSTED ST, CHICAGO, ILL. «M08

Taupykite dabar
pas mus

• Rikša vežimėlį Išrado ame
rikietis baptistu meisteris 1869 
m. Jis turėj sergančią žmoną ir 
ją vežiodavo Yokohamos gatvė
mis. ,

Fu Eli UUJOtcf jt*J lt- l
Ifrta dideliu dirbu. Ptan*, jie pi- , 
deda Jum* pasiekti asmeniiku jūrj 
užsimojimus. Antra, jie padeda «u- I 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę > 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priež 10 mtao- 

*Io dieną, nei* nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmo* dienos. - •

Išduodami Certifikatal, kurie no- ( 
6a iki t

ENERGY
WISE .

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoš’ 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
^eša . .

LMtusaof 
toonoeaday, 
•vertino me«lt and 
excessive um of i 
end electricity. ’

UNIVERSAL
SAVINOS A LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

TIEKA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

1923 motai*. 421-3070
Įftalfo* pfetaoM Brau *utomoblll*m* potatyU,

Doni be a Bom UtM

— MAUHVOt. CMICABO i. ILL Wednesday, Jun, 14/1978 *
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Kas turės pasitraukti?

sugebėjimą savo tarpe rasti bendrą kalbą, panaikino 
Lietuvoje veikusias politines partijas, ištrėmė ir išžudė' 
įtakingesnhis partijų veikėjus ir bandė lietuviams prr' 
mesti vieną komunistinę partiją, kuri nieko bendro ne
turi su komunizmu arba socialistinių svajotonų skelbia
momis idėjomis. Komunistinės idėjos jiems buvo reika 
lingos svajotojams apgauti, o partija jiems buvo reika
linga pavergtai tautai išnaudoti. Lietuviams gero turė
jusieji norėti komunistai šiandien tapo pačiais žiauriau
siais lietuvių tautos išnaudotojais. Okupantas, išnaiki- 
nęs palitines Lietuvos partijas, nori visiems lietuviams 
primesti vieną galvojimo būdą, vieną partiją vieną tikė
jimą, vieną planą. ‘

Viską stahniškai suvienodinę1 pavergtoje Lietuvo
je, okupanto samdyti agentai stengiasi "viską suvįeno 
dinti ir laisvame pasaulyje. Bene gudrįąusiai šį suvieno
dinimo darbą atlieka Vakarų Vokietijoje slunkius Albert 
Annies, ar prie jo pristatytas gabus laikraštininkas, jau 
kelintas metas leidžiąs Nemuno kraštą, kuris moka gi
liau paveikti Vokietijoje gyvenančius lietuvius, rsenus 
Prūsijos kaimiečius ir į Vakarus nublokštus lietuvius, 
negu Laisvės, Vilnys ir Tiesos kartu sudėjus.

Okupantas žino, kad lietuvių jis nepajėgs paklup- 
dyti, jeigu lietuviai naudos ilgų metų išbandytus kovos 
metodus. Kol lietuviai, būdami skirtingų politinių įsiti
kinimų, ras bendrą kalbą susiorganizuoti didesniems 
darbams ir vieningai sieks laisvės bei nepriklausomybės, 
tai niekas jų neįveiks. Jeigu jie padės į šalį pasitikėjimą 
stiprinančias grupes, jeigu jie negalės rasti visiems ben- _________„_^r__________
droš kalbos ir praras pasitikėjimą artimiesiems, tai m>-lsios vyriausybės buvo pastaty-; 
ko jie nepadarys, nes lietuviai yra įpratę turėti savo

M. ŠILEIKIS Grant Parke

Visuomeninių, reikalų tvarkyme įsivyravo dvi pa
grindinės tendencijos: vieni nori ieškoti bendros kalbos, 
išaiškinti nuomonių skirtumus, rasti jungiančius bruo
žus ir bandyti visiems siekti gerbūvio, tolerancijos ir 
pažangos. Kita tendencija yra įsitiknusi, kad ji viena 
yra teisinga, žino kelius į laimę ir yra pasiryžusi nesi* 
skaityti su kitaip galvojančiais. Jeigu atsiranda užsis
pyrėlių, tad imasi priemonių nustumti Į šalį tuos, kurie 
nėra linkę lenkti nugaros ir keisti savo nuomonės.

Lietuviai iš prigimties yra talerantai. Jie turi kan
trybės išklausyti kito savo kaimyno nuomonės, nurodyti 
jam silpnesnes galvojimo vietas, susitikti kitą kartą ir 
patikrinti, ar ankstyvesnė kritika yra padariusi Įtaką Į 
galvojimo--eigą. Lietuviai turėjo savo tikybinius, politi
nius, filosofinius galvojimo būdus. Vieni mėgo gamtą, 
kiti džiaugėsi miestais, tretieji rūpinosi meno dalykais. 
Jų nuomonės buvo skirtingos, bet juos jungė daugelįs 
dalykų. Lietuviai norėjo būti laisvi ir nepriklausomi Jie 
norėjo patys tvarkyti visus savo reikalus. Jie žinojo, 
kad kai kuriais klausimais turės rasti bendrą kalbą, jei
gu jie norės savarankiškai tvarkyti pačius pagrindinius-* nežinančios, kas darosi apačioje. Gal apačioje nieko nė- 
reikalus. - -------- * . •

jPraeito šimtmečio viduryje lietuvių tarpe jau atsi
rado Įvairių politinių grupių, kurios planavo kaip tauta 
galėtų tapti nepriklausoma ir kaip jie galėtų patys tvar
kyti ūkio, finansų, švietimo ir kitus reikalus. Niekam ne 
paslaptis, kad į lietuvius darė įtakos kraštą valdžiusieji 
žmonės, į juos darė įtakos galingesnieji kaimynai, bet 
lietuviai turėjo ir tokių savybių, kurių neturėjo kaimy; 
nat Lietuvoje buvo kelios stipresnės politinės grupės, 
bet tie skirtumai nebuvo toki griežti, kad lietuviai ne
galėtų rasti bendros kalbos ir nesusitartų dėl pačių svar
biausių tikslų. Ji nekenkė vieni kitiems, bet stengdavo
si pakęsti Jiegu vieni kitiems nebūtų padėję, jeigu ne
būtų rasta bendra kalba, tai Lietuvoje nebūtų Vilniaus 
Didžiojo Seimo, nebūtų Lietuvos Tarybos, nebūtų Lietu
ve paskelbta nepriklausoma, nebūtų savo konstitucijos, 
-universiteto ir mokslo įstaigų. Lietuvių tarpe atsirasda
vo gudragalvių, kurie įsivaizdavo, kad jie daugiau žino
davo, stengdavosi kitiems bumas užčiaupti, be bene taip 
'pat griežtai, kaip tai darydavo Lietuvos kaimynai. Pa
vojingomis lietuvių tautai valandomis prievarta iškilę 
lietuvių tautos vadai neparodė reikalingos išminties ir

j nuomonę ir patys daryti savo sprendimus. Jiems rūpi j 
lietuvių tarpą Įvesti nelietuviškus metodus. Jiems rūpi 
ne pasitarimas ir susitarimas, bet kas turės pasitrenkti, 
ką galima bus išstumti, arba visai nustumti.

