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Over One Million Lithuanian 

In The United States

WASHINGTON, — Prez. Car gūžio 25 d. ir kad protestas yra 
feno administraciją dabar kom* pareiškštas Sovietų Sąjungos 
piuteriais ir visomis kitomis 
priemonėmis skaičiuoja “nuos
tolius” ir surašo apyvartos “ži
niaraščius”, norėdama tiksliai 
sužinoti kiek daug Kremliaus po 
nu šnipai pridarė žalos JA Vals
tybių saugumui, kiek jie paslap
čių yra išvogę.

Pasak Administracijos parei
gūno; Sovietai per pasiunriny-: 
bės kaminą ir pogrindžio tunėlių 
nė tik pasiekdavo pasiuntinybę, 
bu2£t ir įtaisytais ..elejctroiuniais 
priėmimo ir siųstuvų aparatais

užsienio reikalų m misteriui.
Tai senas Sovietų vyriausy

bės “šposas”. Jau ne vieną kar
tą tokie pasiklausymo prietai
sai buvo susekti pasiuntynybė- 
je. Pirmą kartą rado pasiuntinio 
kambaryje kabančiame ant sie
nos JA Valstybių herbe — vals
tybės emblemoje, antrą kartą 
tekių bug rado keletą įmūrytų 
į pasiuntinybės sienas, o dabar 
atidengė ištisą rusų šnipinėjimo 
“įstaigą”.

tarnautojas sako, kad šnipinėji
mo antena per dūmtraukį ir tu-’ 
helį buvo sujungta greta pasiun 
tinybėsesančiame namelyje su 
elektroniniais aparatais, šis 
rus^o šnipinėjimo, lizdo atiden 
girnas' savaime. primena neperse 
niaųsiaL buvusį skandalą, kai 
basaiėtelriroiįnėmis bangomis

Vežikų unijos

Prieš 17 metų buvo nužudy
tas New Jersey vežikų Unijos 
560 skyriaus pareigūnas Antho 
ny Provenzano. Jį nužudyti įsa
kė Anthony Castelito. Tai da- 

Jbar teisme liudija prokuroro 
liudininkas Salvatore Sinno, ku
ris prieš. 17-metų buvo nužudy
mo dalyvis ir kuriam dabar teis 
mo organų yra suteikta nelie
čiamybė bei imunitetas.

Tuomet Provenzano ir Castel 
lito varžėsi dėl vežikų 560 pos
to direktorių vietos. Tiksliau 
tariant, dėl vežikų direktorių 
atlyginimo, kuris, lyginant su 
darbininkų uždarbiu, yra labai 
didelis.

I
• A'dminislracija įvykį

Ū. ?<iorėjo nutylėti
. - FYezvJCarterio a^ 
if-įypačiai valstybės departamen 
tas. TK>rėjo šį šnipinėjimo skan
dalą. nuslėpti ir tylėti kiek tik: 
galima. Atrodo, kad administra-: 
cij a / nenorėjo, kad skandalas 
bųtų^ Amerikos-Sovietų santy
kių pablogėjimo priežastimi, ku 
rie :ir taip jau yra pakankamai 
nesklandus ir gerokai apgedę. 
Valstybės departamentas apie 
tai nepranešinėjo, kol pasiuntiny 
bė nepranešė Vašingtonui, kad 
“paslaptį” jau žino vienas JAV 
spaudos korespondentas ir kad 
jis jau rašo straipsnį savo lai-

mis žiniomis iš vieno pasiunti
nybes tarnautojo, kuris pareis* 
(kęs, kad rusai reguliariai galė
jo įsivogti į pasiuntinybę per 
dūmtraukį niekam nežinant. 
Esą, buvo rasta įtaisyta antena 
ir priėmimo bei siuntimo įtai^
sas. T

Gavus Vašingtone žinią, kad 
“paslaptis” jau nebegalima to
liau nuslėpti, tuomet tik vals
tybės departamentas prašneko 
ir paaiškino, kad rusų šnipinė
jimo įrengimai buvo atrasti ge-

KALENDORtUS
Birželio 5: Mantija, Bonifa

cas, Danga, Kantautas, Vieštau

Sadė teka 5:18, leidžias 8:20

Neprieštarauja nusiginklavimui

Bonna, —Vakarų Vokietijos 
kancleris H. Schmidt parlamen 
te pareiškęs, kad sustiprintos 
NATO karinės jėgos ir nusigink 
lavimo derybos neprieštarauja 
vienas 'kitai. Karinių jėgų balan 
sas yra taikos geriausias laidas. 
Vašingtone prieita išvados, kad 
tik geras karinis pasiruošimas 
ir teisinga detente tegul išlaiky 
ti taiką.

