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■PRADĖJO PASAKĖ CARTER!KREMLIUS AFRIKOS VALSTYBĖMS SIUNČIA MASĖMIS GINKLUS
WASHINGTON, .— JA Vals- laivus net iki Pietų Amerikos, 

tybių žvalgybos žiniomis, Krem Priešingoje Angolai Afrikos
• liaus--poną nepaprastai didelius pusėje, Indijos vandenyne, Krem 

kiekius ginklų siunčia. į Afriką.. liūs įsigijo teisę ir leidimą stei- 
Jų<^ gubotai pristato lėktuvais gti savo bazes Mozambique ir jo

- ir , laivais. Esą, vien tik šiais^ uoste, iš kurio kontroliuos lai
mėtais ' Kremuos Afrikos vals-i vūs bei tanklaivius plaukiančius

• tybėmš prisiuntė .įvairių automajš Persijos įlankos bei Indijos 
. tų, ąinųnicijos, helikopterių, ka- i pro prietiriį Afrikos iškyšulį.

į Mozambikas ruošiamas ko
poms prieš Rodeziją ir Pietų Af 
riką. Jis, be ankstyvesnių gink- 

mėne
siais yra gavęs 1,200 tonų įvai
rių ginklų ir helikopterių. Mo
zambiko armiją dabar moko ir 

, Dabar Etiojopija, „ padedant treniruoja įvairūs kremliaus ir 
Maskvos ir Kubos “patdriyams”, | Kubos karininkai, patarėjais va 
turint ^tiek ginklų, yra pasida-, dinami.
riusi galingiausia valstybė juo
dųjų valstybių tarpe. Toliau iš 
eilės seka Libija ir Angolo. Ma
žesniu^ ginklų kiekius gavusi Al 

. žirij’a, Benin, Chad, Guinea, GuL 
nea Bissau, Maliv Mozambique; 

Zftmgiią w ZamW >

ro lėktuvų, šarvuočių ir net ne-1 
didelių karo laivų. Smulkių gink; 
lų 1 ir ..amunicijos prisiusta.^dau-1

• • 1 • -i aaa x * ty. i ! ILiiii. OC cUL&Siy VCSIlllgiau kaip 120.000 tonu. Puse to . . ,• f.>/- \ |lu siuntų^ paskutiniais kebo gavo Etiopija, kūnai at-lo;Q.Q 4 +/vr
vežė 36 laivai ir 59 transport o f 
lėktuvai.

Sovietų Sąjungos jėgos, ir “pa 
tarėjai”, prez. Sadato išvaryti 
iš. Egipto, pasistengė sųsikraus- 
tyti į Libiją, kurioje Kremlius 
turi susikrovęs didelius ginklų 
sandėlius ir net įsitaisęs raketų 
lizdus.. Be to, skubotai dabar

ir įvyks suirutė Amerikoje, bet 
kažkurie rimtesni ekonomistą nu 
mato, jų tarpe ir Nobelio pre
mijos laureatas Friedman, kad 
tokios mokesčių mokėtojų pas
tangos ir žygiai išeis tik į Ame
rikos sveikatą: bus pažaboti po
litikierių '‘apetitai” ir nusisto
vės ekonominiai reikalai — 
dings infliac ja.

Laisvė dviems 
Rusijos disidentams

BOSTON. — Boston Herald 
— American Report birželio 16 
praneša, kad du Rusijos disiden 
tai žydai — Anatoly Sčaranski 
ir Vladimir Slepak — Kremliaus 
ponų sutikimu iškeičami į du 
Sovietų Sąjungos šnipus, suim
tus JA Valstybėse.

žydų disidentų laisve už gele
žinės uždangos, pasak minėto 
dienraščio, nuolatos stipriai rū
pinosi Denvere gyvenantis pre
kybininkas Robert Loup, kuris 

j yra aktyvus veikėjas Sovietijos 
1 žydų veikloje čia Amerikoje.

AIKŠTĖN SUSIRINKO 250,000 PANAMOS GYVENTOJU
Niekur prezidentas Carteris nebuvo taip 

šiitai sveikinamas, kaip Panamoje

PANAMA, sostinė — šiandien pradėjome naują erą. — pa
reiškė prezidentas Jimmy Careris, paduodamas Panamos prem
jerui Omar Trujillo pasirašytą ir senato patvirtiną naują 
Panamos ir JAV susitarimą. Bijoma, kad Panamoje teroristai 
gali pradėti riaušes ir išardyti tvarką, bet sutikimas buvo nepa
prastai šiltas ir gyventojai labai 
kos Panames prezidentus.

Pačioje didžiausioje miesto i 
aikštėje, kurioje stovi Panamos] 
didžiausioji gimnazija, susirin-' 
ko apie ketvirtadalis milijono 
gyventojų. Niekad Panamos sos
tinėje nebuvo tokio didelio žmo 
nių skaičiaus. Panamiečiai nešė

džiaugsmingai sveikino Ameri-

Raudonojoje Jūroje

. Vakarai mano, kad ginklų 
siuntos- į Etij’opįją reiškia Krem 
Baus norą kuo greičiausiai jsis- 
t^rinži Raudonrisios Jūros uos
tuose-—/Ašab ir Massavra, ku- 
rfeTJyriEL 'priešais Persų įlanką ir 
šaugb teįvų IttiĮįą
Jąi'ir že-

.. m^ -tdyyąf^^ėrsijos: įlankos.
Spyįętaį- Įmįvo jsikrąustę -į Soma 
ii jai priklausanti Berberą uos
tą, ’..M .prieš .metus, Somalijos 
vyriausybė, “paprašius’’ rusus 
išSkraustyti^rjie suskato remti 
Etijopijoa; marksistinį rėžimą ir 
stiprintis- Asabo ir Massawos 
uostuose. ’

Kremliaus jėgos vienkart sti
prinasi .ne tik Etijopijoje, bet 
ir Pietų Jemene — kitoje pusė
je Raudonosios Jūros, priešais 
Etijopiją ir Somaliją. Tuo bū
du tarne regijone jau beveik vi- 
sSkai turi savo rankose jūrų 
kelių kantrolę. Be to, rusai iš 
Berberas uosto laivų, priežiūros 
bei taisymo 4oką perkėlė į sala 

’ netili Massawa uosto, kurį sau
go keli Sovietų karo laivai.

Rusai stiprinasi »r kitose 
Afrikos vietose

Kaip žinia, Kremlius jau yra 
įsirengęs karfhę jutų bazę' An
goloje, kurią saugo 20,000 Ku- 
bosr kareivių, prižiūrimų Sovie
tų armijos karininkų. Iš Angolos 
ir iš jos uosto, reikiamu atveju, 
rusai galės žvalgyti visą pietinę 
Atlanto dalį ir pulti svetimus

platina Libijos uostus, kuriuose 
galės įplaukti didieji Kremliaus 
karo laivai.

Paskutinrais praeito šimtmečio metais Londono gatvėse 
•strode- pa-veikslė mat jmas ^triratis; -Tai bfivo pati skubiausioji ir 
greičiausioji susisiekimo priemonė. Savo sužadėtinę ir jos šu
nyti triratininkas turėdavo sodinti priešaky, kad būtų lengviau 
triratį stumti.

pa-

kalendomlis
Birželio 19: Julijona, Romu

aldas, Ramunė, Andrius.
Saulė teka — 5:15, leidžiasi 

— 807.
fliltts, frankus, HA.

Ganytojiški laiškai

Warschawa, — Lenkijos 
kapai paskelbė ganytojišką 
ką,, kuriame .smerkia planavimą, 
kad šeimoje tebūtų tik vienas 
ar du vaikai. Sako, prieš tautą 
stovi milžiniški uždaviniai, kurių 
nęišspfęss tautis skaičiaus ma
žėjimas.

Butų gražu, jei vyskupai'oku 
puotoje Lietuvoje ir visame pa
saulyje paskelbtų ganytojišką 
laišką prieš girtuokliavimą, ku
ris taip pat tautai mažina jėgas 
savo didiesiems uždaviniams 
spręsti.

Antra vertus, okupuotoje Lie 
tuvoje mažėja sutuokuvių ir 
gimimų skaičius, kas irgi maži
na tautos jėgas ir veda prie išsi
gimimo ir tuo pačiu prie greites 
nio nutautėjimo. Okupantų sta
tistika skelbia, kad 1960 m. tu 
kstančiui gyventojų gimė 22, o 
šešiolika metu vėliau-, 1976 m. 
tik 15. Gi okupuotos Lietuvos 
statistika rodo, kad vienam tūks 
tančiui lietuvių teghnsta vos II 
— 12 naujų piliečių.

Taipgi pavainikių, luošų, slip 
napročių ar kitaip nesveikų kū
dikių skaičius, lyginant su prelš 
kariniais nepriklausomos Lietu
vos laikais, yra didelis.

vys

‘Velniai altoriuje 
i 

Brooklyn, —r šių metų 9 N. nu 
meryje “Vienybė” rašo: “Pro 
duris išvytas velnias, sakoma, 
atgal įlendąs pro kaminą. Aną 
dieną Tėvų pranciškonų Darbi
ninkas paskelbė: “Jei anksčiau 
Amerikoje lietuvišką saugojo ir 
išlaikė lietuviškumą parapijos, 
šiandien Uždavinys guli ant 
Bendromenės pečių” — Dievas 
nuo altoriaus, Bendruomenei į ai 
torių? Tik, dėja, Bendruomenės 
“velniai” labiau mėgsta mėg
džioti Ir sekioti ALTą,”

IIARVETER VADOVYBĖ REIK ALAI A IŠLAISVINTI SUIMTĄJĮ CRAWFORD
CHICAGO, — Čikagoje save taipgi pareikalavęs Amerikos 

centrą turint International Har- vyriausybės, kad ji griežtai, kaip, 
vester bendrovė stengiasi išlais-. ir tinka Amerikos vyriausybei, 
vint Maskvoje suimtą ir kalėji-1'gintų teisėtas suimtojo Craw-’ 
me laikomą bendrovės atstovą-ford ir visų Amerikos piliečių 
Carwford. Bendrovės; direko-.užsienyje teises, 
rius McCormick pasistengė at-! 
slankyti Sovietų pasiuntinybėje 
Vašingtone ir pareikšti pačiam 
Kremliaus ambasadoriui Anato- 
liui Dobrymmri griežtą'protestą 
dėl International Harvester b-

• vės atstovo Maskvoje neteisėto 
suėmimo.' Kremlius dabar nebe- 
prileidžia prie suimtojo Craw- 
fordo pasikalbėti JA Valstybių 
pasiuntinybės tarnautojų ir ne
priima piniginio užstato, kurį 
siūlo International Harvester 
trvė.

McCormick pareiškęs ambasa
doriui Dobryninul, kad neteisė
tas ir brutalus Crawfordo ir jo 
sužadėtinės, JAV pasiuntinybės 
tarnautojos, suėmimas ir nesis
kaitymas su žmoniškumu, verčia 
International Harvester bendro
vę atsisakyti biznio su Sovietų 
Sąjunga ir uždaryti savo preky
bos skyrių Maskvoje, kurio di- 

1 rektoriumi kaip tik buvo suim-1 
asis Crawford. McCormick dar- 
prinrmė Dobrynin ui, kad ir "kF 
tos Amerikos kompanijos pana
šiai galvojančios kaip ir Inter
national Harvester — Išsikraus 
tyti iŠ Sovietų Rusijos ir užda
ryti savo biznio skyrius Mask-< 
voje.

McCormick paprašęs ambasa
doriaus. kad jis skubiai gaūtų 
iš Maskvos žinių ir praneštų jam 
kaip greit jis bus paleistas iš ka 
kaip gr® jis bus paleistas iš ka
lėjimo. .International Harvester.

čia Amerikoje. 
Jam ne kartą prez. Carteris yra 
pasakęs, kad reikalai vykdomi 
neiškeliant viešumą ir kurie 
turi tiesioginės reikšmės diskien 
tams.

ščaransky Kremliaus rėžimo 
yra kaltinama šnipinėjimų esatn 
ti ŠIA agentu, Slepakui prime 
lama, kad jis suorganišavęs Ali
yah vardu judėjimą, iškovoti žy 
dams išvažiavimą iš Sovietinio 
“rojaus”.