Paskutiniame Nemuno krašto numeryje jie paruo
šė straipsni, pavadintą “Kas turi pasitraukti”. Tame ra* 
šinyje sprendžiamos VLIKo probelmos. Pradžioje kalba 
eina apie Vlike pasireiškiančius nuomonių skirtumus, o

tiktai redaktoriams pažįstamas kažkoks J. Kelmas sam
protauja, kad VLIKo nežino ne tik jaunimas, bet ir di
delė dauguma senių yra Įsitikinę, kad VLIKo- viršūnės

DAR APIE LAIKINI 
VYRIAUSYBĘ IR TEISĘ

Gegužės 27 ir 30 d. Naujienų vyriausybės atstatyta 
numeriuose išpausdintu Kritika j,.-įallsomns Lietuvos teisė, yra 
ir tikrovė straipsniu Mečys tl-y pasakų pasakojimas, bet 
Mackevičius bando paremti sa-:teisiog šmeižimas nepriklauso- 
vo pirmykštį teigimą jog 1941 mos Lietuvos teisės ir teisinės 
m. vokiečiai okupantai Laikino- ^ard-varkos.

i O kad dabar M. Mackevičius 
ti prieš įvykusį faktą — prieš I remiasi S. Baltūsiu, nesistebė- 
nepriklausomos Lietuvos teisės,' čiau> jej kada nors kas nors ki- 
pilną atstatymą ir egzistavimo tas ir jį m. lyg patikimą šalti- 
realybę. nj panaudos. Bet tas buvusios

šį kartą M. M. remiasi liūdi- Lietuvoje “tragiškai kompli
kuotos” padėties nenuskaidrins, 
žmonių be teismo žudymo iš is
torijos neišbrauks. • ;

Ar tik seimai skelbia 
valstybės konstituciją?

Į mano Naujienose bal. 13 ir 
14 d. numeriuose spausdinto 
straipsnio teigimus, jog Laik. 
vyriausybė nepasirinko sau kel
rodžiu nė vienos anksčiau Lie
tuvoje veikusios konstitucijos,

nepri-

čiau, jei kada nors kas nors ki

[ra, bet autoriai tvirtina, kad apačioje esančios mases, 
apie kurias viršūnės nieko nežinančios. - .

Bet įdomiausia, kad rašinio autoriai savo tvirtini* 
mams pagrįsti naudoja Viktorą Naką, praeitais metais 
net Naujienų reporterių Į aukštybes iškeltą jaunuolį. Jis 
buvęs ne tik gabus organizatorius, apdairus nuotaikų 
■pasisavintojas ir labai daug ateinčiai žadantis veikėjas. 
Jie cituoja pačią svarbiausią to jaunuolio parašytą min
tį, būtent: ' *

“Mane nutrenkė jaunimo vieningumas, kai bu* 
vo diskutuojama VLIKo truktūra... Nebuvo nė vie
no jaunuolio, kuris būtų pareiškęs, kad dabartinė 
partijų struktūra' priimtina...“ (Nemuno kraštas,

I 1978 metų vasario numerio 21 psl.)
Greičiausiai, kad nė apdairus jaunuolis Viktoras

ninkais. Mini teisininko Salia
mono Baltūsio titulus ir eitas 
pareigas. Jisai.Sėjoje rašęs, jog 
Laikinoji vyriausybė deklara
vusi Lietuvos nepriklausomy
bę, atstačiusi teismus. Kitu liu
dininku M. M. pasikvietė oku
puotoje Lietuvoje bolševikų val
džios išleistą knygą “Docu
ments Accuse”.

Taip. Laik. vyriausybė ragi- 
, no valdininkus grįžti į buvusias 
J pareigas, turėjo teisingumo mi-t įlackečius atsiliepė aiškini- 

’'.nisterį, po bolševikmečio gyvi-j jog Laik. vyriausybė baža-
Jikę teisininkai grįžo į teismus, {v"s| paskutiniąja nepriklatrso^r
nisterį- po bolševikmečio gyvi-TO11 įoft'Laik. vyriausybė baza

ar į kitas teisės įstaigas, bet per'mos Lietuvos konstitucija, bet 
. šešių savaičių Laik. vyriausy- ^3],, skelbti potvarkį bu

bės egzistavimo laikotarpį 1161 f tų buvę “nekonsekventiška ir 
ji pati, nei teismai Lietuvos vai- ne]Ogiška”. Ir tą savo teigimą 
dyme jokios galios neturėjo, aiškina, jog konstitucijas 
Lietuvoje buvo didžiausia teisi- paprastai priima ir skelbia sei- 
nę tvarką pažeidžianti anarchi-
,ja: žmonės be teismo sprendi-| , ......
mo buvo kalinami ir šaudomi,į Nustebau, kad teisininkas ^si
nes tokią tvarka, tokią teisę at-f taip prabilo. Juk ir monarchai 
nešė vokiškasis okupantas. Ra- kartais dovanoja valdomiesiems 
šyti kad tuo metu veikė Laik.* konstituciją, todėl ir Lietuvos

tų buvę “nekonsekventiška ir

_ vę, bet ir už grupės teisę išdėstyti savo principus ir lais- 
Nakas, ne vienas, kuris, nagrinėjant VLIKo struktūra vu diskusijų metu tuos prinlipus-ginti.

........................   - ’ - Principų neturintį, tuščiomis frazėmis pąsisvais- 
styti mėgstantį, politinės kovos istorijos nežinantį jau
nuolį pasigavo lietuvišką Nemuno kraštą leidžiantieji ir 
naudoja lietuviškai kovai griauti. Lietuvai ir, lietuviams 
būtų naudinga, jeigu lietuviškas jaunimas susipažintų

buvo kalbėjęs apie VLIKo sudėtį, jo vedamą darbą, ne
priklauso jokiai politinei grupei ir neturi jokio suprati
mo apie tų grupių atliktą ir šiandien vedamą darbą. Jei
gu bent kuris toms politinėms grupėms priklausytų, tai 
žinotų jų ideologiją, jų paskelbtus ir ginamus principus 
ir ištisas šimtmetis vedamą kovą ne tik už krašto lais- su pagrindiniąis politinės kovos principais.

universiteto profesorius Roe- 
meris teisės studentams dėsty
davo apie konstitucines monar
chijas. Gyvenime yra daug pa
vydžių, jog ir perversmininkų 
ar sukilėlių vyriausybės pasisa
ko, kiek ilgai valdys piliečio 
konstitucines teises sustabdę ir 
kada grįš į konstitucinę sant
varką. Nereikia ieškoti pavyz
džių svetur, kad ir be seimo 
skelbiama konstitucija. 1938 
m. Lietuvai konstituciją “d va
nojo” prez. A. Smetona be sei
mo, o tik su jo pasirinkti] mi- 
nisterių pritarimu.