Bet Maskvos Pravda ir žinių 
agentūra Tass kaltina prez. Car 
tjerį, kad jis siekiąs NATO ka
rines operacijas išplėsti ir pa
čioje Afrikoje, pavartodamas 
prieš sovietinį mitą, kad Sovie
tai nori pagrobti Afriką. Pasak 
Pravdos, Maskva tik siekianti 
išlaisvinti Afrikos tautas iš ka
pitalistų išnaudojimo ir suteikti 
joms laisvę.

Apie įvykusius'NATO pasita
rimus Vašingtone, Londono Pa
ryžiaus ir Romos aficialūs sluo- 
gsniar dar nepasisako, bet Pary
žiaus laikraščiai jau rašo, kad 
NATO pasitarimai įneša šalto 
ledo Maskvos-Vašingtono sarity 
kiuose. Tačiau Vašingtono pozi
cijos. kas liečia Afriką, yra ne
aiškios ir prieštaraujančios. Gi 
komunstų lakraštis Le Monde 
sako, kad NATO pasitarimai 
tik rodo prez. Carterio adminis 
tracijos negalią ir pasimetimą 
reikaluose.

London Daily Telegraph mi
nister] pirmininką Callaghan 
vadina tarpininku, kurs tik no
rįs suvesti Brežnevą su Carte- 
riu, manydamas, kad judviejų 
asmeniškas kontaktas išspręs vi 
aas pasaulio bėdas ir problemas?
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Kai čikagiečiarns karšta, kaEdauguma važiuoja.'į Michigano ežero pakraštį ir maudosi 
ar plaukioja laiveliais, o kai karštis paspaudžia New Yorko gyventojus, tai jie eina į Central 
Parką, sėda Į laivelius ir plaukioja, kol atsigauna. Paveiksle matome New Yorką karštą va
saros dieną.

Milicija Maskvoje 
suėmė disidentą

Maskva (UPI), — Birželio 1

Sen. Stevenson priešingas

Washington, — Pabrangus 
krautuvėse mėsai ir jos gami
niams. Amerikos vyriausybė nu d. milicija įsilaužė į disidento
tarė leisti daugiau mėsos įsivež Vladimiro Slepako butą ir su- 
ti iš užsienio. Tuo būdu tikima- ėmė jį patį ir jo žmoną, kurie 
si sumažinti krautuvėse mėsos apie vieną valandą balkone sto- 
kainas. Bet tokiam vyriausybės 
potvarkiui priešinasi smarkiai 
JAV ūkininkai — gyvulių au
gintojai. Ūkininkams pritaria 
ir Ulinojaus senatorius Adlai E. 
Stevenson. .Jis sako, kad mėsos 
ir kitų gaminių aukštas kainas 
iškelia infliacija ir jos padari
niai. kaip brangus transportas, 
dideli darbininkų atlyginimai ir 
panašiai.

Balandžio mėnesyje mėsa ir 
jos gaminiai pabrango 6,6%.J 
Bendrai, apie 7% mėsos ir jos 
gaminių, suvartojamo Ameriko 
j e kiekio, sivežama iš užsienio.

Doleris silpnas

Dolerio vertė tai pagerėja, 
vėl susilpnėja. Jo vertė Europos 
biržoje sukasi apie dvi V. Vo
kietijos markes. Birželio 11 d.f 
Frankfurte už dolerį buvo mo
kama 2.08&5. markės.

vėjo su protesto užrašu, reika
laudami, kad jie būtų išleisti važ 
iuoti į Izraelį.