Įdomu, kas ir kokiais judėji-- 
.mais rūpinasi išbraukti iš Gula 
go kaceto laisvės kovotoją kan
kinį Balį Gajauską, kuris jau 
yra sulaukęs 50-ties metų, iskan 
kintas Sovietų Sąjungos KGB 
agentų. Jis 'jau kartą buvo nu
teistas sunkiesiems darbams Gu 
lago kareluose 25-kiems me
tams, bet, kankinamą bausmę 
atlikus, Maskvos agentai, suvai 
dinus teismo komedją, jį vėl pa 
kartitinai įkišo į kacetus dar pen 
kiolikai metų, kadangi jis dar 
nebuvo “išgydytas iš tautinės 
nepriklausomybės troškimo”.
Prancūzijos atominiai ginklai

Diplomatinių sluogsnių 
nuomonės

Diolomatin’ai sluogsniai Mas
kvoje mano, kad direktoriaus. 
Crawfordo suėmimas, užmeti
mas šnipinėjus vienai JA Vals
tybių pasiuntinybės tarnautojai 
pereitais metais, kad ji buvusi 
ČIA agentė, yra tik rusiško tipo 
kontrapriemonės, kai buvo iš
aiškinta Kremliaus šnipinėjimo’ Paryžius, — Prancūzijos ato- 
įtaisų lizdas Amerikos pashmti- minių ginklų pajėgumas padvi- 
nybėje ir kai buvo suimta du ru- gubės 1979 m. O iki 1988 metų 
su šnipai Amerikoje — Sovietų patrigubės. Tai paskelbė Pran

cūzijos gynybos ministeris Yvon 
Bourges, atsakydamas į Gaulis 
tų Partijos reikalavimą, kad bū
tų statoma daugiau atomu varo
mų ir atominiais ginklais gink-

delegacijos tarnautojai prie 
Jungtinių Tautų.

Mokestinė “revoliucija”

Kalifornijoje vykusiai praves
ta mokestinė “revoliucija” gavo 
rimtą atgarsį visoje Amerikoje. 
Jau trisdešimt devyniose Ame
rikos valstijose mokesčių mokė- 

1 tojai kelia nebekabutėse, bet 
j rimtą revoliuciją, jų tarpe įs
kaitant ir Illinojaus valstiją.

Mokesčių mokėtojai, suradę 
įstatymo keliu būdą suvaldyti 
biurokratų apetitus, balsavimo 
keliu lapkričio mėnesyje mano 
pravest konstitucinį priedą, ku
ris užšaldytų dabar esančius 
nejudomo turto mokesčius ir 
kad politikieriaribiurokratai ne
begalėtų jų daugiau kelti.

Politikieriai dabar griebiasi 
prieš mokesčių mokėtojų pastan 
ges jfąsdinimo priemonių. Jie

luotų povandeninių laivų — nar 
laivių.

Pasak - minlsterio, Prancūzi j a 
turinti penkis atomu ginkluotus 
nariaivius ir kurie 1979 m. bus 
sumoderninti ir apginkluoti M-3 
raketomis,' kurios galis nešti 
kiekviena keletą atominių gal- 
vučių.

J. T. taikos daliniai 
K»pro saloje

New York, — J. T. taika pri
žiūrinčių dalinių Kipro saloje bu 
vimo terminą yra pasibaigęs, bet 
2,500 iš įvairių šalių sudarytas 
kareivių dalinys ir toliau tebe
eina savo pareigas.

_  ______ _ J. Tautų saugumo taryba kiek, 
brvfts dirtlrtoriuę - . McOarrrrttk AtatHs daug bedarbių j tarpusavyje - pasigin^jusi, IŠ

REIKALAUJA SANKCIJŲ 
PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ
KOPENHAGA. — -‘Abend

post’* praneša, kad Britanijos 
advokatas, gynęs Orlovą, rei
kalauja, kad visas pasaulis tai- 

. . ... i • i • 1 kytu Sovietu Sąjungai sankci-plakatus, kuriuose buvo sveiki- . ' . . . ; , n. ujas.Teisminkas John McDonald 
Sacharovo vardu įvykusioje 
žmogaus teisių konferencijoje 
Kopenhagoje reikalavo taipgi 

[paskelbti ir įvykdyti 1980 me
tais būsimos Maskvoje sporto 
olimpiados boikotą, nutraukti 

ryžius, visus

namas Amerikis prezidentas, ki 
ti dėkojo už susitarimą, o tre
tieji sveikino Panamos premjerą 
Omar Trujillo, turėjusį kant
rybės paskutiniais keturiolika 
metų vesti pasitarimus.

Minioje, paruoštose pl at for- j visus mokslinius 
mose. dalyvavo Panamos it kai. sportininkų bei mokslo žiniomis 
mynįmu. valstybių atstovai. įPą j>a^keitimus£aipgi- kultūrinius, 
namą suš&rido pehkerių valsty- ir su6rganizuofi^*vnso pasaulio 
bių prezidentai, kad galėtų savo parlamentarų komisiją, kuri is- 
akimis pamatyti Amerikos pre- j tirtų visų Sovietų Sąjungoj esan 
zidentą, pasirašantį naują su-įčių kacetų ir kalėjimu sąlygas, 
tartį ir pasiklausyti jo tariamus —--------
žodžus. Prezidento Carterio žo
džiai giliau krito į klausytojų pos (HEW) federalinės įstai- 
širdis, ir naujai pasiraštyas gos daugiau kaip 300 tarnautojų 
ir patvirtintas dokumentas įti-jaugaulingai ėmė teikiamas stu-

— Sveikatos. Švietimo, šal

kino pasirašymo ceremonijose 
dalyvavusius atsakingus parei
gūnus, kad jau keičiasi santy
kiai tarp šiaurės ir Pietų Ame
rikos. Buvo vedama labai stipri 
agitacija prieš šios naujos su
tarties pasirašymą, bet ji nepa
dėjo. Plojimams nebuvo galo, 
kai prezidentas Carteris per 
mikrofinus miniai pasakė:

— Mes pasižadam laikytis sa
vo pasižadėjimo: gerbti suvere
nines jūsų teises ir laikytis nesi
kišimo į jūsų reikalus principi.

i

dentams paskolas ir taip metų 
bėgyje vieni išėmė nuo 5,800 
dolerų, kiti sugebėjo išgautrnet 
iki .*10,000 dolerių. Ar jiems te
ko už tai atsakyti, pranešime 
nieko nesakoma.

Brangsta kreditas

Washington, — Kovojant su 
infliaccija, federalinė rezervų 
taryba stengiasi sumažinti apy
vartoje esantį dolerių kiekį, įsa
kydama bankams padidinti pi
nigines atsargas. Iš antros gi 
pusės, piniginių paskolų parei
kalavimas yra padidėjęs. Skoli
nasi bendrovės biznio reikalams, 
praplėsti įmones, skolinasi jų ir 
namų statybos b-vės bei priva
tūs piliečiai pirkdamf namus.

šie ir panašūs atsiradę pinigų 
rinkoje reiškiniai ir verčia ban
kus imti didesnį nuošimti už 
teikiamas paskolas.

Komerciniai bankai už pasko
las ima 8 3'4%. o taupymo ir

Pagrind nę kalbą prezidentas 
Carteris pasakė angliškai, ku
rią dauguma klausytojų supra
to, o.kas nesuprato, tai ten pat 
jiems buvo išversta ispaniškai, 
bet viršuje pacituotus žodžius 
prezidentas pasakė ispaniškai. į

Kaip aikštėje taip ir visoje 
sostinėje šiomis dienomis tvarką 
palaikė Panamos kariuomenės 
daliniai, glaudžiai bendradar
biaudami su policija. Premjeras j 
Trujillo pareiškė, kad preziden-j skolinimo b-\ės daugiau, 
to vizito metu nebus jokių nėra 
mumu ir niekas nekels protestų. Igijos premjeras Thie-
Nedidelė studetntų grupelė ke- demans. ištisus metus pavaldęs 

-• - - kraštą, ketvirtadienį įteikė ka-
I raliui atsistatydinimo pa reiški

mą. Koalicinės partijos negali 
susitarti dėl ateinančių metų 
biudžeto.

lė nerimą penktadienį, bet susi
rėmimo metu buvo pavartoti 
ginklai ir triukšmaujantieji bu-j 
vo suimti. Į sostinę iš kalnų bū
vi nusileidę vietos ūkininkai, 
premjero Trujillo šalininkai.

Prezidentas Carteris nežinojo, 
kad į Panamą atvyko Venezue- 
k>s, Kolumbijos. Meksikos, Jamai 

t 
CT-l t i r —•-=. r II ■ —n I*r—---
nijos atstovui nedalyvaujant, pa 
sistengė taikos dalinių mandatą 
dar pratęsti šešiems mėnesiams. 
Jie taiką.saloje prižiūri ir sau- 
gd’ jiu 14 metų.

kos ir Costa Rikos prezidentai. 
Prezidentas pareiškė norą pas
pausti jiems ranką ir pasikeisti 

{keliais sakiniais. Prezidentas su
sirinkusiems pabrėžė, kad prade 
ta nauja era ne tik tarp Pana
mos ir JAV. bet tarp JAV ir vi
sos Pietų Amerikos. Reikia tik 
tai gerbti pagrindines žmonių 
teiseą, v e į



kas radikaliai pasikeičia . . . 
Kiekvienas lankytojas, šviesi m- 
lis turi aiškiai supranti, kad kan
dis pasiryžo eiti naujij keliu”. 
Tie Gedvilo žodžiai, pasakyti 
Lietuvos mokytojams, įsakmiai 
juos įpareigojo: niekinti, kas 
reiškė tautinę ir religinę Lietu
vą; aukštinti, kas reiškė komu
nistinę Rusiją, šių gairių ture-

Grįžus Krėvei iš Maskvos, 
Paleckis sukviestame vyriausy
bės posėdyje paskelbė “liaudies 
seimo” rinkimų datą — liepos 
14 d. V. Krėvė-Mickevičius su 
E. Galvanausku atsistatydino, 
bet tas iš Maskvos padiktuoto 
plano nė trupučiu nepakeitė. — 
Komunistų partij?., nors rinki
muose ji valdi n* tikrosios ir 
vienintelės šeimininkės vaidme
nį, žmonių apgaulės sumeti-' 
mais savo tikruoju vardu nesi- 
vadiuo, o prisidengė neįtartina 
skraiste — pasivadinusi Darbo 
Lietuvos Sąjunga. Į vienintelį 
renkamųjų sąrašą apgaulei su
vaidinti — įrašė keletą populia
resnių aktorių, gydytojų, rašy
tojų. — Prieš rinkimus spau
doje buvo paskelbta: “Kas ne
balsuoja — yra liaudies priešai. 
Tokiems asmenims nėra vietos 
darbo Lietuvoje”. Ūkininkams 
taikomoje propagandoje skelbė: 
“Mes raginame neklausyti ne
pagrįstų gandų, skleidžiamų 
liaudies priešų, kad liaudies vy
riausybė vers stoti į kolchozus 
ir kad ji persekios tuos, kurie 
išpažįsta savo tikėjimą”. Rin
kimų dieną mažai kam tepasi- 
rodžius balsavimų būstinėse, 
rinkimai buvo pratęsti dar vie
nai dienai. Milicijai buvo įsaky
ta nebalsavusius varu atvaryti. 
— Po rinkimų valdžia paskel
bė, kad rinkimai vyko laisvai, 
ir į rinkimų būstines žmonės 
plūdo entuziastingai. Buvę pa
duota 1.386.599 halsai, arba 
95,1% turėjusių teisę balsuoti. 
Iš tikrųjų gi paties Paleckio in
tymiu pareiškimu balsavo tik 
15-16% balsuotojų. Iš 79 “iš
rinktų” atstovi! buvo 58 parti
niai komunistai.

Po rinkimų partija ir vyriau
sybė ėmė atvirai skelbti “dary
bų liaudies” griežtus reikala
vimus, kurie prieš rinkimus 
buvo nuslėpti arba melagingai 
paneigiami. .
J Čia iškeltinas labai svarbų^.. g?ažu,, šiąpdien—įiauru; yis- tu (NKVD instrukcijos prieš- 
* - L iŠ iC* - S- -V >, n. ‘ -< Ixrf, •

žius ir valstybinė emblema; iš 
programų išmesta tikyba ir įve
sta rusų kalba ir, Stalino kon
stitucija; vietoj Lietuves.himno 
—- internacionalas. Iš bibliotekų 
išimtos režimui nepriimtinos 
knygos. Mokiniams perauklėti 
organizuojami pionieriai, kom-

nedelsdamas pareiškęs: “Tik 
pamėgingite. Yra priemonių da
ryti taip, kaip mes norime, o jų 
mes pakankamai turime”. — 
Tai va kaip “laisvai” ir “demo
kratiškai” Lietuva įsijungė į 
garbingąją Tarybų Sąjungą!

Po “demokratiško” seimo, 
vykusio liepos 21-23 dienomis 
Kauno Valstybės Teatre, pasku
tinis Lietuvos įjungimo aktas 
buvo atliktas Maskvoje 1940 
m. rugpjūčio 3 d. Sovietų Są
jungos aukščiausiajai tarybai 
nutarus “patenkinti Lietuvos 
prašymą” ir priimti ją į Sovietų 
Sąjungos šeimą. — Ruvpiūčio 
25 d. buvo paskelbta sovietinė 
Lietuvos konstituciją.