Posmavimą apie konstituci
ją M. M, baigia klausimu: “Ai 
buvo įmanoma tiip metu -'^aūk
ti šeimą, kada Lietuva jau bu
vo užimta vokiečių kariuome
nės?”.

V /•...»

Į tą kalusimą klausimu gali
ma ir atsakyti: ar buvo įmano
ma atstatyti nepriklausomos 
Lietuvos teisę, kai jau Lietuva 
buvo vokiečių kariuomenės u- 
žimta ir vyriausiąją • valdymo 
galią* turėjo-vokiečių kariuome-

Jei Laik. vyriaušybėbuvo to-? 
kia galinga, kaip bando ja M. 
M. ir kiti jos’ propagandistai; 
išeivijos spaudoje pristatyti, 
norėčiau paklausti dar vieną; 
.klausimą: jei toji vyriausybė 
sugrąžint gyveniman visus ne-- 
priklausomos Lietuvos Įstaty
mus, tada kodėl nesugrąžintas' 
apyvarton įstatyminis litas? čia 
pat ir atsakymas aiškus ir nesu
griaunamas: Laik. vyriausybė 
neturėjo jokios galios, nes vie
nas iš pirmųjų ’Vokiečių karo 
komendantų įsakymų buvo, jog 
Lietuvoje mokėjimo priemone; 
pįiekami-eervonsai ir rubliai,. 

•« lygiateisiai įvedamos, ir mar
kės. Kas mėgintų apyvarton lei
sti litus, tas vokiečių karo ko
mendanto potvarkiu būtų bau-' 
džiamasL. '
J. Klauseikis

(Bus daugiau)
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2 ALGIRDAS GUSTAITIS

\ Lietuviškųjų bočių įkurtoje
: valstybėje

(Tęsinys)

BŪNA IR TAIP
Iš baro galvotrūkčiais išlekia žmogysta, vos helinguo 

janti priešais mano. Pep daug n u gėręs tipelis. Nei kiek 
nepasitikėdamas, krypuodamas žiūri į mane. Ramiau
siai praeinu pro šalį, kiek mostelėjęs ranka. Ir jis at- 
mosikavo. Po truputį nulingavo atgal į barų ir atsisu
kęs pamačiau jį vėl išlėkusį laukan. Nebūtinai visi kre 
jtiečiai angeliukai.

Pėstiesiems takelis praverstų. Bet už greitkelio, 
mediniuose suveržimuose, mediniai stalai, pirktinės 
kėdės. Čia pat jūra. Plati, didelė, nakties tamsoje at
rodo visai j u ckIa.

Ppie gretimo stalelio vaikinas, taip maždaug 50 
metų. Priešais jį pora to stipriojo “midaus” bonkų.

Greta atsisėda dvejetas merginų, taip pat su anū
kėmis namuose.

Ils bando jsdikti toms meiginoms.
Kalba angliškai, bet aiškiai svetimu akcentu.
— Kokios tautybės esate?, — kaip tik paklaus/ 

mergina, tu kiek varesnė, gal netoli šešiasdešimties.
— Aš tai švedas. O jūs kas būsite?

— Mes tai kanadietės. Turistės, suprantate?
— Kaip gi, kaip gi, — dėsto vaikinas. — O iš ko

kios Kanados dalies?
— Iš Toronto. Ar žinote, kur yra Toronto?
— Tai klausimas! Kaip gi! Tenai esu buvęs...

Vaikinas užsako tą į midų panašų gėrimą, kuris 
visgi labai kerta į galvą, ypač jei tuščiais skpobliais 
sėdi.

O merginos tariasi susirėmusios ausimis, nusi* 
prunkščia ir staiga paklausia vaikiną:

— Tai pasakyki koką sakinį švediškai!
Vaikinas pakrato galvą, netikėdamas klausimu.
— O kodėl jums prireikė švediško sakinio? Kodėl 

būtinai švediško?
— Mes niekad nesame girdėję švedo kalbant Tik 

daug apie juos skaitome, — papildė jaunesnioji.
O aš pakreipęs ausį laukiu, ką dabar vaikinas 

raizgys?

Negalėjau pilnai išgirsti. Bet merginos tuojau pa 
sieruė rankinukus ir pakilusios eiti.

— Kodėl, kas nutiko- — klausia vaikinas.
— Žinote, galima visaip meluoti, bet jtrs nemo

kate nei žodžio švediškai! Tai viena. O antra, aš esu 
lenkų kilmės ip gerai supratau ką jŪBpasakėteL. Kaip 
jums negėda!

Vaikinas dar pasišaukė bonką •pagerinto" mi
daus. Visai “geroj” nuotaikoj, plačiai apsidairęs nud- 
zimbiavo link miestelio.

f ' RAMU, RAMU
ramti. Atleiskite, kartais pravažiuoja auto. 

Bet jūroje ramu, tylu, tylu. Tyku, tyku! Pilna žveigž 
dėlių. Žiūrau į vandenį, gal kurios į bangeles atsimu
ša. Beveik bangelių nėra. Nematyti vandenyje bežai
džiančių žvaigždelių. Tyliai, tykiai pliukšdena bange 

j lės į pakrantės akmenis. Taip tydiai, nežinau: girdžiu, 
ar fik matau. Kiek tolėliau, kur nesiekia elektra, nie- 
.ko nematyti. Toks pamiMuas, ramybė...

Pirmą kartų šioje kelionėje pajuntu tikrą poilsį. 
Begalinė ramybė prie jūros Kretos saloje! Sėdžiu ir 
nejučiomis užeina noras kalbėtis su jūra. Kalbėtis, bet 
k^ aš galėsiu pasakyti? Ką aš> vargšas dulkelė, galė
siu pasakyti didingai jūrai? Tik klausytis galiu, jei 
teik tąsi kalbėti. Bet ar kalbės? Klausykis— Girdi, jau 
kalba... labai pamažu te, tykutėKai ir taip giliai, vos 
bejunli. Jūra kalba...

Vėsu. Likau vienui vienas.
Tamsiomis gatvėmis, pro parkelį įžengiu į vieš- 

bufio kambapeĘ. Prasidaręs langą vėl matau jūros 
taną, ne tamsą, tokį begaliniai neaiškų dalyką, lyg ne- 
pasietiatną masę.