Kai juos suimtus milicija ve
dėsi. tai susirinkusi maskviečių 
žmonių grupė šaukė, kvatojos ir 
rankomis plojo. Slepak yrajcom 
piuterių inžinierius, bet išmestas 
iš darbo. Jis nuo 1970 metų jau 
12 kartų yra prašęs leidimo iš
važiuoti, bet vis Sovietų vyriau
sybė neduoda išvažiavimo leidi
mo.

Jiems stovint su protesto pla 
katais ant balkono, kažkas iš vir 
šaus apipylė karštu vandeniu. 
Tuomet milicija įsiveržė į jų už
rakintą bertą ir juos suėmė. Už 
slėnio korespondentai ir fotogra 
fai milicijos buvo ‘varomi šalin 
nuo įvykio vietos.

Negaluoja prez.
Tnimano žmona

Kansas City, — Buvusio prez. 
Trumano 93 metų amžiaus žmo 
na jau dažnai pradeda .negaluo
ti raumenų bei reumatiniais 
skausmais. Birželio 2 d. ji vėl 
atsigulė į Research Medical 
goninę Kansas City.
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Pavojingi elektros laidai

Washington, — Alunrinijaus 
elektros laidų sistema yra pa} 
vojinga, pasak federalinės var-’ 
tojamų gaminių priežiūros ko
misijos. Amerikiečiai ir namų 
savininkai net nežino ir neturi 
supratimo, kokia elektros laidų 
sistema yra jų namuose.

SI'DAROMA ORGANIZACIJA AFRIKOS TAIKAI PRIŽIŪRĖTI
Aptartas rusu kolonizacijos pavojus ir 

priemonės naujai vergijai išvengti

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carteris, 
sikalbėjęs su šiaurės Atlanto Valstybių atstovais, patyręs pati 
jo Z. Brz.^zinskio ir Kinuos karo vadų nuomonę apie sovietų i 
džios pasiruošimus naujam karui ir išaiškinęs sovietų karo j< 
intervenciją Pietų Afrikoje, yrą linkęs sudaryki jėgą, kuri ] 

urėtų taiką įvairiose Afrikos zonose.

Amerikos karo vadovybė ga-| 
vusi įsakymą paruošti didžiuo-4 
sius transporto lėktuvus, kadi 
galimai artimiausiu laiku gale-1 
tų iš Maroko permesti į Zairę1 
2.5(H) gerai Įginkluotų ir kovai 
pasiruošusių Maroko karių. At
rodo, kad JAV transporto lėktų 
vai gali pakilti kelionėn bet ku
rią valandą, nes jie visą laiką 
esti paruošos stovyje.

Vasarotojams važiuojantiems 
į Europą patariama dolerių išsi
keisti į svetimą valiutą tik tiek, 
kiek reikalinga, kadangi Ame
rikos bankai už dolerio iškeitimą 
į {svetimą valiutą ima 5% mo
kestį. Tide pat, 5% komisą ban 
kai imą ir keičiant svetimą va* 
hutąį doleriui. ■ * '♦ K <

Dar v»ena nacio byla
Miami, — Čikagoje pasibai

gus naciu talkininko Walus by
lai, dabar tokia pat byla jau pra 
aidėjo Miami mieste, kur kalti
namas ukrainietis Feodr Fede- 
renko. Jani primetama kaltė, 
kad jis antrojo pasaulinio karo 
metu Ūkrainoįe išžudęs tūkstan 
čius žydų.

Gavo diplomą ir mirė
Tuscon, _ High School 

kine, šešliolikos metų Christy 
Campbell, vos spėjo į rankas pa 
imti mokyklos baigimo diplomą, 
kai po kelių dienų mirė vėžiu. 
Mokyklos pabaigtuvių iškilmė
se Chrisy tegalėjo paimti diplo
mą jau tėvąui ją palaikant. j

mo-

Spaudos neliečiamybė

Washington, — Vyr. J 
[ teismas, nutarė kad polic 
turėdama teismo leidimą. ( 
netikėtai ieškoti spaudos red 