Šalia materialinės Lietuvos 
kultūros, ypač žiauriai nuo dra- vadovavo komisaras vyr. mjr, sakymai — vieni rusų, kiti lie- 
koniškos sovietizacijos nuken- Gladkov ir jo pa vaduko jas 
tėjo dvasinė Lietuvos kultūra.] mjr. Bykov. Apskrityse saugu- 
Apie anarchiškus komunistinės 
valdžios užmojus garsiai prabi
lo vidaus reikalų ministeris M. 
Gedvilas Lietuvos mokytojų 
suvažiavime Kaune 1940. VIII 
14: “Pas mus vyksta didžiausia 
socialinė revoliucija . . . Toji re
voliucija verčia mus visas ver
tybes pervertinti. Tai, kas va
kar buvo kilnu ir gerbiama, 
šiandien atrodo žema ir panie
kinimo verta; kas vakar buvo.

mijos smurtu.

1 mo priekyje buvo taip pat’^n- 
kavedistai rusai.; Pagal jų ūsą* 
gymus ir nurodymus formaliai 
veikė saviškiai — A. Sniečkus 
kaip saugumo departamento 
direktorius, A. Guzevičius kaip 
vidaus reikalų komisaras.

Deportacijos iš Pabaltijo kra
štų buvo suplanuotos Maskvoje 
iš ankstu — 1939 m. spalio 10 
d. savi ta rpinės pagalbos sutar
ties su Lietuva pasirašSmid me-

*
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKDMHflAJ
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys) ;

LIETUVIŲ ARCHYVAS '

Bolševizmo metai

Snudaitis, būdamas nepatenkintas sovietinės val
džios įsitvirtinimu Lietuvoje, visą savo DVRA (RKKA) 
buvimo laiką sistemingai vedė antisovietinę agitaciją: 
šmeižė gyvenimą SSSR ir Raudonąją Armiją, reiškė ne-- 
pasitenkinimą tarnyba Raudonojoje Armijoje.

Būdamas nepatenkintas tarnyba Raudonojoje Arini 
joje,drauge su raudonarmiečiais Čulitka, Domijonaičiu 
ir Steponaičiu buvo sumanęs bėgti į vieną kaimynine 
valstybę, nekartą svarstė iš dalies pabėgimo klausimą.

Remdomos išdėstytu, Karinis Tribunolas pripažino 
Snudaitį padariusį nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 
19-58Tb ir 58-10 1d. str. str., vadovaudamos RTFSR BPK 
319 ir 320 str. str.

į nuteisė;
Snudaiti Antaną, Juozo sūnų, už jo padarytus nusi- 

j kaitimus pagal RTFSR BK 58-lb, turint galvoje, kad pa- 
bėgimas nebuvo įvykdytas ir dėl to pritaikant RTFSR 

| BK 51 str. nubausti (10) dešimčiai metų laisvės atėmimo 
I 'pataisomųjų darbų stovyklose ir susiaurinti (5) penke" 

4 riems metams politines teises, be.konfiskavimo turto ka' 
Iš gėlių ciklo — aliejus 1974 dangi nuteistasis jo neturi.

Didžioji Lietuvių Tautos Tragediją
(Tęsinys)

A. Garmaus pareiškimas apie 
jo atsilankymą pas Dekauozo- 
vą liepos 17 d. pasitikrinti gan
dų dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Iš jo kyšo aiškus ir nebe
slepiamas okupantų atstovo gra-jjo laikytis visa mokyklinė p rak 
sinimas ir teroras. — Į Gar
maus paklausimus, dėl neprL 
klausomybės Dekanozovas nu
sišypsojęs ir atsakęs: “O ar jūs 
matote, kas vyksta už lango?.. 
Matote, jei jau ne ši minia, ku
ri nušlavė jūsų nepriklausomy
bę, tai šie tankai redo, kad Lie
tuva jau nebegali būti nepri
klausoma’.’. — Kai Garmus pa- jaunimas. Mokytojams perąu- 
reiškė nebalsuosiąs už Lietuvos!kieti įvestas komunistinis švie- 
prijungimą, Dekanozovas į tai tinias. Pakeista ir pati moky

klos sistema, sekant sovietinį 
pavyzdį: vietoje pradžios ir 
aukštesniojo mokslo 13-kos me
tų sistemos — įvesta 10-ties me
tų sistema, trejais, metais nuže
minant bendrojo lavinimo ly
gi. — Pagal parsivežtus nurody- | 
mus, sovietinę" mokslo- metų | 
skaičiaus sistemą praeitais me- I 
tais bjuvo užsimojęs įvesti ir LB 3 
švietimo “ministeris” kai/ ku
riais departamentų direktoriais. 
Bet sukilusi reakcija tarybiniu 
keliu pasinešusį žengti revudiu- 
cionierių kol kas pritildė.

Okupavus Lietuvą, genocidas 
buvo vykdomas raudonosios ar- .sovietinio- elemento likyjdavi- mo nariai.

sovietizacįja, mui->Liekoje, Latvijoje Jr Es- 6. Buvę politiniai banditai,, 
saugumo (sutrumpintai vadina rijoje, ^agal tas instrukcijas baltosios ir kitų prieš tarybinių 
mo NKVD) teroru. Saugumui, vėliau bmt) rašomi detalesni į- armijų savanoriai.

. . _ . ,Q.A /- ^braukti is komunistų ]egįjai 72-jų valandų laikotarpyje nuo momento, kai spren
tuvių vardu: A.-Snieckaus 1940. partijos ir komsomolu nusikal- & J r
V Y^Y ** A *^5 * T 1

Bausmės laiką Snudaičiui apskaičiuoti nuo 1941 me- 
j tų vasario 18 dienis. “ _•

Sprendimas gali būti apskųstas per XI Ąrinįjos'^a; 
rinj Tribunolą SSSR Aukščiausiojo Teisino-Karinei Ko-

VII. 7, A. GuzeyiSaus įsakymas tusieji partijos nariai, 
tų pačių metų XI 28 apie anti- 
sovietinio elemento sąrašų su
darymo trūkumus. Rusiškųjų 
budelių įsakymai tuo pačiu reir 
kalu buvo parašyti: Gladkovo 
1941. IV. 16 ir V. 17, Serovo 
1941. VL 14 — apie antisovie- 
tinio elemento suėmimus ir de
portavimą).

Žinias apie anris^vietinį ele
mentą rinko per partijos na
rius, komjaunuolius, namų val- 

. dytoj us, specialioj užverbuotus 
agentus kiekvienoje įstaigoje, 
įmonėje, profesijoje. — Prieš 
sovietiniu elementų buvo laiko
mi: “1. Visi buvę prieštarybi- 
nių politinių partijų, organiza
cijų ir grupių nariai: trockinin- 
kai, dešinieji eserai, menševi
kai, socialdemokratai, anarchi
stai ir pn. ’ ‘ ;

2. Visi buvę ta utini ų-šovinis- 
tinių prieš tarybiniu partijų, or
ganizacijų ir grupių nariai: lau- 
lihihkai, jaunalietuviai, volde-

" 1J v • . »
i-’ matininkai, liaudininkai, krik- 
JĮščionys demokratai, nacionalis

tų teroristų “Geležinio’ Vilko” 
organizacijos nariai,’ katalikų 
teroristų VBaĮĮąjo Žirgo’? orga
nizacijos nariai, studentų akty
vistų korporacijos nariai, šaulių 
sąjungos aktyvas ir pn.’ ’ T

3. Buvę žandarai, policinin
kai. buvę tarnautojai, politinės 
ir kriminalinės policijos ir ka
lėjimų prižiūrėtojai;’ - . • -

4. Buvę caro l>ąltosios, PeU 
liuri^s ir kitų armijų kąrininkak

5. Buvę-Lietuvos ir Lenkijos miestui 
armiją karininkai ir karo teis- “klaidą”.

8. Visi perėjūnai, politiniai 
emigrantai, reemigrantai, re
patriantai ir kontrabandistai.

9. Visi svetimų valstybių pi-i 
iieciai, svetimų firmų atstovai,į 
svetimų valstybių ištaigų ben- j 
dradarbiai, buvę svetimtaučiai; I 
buvę užsienio valstybių, firmų, 
koncesijų ir akcinių bendrovių 
tarnautojai.

10. Asmenys, privačiai susi
rašinėja su užsieniu, pasiunti
nybėmis ir konsulatais, espę-| 
rantihinkai "ir fiTalėĖStaf.
"11. Buvę valstybių departa
mentų tarnautojai (nuo refe
rento ir aukščiau).

12. Buvę Raudonoje Kry
žiaus darbininkai ir Lenkijos 
tremtiniai.

13. Įvairių konfesijų dvasi
ninkai, sektantai ir religinis ak
tyvas.

14. Buvę bajorai, dvarinin
kai, pirkliai, bankininkai, pre-

dimo nuorašas įteiktas nuteistajam. _. j
* * ‘ ' 1 '* • ’ -i * ' A” .

Originalas su reikiamais parašais. ■ - j

‘ Nuorašai-tikras:

j.

(XI Armijos K. T. išvažiųojamofuos’ s^ijpĮį; ;ąnV 
spaudas) . . "

- * Nuorašas

Sovietinių Socialistinių Respnblikų Sąjungos van' 
du < ' Y' 'f

Karinis Tribunolas išvažiuojamoje serijoje Vilniaus 
mieste, susidedąs iš pirmininkaujančio -2 rango karo ju
risto Bezgino ir narių: vyresniojo leitenanto j^hępv§kio

rąme teismo posėdyje išnagrinėjo kaltinamąją bylą Nr.
ivai, p/ui rx-ixcAji^ uai minu »n.<^i C“ V ' **

kybininkai (kurie naudojasi 0092 29 ŠK. 184 ŠD atskiro pionierių bataliono Kktinip ser
___ ____ J_____ '__  J___ 1____\ • ’____ •__  1 fsamdomu darbu). įmonių val
dytojai, viešbučių ir restoranų 
laikytojai. (Biržų NKVD vir
šininko P. Liso raštas 1941. I. 
30).

— Welfare čekiai yra siunčia* 
mi New York mieste kaliniams, 
kurie metuose atseina $270,000. 
Vienas kalinys tokių čekių ga
vo $1,300 sumoje 8 mėuesių.bė- 
gyję. Riti kaliniai siunčia tuos 
čekius savo motinoms, het jos 

nepraneša apie šią

žanto — ~
Mandrijausko Stasio, Prano sūnaus, gimusio 1917 

metais Ekaterinoslavlyje, kilusio iš valstieŽio, darfeinin- 
ko, lietuvio, SSSR piliečio, nepartinio, su žemesniuoju.iš' 
silavinimu, nevedusio, jo žodžiais neteisto, Lietuvos ka
riuomenėn pasaukto 1939 metų gegužės mėnesį, už'nusi
kaltimus, numatytus RTFSR BK 19-58-lb ir 5810 str. str.

Parengtinio ir teisminio tardymo duomenimis Ęari 
nis Tribunolas nustatė: 7 L

Mandrijauskas, bijodama^ pęrsjgkioįįmo ir atsako
mybės už 1940 metais gruodžio mėnesį surengtas yeįįgi- 
nes apeigas ir paveiktas savo dalies atskirų asmenų, da
lies gydytojo ir kitų, kurie patarė Mandrijauskui 'bėgti 
iš SSSR ribų, sumanė, nelegaliai; pereidamas valstybės 
sieną, pabėgti į vieną kaimyninę valstybę. Į vįeną kapi
talistinę valstybę pabėgimo planą Mandrijauskas nekar 
tą svarstė su^šneideriu ir kitaia ' ,

Mandrijauskui pareikštas kaltinimas dėl vedimo an
tiso vietinės agitacijos, teismo posędyję/neįyuyn ^tvįrjin 
tas. ų ’•<: 7 •/

Remdamos išdėstytų, Karinis Tribunolas pripažino 
Mandrijauską padarius nusikaltimą, numatytą IITFSR 
BK 19-58-lb str., vadovaudamos PvTFSR BPK 319, 320 ir 

326 str. str. : '

j ' nuteisė: <
Aland r i jaus ką Stasį, Prano sūnų, pagal RTFSR BK 

59Tb str. pritaikius RTFSR BK 51 stę., kiek pąhęgimas 
už SSSR ribų nebuvo įvykdytas, atimti pataisomųjų dar
bų stovyklose laisvę dešimčiai metų ir susiaurinant politi
nes teises (5)penkeriems metams, be konfideavūpo-tur
to, kadangi jo nuteistasis neturi. . ., ^4

Pagal RTFSR BK 58-10 str. 1 dalį Mandrijaueką Sta
sį, Prano sūnų, — išteisinti.

(Bus daugiau}

I- CWCMO % UXMondiy, tens, T9T8



Detroito naujienos ak ivaibdiue ideologinės25 d Onos ir Česiu išadę ik ų gra 
žioje sodyboje. Susivienijimo ir^ 
Sandaros narės kruopščiai ruo
šiasi priimti svečius. Malsią ga 
mins Elzbieta Jodiuskknė ir Bi 
rutė Januškienė. Maistas bus 

. Hvairus: kugelis, cepelinai, kal-
..... ;dunai bei įvairus pyragai prieiai. Kiekvienas f •kavutes. \ yrai parūpins gėri

mus. Bus laimėjimų stalas ir 
kiloki žaid’mai, svečiams ne
bus kada nu J lodžiauti.