’ JCambarys prastutis. Prausykloje tik vienas ranks 
luosctis. Nepratęs gulėti be pižamos. Ne tiek miegu, 
kiek klausau. Paryčiu pasidaro vėsu ir šelfą. Pažadina 

gerokai anksčiu, nei buvu prašęs
ATGAL

Taksistas klausia, kaip patinka kretoje

— Patinka; įdomu, gražu.
— Ar žmonės irgi patinka?
— O taip. Malonūs, paslaugūs.
Tuojau įsijungė skaitliuką tokiu aukštu daugik

liu, vos bespefu drachmus skaičiuoti ir jie kyla ne 
pavieniai, bet krūvomis-

‘Turbūt tadėfr k<d pagyriau kretiečius,” — ty
liai pamaniau. Bet aerodromas netoli, nieko nesa
kiau. Gal pagalvojo, “kad dar vieną kvailą ameri
kietį apgavo.* * y

Skridimas Jš Heraklion į Alė&us be nuotykių.
Atėnuose gerokai (pay aiksės o ja n’ gatvėmis,. pa

dariau nuotraukų, nusipirkau dainų įgmjimųL #arsi~ 
vežus kaf karime atydiiai paklauriUs, girdiftts se
nobinių lietuviškų roeliodjjų gaidom 
daugelio tautly bandies dainų, bet tiktai grailįškose* 
(greta latviškųjų! išgįratoma fieftivSkąL(lakią mo
tyvai.

Bandžiau n a eiti į graikų cirką* t>u^Msios eilėst 
laukiančiųjų, stačiai neįmanoma bHfeto. Atro
do, kad graikams trūksta pramogų.

Graikų televizija tebėra juoda - balta ir daug fil
mų, gabalėlių Amerikos gamybos, su graikiškais 
parašais. ;

Spaudos kioskai išsidėstę daugybes graikišką 
žurnalų, yra ir kitų, tautų, jskažtytiiai vokiečių, pran
cūzų, anglų, ispanų, amerikiečių. Gal net gausesnis* 
spaudos pasirinkimas, nei JĄV-s^ jtį specialiai ne
ieškosi.

(Bus daugiau)



DR. K. G. DALUKAS 
• KUMRUA iR MOTIRŲ U®Q» 
GINEKOLOGINI CHIJtURCWA 

4M9 S*. PwUrfd M. (CrvwforR 
*Rc*l BtriHiaf). TH. UI 5-6446 
r.u-u pagal jų&Uhmą.
f* M^ailiepia, skambinti 374-8004.

WL C. K, BOBELIS 
INKSTŲ IR ILAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
J»W. 695-0533

*ox Vallay Madlcal Center 
860 SUMMIT STREET 

R9VU 50, f LGIN, ILLINOIS

Pagerbkime tikros pagarbos nusipelniusius
Mūsų dart artis ir ataitis re- lietuvę užplūduą svetimiems 

m i ari į praettij. Ir tautos didy- atėjūnams darė viską ki gota
sis sijojus yjj^as. KmUrka him- jo. Vokjeė’ų melu
no žodžiai priminė — Iš praei- buvo rezistenciniame sąjūdy ta. 
lies tavo' sūnįs te stiprybę se
mia • . . lĮeluvra vaistybingu- 
m as remiasi į karaliau7 M n- 
daugo laikus. P i šimtmečių ne
aiškumų ir rusų atneštos tam
sios pr’esnaudos, Lietuva vėl

Buvo ir kaliuos. . . Nuo Yliko 
įteigimo l>uvo aktyvus jo na
rys. o kuri taiką ir pirmininkas.

Ir spaudo :e nemažai rašė. Be 
ke’ių satyrinių knygelių yra 
dsug rešes įvairiais akiualais

prisikėlė. Tai laivo ilga ir alka- klausimais laikraščiu s? ir žur- 
k’i kova Kovu nei U7 savą špatu'turtuose. Dar nepriklausomybės
sdJntą žodį. Jyairionrs progo- leikfrts yra išleidęs stambų 

mokMinĮ veikalą: A*Mtastų ka- 
eatizaeija.” IšeKiįo^e išspaus
dino stambias atiminimų kny
gas: *<Aa<u va bodo*’ ir *Tau 
Mrtuva”. Po didelių darbų, sun
kios hgos iškankintas mirė 
New-¥rake W64 na.

lik su ra rištine-Bosiją, bet jik-į K'nro Bielinio jaunystė buvo 
* jtyviai dąiyyatiti ir pepriklauso 1kriokta- Jįs gįw J 883 n.v Buvo 

* Jį. A.< B. GlritV EQKAS JUOS Lietuvos valstybės atstu- jdidzM^o knygnešį j įr kovotojo 
’tyme, ir kūrime...Tai du gyve-!su £aro priespauda Jurgio Bie- 

1 . . . • .... V • -__  VA .. L- J____

Wn niTTY _wV okUŲŲJ /#aH.v>no r<

OK HAUL V. DARGJS mis pri "įmename to laiko <li-
GYDYTOJAS . IR CHIRURGAS <

JVeeteheelar Community Ictinikoi 1
Modlęino* ^ŲrMnoryn j

l’M S. Kanh.i/r Ri, IL.
VALA'OOS: 8—8 darbo dienomis ir\

kH* AS.tR S^šUd^e pi 8—3 vai 1

d/iuorius kovotojus. Su pagar
ba prieš juos lenkiame galvas 
ir jiems slat t » pririnktas.

š:ai proga prfejmęjiapje du 
didelius savos tautos vyrų#, ku

mpiems buvo lemta grumtis nC|

BE 4-5693

gydytojas ir chirurgas 
-SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 1Q3rd Sfret)
Valandos pagal guettaniną.

D R. FRANK PLECKAS
optometristas

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*18 W. 71 Si. Tol. 737-5149 

Tikrina aku Pritaiko akinius ir 
r “contact lenses”*

Vai agal susitarimą, uįd/ryta tree

UKLEONAS SEIB6TJS
INKSTŲ, PŪSLES f» 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrau. 1—4 popiet 
ketyirtd. « -7 toL yak.
Ofiso tolof.; 776-2880 - 

Roiidoncijos 448-5545
•"'T ■ ----------------------------------------~-----.i__________________ _____

DR. VYT. TAURAS

nime, kovose įr valstybiniuose Jinio sūnus. Dar būdamas vai* 
bai visuomeniniuose darbuose ku su tėvu yaĮiųėjG praūuda-

<WVUWUWhMAMMMNVWVVVWWWVVWUVVvw4MVVWVWWV*
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAABKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
• • •

"Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi garbinti j| dvasia Ir 
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Pievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie* sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa 
tinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Viti žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia fclekv«en<. Bet «ur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausit* ne 
mekamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
fV. RAITO TYRINĖTOJAI 

MAY??.

Mažeika E/Evans
M. Šileikis “Vienuolis

y Laidotuvių Direktoriai
L* rru u/uctcc

neiškiriami draugai ir bendra-' 
darbiai. Tai prof. Steponas Kai-; 
rys ir Kipras Bielinis.