’ rijose kriminalinio nūs’kalti 
davinių. Tuo klausimu teisiu 
mo departamentas sako, kad 
tomis teisėmis nesistengs nai 

{t is. bet vietos policija turi 
Angolos radijas ir toliau te- reikalu laisvas rankai. Polk 

{betvirtina, kad Angolos komu- nėra teisingumo departame 
nistal, marokiečių išvyri iš Ka- žinioje.
tangos provincijos praeitais me v --------------------
tais, vis tebesirengia .dar kartą] Nubaudė ginklų pardavėju: 
įsiveržti .i Zairę. radi-f^
jas tebetvirtina kad jsiverze 0]in Corp 12 r
žabos provinciją, buvę os gyvenu ginklų p-?ty Afrikai ir . 
frbiai X)ncfafvt«j Vari . __ .i nusikalto JAV vyriausybes 

varkiams. Dabar teismas mi 
ma b-vę nubaudė pinigine l 
da 1 2 mil. dol. sumoje. Bai 
b-vė turi sumokėti New Ha^ 
šalpos organizacijoms, o tą 

Pranešimas sako, kad tie pa- mą, 12 mil. dol., b-vė galės i 
tys Amerikos transporto lėktu-Į rašyti nuo mokesčių, 
vai išveš prancūzų karius tebe
vagiančius šabos provino ją nuo 
įsibrovėlių iš Angolos ir nuo vie 
tos gyvenojų. paėmusių ginklą į 
savo rankas. Prancūzams pavy
ko išgelbėti kelis baltoodžius, 
patekusius į js-veržėHų nelaisvę.

Zairės prezidentas Mobutu la
bai dėkingas prancūzų kariams/ 
padėjusioms išvyti įsiveržėlius 
iš Kolwezi apylinkės. To jis ne
galėtų pasakyti apie atskridusius 
Belgijos parašiutininkus. Prezi
dentas Mobutu yra įsitikinęs, 
kad belgai padėjo daugiau Mo- mo jįs buvęs tik 1
butu vyriausybės priešams, ir leivis, jei jį. ir bandęs,-: 
maištą sukėlusiems angoliečiams nesugebėjęs. Negalima kalfn 

Zairės vyriausybė žino, kad jei jis tik “bandęs .
Belgijos parašiutininkai turėjo 
savo rankose kelis Įtakingus į“: 
brovėlius. bet juos paleido. Jų 
pareiga buvo atiduoti suimtuo- 
sinus Zairės vyriausybei, bet bei 
gai to nepadarė. Pasipiktinęs 
Zairės prezidentas Įsakė Belgi
jos parašiutininkams tuojau ap
leisti Zairės teritoriją.

Zairės prezidentas susitarė su 
Maroko karalių Hasanu II-ju.

tojai. Nustatyta, kad ir praeito ■ 
mėnesio įvykusioje suirutėje j 
keli šimtai vietos gyventojų nu-Į 
ėjo su įsiveržėliais, o vėliau tu-i 
rėjo bėgti į gretimas provinci-J 
jas, kad nebtų nubausti.

1 Reikia tikrinti teisėjų teisėtun
I

Hartford. Conn.. — Co] 
j gub. Ella Grasso prisidėjo p 

tų, kurie įpikalauja,* kad tei 
jo teisėtumas ir jo sugebėjin 
būtų patikrintas Connectic 
teismų priežiūros tarybos. T 
sėjas Walter Pickett išžagini] 
byloje vieną kaltininką nebs 
dė už tai. kad jis nesugebę 
pajėgiai ižaginti pagrobtą m< 
rį, kaip jo trys draugai kad i 
darė. Teisėjas dar pasakęs te

Prezidento rinkamai Kolumbija 
f

Bogota, — Beveik visada 1 
lumbijoje politiniai rinkimai i 
apsieina be žiaurumų ir žuc 
nių. Birželio 2 d. buvo Bogota 
nušautas vienas policininkas, 
kitas sužeistas. Viename Bo$ 
tos įnikto restorane buvo pax 
ta 1 /aba. kuriame liberalų pi