Rengėjai maloniai kviačia 
Detroito ir apylinkių bei Wind
sor© lietuvius gaus;ai atsilan
kyti, vi i būsite priimti ir pa
vaišinti.

— Pranešama, kad Lietuviškų 
Antanui Pet~ Melodijų radijų valandėlės re- 

rašan-jdaktorius pranešėjas Alber-
I tas Misiūnas nuo birželio 12tos 

meninė;dienos išvyksta atostogų,kurias 
-skudu 

amžiaus 
mergaitės: Vytė ir Rūta šnapš- 
tės ir P. šostukaitė. Joms vado
vavo Algirdas Vaitekaitis. Pik- 
nikauti diena 
graži, visi buvo labai patenkin
ti. Norėčiau pastebėti, kad šei- 

parengimo mininkas A. Grigaitis yra me
no mėgėjas, jo namo sienos de 
koruotos jo paties darb i kūri
niais.

Aušros Lituanistinės mokyklos gražioje sodyboje, po šimtmeti 
mokslo metų užbaigimas

/ Mokslo metų užbaigimas įvy- 
birželio mėn. 16 d. ^’„Anta

no parapijos patalpose. Daly va 
‘vo mokinių tėvai ir būrelis jų 
‘draugų bei artimų, šiais metais 
Aušros L»tuanistin:je mokyklo- 

jje mokinosi 8 vaikai, nuo pir- 
Tno iki 7 skyriaus. Mokyklos ve- 
,dėjas mokytojas Antanas Vai
tėnas ir mokytoja Cicilija Jip-’ 
s ji. Mokslo metų užbaigimui įu* j

niais ąžuolais. Susirink- gražus
būrys sąjungos narių ir prijau-j^ 
čianšių draugų, 
beno patys sve
grupelė ajiklojo savo stalą su 
maistu ir gėrimais. Buvo išger-! 
tas tostas už mielus. Šeiminiu-Į 
kus Š. ir A. Grigaičius, |<*:<hi- 
sius pasinaudoti gražia so<lvba 
ir sugiedota ilgiausių metų. A. 

.Grigaitis šiomis dienomis išėjo 
į pensiją.Sugiedota Ilgiausių me 

k ir varduvininkams Anta-1
.buvo suruošto meninė progra nanLS> kurie išvykoje dajvvavo:I 
.melė su deklamacijomis ir gies.A„|anui Vailėnui. Amą 

A’i rauskui ir šias eilutes 
ciam.

Išvyk tje pasiroilė ir 
programa, kurią atliko 
eiais trys mokyklinio

girdas Vaitiekaitis. Mokslo bai
lino diplomus įteikė mokyklos 
vedėjas Antanas Vaitėnas se
kantiems mokiniams: Natali
jai St. John, Vilijai Teličėnai- 

.tei, Algiui Nemaniui, Vytei 
šnapšytei, Rūtai šnapšytei, My 
kalni, Kristinai ir Morkui Maul 
ding.

7 Tėvų komitetą sudar i pirm. 
-Marijonas šnapšys, j 
Ivadovas Algirdas Vaitiekaitis 
^narys -Stasys Račiukaitis.

A. L. Tautinės Sąjungos 
Detroito sk. išvyka

. Išvyka įvyko birželio 11 
Salomėjos ir Albino Grigaičių1

prakais rytinėse valstijose. Prie 
radijo mikrofono gris liep <> 3- 
čią dieną.

- šauliai švyturieeiai “Pilė
nuose” birželio 21 d.. šeštadie-

pasitaikė labai Į nį ruošia Jonines. Vakare tem-

ir

d.
Susivienijimo 352 kp. ir 
Sandaros 29 k p. išvyka

Išvyka įvyks birželio meru

KNYGOS ANGLŲ KALBA
<**■ A Jomlma, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intvoiių nuučytii 

įprašymal. paimti U gyvenimo. Lengva* rtillus. gyva kalba gražiai iš'ioiptt
“lou pat Kalni S2J0. i t

< Dt. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istcrljot 
cMatzaukz nuo p»t senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 14?

rainuoja $2.00. » -tižgl

stanl bus užkurtas laužas su 
menine programa, vaišės ir 
paparčio žiedo ieškojimas. Visi 
delroitiečiai kviečiami atsilan
kyti ir su šauliais paben<lrauti. f

Ant. Sukauskas t
Prof. Adomo Varno portretasM. ŠILEIKIS-

STOKIT! TEISMAS EINA

nei cista kviesti 
liudininkų, jo artimie- 
neleista proceso metu 

užsčrašinėjimų.

Andrėj SailiarOvas su žmona. įdarė
/•prašau mane praleisti,” papra-'nepakantos pamoka... Stalino 
šė Sacharovas. “Tarybinė teisė laikais ta nepakanta sunaikino 
skelbia, kad kiekvienas pilietis: tarybinę kultūrą ir m kslą. Aš 
turi teise būti teismo salėje<ėsu už ideologijų pakantą (to- 

et perskaitomas lei :m
sprendimas”. 

I
1 Prie teismo durų įvyko susi- 
stuimlvmas ir Sacharovai bu
vo areštuoti už “žalingas chuli
ganiškas išdaigas”. Po penk ų 

j valandų juos paleido net arešto 
( protokolo nerašę. O teismo salė- 
!je perskaitytas sprendimas, 
įkurs jau buvo paruoštas dar 
prieš pradedant bylą svarstyti. 
Kaltinamajam 
saw

i šiem s
Įdaryti jokių
Į Dviem jo sūnums iš pirmosios 
santuokos sukonfiskuoti kase
tiniai magnetofonai. Irina nusi
vesta į kambarį, kur trys poli
cijos pareigūnės, trims pareigū
nams dalyvaujant, jas nuogai 
išrengė, ieškodami ar neturi 
kur magnetofoną paslėpusi.

į “Man nuvilko viską, išskyrus 
liemene ir perfiumus”. “O tie 
ponai net į šalį nenusisuko”, po 
kratos pasakojo Mi'S. Orlovie
nė.

leranciją).”

Po pusvalandžio kallios tei
sėja Liubicncova ‘langelio 
disidentinių ir politiniu bylų ve
teranė, p< į traukė nuteistojo 
kalbą *r paskėlliė sprendimą 
12 metų . . .

Tai buvo tik pradžia. Sekan
čią dieną po penkerius melus 
nuteisti du gruzinai, kaltinti už 
įsteigimą skyriaus Helsinkio 
nuturimų laužymams sekli! 
Vienas iš jų prisipažino gauda
vęs “kenksmingos medžiagos” 
iš buvusio JAV ambasad s Mas
kvoje valdininko. Toskenksmin- 
gos medžiagos tarpe buvusi vie
na Solženicyno knyga ir vienas 
numeris žurnalo “Kontinent”...

Toliau seks panašūs te ismai:

Neseniai areštuoto 21 metų 
amžiaus ligoninės sanitaro Alek
sandro Podrabinko, kaltinamo 
paskelbimu dokumentų apie 
piktedarybes kankinant psichi
atrinėse uždarytu kalinių;

Parodomas (spėk taktinis)
teismas plačiai žinomo disiden
to Aleksandro Ginsburgo 41 me
tų amžiaus poeto, kuriam teis
mo sprendimas numatomas 
kaip Orlovui. Procesas, spėja
ma, prasidės dar šį (birželio) 
mėnesį.

Pagalau iš eilės teismų seri
ją vainikuos jau seniai ruošia
mas teismas 30-mečiui Anato
lijui ščaranskui, kurs kaltina
mas net “valstybės išdavimu”. 
Tuo paragrafu kaltinant gali“

I Prokuratūra pristatė 21 liu
dininką — lagerių kalinių, gy
dytojų ir žydų kilmės piliečių 

Reportažas kaip Maskvoje buvo nuteistas žmogus — visi jie turėjo liudyti, kad 
Orlovo nusiskundimai, jog lau
žoma teismų procedūra, yra be 
pagrindo. Pagaliau leista pasa
kyti žodi pačiam teisiamajam. 
Jo kalba buvo pertraukiama šū
kavimais iš salės, pavyzdžiui: 
Nemokink mus padorumo, o tik 
pasakok apie savo nusikalti
mus”, k

Occupational Safety and 
Health Administration — OSIIA 
reikalauja, kad King Ranch e- 
sančioje valstijoje irtu- gynėjas Jurijus Orlovas 
nncioje 900,000 akrų butų jreng-, - 37 1 1
ta kaubojams ir laukų darbinin-j Apie paskutinį “liaudies teis- viešosios nuomonės pasipikti- 
kams prausyklos ir išvietės su mo” Maskvoje posėdį kuriame} nimą. Disidentai, užsienių kore- 
begančiu vandeniu, kur nerei- buvo paskelbtas to teismoĮ spondentai ir Amerikos diplo- 
klų žmogui toliau eiti kaip 10 sprendimas, New Yorko savai-į matas visiškai nebuvo įleisti į 
minučių. Tuo atveju tenai tek-1 tinis “Newsweek” paskelbė pla- teismo salę. “Argi čia nėra teis
tų įrengti pastovias 9 mil. prau-jtesnį reportažą.
syklas ir 9 mil. išviečių. Teismas jau buvo pasiruošęs klausė milicininko JAV amba-

-----------  skalbti sprendimą. I sados Maskvoje pirmasis sekre-
Teisiamąjį Jurijų Orlovą, 53 torius Richard Comb. “Tik su 

pakvietimais”, atsakė šori etų 
pareigūnas.

Vienas Amerikos korespon
dentas pareiškė KGB agentui, 
kad net Stalino laikais laikraš
tininkams buvo leista dalyvau
ti parodiniuose procesuose. 
Taip, atsake “kagebietis” — 
“bet Stalino laikais mes tokių 
neturėjome”, pamojo jis ranka 
į didelį būrį disidentų ir Vaka
rų spaudos bendradarbių.

Vienas iš žvmiausiu žmonių, 
protestavusių prie teismo pasta
to, buvo Nobelio Taikos Premi
jos laureatas fizikos profesorius

mas atviromis durimis?” pa
syklas ir 9 mil. išviečių.

Dr. Jučus B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy L — Vokiečių Spiegei tvirtina, 
p^įįe£?mL.U) ^9 UetuYcw valstybės ir jos kaimynų istoriją Į kad Erfurto 800 ūkininkų apsi-įmetų amžiaus, įvedus į teismo 

ginklavę bonkomis ir alaus sti- salę, jo sūnus Dimitris šukte- 
klais, pusantros valandos kovę-’rėjo: Teiveli, tu tikrai esi nga- 
si su vietos policija. Didoką da-jlėtojas šiame teisme.” “Salėje 
lį ūkininkų policija suėmė, bet; buvę pareigūnai vyriuką jė

ga išmetė iš salės, o Orlovo žmo
ną, smulkaus augumo 33 metų

,211 ptL Kiliu $3.00. Kietai* viršeliais $4.00.

Daiiįfnmi šin knygą yra tinkamog dovanos Įvairiomis progomis. Jas ii •• 
skitas knygas ginma įsigyti, atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 

perisidą. t :

1731 Salti Halfted Street, Chiefs, HL

lį ūkininkų policija suėmė, bet; 
700 minią tiktai policijos šunys 
pajėgė apraminti.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

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

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

Įjoję eilėje. Teisėjai Valentinai 
Liubiencovai pasirodžius, - Irina 
atsisakė atsistoti iš vietos. Ją 
privertė tai padaryti salėje bu
vę “visuomenės atstovai^ 
ne išnešė kaip bulvių maišelį”, 
vėliau pasakojo pati Irina.

Valentina Liubiencova ? per
skaitė sprendimą, kuriuo ;Orlo- 
‘ vas nuteisiamas.’ ištrėmime “už 
! tarybų valstybės šmeižirpą”. 
J “Jurai, Jurai, nesijaudink! 
•Laikykis!’’ sušuko Irina salėje; 
(“Kartu važiuosim NobebP'pre- 
jmijos”.

Orlovas yra sumanytojas ir 
steigėjas grupės, kuri kontro
liuoja Helsinkio nutarimų fvyk- 
dymą. Jo nuteisimas yra, tikri
ausiai, pirmas žingsnis naujos 
disidentų teismų serijos SSSR: 

•kas Washingtone sukelia'gilų 
susirūpinimą.