Prof. S. Kairys gimė 1878 me 
Jis buvo inžinierius, baigęs Pe
terburge Technologijos Instįtu- 
ta. Nuo jaunų dienų ir visą gy
venimą reiškėsi lietuviškoje veir 
kloję, ligi tauta pribrendo nu
simesti svetimųjų priespaudą. 
Jis buvo ir Lietuvos Nepriklau
somybės akto signataras. Taip 
pat buvo neatlaidus kovotojas 
už dem' kratinę Lietuvą. Atsta
čius valstybę aktyviai stojo į 
valstybinį 4r visuomeninį darbą. 
Buvo visų trijų Lietuva demo
kratinių seimų narys ir Lietu
vos universiteto profesorius. Ir

masis platinti draudžiamą spau
dą. Mokydamasis Mintaujoje ir 
Rigos gimnazijose jau akty
viai reiškėsi kovoje su caristine 
valdžia. Jau tada rašydavo Ma
žojoje Lietu v $je leidžiamame” 
“Darbininkų balse”. J 905 m. Jjs 
jau aktyvus revoliucinio judė
jimo dalyvis. Ilgai veikė caro 
žandarų nepagaunamas. Už vei
klą rusai jam buvo iškėlė apie 
20 bylų. Pagaliau 1907 m., jam 
būnant Rygos gimnazijos sep
tintoje klasėje, suimamas. Pen
kis metus laikytas kalėjime, o 
po lo ištremtas į. Sibirą. Iš ten 
pabėgo ir karo metu atsirado 
Petrapilyje. 1918 m. jau Lietu-

Vykstant su bermontinin-

kais mūšiams, tuoj tampa Šiau
liuose partizanų štabo nariu.

Koyojns- aprimus tuoj imasi 
savivaldybių jr kojperacijų or
ganizavimo darbo. Buvo ir Mar
gųjų bendrovės steigėjas. 1920 
m. išrenkama? į Lietuvos Stei
giamąjį sęįmą. guvo visų trijų 
demokratinių seimų narys . . .

darni vienatvėje, reikalui esant, 
vienas kita paremdavo ir ypač 
glaudžiai bendra darbia v j, pasi
tardavo rašant paskutines atsi
minimų knygas. Skambių var
dų ir asmeninės reklamos jie 
nemėgo, nors daug daugiau pa
darė už ne vieną, kurie dar gy
vi būdami stengiasi užkopti ant

jĮ1 Trys Modemiškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
į TeL 737-8600
£ Tel. 737-8601

Oą ir prasidėjo- Kipro Bielinio P^destalo. Jų darbai tiek savai 
ir prof. Stepono Kairio glaudus tautai, tiek ir Lietuvoj valaty- 

ir draugy- b6* ver^ visos tautos dėkingu- 
/alstybi- mo *r Pa£arbos. Iš žmyesnių vi-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandrą praktika, MOTERĄ H90;. i 

Qfi»a» 2652 WEST 5vth SIPJJET 
Tai. PR 8-1223

OFISO- VAL.; pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2.-4 ir 6-8 vaL vak. š®dtadie- 
siais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

uni aurtuAS-mpTEZiSTAS 
Aparatai - Protezai. ūįS. ban- 
dažai. Speciali pagalba kjjonu. 
(Arch Support, ir t t.

2850 Watt &3rd St„ Chicago. III- 60629 
Talaf.; PRoąpect 8-5084

PERKRAUSTYMAI ‘ ”

MOVING 
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERRNAS 
TaL WA 5-8063

Keturių Metu Mirties Sukaktis

MOVING

DAN MILLER
Gyv? Rhinelander, Wisconsin .

Mirė 1974 jn. birželio mėn.- 14 dieną, sulaukęs 81 metų amžiąus 
Gimęs Lietuvoje, Kruopių vals., Kalnėnų kaime.

Palaidotas Nocthwųoį Merjorial Garden kapinėse, Khinelander, 
Wisconsin. ~ ~ ‘ 1 '

Paliko nuliūdę: žmona Nellie, gimusi Abraskevičiūtė, -sesuo An
tanina Valentmienė, y^tuvoję, ir kiti giminės, draugai bei pažįs
tami. ?

Mes. Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau Aebęsvgrįši/jbet. ^ne$ anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime 
Tebūila Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesuo, giminės

bendradarbiavimas i 
stė. Abu buvo vaikius v 
įlinkai ir visuomenininkai. Dir
bo visur, kur lik galėjot būti 
naudingi Lietuvai.

Užgriuvus Iže: u va svetimų
jų atneštomis nelaimėmis, Bie
linis, kaip ir'Kairys dirba razi- 
stančijoje,. pogrindžio veiklqje. 
ir. ligi mirties. Vlike. Jo darbai 
atsispindėjo Hr jo raštuose. Be 
daugybės straipsnių spaudoje, 
Dar neiriklausomoje Lietuvoje 
parašė ir išledo Knygą: ‘*Dėl a- 
būties’’. Išeivijoje ' išleido tris 
stambias knygas: ^Penktieji 
metaU', Dįenojant, “Gąna to 
jungo’* ir *Terdr.o ir vergijos 
imperija Sovietų Rusija”. 
Mirė metąis vėliau už savo drau
gą SI. Kairį, 1(J6§ m.

Išeivijoje, jų pasi
liko tokia pat nuoširdi. Gyve- 
liko tokia- pat nuoširdi. Gyven-

suomenės yeikėlų sudarytas 
platus komitetas Lietuvių Tau- 
tinėsę kapinėse jiems pastaty
ti paminklus. Paminklai jau už
sakyti ir bus statomi kartu toje Į 
pačioje vietoje. Jie simb tlizuos 
jų darbus ir neišskiri|pią drau- » 
gystę. Aukų paminklų pastaty- | 
mui surinkta dar tik apie pusė, 
todėl komitetas kreipiasi į visus 
tautiečius prašydamas šiuos į 
garbingus -vyrus pagerbiant ; 
prisidėti savo auka, už kurią iš 
anksto mioširdus ačiū. Auką 
galima įteikti arba pasiųsti bet t 
kuriam komiteto ųąriui. ’

« . .
Komiteto pirmininkas dr. I 

Jonas Valaitis, lėšų telkimo pir-; ’ 
mininkas Juozas Skorūbskas ir 
sekretorius Gražvydas Lazaus
kas . . .