Eilėje daugelio protestų iŠ vi
so pasaulio yra JAV Valstybės 
Departmento pareiškimas, pat
virtinantis kad Orlovo nuteisi
mas “yra ryškus visame pasau

lyje priimtų žmogaus teisių 
normų išprievartavimas”:

Bet neatrodo, kad SSSR veik
sniai imtųsi į širdį tarptautinės

ENERGY

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų.
Buy •’fiar no targvot

DcfllteaBoiolooal

us . i 1 uo paragraiu k*
Paskutiniame žodyje Orlovas |ma bausti mirtimi, 

pasakė, kad šis procesas “pasi

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

_J0, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAOTOJOJkTSIMlNIMUS^ 
Dr.'A. J/Gussen“— MINTYS IR DARBA 1^259^psL, likučius 1905 

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir susi- 
rūpinimį ----------------------------------------------- -------

- DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grofia. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---------- —
Minkštais viršeliais tik ---------------------------------------------

Dr. A. A Gusmh — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAUR0S ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik -----------------
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nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.
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assio

Tit bu jtųf jHUal 1$
iKk* dldallu dirbu. Pirmi, jit J»- 
deii Jumx puiekti umeniiku jūsq 
uUimojimui. Anta, jie padedi M- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondas namams įsigyti.

Taupykite dabar*

Santaupoi, padėtos prie! 10 mtoe- 
sio dieną, neša nuošimčiu/ nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoe' 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės i^skaitof 
’teša

MENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

JHelrta 1922 meteli. T«L <21-8070
(ctalfoc pfetuoM Mamai automobiliams paatatytt.

MACMlONQt. CMICA9O •, ru.Mondajj Jun« lį 1978



K STRĖVA

redaktorius.

6

į savo kontrolę mūsų, politinį ko 
vos verksnį prieš tėvynės oku
pantą. Taip pat primena, kodėl 
jie aiškiai nepasisako (ir mano 
nuomone, kad tai, ypač fronti-

dabartinis
oficiozo “I

Kongreso atstovas Frank Annunzio šių metų birželio 14 die
ną pasakė pavergtą Lietuvą liečiančią kalbą ir pasiūlė kongre
sui priimti rezoliuciją, kuri įpareigotų prezidentą bei valstybės 
sekretorių iškraustyti iš Pabaltijos visas s metų karo jėgas, po
liciją, agentus ir Lietuvon atvarytus rusus kolonistus.

— Tokiu atveju labai gailiuos, kad be reikalo su-' 
trnkdžJau... Turiu garbės ąteiswkinIi. 
? ‘ — Kuris jūs, iš tiesų. 
KirfAovą j prieškambarį-

5 '“aTčechovasa
Iš rusų kalbos versta Jono Valaičio.

Neįprastinis
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. Reikalauja atšaukti sovietų karo jėgas 
iš Pabaltijo

Kongreso atstovas Frank Annunzio praeitą tre
čiadienį, birželio 14 dieną, atstovų rūmuose pasakė pa
vergtą Lietuvą, Latviją ir Estiją ginančią kalbą. Atsto
tas Annunzio, priklausąs keliems kitiems svarbiems at
stovu rūmų komitetams, ruošiantiems visai valstybei 

'būtinai reikalingus įstatymus, randa laiko ne tik pasu, . » ..... 1 sz . . • ... ’*

ti, kad joms būtų grąžinta nepriklausomybės ir suvere
ninės teisės. Trys Pabaltijos tautos galės atgauti savo 
teises tiktai tuo atveju, .jeigu sovietų karo jėgos, poli’ 

informūoti ,bet ir kongrese užtarti pavergtus lietuvius, j ei ja, agentai ir okupanto bendradarbiauto jai bus iš- 
Jatvius ir estūs.

Pirmiausia įjis priminė Amerikos kongreso atsto- 
-vams ir visam pasauliui, kad šių metų birželio 14 dieną 
-suėjo lygiai 38 metai, kai sovietų karo jėgos, ginkluo
tos tankais, šarvuočiais ir karo lėktuvais įsiveržė į Lie
tuvą, panaikino jos nepriklausomybę, pavergė visą tau- 

itą ir išvežė Į Sibiro taigas tūkstančius pačių geriausių 
-lietuvių, latvių ir estų.

•Iš Pabaltijo valstybių sovietų policija ir karo jė
gos išvežė virš 100,000 ramių ir gerų gyventojų. Jų Ii’ 

Ikimas dar ir šiandien nežinomas. Atstovas Annunzio 
-priminė, kad anksęiau„sovietų karo jėgos panašiai pa-vergė Gudiją, Š® Susijus karinį
zmynystėje gyvenančias tautas. Tūkstančiai ukrainie'!
-čių, gruzinų ir armėnų buvo išžudyta, jų turtas atimtas 
į ir atiduotas rusų komunistų administracijai.
; Atstovas' Annunzio, bendradarbiaudamas su kitais 
I panašaus galvojimo kongreso atstovais, paruošė rezo- 
"liuciją Nr. 406, kurioje keliami keli labai svarbūs da
lykai. Pirmiausia atstovas • Annunzio prašo kongresą 
: įpareigoti prezidentą ir valstybės sekretorių geriausiai 
I tinkamu Taiku imtis griemonių pavergtoms mažoms 
- tautoms gelbėti. Jeigu Sovietų karo jėgos ir policija 
; nebus išprašytos iš Pabaltijo, tai lietuviams, latviams 
; ir estams gresia išnaikinimo pavojus, 'kaip šiandien 
’jau baigiami naikinti gudai, gruzinai, ukrainiečiai ir 
’kitos sovietų valdžios pavergtos tautos. Veiklus demo- 
„ kratų partijos narys Frank Annunzio siūlo kongresui' 
; priimti rezoliuciją, kuri įpareigotų ne tik patį valsty- 

bės -prezidentą, bet ir valstybės sekretorių imtis prie’
= monių šiems dalykams įvykdyti.

JAV prezidentas ir valstybės sekretorius turėtų^

prašytos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tuo pačiu 
metu i Pabaltijo valstybes privalo būti sugrąžinti visi 
lietuviai, latviai ir estai, kurie okupanto buvo suimti ii’ 
išsiųsti prievartos darbams ir Į kalėjimus Prūsijos gilu
moje. Išvarius okupantus ir grąžinus išvežtuosius, pre
zidentas ir sekretorius privalo panaudoti visus infor
macijos šaltinius Lietuvos gyventojams informuoti 
apie teisę patiems tvarkyti visus savo reikalus.

Kongreso atstovas Annunzio pataria valstybės de
partamentui nepripažinti jokios tarptautinės komisijos 
kurios nutarimai vienokiu ar kitokiu būdu apkarpytų 
suverenines trijų Pabaltijos valstybių teisės ir nepripa-

Juozas Kojelis, 
’ Fronto bičiulių 
laisvę” redaktorius, persispaus
dino minėtame laikraštėlyje ba
landžio mėn. leidiny, dr. V. P. 
Dargio kalbą. Jis ją pavadino 
“Gėdinga kalba”, kodėl — nepa 
aiškino. Atrodytų, kad Juozas 
Kojelis, daktaro kalboje, lyg bū 
tų atradęs skatikinių bei stripti 
žinių pornagrafinių pliauškalų. 
Bet ją paskaičius joje pornagra

niais. Kodėl jie randa reikalo 
bendradarbiauti su MAkiračiais” 
kurie yra platinami ir okupuoto 

rje Lietuvoje. Tat, verta pa- 
kad supažindino su Šiuo tiesiu klausti Juoz^ Kojelj ar tokių
žodžiu, ne tik Fronto bičiulius,* faktų aikštėn iškėlimas padaro 
bet ir visus tuos, kurie skaito srėdmir?- kalbą. Man rodos, prie. 
“Į laisvę”. | dingai, būtų tada gėdinga, jei

Paktą savo kalboje pareiš būtų nuslėpta nuo visuome- 
kė, ko RX.Bendruomcnė sieką nės, ko matyt norėto? “Į laisvę” 
r kas jos priedai, kurie pasiry redaktorius.

Žę jos veikėjus diskredituoti ir j Pagaliau, ar ne tiesa, kad kai
ią sulikviduoti. I Fronto bičiuliai yra pasi-

Be to, iš daktaro kalbos pa- tarnavę LB-nės suskaldymui, 
aiškėjo, kad R. L. Bendruomenė Kas galėtų tai panrigti? Tai žl- 
per du metus pasiekė daug lai-’110 ir patys Fronto bičiuliai. Kas 

fijis nė mažiausio pėdsako. Ne-jmėjimų. Paaiškėjo, kad barzdu- 
jaugi, Juozui Kojeliui tokios kalt kineį Bu,ei nukrypus nuo jos tie 
bos, kuriose n.ira pornagrafijos, sioginių veiklos barų, ją nuvedė 
yra gėdingos? Tai jau būtų ne prie suskilimo. Ji kultūrinėje ir 
tik keista, bet dar daugiau.... švietimo darbe atsdūrė nuosmu 
Tiesa, pastaruoju laiku poma- kyje. 
grafija lietuvių literatūroje pa-' 
sidarė populiari, juk už porna- 
grafija nudažytus veikalus tei
kiamos net premijos.

Bet vis tik, šia proga, reiktų 
pareikšti dvigubą padėką: dak
tarui Vyt. Dargiu! ir redakto
riui Juozui Kojeliui. Daktarui už 
jo atvirą ir teisingą žodįjsuriuo 
jis atskleidė tą, ko dauguma 
mūsų visuomenės nežinoj’o. O 
redaktoriui, kad jis buvo šiuo i ninkams reikėtų) prieš bendra- 
atyeju tiek kultūringos dvasios, darbiavimą su pavergėjo samd1-

nežino, kad jų eilėse yra tokių, 
kurie kėsinasi Altą likviduoti? 
Tai liudija jų aukų grobstymas 
Bendruomenės naudai jas ren
kant Vasario 16-sioš šventės me 
tu. Ar tai nėra, anot daktaro 
Dargio pagalių kaišiojimas į ben 
dro tremties politinio darbo 
ratus? Kai barzdukinės B-nės 
vadukai ėmėsi atstovauti išeivi

Daktaras prisiminė savo kai" 
' boję ir Fronto bičiulius ir aiš
kiai pasisakė, _ kad jis Bekriti
kuoja jų ideolognių gairių, bet 
apgailestauja ir ‘smerkia jų uz- j J4 Amerikos Valstybės įstaigo- 
orpatoriška bandymą paglemžti] se, nekreipdami dėmesio kad 

tam reikalui yra senas sėkmin
gai veikiantis Altos veiksnys? 
Juk tokie ir panašūs vadų išo- - 
kiai pagimdė R.L.B-nę. Ir tai vis 
tie vadukai kurie priklauso 
Fronto bičiuliams.

Ar neteisingai daktaras savo 
kalboje pareiškė, kad KL.B-nės ' 
veikėjai savo veidų nedemons- - 
truoja spaudoje. Nebent tai pa
daro laisvę” redaktorius, ap
silenkdamas su džentelmenišku 
mu neatsiklausęs įtalpina į sa
vo redaguojamą spausdinį ir 
R.L.B-nės veikėjų veidus.

Bet daktarą reiktų pagirti ir 
ur jo genialų ■ sugebėjimą įsisa- 
^tivSt^Ba'raiuk būdą.
Sugebėjimą įšissayintr jo žodin 
gumą. St. Barzdukas, “genialus” 
pravadžiuotojas visų ti& kurie 
netaip galvoja, kaip jis.

Būtų įdomu ir patiems Fron
to bičiukams, jei Juozas Koje
lis, turėdamas lasvo laiko, surin 
ktų St. Barzduko pabertus “Pa
saulio lietuvyje” pravardžiavi
mo “perliukus” ir juos paskelb
tų “į laisvę”fTab jis atskleistų 
Pasaulio lietuvių bendruomenės | 
garbės pirmininko džentelmeiiiš 
ką toleranciją.

Baigiant noriu dar kartą pa
reikšti tai, kad tokių kalbų kaip - 
daktaro mūsų visuomenė laukia, 
nes jos atskleidžia tuos, kurio 
iš tikrųjų save laiko “išrinktai- S 
siais” ir kelia išeivijoje erzelį ir | 
ją skaldo.

kon ir Vokietijon patekusieji tos žiaurios klaidos liudi
ninkai liudijo kongreso atstovo Kersteno ' vadovauja
mam komitetui ir išdėstė, kaip buvo klastingai statomi 
tiktai partijos nariai kandidatais į “liaudies seimą”, 
kaip visi balsavimo dieną Lietuvoje buvę sovietų armi
jos kariai ir agentai turėjo teisę balsuoti, kaip balsavo 
ir patys lietuviai, kaip balsutojai neturėjo" teisės .pasi-( 
rinkti kitų kandidatų, nes tose apylinkėje buvo'-tiktai 
vienas kandidatas, už kuri atvykusieji privalėjo balsuo
ti; kaip balsavimo dienos vakare teko '"balsavimus” dar 
vienai dienai pratęsti, nes balsavo juokingai mažas bal
suotojų skaičius, ir kaip šių "rinkimų” klasta buvo pra
vestas nepriklausomos valstybės įjungimas į Sovietų 
Sąjungą. Laimė ,kad atsakingi Amerikos pareigūnai ži
no visą sovietinę klastą, bet sovietų valdžia dar šian
dien šia klafeta grindžia savo pretenzijas į visas tris Pa
baltijo valstybes.. Ambasadorius Goldbergas Belgrade 
aiškiai pasakė, kad Amerika žino, kaip tas ^"įjungimas” 
buvo padarytas, todėl jo ir nepripažįsta.

Kitame savo rezoliucijos paragrafe atstovas An
nunzio nurodo, kad Lietuvos nepriklausomybė buvo pa
naikinta sovietų karo jėgoms įsiveržus ų Lietuvą bei ki
tas Pabaltijo valstybes, todėl pavergtos tautos apsi
sprendimo klausimą galės išspręsti tiktai tuo metu, kai 
sovietų karo jėgos dings iš Lietuvos. Kongreso atstovas 
iškėlė dar kelis Pabaltijo valstybės liečiančius teisinius 
dalykus,'o savo intervenciją baigė pasiūlymu paskelbti 
Pabaltijos Valstybių Dieną

Pats kongreso atstovas Annunzio pareiškė, kad jis 
prisidės prie pačioje Amerikos sostinėje, prisidės Chi 
cagoje ir kitose vietose, jeigu Pabaltijos Valstybių Lais
vės Diena bus paskelbta.

Kongreso atstovo Frank Annunzio asmenyje lietu
viai turi labai nuoširdų pavergtos Lietuvos teisių gynė
ją Jo nereikia raginti, jo nereikia prašyti, jam nereikia

Atstovas Annunzio reikalauja, kad visi žemėlapių 
leidėjai spausdindami Rytų Europą liečiančius žemėla
pius, būtinai juose pažymėtų, kad JAV niekad nepripa
žino Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovietų Są’ 
jungą. Pats atstovas labai; gerai informuotas apie sovie
tų valdžios pravestus klastingus rinkimus į vadinamą 
“liaudies seimą”, o kai buvo išrinkti tiktai komunistai, 
tai tada komunistų partijos pirmasis sekretorius Anta
nas Sniečkus, rusų durtuvais atneštas Į Lietuvą, pasiūlė 
prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos, Vėliau to pa
ties Sniečkaus vadovaujama delegacija vyko į Maskvą 
ir prašė Staliną prijungti laisvą- ir nepriklausomą Lie-' 
tuvą prie Sovietų Sąjungos. Stalinas, “negalėdamas ne
tenkinti” lietuvių prašymo, sovietų karo jėgų okupuotų 
Lietuvą prijungė prie Sov. S-gos. Didelė lietuvių daugu
ma, tuo metu gyvenanti Lietuvoje, nemanė, kad sovietų 
karo jėgos būsiančios tokios žiaurios, tokios klastingos 
ir tokios melagingos, kad jos ne tik jėga prisijungė lais’| priminti. Lietuvių tautos tragedija jam yra žinoma, ir 

panaudoti visas savo žinioje esančias jėgas pavergtų vą ir nepriklausomą valstybę, bėt dar sudarė įspūdį, jog jis pavergtuosius gina. Jam tenka amžina lietuvių pa- 
, Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimui kelti įr reikalau- tai buvo padaryta pagal pačių lietuvių prašymą. Ameri- dėka.

—Kinijos karo vadai skelbia, 
kad trečias pasaulinis karas ne
išvengiamas. jfe‘ ftiano, kad 
toks didelis atomo ginklųkic- | 
kis nuves prie didelio sprogi
mo. a ' -'B

— Vokietija -prezidentas — 
Scheel kalbėjosi su Rusijos pre 
zidentu Brežnevu apie reikalą 
paleisti- Rudolfą Hess. Dabar 
keturių valstybių kariai turi 
saugoti vieną vokietį — neapsi
moka. ‘

J I

• Pirma nakties valanda. Prie Marjos Petrovuos 
Koškinos, senos merginos — akušerės, durą sustoja 
aukštas ponas su cilinderiu ir milinėje su kapišonu. 
Rudens prieblandoje neatskirsi nei veido, nei rankų, 
l>et jau pagal kosčiojimo ir skambučio traukinėj i mo 
maniera girdimas solidumas, tegiamumas ir tam tik
ras įtaigumas. Po trečiojo skambučio atsidarė durys 
ir pasirodo pati Marja Petrovna. Ji virš balto sijono 

. užsimetusi vyrišką paltą. Mažiukė lemputė su žaliu 
’ gaubtu, kurią ji laiko savo rankose, dažo žaliai jos uz- 
’ miegotą, šlakuotą veidą, gysluotą kaktą ir skystus ru- 
; dokus plaukelius, prasimušančius iš po kyko.

— Ar galiu aš matyti akušerę? — klausia ponas.
— Aš akušerė. Ko jūs pageidaujate?
Ponas įeina į priemenę, ir Marja Petrovna mato 

priešais save aukštą, liekną vyriškį, jau nejauną, bet 
su dailiu, griežtu veidu ir papurusiomis žandenomis.

— Aš kolegijos asesorius Kirjakovas, — sako jis. 
Atėjau aš prašyti jus prie savo žmonos. Tiktai ma

rmėkite crreičiau. ,
— Gerai... — sutinka akušerė. — Aš tuojau apsi- 

. rengsiu, o jūs malonėkite manęs palaukti salėje.
K i r j a kovas m si velka milinę ir įeina į salę. Žalia 

lemputės šviesa nuobodžiai klojasi ant pigių baldų

------" -t, .T- , ■ 8—L.-dMaaaCaBhaMam

baltuose lopytuose apvalkaluose, ant skurdžių gėlių, 
ant staktų, kuriomis vejasi gebenės. Kvepią gandra- 
žole ir karbolka. Sieninis laikrodukas tiksi droviai, tar 
si konfūzitųs dėl svetimo vyriškio.

— Aš pasiruošusį, — sako Marjo Petrovna, 
apie po penkių minučių įeidama į salę, jau apsiren
gusi, nusipraususi, guvi. — Važiuokime.

— Taip, reikia skubėti... — saįco Kirjakovas. —
Tarp kita ko. nei)e reikalo klausimas: kiek jūs paim
site už pasidarbavimą? .! ’ .3

— Aš, išties, nežinau... — droviai švpsosi Marja 
Petrovna. — Kiek duosite... v

— Ne, aš šitaip nemėgstu, — sako Kirjakovas, šal
tai ir nejudamai žiūrėdamas į akušerę. —Sutartis ge-< 
riau už pinigus. Man nereikia, kas jūsų, juais nereikia, 
kas mano. Kad neįvyktų nesusipratimo, mums iiinįo- 
lingiau susitarti iš anksto.

— Aš, išties, nežinau... Apibrėžtos kainos nėra.

— Aš pats darbuojuos ir įpratau vertinti kitų dar
bą. Neteisybės'aš nemėgstu. Man vienaip btis nemato-'" 
nu, jei aš jums sumokėsiu permažai, arbt, jai jbs iš 
manęs paimsite perdaug, o todėl aš būtinai noria, kad 
jūs įvardintume! savo kainą.

— Juk kainos būna įvairios.

tami, aš verčiamas patjrtiustatyti karną.
ti du rublius. ! * <

— Ką jūs, meldžiamasis... — sako Marja Petrov
na, rausdama ir traukdamos atgalios. — Ntan net kok- akušerių adresų, ir tuo būdu aš priverstas sutikti su

tu... Džūofdu rublius ėmusi, tai jau geriau veltui. Te- jūsų sąlygomis. Aš jums duosiu tris rublius, bet... įs- 
būnie, už penkis rublius... pėju, kad, samdydamas tarnaitę ir aplamai naudoda-

— Du rifeliai, nei kapeikos daugiau. Jūsiško man masis kieno nors patarnavimais, aš iš anksto susita-
nereikia, bet ir pervirš mokėti aš nelinkęs. , riu. kad atsiskaitant nebūtų kalbų dėl priedų, arbatpi

— Kaip sau norite, bet už du rublius aš nevažiuo- nigių ir tt. Kiekvienas privalo gauti savo.
siu... i Marja Petrovna neilgai klausė Kirjakovą, bet jau

— Bet pagal įstatymą jūs neturite teisės alsisaki- jaučia, kad jis jai nusibodo, jgriso, kad jo lygi, saikin-
nėū. - _ ga kalba sunkybe klojasi jai ant sielos, ij apsivelka

—'Sutinku, aš važiuosiu veltui. ! ir išeina sn juo į gatvę. Ore tylu ir šalta, ir taip rūš*
— Veltui aš nenoriu. Kiekvienas darbas turi būti kana, kad net lempų šviesos vos matomęs. Po kojo-

aflygintas. Aš pats darbuojuos ir suprantu... mis pliurpsi purvynė. Akušerė įsitiūii ir nenanfcr ve-
— Už du rublius nevažiuosiu... — trumpai pareiš- žiko...

kia Marja Petrovna. — Sutinku veltui... I — Tar būt, netoli? —klausia jinai. t

’» —Netoli, — niūrai atsako Kirjakmas.
Praeiftania.s vienas skersgatvis, atHras. tračias...

- sako akušerė, lydėdama Kirjakovas žingsniuoju ir net jo eisenoje pareiškia so 
Jeigu jau j uitis taip dera, i lidumas, teigiaintmras.

Iki tebūnie, aš už tris rublius važroosru. I — Kokst baisus eras, — pratada jash akušerė.
Kirjakovas niaukstosi ir visas dvi miirutes galvo-1 (Bue d&Ugmii

ja, sitsik&apęs žiūrėdamas į grindis paskui sako r>ž- 
fiagai ^ne* ir iieina į gatvę. Nustebusi ir sukonfūzinta i 
Auicrė uždaro už jo duris ir eiua į savo miegamąjį. ’ 

uGražas solidus bet koks keistas, Dirvas su 
juo...” — galvoja ji, guldama.

Bet nepraeina nei pusės valandos, kaip vėlokam*1
— Gm. Dėl jūj^ svyravimų, kurie mato uėMlprtfn- buria, ji apsirengia ir mato prieškambaryje tą patį j

__L Nuostabi netvarka, — sako jis.— Nei vaistinėj, • 
nei fwWcifcinkaL nei kiemsargiai — niekas nežino
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
W West 103rd Strec) 

Valandos pagal suturimą.

DR. K. G. B ALUKAS 
BKU6ERLJA IR MOTKRŲ LIGOS 
GINEKOLOGIMR CHIRURGIJA 

So. PuIhM Rd. (Crvwford 
*«<ol BwiHiiHj). Tok LU 5-6444 

pagal sn«it.rinu 
H ae^siliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talet 625-0533

Foa Valley Medical Center 
860 SUMMIT STRBET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

- WMtche$t>r Community klinikos 
-Medicinos diroktoqot

1938 S, H*nh«im Rd., Wetfchostor, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo diennmix ir 

kar antra šeštadienį 8—3 vai.
T M : 567-^’27 arta 562 2728

Vilnius dar iš šiandien akiai yra patrauklus

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2413 W. 71 St. Tol. 737-5U-? 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

AMERIKA JAU ĮVERTINA TAUTU KILMES ŠAKNĮ
pereitame šimtmety  j eKai 

mūsų, tėvai atvyko j Jungtines 
Į Valstybes laimės ieškoti jiečia

Vai asai susitariau, uždiryta tarf’rado an?losoks^ ir neteku’ 

r-——',--------- -—-________  šių savo galų kultūros ir kal-

labai vertinama, kada įėjo į mą 
dą tautinėms ir rasinėms gru
pėms sužinoti savo kilmės šak- 
nis-roots. Baltieji ateiviai, ypač 
iš Rytų ir šiaurės Europos ang-

OIL T FOVAQ QT?TPr7TTQ bos airiu stipriai nusistačiusių? losaksų vertinami kai gyveeni- 
- > i"™* '•} kuogreiciausiai ne anglosaksus mas parodė, kad iš tų kraštų

INKSTŲ, PŪSLES 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet 
ketvirta. 5—7 vaL vak 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos teisto 448-5545

PR. VYT. TAURAS 
pYQYTQJAS |R -MIRŲRGĄS 

Bendrą praktika, spec. MOTERŲ ligo; 
Ofisas 2652 WEST 5vth S'! KO ET

Tel, PR 8- WS3
OFISO VAL.: pirm., antiąd., trečiad 

* ir peakt. 2-4 ir 6-8 vąL yąk. šeštadie 
2-4 vaL popiet ir * kitu laiki 

. ? -pagal ęusitarimą.