Pijus Venclova

Apdraustas parkraustymas 
iš {vairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
TaL S7į>-)įį2 arį>ą 376-5996

SOPHIE BARČUS
RAPUO HWS VALANDOS
Visos programos H W0PAr 

4490 IdL A. M.

Liatuviįi kalba: kasdien nuo pir-
- madienio iki penktadienio 3 XX) 

—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo iki ?:30 

vai. ryto.
Vedėja Aldona Daukua
Talaf.: HEmlock 4-1413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
- CHICAGO, ILU 60429

Dldžiouiics kailių
pasirinkimas

yumntell

*- žiRAU aamade, kurk 
Ralėlų uzSMakyti Naujienas, pra, 
iotne adresus. Me
jiems siusime Naujienas dvi sa- 
viUes* nemokamai.

r W e • ■ ■ - ’■ -T • -

i Warm Up With Easy To'Make 
Chicken Chowder. 1

,Cool cdm? days baraid tbe reti<a of boa soap ta yaar aneaa. 
And nothing is more rib sbckixut on an antumn Agf than a 
steaming bond of thick chowder. For real goodness
with just a can opener and a little imagination, try Creamy 
Chi^kon Garn Ohowder. Conreaient canned chicken spread 
provides hearty meat flavor instantly to cgcobined ngns od 
condensed onion soup and golden karael oqal The chunksof 
real chicken add texture and richness the cream naimd soap. 
Pack it io a wide mouth thermos for a back to school hanch or 
serve it for supper with crusty rolls and haAed appiei for

Creamy Chicken porn Chowder
1 can 44-3/4 noacwr) 

ebonky chicken spread , 
! 1 can (8-3/4 ounces^

wfaob karat goKoi 
r Mm to

In a large saucepan, frpduafly add mdk ara water tapQM» 
stirring constantly. Add ctocken^spread and ecm; hrotito tra 
ing. fUduce teeto and caver. Singmar 5 to XO toiWtob titQtod 
cccafiiooaliy Sacw hot Uatot aerrinib
_ m-*.s.. '• <■ n—g- - r T

1

2/3

can (10-1/2 ounces) 
condensed oreaxnof 
onion soap

EUDEIKISGAIDAS » DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IE SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

VL/ 2533 W. 71st Street 
w Telef. 476-2345-6

M * 1410 So. 50th A^., Cicero
Telęf. 863-2108-9

j TRYS MODERNIŠKOS KOPIYGOS

AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI
PAULINE SEMĖNAS—SIMON

Pagal tėvus JurČius

Gyv. Long B'eaeh, Cal., anksčiau gyveno Momence, Ill., ir Chicagoje, 
Roselando apylinkėje.

Mirė 1978 m. birželio 12 (L, sidaukesi 85 metu amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
* Paliko nųįūdę: duktė Anna ir žentas Harold .Crabtree, gyv. Cali- 
fomijoj, sūnus Algirt Swetik ir marti Avelyn, Lryv. Riverdale, m., 5 
anūkai, daug proanūky ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo a. a. Antano Semėno našlė.
Kūnas pašarvotas Long Beach, Cal-, ir po apeigų bus nuvežtas į kre

matoriumą.
Informac jas teikia Leonardas Bukauskas, tel. 264-2223.

I
I

JOHN BLAZAUSKAS

i

6yv. Marquette Parko apyl., Chicago į e
Mirė 1978 nų birželio 12 <L, 11:00 vai. ryto sulaukęs senatvės. Gimęs 

Lietuvoj, Svantažcrio parap., M įkyrių kaupe
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: draugas ir pažįstamus. Laidotuvėmis rūpinasi An

tanas Radžiukinas su šeima, z ‘
Priklausė Dariaus — Girėno Amerikos Legiono Post 271. Lietuviu * 
Darbin.nkų Susbierujimui ir Upkės Draugiškam klubui.

Kūnas Trecj^ienį, 2:00 vaL p. p. pašarvotas Lack Lackawicg koply
čioje. 2424 W 69th SL
Ketvirtadieni, birželio 15 dieną 10:00 va^ ryto bus lydimas iš kopiy- 
čios i Metiniu Tautines kapinę .

tyfci a* ą. JoboJfctateaUsko ^nnAs. ir paimta nū Dnoširdžiai
kviečuųrri Myganti ladotuvėse ir suteikti jam psMfutini pafamavima 
ir atsisveikinu^. *. ■

T' V Nulmtfe Įteka:
Draugai rr pažiManu.

Laidotuvių Direktoriai Stepanog C- Lack ir Sūnūs.
Tai- 737-7213.

MRMBBmBBMMsggEggzsi - t<wa h ar...j b MimijiRggggmy

j
4 J

BARIAI:
ChicsufOf

Lietuvių

Laidotuvių
OfreKtorif

AMBULĄNCJ 
PATARAIAyi 
MAS DIENA 

IR NĄKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IB LAURYNAS LABANAUSKAS

S«. LrniAMICA AVENUE. Phone: YArd« 7-3401

BUTKUS - VASAIUS
1446 So. 50th Avė. Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 &>■ CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeOt 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
3CI9 So. UTUANICA AVE. TO.: YArfa 7-1JJ8-UM

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACE A WKS'

^424 WESI 69tn STREE7 KApublk 7-1217
2314 WEST 23rd PLACE Vii tink 7-4479
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paira Hilk, VL 9744414

P. J. RIDIKAS
M54 So. HAL&TKD STREET Phene: YArdi 74>J1

« - MAŲJltMM, CHICAGO «, lUAVednaday. June 11. 1378^



Ignas Petrauskas

REAL ESTATE

WATCHMAN

VIS PLEČIANTIS 5ĄJ0DŽIUI

5 doleriai.

SponJOTiaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

Buy a ear no larger or 
more powerful than you

RIMTĄS NAMŲ 
PARDAVIMAS

PERSONAL 
Asrnenv leUco

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727.

• Platinimo vajaus 
finimui nemokamai

I ' -J
Pavardė ir Tardai

lo metu pabaigoje pasitraukė. 
Ji atsisveikino su mokiniais ir 
supažindino juos su naująja ve
dėją.

NAUJIENOS
1739 5O.HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

kad jis yra sveika^-ir jam gerai 
sekasi. x _

ENERGY 
WISE /

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

1^(1 Frank Zapolla 
W.TSfH St 

GA 4-8*54

• Platinimo vajam proga, 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė ir vardai --------------

Iš čia, lietuvių ir amerikiečių 
vėliavos, rikiuotėje palydint pa
rapijiečiams, buvo įneštos j pa
rapijos bažnyčią, kur prasidėjo 
pamaldos už Sibiro-tremtinius. 
Iškilmingas mišias atlaikė ir tai 
dienai pritaikintą pamokslą pa-; 
sakė kan. Zakarauskas.