F. SILEIKIS,O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISW 

Aparatai - ■ProtezaL iiįS. ban 
daigi. Spąęiab piįalb* Moms 
(Arch Support; ir t t

24M W»*t 43rd St. Chicjiso. uj. 6062< 
PRotyct 6-5084

■'PERKRAUŠTYMAj

ateivius suvirškinti, “suliedinti į atvykę imigrantai stipriai prisi 
į Amerikos tautų katilą”. Tas dėjo sukurti stipriausią ir tur- 
katilas vis dar tebeverda. Jame 
sutirpo daugelio tautų sūnų ir 
dukrų. Bet visų nesuvirino, jie 
tapo gerais Naujojo pasaulio pi
liečiais ir nepamiršo savo tau
tos kultūros, kurią inešė į Ame-

\rikos gyvenimą
Lietuvių tautai raine “katile 

nesusitirpdinti” pagelbėjo mūsų 
tautinio atgimimo tėvai: Basa-* 

, navičius, Kudirka, Šliūpas ir jų 
pasekėjai, veteranai. Jie lietuvių 
tautai -Lietuvoje įr už Lietuvos 
ribų įdiegė tą tautinį jausmą 
lietuviams;, kaip taųtąį_kovoti — 
neišnykti, n^įuriht, kiek Lietu 
voje mūsų tautiečiūs mėgino su 
rusinti, sulenkinti/ suvokietinti,

• o Amerikoje — sųamerikanįnti.

nimas skaito didžiausiu dėkingu
mu, nes’ joje randa savo šaknis- 
roots, kurių dabar taip ieško vi- 
ąų tautybių ir rasių jaunoji kar 
ta. Skaitydami SLA istoriją, su 
stiprinate lietuvybę apginkluoja 
te mūsų-veikėjus ir jaunimą f ak 
tais, kprje, kąip tas pasėtas grū
das, neš braždų vaisių.

SLA Istoriją greičiausiai gau 
srt;e SLA centre. 307 West 30th 
Street, New York, N. Y. 10001.

- ’ Senas Lietuvis

Leidimai — Pilnea paraudę 
ŽEMA KAINA 

R. iERtNAS 
Tai. WA 5-8063

. MOVING
Apdraustu paricraystymu 

iš Įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
1 Tel. 376-1882 arta 37M996 '
V ■■■■■■ >■ ■ ■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOJ VALANDOS

Visos programoj Iš W0PA, 

1490 WL A. M.

Lietuviu kalta: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo &30 iki 9:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona Daukut

Ttlef.: HEmlock 4-3413

7159 So. MAPLEWQOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

t '*** -♦

Didžiausiu* kailiu 
pasirinkimai <

PM

(įeUiffo,) įr 
677-S4SS

NORMANĄ
RŠTEIN4

\ žinote asetenis, kurie
uzuisakyti Naujienas, pra 
atsiusti jų adresus. Met

Viena stipriausių tautinio at
gimimo lietuviuose organizuota 

j jėga buvo mūsų tėvų įsteigtas 
mūsų Susi vienįj imąs Lietuvių 
Amerikoje ir spauda.

Kaip visa tai vyko, galime pa
matyti pavartę pereiname šimt 
metyje leistąją lietuvių spaudą 
pasižiurėją §enujų įietųvių £»*- 
ganizacijų protokohiąse, susira
dę laiškų bei susirašinėjimų. Tą 
atliko eilė pasišventusių ’mųąų 
tautos organizacijų, spaudos žmo 
nių grupė, žymėtiną jog Susivįe 
nijimo Lietuvių Amerikoje.

Istoriją paraše veteranas is
torikas žurnalistas Vytautas 
Sirvydas, eisininkas Antanas 
Diržys ir Algirdas Budreckis. 
Atsakingasis redaktorius- yi^ 
SLA ilgametis Prezidentas: — 
Povilas P. Dargis.

Per daugelį metų surinkta me 
džiagą tie istorikai rašytojai 
kruopščiai surinko, ją paruo
šė spaudai, o seniausia ir didžiau 
šia lietuvių organizacija už Lie 
aivos ribų-Susivienijimas Lietu 
vių Amerikoje išleido gražią 
knygą-Susivieni  j imas Lietuvių 
Amerikoje 1886*1976.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje istorija išleista šios kil
nios lietuvių organizacijos 90 
m. sukakties proga. Susivienijį- 
no Lietuvių Amerikoje vadovy- 
,ė. norėdama, kad 631 puslapio 
cnyga pasiektų plačiausius lietu 
rių sluoksnius, liuksusinę kny- 
rą pardavinėja tik po $6. Svar
biausia, kad knyga išleista lietu 
vių anglų kalbomis, kad su lie
tuvių išeivijos praeitim susipažin 
ų ir lietuvių kalbos nemoką 
ietuviai ir kitataučiai?

Susivienijimo Dėtuvių Amę- 
rikoje\istoriją, tikrumoje yra. 
surinktos lietuvių istorija, nes 
Susivienijimas būvą 1886 ip. 
įsteigtas, susijungus prieš tai 
įsteigtoms mažoms draugijoms.

ST .A istorija šiuo metu ypač'

tingiausią valstybę pasaulyje — 
Jungtines Amerikos Valstijas, 
ir Kanadą, kuriose ir mūsų Su
sivienijimas yra taip stiprus, 
veiklus ir yra atlikęs ir tebeat- 
lieka daug didelių darbų lietu
vių tautai ir naujosioms tėvy
nėms.

ŠLA istorijoje skaitysite, kaip 
lietuviai naujajame pasaulyje 
įsikūrė, kaip mūsų tėvams "dė
dėms ir tetoms teko vargti čia 
pradėti gyvenimą. 90-ies metų 
Susivienijimo veiklos ir daugiau 
kaip prieš 100 mėtų lietuvių pir 
mųjų ateivių -darbai ir rūpes
čiai tautybę^išląįkyti ganą sun
kiose sąlygose.

SLA parodo organizuoto gyve 
nimo svarbą. Istorijoje pasisem 
site tokių inspiruojančių raktų, 
kurie duos naujos energijos ir 
ryžto ir toliau stiprią! veikti lie
tuviškoje dirvoje dabar ir atei
tyje*

Susivienijimo istrijoje sužino 
site, kiek Susivienijimas yra pri 
sidėjęs Lietuvai atgauti nepri
klausomybę, kiele yrą ąiilijonais 
dolerių aukų sušelpęs į nelaimę 
patekusius itiūsų tautiečius.

Už mažą kainą galite Susivie
nijimo Istoriją nusipirkti ne tik 
sau, bet ir padovanoti sąvo pie
teliams, bibliotekoms ir lietuvių 
draugams. SLA Istorija ir jau-

publika ir Vujvodinos kraštas 
yra mišriausi visais atžvilgiais: 
Bosnijos ir Hercegovinos res
publikoje 40% gyventojų yra 
musulmonai; 37% yra serbai ir 
21% cjiorvatai, o Voyvodinos 
krašte 56% serbų. 22% vengrų 
ir 17$ chorvatų.

Kosovo kraštas 74% apgy
ventas albanais; likusieji 26% 
Jugoslavijos ąlbąnų gyvena Ma
kedonijoje.

Ki|Os £ja neiąvardyt s tauty
bės gyvėnančios tik savo teri- 
t rijose.

Tokia (aulų mozaika susida
rė ne be vaidų, pančių ir krau
jo. Tito stengiasi jas “sugyven- 
dinti” su diktatūros brūklio 
priemonėmis ...

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

peruoŠi Uel< mino akivaizdoje, mano prlspaudėiama stebint. Tu pa- 
iliejumi mano salvę. Mano taurė sklidina. *—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: u Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties italą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

Visi žino, kad mirtis yra iiauri ir pellvėla kiekvieną. Bet «ur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtos'’, kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

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

"Tu 
tepi

— Kai Italijos gyventojai 
pradėjo taip smarkiai pirkti 
žurnalistės Cardonos knygą, tai 
prezidentus Leone nutarė atsi
statydinti. Jis paklausė proku
rorą, ar yra įstatymas,, apginąs 
prezidentą nuo neteisingų žmo
nių ir jam buvo pasakyta, kad . 
nėra, gali skųstis tik teismui, 
tai Leone prieš tris dienos nu
tarė atsistatydinti.

— Prezidentas Carteris užva 
kar pasikeitė ratifikacijos do
kumentais su Panamos prezi
dentu Torrijos, o vėliau dalyva
vo gimnazijos salėje suruoštoje

JUGOSLAVU A SULIPDYTA 
IŠ DAUGELIO TAUTYBIŲ , 
Belgradas. Jug slavijos ko

munistų sąjungos prezidiumas 
yra paruošęs .išsamią statistiką 
apie tame krašte gyvenančias 
tautas ir jų santykius.

Didžiausią ^gyventojų dalį su-| 
daro serbai, kurių ketvirtadalis 
gyvena ne savo teritorijoje, o 
kitų tautybių respublikose.

Chorvatai sudaro viršaus 
22% Jugoslavijos gyventojų, jų 
78% gyvena savoje teritorijoje.

Bosnijos ir Hercegovinos res-»

SUSIRINKIMŲ

Žemaičiu Kultūros klubo pusme
tinis nariu susirinkiams įvyks trecia- ! 
dienį. birželio 21 d.. 1:00 vai. popiet 
šauliu namuose, 2417^ W. 43 St. Na
riai prašomi atsilankyti ir užsimokė
ti klubo- duokles, kad neliktumėte 
suspenduoti. Klubas turės 2 mėnesiu 

| atstogas. Raikalui esant, kreiptis į 
I raštininkę R. Didžgalviene, tel.927- 

8660. Po susirinkimo bus vaišės.
R. Didžgalvienė, rast.

CHICAGOS UETUVIŲ SUVALr 
KIEČIŲ DRAUGUOS pusmetinis ’ 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 23 d., 7 vai. vak. Vyčių ’ 
salėje, 2455 W. 47 St. Nariai pra- ’ 
šomi atsiliepti. nes yra daug 
svarbiu reikalu aptarti." Po susi- ! 
rinkimo bus vaišės. H

E. Strungys ■

Mažeika E/ Evans
B •

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKISAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDTTIONED KOPLYČIOS

‘ AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTL

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTft TUT0M0B1LIAMS PASTATYTI

Su skausmu pergyvendami liūdną žinią, kad

DR. MYKOLAS DEVENIS
Liet. Protestantų S-gos steigėjas, ilgametis jos pirminin
kas ir garbės pirmininkas, atsiskyrė iš gyvųjų tarpo, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Alenai, visiems jų 
vaikams bei artimiesiems.

Tegul Aukščiausias suteikia velioniui amžiną poilsį, o 
pasilikusioms gyviesiems paguodos. ’

i Liet. Protestantų S-gos Valdyba

TĖVAS IR SuNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Los Angeles, Cal.

cycle tips
NARIAI:

Ckicagoc
Lietuvių
Laidotuvių
OlreRtorii
A?socladjos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

f
(Do A Pre-Ride Inspection *,

t wry motorcyeūrt should 
take two minutes to give hi# 
bike a general safety inspec
tion before he rides.

Kawasaki Moton Corp.' 
USA, from ite Santa Ana, 
headquarters, recommends 
the following eheck list:

Drfue Chain. Check your 
drive ehaia for wear andlube 
if needed. This will reduce 
wear and insure smoother 
operation. The drive chain 
should be adjusted to man- 
afaeturer’r specifi cations. 
Check your operator* 
manual.

Tint. Check fee coudi- 
b'on. Are they properly in
flated? Incorrect air pres
sure will affect the hrnįtng 
of your cycle and may cause 
uneven wear.

CMn. Check to be acre 
none of your cables are 
frayed, loose, kinked or in 
need of adjustment.

Liįhtt and Ham. Test 
yoor headliata, tail-light, 
turn signals and horn. Are 
they working? Next, apply 
poor brakes to check the 
brake hght. Finely, ebeck

; į
Check your drive ehiln as yon observe here before 

riding as part of a general safety inspection.
may need adjusting np or 
down.

By developing the habit
of checking your cycle each

1

i

vent most common riding 
problems. Make it a routine; 
Kawasaki euggerti it will 
make the Tide aa£e and 
much more fun.

ANTANAS M. PHILLIPS
TO Y AS IB LAURYNAS LABANAUSKAS

.W So. I.ITUAMCA AVENUE. Phone: YArde 7-340)

1446 So. 50th Ave„ Cicero, 01 Phone: Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3573

Mil So. UTUANICA ĄVK TeL: YAnk 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCY'

2424 WEST 69th STREET RKpuMk 7-12U
M14 WEST 23ni PLACE Vilkink 7-66 7J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, IT 974-4411

3354 So. HALSTED STREET Ph«M: TArd«

I -NAUJUMO^ CMKAQO t, HXMonday, June 13, 1975



Buckingham© fontonas Chicagoje

lefonu

“LIETUVOS AIDAI

Bavirdė Ir Tirdo

Pmrti ir r»rt*j

MAINTENANCE
ELECTRICIAN

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

PERSONAL 
Asmeny Ieško

* Endowment !r> 
»jo mokslo rnidi-

BRIGHTON PARKE reikalinga mo
teris pagelbėti prie namu ruošos ir 
pabūti su sergančia 3—4 dienas po 
4 valandas savaitėje. Tel. LA 3-3558.

• Platinimo rajaus 
tintmri nemoka m a i

Pavardė ir ncdaa

dabar 
prezi- 
smar-

3426 S. Kedzie Avė. , 
Equal Opportunity Employer

Spaulding, Chicago 60629.
Palinkėjome Jonui Narbutui

NAUJIENOS 
17» ®0. HALSTEO ST. 
CHI^AttO, IL 60604

IŠĖJO JONO NARBUTO “SPORTAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE”

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

fjafl Fronk Zapolli 
W.V5ff> St 

GA 4-8454

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Taupomais Apd 
Is gintų pinigus

PAIEŠKOMI seni ateiviai iš Telšių 
apylinkės: p. SERNICKAI IR MOLIS 
JONAS. Paieškomi arba apie juos ži
ną maloniai prašomi rašyti:

Mrs. V. Griggs, 
618—8 Ave., SE 
Calgary, Alta, CANADA <- 
T2G OMI

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

birželio-24 d. Pilėnų stovyklavie
tėje. Sekančią dieną oficialus sto 
vyklavietės atidarymas. Stavyk- 
lą administruoja Stepas Lungys.

— Tradicinis Detroito tauti
nių grupių festivalis bus liepos 
14-16 d prie Detroito upės tarp 
Fordo auditorijos ir Veteranų na

lamas Betuvffi^ spaudu fr Naujienų 
pridedamus ,f- doL

VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIAI REIKALINGA 

KOMPANIONĖ

• Platinimo vajaus 
pastangas, prašau Jas

Pavardė Ir vardas -

Adresu ■ —

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

I

Needed - TO LIVE IN.
Room, Bath and TV.

SMALL Adult Family and small 
Dog. Light housekeeping. Light Per
sonal Laundry, Washing Machine. 
To work with other live-in help. 
(North Lake Shore Dr.) Current lo 
cal references.

$175 WEEKLY WAGE.
Call between 10 A.M. to 4 P.M.

664-9661 or 346-6049

PART TIME HELP NEEDED.
MACHINE SHOP. 

DOWNERS GROVE
1648 Ogden Ave.

960-1070

NEEDED AT ONCE 
GLASS BLOWERS 

EXPERIENCED 
Tube Bending Mainly 

Top wages — steady work 
(N. W SUBURB) 

CALL 894-8237

sėkmės ir padėkojome už Redak 
ei j ai paliktą egzempliorių.

Reporteris

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

PAIEŠKOJIMAS
Capricorn moteris, gimusi 1913 

m. sausio 7 dieną, ieško sau drau
gės Capricorn. Atvykite:

13 Charles St.
Hot Springs. AR 71901

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia___

— Shnas Kudirka dalyvavo 
Young Americans for Freedom 
Mid-Atlantic rajono atstovų su
važiavime. Jo nuotrauka, 'besi
kalbant su studentais, tilpo 
New Guard žurnalo birželio nu
meryje.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šia amato. Dar-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKBJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

— Algimantas Stasiulis iš Mar 
quette Parko baigė Columbia ko 
lwją bakalauro laipsniu.’

— Genocido parodos nuotrau 
ka su aprašymu tilpo Southwest 
News-Herald laikraštyje. Nuo
traukoje matosi kun. kleb. A. 
Zakarauskas, J. Vaičiūnas, P. 
Bucas'ir J. Bagdžius. ?

— Daley kolegijos 7500 So. 
’Pulaski Rd., 700 pastate, bus 
veltui rodomas Frank Capra f ii 
mas “Mr. Deeds Goes to Town”. 
Visuomenė kviečiama. Liepos 6 
d. tuo pat laiku bus rodomas fil
mas “Mr. Smth Goes to Was
hington”. Apylinkės gyventojai 
kviečiami. įėjimas laisvas ir ne
mokamas.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, - 
PATAISYMAI

Turiu Chlcae©s miesto WdtaiV
Dirbu Ir užmiesčiuos* R- 
rantuotai Ir safinlnjjaL

KLAUDIJOS PUMPUTIS ./<•' 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tat 927-3559 ~

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

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
538,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
nemes ir 3 akrai žemės. Daug-gerų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

— Italijos komunistai 
reikalauja* rinkimų, nes 
dentaf. atsistatydinimas 
kiai pakenkė krikščionims.Dau 
gelis tiki, kad prezidentas Leo 
ne tvarkos nemėgo.

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

UNITED MACHINE PRODUCTS 
9100 W. Gage, Franklin Park 

678-5900

Jtais”. Knyga minkštais virše
liais* 5x81 2 colių formato. 
Kaina$9.00.

— Kas Jums išleido tokią di
delę knygą? — paklausėme Joną 
Narbutą, saulės gerokai nude
gintą, bet raumeningą ir stiprų 
vyrą. iMatyt, kad jis pats buvo 
sportininkas, jeigu pajėgė atro
dyti toks sveikas, žvalus, darbš 
tus ir energingas.

— Pats medžiagą rinkau, pats 
rašiau, pats ir išleidau,—trum
pai ir aiškiai atsakė Narbutas.

— Kaip tikitės knygą par
duoti? — paklausėme.

— Bandysiu naudoti visas 
priemones, kokios man prieina
mos, — atsakė Narbutas. — ži
nau, kad įdėtas triūsas neapsi
mokės. Aš ir nesitikiu gauti pi
nigų už įdėtą darbą, prie dabar
tinių sąlygų ' tai neįmanomas 
dalykas. Jeigu man pavyktų iš
rinkti už spausdinimą, tai aš jau 
būčiau dėkingas, bet medžiagos 
rankiojimas, susirašinėjimai, lie 
tuviškų laikraščių1 komplektų ieš 
kojmai, nusirašinėjimai, paruo
šimas spaudai — visa tai — Tė
vynės labui. Niekas man neuž
mokės, : nes neįmanoma. Nėra to 
kių leidėjų ir neturime lietuviš
kų sporto organizacijų, kurios 
galėtų sumokėti. Medžiagos rin
kimas ir rankraščio paruosimas 
— dar ne viskas. Kai prasidėjo 
spaudos darbas, tai keturi'kar
tus teko skristi iš MontreaUo į 
lietuviškąją Chicagą. Knygą į

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • ’ REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkuj
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600. •

VIS PLĖŠANTISSTŪMIUI

tir platinti Naujienas, atsiradę mėęecąta'kn 
vajaus labai vertingom^ dovanomis naujiems

/Mykolas Kuraitis, sav. Graisd Shores ~
50 Gulf Blvd.,-St Petersburg 8
n dienu atostogas dviese ; aim arfraa. LaSmari 
Šals puikiame motelyje tetf W
Hmų kambariu, TV, : jrSŪafe ‘ tabftniia

BY OWNER
4 apt frame siding near 63rd & 
Kilpatrick. 4 room & 3 room 1st 
floor. 5 rooms 2nd floor & 3 rooms 
in basement. H/W — oil heat. 2 
car garage. S48,000. Call 386-6551 
after 6'p.m.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUITTI ttlFT PARCELS SEKVKB 

BIJW. «Mi Sf, ChteaM, IIL CM29. — T«L WA MHz 
33H fc. HahHd St, VMcafa, HL 60404. — TeL SM4334

A V. VAlANTtNAf

Praeitą pirmadienį kanadietis spausdino Morkūnas. Reikėjo 
Jonas Narbutas išleido ir radak prižiūrėti, paruošti ne Uk tekš
ei jai atvežė pirmą 432 puslapių tą ir paveikslus, bet atrinkti pa- 
knygos “Sportas nepriklausomo- čius geriausius ir svarbiausius, 
je Lietuvoje 1919 — 1936 me- Nesinorėjo praleisti nei vieno 

’svarbesnio paveikslo, kuris tu
rėtų istorinės vertėsL. Reikėjo 
prižiūrėti laužymą. Bet reikia 
neužmiršti, kad kiekvieną kar
tą, kai reikėjo skristi, tai reikė: 
jo pakloti du šimtu dolėriųj;.

? — Jei parduosite knygą, ta| 
• gal atgausite bent dalį išlaidų..;

— Aš jau sakiau, kad neįma
noma atgauti, pabrėžė Narbu
tas. — Aš tų pinigų nelaukiu.,. 
Kiekvienas žino, leokioje padė
tyje knygų leidimas yra, tai ne
sąmonė tikėtis atgauti įdėtą lai
ką, darbą ir pinigus Man svar
bu, kaip apie knygą atsilieps ver 
tintojai. Jeigu jie teigiamai dar 
bą įvertins, tai būsiu laimingas. 
Žinosiu, kad triūsiau ne veltui,j 
bet jeigu ras labai daug plyšių j 
ar netikslumų, tai bus liūdniau.

— Kai leisite antrą laidą, tai 
galėsite pataisyti...

— Apie antrą laidą tuo tarpu 
negalvoju, bet netrukus išeis 
antras tomas, kuris apims se
kančius metus. Ten taip pat bus 
fotografijų ir vardų. Ten pažy
mėtas kiekvienas sporto laimė
jimas ir pralaimėjimas. Apra
šiau visas sporto rūšis, prade
dant futbolų, plaukiojimu, krep 
šinių, bėgimu, sunkaus svorio, 
kylojimu ir kitais.

— O kur knygą bus galima įsi 
gyti? — paklausėme.

— Marginiuose, pas Brazdžioj

SIUNTINIAI Į UETUV4 
MABDA N0REIKIEN1

2*08 West l>tk SU -Chieero, HL M62> • Tel^WA 5-27K7 
DMeUš pMtrĮnktaM rtilee hralrly enridy.

MAISTAS Ii IUROPOS SAHDtLlŲ.

• d iststo be raginimo pratęstu saro 
maUnduMLS rodraiinėjimo ižlaidaa. Prl<

Pavardė Ir vardu------------------------------

S, KAZE BRAZDZIONYTE,
SJT PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m- 

WLNR 100 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 7Ht Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

— Viktoras Galeckas iš Brig 
ton Parko ruošiasi ilgesnei kelio 
nei į Lenkiją ir į Suvalkų rikam 
pi. Išvyks per šv. Joną ir kelio-: 
nėję išbus apie 6 savaites. Ap
gailestaudamas, kad negalės da 
lyvauti Naujienų piknike, įtei-1 
kė $8 Naujienų paramai. Dėkui. 
Piknikas bus liepos 16 Polonia 
Grove, prie 46-tos ir Archer Avė.

—Dėl visų rūšių stogų dengi
mo bei pataisymo kreipkitės 
pas KIELĄ,434-9655/

(Pr.) j

CHILD CARE—HOUSEKEEPER
Live in. own room, bath. Near North. 
Must speak some Owlish. Experienc
ed. References required. Call 248 
7179 aYtnmsa « 876-3341 dayi,

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

Tel. 424-5495

2 butu 9 m. senumo. 2 oo 5W 3 mie
gami. 51 St. už. Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell 1’4 aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rusys. 
$65.000.

10J4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. S25.000. ’

ŠD1AITIS REALTY
Notary Public

ŠIA — Jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei Ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiem* nariam 
didžiausia lietui 
bis apdraudę Ir _ . . M _____ ______
RUIMAS naieiko pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalboa pagrindu. f
jau turi daugiau, kaip tris su puta mlH|ono dolerių kapHal% 
tad jo spdrauda Hkrt Ir saugL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gaud Įvairių klasių rslkallnųlavshs apdraudas nuo $100.00 
1H $10XW0. 
jaunimui duoda gera 
tu ranča, kad iaunuol 
joms ir gyvenimo pr

SLA — duoda VAIKAMS Ir jaunuoliams labai 
ui $1.000.00 apdraus

SLA — AKCIDKNTALt APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme> 
tdma, rekomenduojama llatuvllkp KLUBŲ Ir draugiu na
riams. Ui $1,000.00 akddentalės apdnudos mokestis $200 
į metus.

SL? — kuopos yra dauj

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

R. LAVIN & SONS, INC.

M. i I M K U S 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 4 
4259 S. Mapkwood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokį blankai

LAIKRODŽIAI Ir MANGINYMf

Pardavimas ir Taisymas 
1A4< WEST 69th STRUT
T»Mu REpvWic 7.1941

Įdėjo prie Pis
tejams.
įetoio viešbufio, 
t-8753, paskyrė 
te progos būti

_ Dėtro«to jūrų šaulių “švy- nados Krašto valdyba kviečia at 
tūriop kuopa ruošia Joninių laužą { vykusius Torontan narius lie

pos 1 d. 11 vai. ryto susirinkti 
į Toronto Lietuvių namus, 1573 
Bloor St. W. Susirinkimas bus 
Pensininkų klubo patalpose, 3- 
me aukšte.

Experienced Mason
For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply—-. i

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

An Equal Opportunity Employer
t ~ NAUŠNOS. •TtLLMoBdaf. Jwie ip, W7»

«*-* *• AMMAU>,VAlKyOTOMf
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Kreiptis

— Uetuvos Vyčiu Ulinois-Inr 
diana distrikto tradicinė geguži 
nė bus liepos- 4 d. Vyčiu salėje 
ir sodelyje. Rengėjų komisijos 
pirmiinnku yraW. Samoška.

— Uetuvių Dienų proga Vil
niaus -Krašto Lietuvių S-gos Ka

HELP WANTED — FEMALE 
Dirblnlnkly R.ikU 

HOUSEKEEPER—COOK
BEST THINGS IN LIFE