Po pamaldų žmonės susirin
ko į parapijos salę, čia juos

St Petersburg, PL 38708, tel 813-381-9753, paskyrė’ 

įplūdimiu,

• UEstkau Naujienai kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede _______d

Pavardė Ir vardai--------------------------------

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

RAMGE 
HIE IS 
W1LDRK

NEEDED AT ONCE 
GLASS BLOWERS 

EXPERIENCED 
Tube Bending Mainly 

Top wages — steady work 
(N. W SUBURB) 
CALL 8944237

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Įprašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ruslpa^ 
u įrtpareigojtmu.___________________________

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidime 
Dirbu Ir užmiesčiu©*® greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Teh 927-3559

by M aju įziauuu. .AQUptLUW, BLOUaUV XLTCVCAXUXq., A.LU.1C pi UOXMVJU pU AC AJ4I- 

tinimo vajaus labai, vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams,
: Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores itotelio ir Rezidencinio viešbučio, 

17350 Gulf Blvd.,. F TL Z“::, __ Z'2Z 222 222^, r—
trijų dieną atostogas dviems, asmea&M. . Laimingieji turte progos būti 
svečiais—-----------<_•-----------------------------------------------------------------  .
žaidimų

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skflHte rt Aplink mus ir mūsų namus" 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus AelbUmos ir paskirstytas rude
niniame Naujienų piknike. • <.• , ; K r

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai‘ 
tyto jus ir į visus lietuvius, ir praįo pj 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį i 
su juo susipažįstant ir jį užsiprėnun 
štamą grandisę ne tik lietuviškos span 
taip pat pavergtos Lietuvos ir’jos 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės a 
kalų renesanso.

M. i I M K U 8 
Notary PubUc^ 

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

šymai ir kitokį blankai. -

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, <4Suauvosw išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma “Naujieną’ administracijoj. 
Knygos kaina |3.. Su legaHžko- 
mis formomis — 8350.

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

AUTOMATIC SCREW
Machine. New Britain & Brown & 
Sharp operators & setters. Good pay 
for steady experienced men. Over
time

UNITED MACHINE PRODUCTS 
9100 W. Gaoe, Franklin Park 

<78-5900

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'deatu

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

Gausus namą pasirinkimas 
pietvakariuose 

BUDRAITIS REALTY

• Privatus Napoleono gydy
tojas baronas Dominique Jean 
Larrey išrado ligoniams vežti 
vežimą — ambulansą 1792 me 
tais. Pirmą kartą jis buvo pa
naudotas 1796 m. kovose šu ita- 
ais. s f

DtMIIlO.
U—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

TIkW $98 pusmečiui nrfomoblll.
Liability apdraudimu pMalntokam

Kreipti, 
A. LAURAITI

«M5 *•- ASHLAND AVI. A.
52M77J

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arcbar Ar. 
Chicago, III. 60632. Ttf. YA 7-5980

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

maeijas visais kelionių reikalais. . *
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reteia rezervu ou vietas 

iš anksto — prieš 45-60 dienų.

Su^tiksta prie Lietuvos 
prezidentų eglzų

Savauorių-Kurėj ų, L. K. V. S. 
“RAMOVE” Chicago Skyriaus 
ramovėnų, L.Š. S.T. Chieagoje 
gyvenančių šaulių, L. D. IC Bi
rutės Draugijoa, Centrinio Sky
riaus narių bendras išvažiavi
mas į gamtą įvyks 1978 m. bir-

• Dabar didžiausias geizeris 
yra “Giant Yellowstone naciona 
liniame parke, Wyoming valsti
joje. Jis veikia .perijodaLs, kurie 
įvairuoja nuo 7 dienų iki 3 mė
nesių išmesdamas vandenį iki 
200 pėdų f viršų 700,000 galio
nų per valandą., 1909 m. Wai- 
mangu geizeris Naujoje Zelandi
joje pajėgdavo išmesti vandenį 
ąpįe 1,000 pėdų į viršų, bet 1917 
m. nustojo veikti.

LABAI GRAŽUS 5 kamb. 3 mie
gamu 20 m. mūro namas tr garažas 
arti Kool-Aide.. Graži gatvė, geri kai
mynai- $29,700.

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

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

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

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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.

For plant in heavy metals indus
try. 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

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd SU Chicafe 

Tri. 767-0600.

SIUNTINIAI I LIETUVA • 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrm OIFT FARCILS (KRYKI 
imi w. m k Chicw«, nt. «a«9. _ tk wa s-jtjt 

xxn U. H«I«M H. Chlc^a, IIL 60608. — T< BL33W 
V. Y A L A N T t N A f

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MABDA NOREIKIEN’t

tMS Wirt IKk St, CHeato, m. W629 • TeL Wa 5-2757 
DiMh Mairlnkhnat rrtlw (rilri, 

MAUTAS 11 BUROFOS SANDIL1V.

Juozo Šmotelio

Atsiminimų .^Skirsneliai 
atspausdinti «

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.
' Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti, 
paštu.

Knygos kaina — i 
Autoriaus adresas

7114 S. Campbell Avė, 
Chicago, UI, 60629

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

r—— American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktnvų, traukinių, laivų kelio- J 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomaviino rezervacijas; Parduoda-) 
n-rtmni'rnnVnmrt VplirmfMi I Lietuva ir kitus IrwSfrw r

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

Mūrinis bungalow apie 12 
metų. Įrengtas rūsys, švarus, 
kaip naujas, Brighton Parke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Biznio Proga — Mieste
BUSS. OPP. — IN TOWN

Amerikos Lietuvių Piiiežiy Pašal
pos klubo pusmetinis nariu susirin
kimas įvyks sekmadienį, birželio 18 
d„ 1:00 popiet Adelės salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Nafib prašomi atsilan
kyti ir užsimokėti' duokles, kad ne
liktumėte suspenduoti. Klubas turės 
2 mėnesiu atostdfcaš. Reikalui esant 
kreiptis į B. žemgalis,, finansų raš
tininkę, tel. 847-2879. Po susirinkimo 
bus . vaišės v į

Rože Didžgalvienė. rast.

ItalijosgyVftntoj^-ginkluojasJ

; ROMA, Itįdiįsį—Wisame kraš 
.to ’ priviso ;liti“įauy. .teroristų; 
kad krašto;; gyventojams tenka 
rūpintis apsauga--it. apginklavi
mu. Tvirtinama, ’ kad \' šiandien

• n anksto be raginimo pratęsiu savo 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Prie

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

LAIKRODŽIAI ir BRANMNYltl

Pardavimu Ir Taisymu ’ Pį
WIST ė9Hi STUMT <

TeMu RlpuMic

• Pastaviausiai veikiantis gei 
zeris yra “Old Faithful” yra Ye 
llowstone parke, išsiliejantis kas 
66 minutes. Jis išmeta vandenį 
į 140 pėdų aukšį ir veikia 21 mi
nutę. Pietinėje Islandijoje prie 
Hekla kaino yra geizeris, išme
tąs vandenį iki 180 pėdų.

/fragKko Birželio 
minėjimo proga LB (R) M

Park į apylinkės vaklylia pakvie 
suruošė (renoci<lo parodą M 
(pietį Parko liet 
sporto salėje.

Minėjuno dien; 
birželi 
prie bažnyčios lietuvišką ir a-irėti. 
Jiierikietiška vėliavas. Dalvvau- tarė ii 
jaut parapijos kelbontri kun. A. ča 
Zakarauskui ir kun. V. Zaka
rauskui ir gausiam būriui pa
rapijiečių. vėliavas pakėlė bu
vęs Sibiro tremtinys Jonas 
Kreivėnas. Prisimenant išvež
tuosius, gedulo ženklan, lietu
viška trispalvė pakeliama tik 
iki pusės stiebo. Prie vėliavų 
sugiedotas Lietuvats Himnas. 
Abi vėliavos pleveshvo iki sau
lėlydžio.

IŠNUOMOJAMAS RESTOranas 
atskirai arba sir Cocktail Lounge 
su visais įrengimais ir įrankiais 
65-tos ir Western apylinkėje.

Tek 925->2^2.

išvežynų trumpa kalba pasveikino LB a- 
pylinkės pirm. J. Vaičiūnas ir 

kleb. kun. Zakaraus
ką atidaryti (len'Ctdo parodą, 

uvių parapijos Klebonas jautriu žodžiu pami- 
[ nėjo šios d:enus reikšmę ir 

sekmadienį svarbą ir atidarydamas parodą 
11. pradedama iškeliant prašė žmones atidžiai ją apžiū- 

dienai pritaikytą, žodį 
Altos atstovas p. Bu- 

Pirmą dieną parodą aplan
kė apie trys šimtai žmonių, jų 
tarpe daug amerikiečių. Souths 
west News-1 lerald koresp. pa
darė keletą nuotraukų.

Parodą bus galima aplankyti. 
2dar riša savaite iki penkladie-1 a#ento 
nio, kas dieną nuo 6 vai. iki 9 nuL 
vai. vakaro.

Vienas įdomus faktas. Vietos 
amerikiečių laikraštis, South
west News-Herald, dvejuose 
laidose davė pranešimus, kad 
lietuviai Marquette Parke ren
gia genocido parodą, kurioje 
bus išstatytos nuotraukos, pa
rodančios komunistų žiauru
mus okupuotoje Lietuvoje. De
ja, mes jokios žinelės nematė
me Chicagos lietuvių katalikų' 
dienraštyje. Jame mielai buvo 
skelbiami okupanto propagan-

B “LIETUVOS AIDAI” 
ra, KAZE BRAZDZlONYTt, 

PROGRAMOS VEDU A
J/ W0PA 1490 AM Fit at 9:30—10:00 p. m. 

WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—1^:00 p. m.
2646 W. 7lit Street, Chicago, HRholi 60629 

Telef. - 778-5374 J

VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIAI REIKALINGA 

KOMPANIONĖ

Duodamas privatus kamba
rys, maistas ir atlyginimas. 
Lengva namų njuša ir lengvas 
virimas.

Tel 242-5495

: į pastoll'4<eli$ tėrorisiams. padėti
užpultiesiems ir sekti bėgančius 

flį ' nusikaltėlius. Parlamente kelia
mas balsas suvaržyti italų poli- 

I ei jos t ?Lsę suimti ir iškrėsti kiek
f t» i vieną įtariamą žmogų. * *
R^J|į i Italai apmokė didoką skaičių 
į J gintis pasiryžusių moterų, ku- 

' rios naudoja karatės metodus 
ne tik ginklams išmušti i, tero- 

. ristų, rankų, bet vykusiai apsi- 
-- i ginti nuo užpuolančių teroristų.

; visa eile italų biznierių, bankin- 
kų ir pramonininkų yra privers 
ti samdyti patyrusius .vyrus ir 
moteris, kad galėtų apsiginti 
nuo užpuolikų. Pramonininkai 
turi brangiai mokėti už asmeniš 
ką apsaugą, nes gynėjas rizikuo 
ja tiek, kiek ir užpultasis.

— A. Aglinskas »š Marquette 
Parko atsiuntė $3 auką, o Vįn- 
casv Blazaitįi. atsiuntė $2 už ka
lendorių. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė “Naujienas vieneriems 
metams, be£pavardės prašė nes 
kelbti. J. Mackogųs ir Brighton 

I Parko atsiuntė $2*. Dėkui visiems.

— LK Susivienijimo 67-tas 
seimas bus birželio 18-21 d. Ho

me kelionių draudimus; organizuojame Keliones i uietuvą ir myus slksuis;: liday Inn viešbutyje, White Ha* 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-Įven, Pa. <*

— Maironio lituanistinę mo
kyklą New Yorke baigė 12 mo
kinių: Elenutė Baltrulionytė, 
Rūta Bobelytė, Kristina Česna- 
vičiūtė, Rūta Kidolytė, Kristina 
Kirkylaite, Livija Kliveckaitė, 
Adrija Nemickaitė, Ramunė Ry 
gėlytė, Rūta Sperauskaitė, Ta
das Birutis,. Viktoras Karmazi
nas ir Ričardas Kezys.
’ —. Antanas Joncha, Johnsin 
City Tennessee, iš anksto sumo
kėjo prenumeratą ir savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $25 auka. 
Dėkui A. Joncha buvo didelės 
dirbtuvės superintendantas MeĮ 
rose Parke ;ir tarėjo didelę ?|tą- 
ką Amerikos - lietuvių veikloje, 
kurią- stengėsi isnaudoti-kehant 
Lietuvos ir. Lietuvių’ reikalus. 
Jis turėjo ir tėbeturi-riaug^ drau 
:gu plačioje apylinkėje. :Jiems 
malonu- išgirsti apie 'A/Jonehą,

diniai filmai, o nerado vietos 
genocido paroda. Ir kaip gali2* 
ina'netikėti, kad pilnai laikosi 

Kazakevižiauš -nųrędy-

— Vytautas Paškauskas su
kūrė Pasaulio Lietuvių Dįenų 
plakatą. Jis platinamas ' visose, 
lietuvių gyvenvietėse. - ;

— Aldoną Marijosienė pak
viesta Maironio lituanistinės mo 
kyklos New Yorke vedėja. Gin- 
tarė Ivaškienė, išbuvusi šiose pa želio mėn. 18 d. International 
reigose dvejus metus, šių moks Friedship Garden, Michigan Ci-

ty, Indiana, prie Nepriklauso
mos Lietuvos Prezidentų e^ių.

Iškilmes prie Prezidentų eg
lių pradėsime 12.00 vai. Kvie
čiame ir kitas organizacijas bei 
pavienius asmenis dalyvauti iš
vykoje. ? v S

Važiavimo reikalais kreiptis 
prie ryšininkė col. J. Bagdžiaus,

Telef. 434-3713
v; Komitetas^ k ų * :

BEST THINGS IN LIFE

min