* žudoma iš pasigailėjimo
Yra atitikimų,

Jkai žmogaus gyvybė tagali būti 
išlaikyta tam tikslui paruoštais 
aparatais ligoninėse. Gali atsi
tikti ir taip, jog slaugės ar dak
tarai. tyčia ar netyčia, aparatus 
išjungia ir ligonis miršta. Tokį 
išjungimo priekaištą buvo nori
ma primesti Maryland General 
Hospital slaugėms, bet proku
roro padėjėjas, ištyręs reikalą, 
nerado nusikaltimo įrodymų.

luaroKo KaxAj*u ... .
kuris sutinka tuojau permesti į1 kandidatas j present 
šabos provincija 2.500 gerai Julio Cesar varimo savo drs 
ginkluotu Maroko kariu, kurie 
turės dabartinės vyriausy-j 
bės dispozicijoje. Maroko 
ria» jau yra buvę Zairėje, 
elgėsi kaip tikrai garbingi 
kariai, prisilaikę visų karių 
tybių. Marokiečiai dvi savaites 
nuginklav ir išvaikė vad namus 
sukilėlius” ir pačius šabos pro
vincijos maištininkus. Apvalę 
vario kasyklas nuo įsibrovusių 
maištininkų, marokiečai tvar
kingai išskrido namo. Atrodo, 
kad marokiečiams ir kitiems ka 
rikius, greičiausiai turkams.

Šabos provinciją 2.500 gerai

ka- 
ten 
ka- 
ypa

nešimu, vienas pogrindžio vei 
jas įteikęs restorano tarnaut 
jui čemodaną, kuriame bu 
bomba, bet policija čemoda 
atidarė ir radusi bombą, kui 
išmontavo. Taipgi ir kitokių į 
kių pasitaiko, ' kuriais norir 
sutrukdyti prezidentinius rin 
mus. kurie įvyksta birželio 4

teks nuginkluoti Afrikoje šia 
č ancius Kubos karius ir įsigj 
pačius- modern ^kiaušius sov 
tinius ginklus.



Vestfalijos Bendruomenės suvažiavimas
•NORDRHEIN niame, turi bent du mėnesius jOg šv. Tėvas' žino
Š. m. balandžio 23 wko So- pneš Pusniečl° pradžių įtekti tikinčiųjų bėdas ir vargus Lie- 

Iii tm 11 noSumti ___ ičlulzni • • »• • »» i.
lingerie, šv. Kotrynos parapijos 
salėje. Dalyvavo visi trys Vo
kietijos LB Valdybos įgalioti
niai NRW kraštui (M. Kiužaus-

tų renginių pajamų — išlaidų 
sąmatą su prašymu.

1911 birželio trėnunų minė- 
i 4.- j z- • < >< Jimas šiemet uumarvtas birže-kas. tev. dr. Gulbinas ir L Mau- ;. ‘ .. i lio 18 Mulhemie, Aithofstr, a bienė3, sesių apylinkių vadovai, ... . .. . r . . . su paskaitomis, pamaldomis ir

koncertu. Minėjimo pelnas ski
riamas “Lietuves Katalikų Baž
nyčios Kronikai” leisti.

Vokietijos LB Vaidybos rei
kalų vedėjas J. Lukošius prašė 
visus stengtis gražiai sugyventi, 
kad bendruomenine veikla teik
tų malonumą. Išklausę praneši
mą apfe gegužės 4 Bonnoje ruo
šiamą demonstraciją L. Brežne
vo lankymosi proga, visi paža
dėjo joje dalyvauti.

Vokieti jos LB Valdybos įga
liotiniams prie Northrhein — 
Westfalijos krašto vyriausybės 
tėv. dr. Konst. Gulbinui, Irmai 
Mauzienei ir Mečiui Kiužaus-^ 
kui-išr eikš tas pasitikėjimas — 
jie paprašyti ir sutiko toliau 
eiti savo pareigas.

Po susirinkimo įvyko smagus 
pasilinksminimas su šokiais ir 
dainomis .Bufetą tvarkė Aš
mantų Šeima.

Frankfurt a. M.
š. m. vasario 4 įsteigta VLB 

Frankfurto apylinkė. Į valdy
bą išrinkti: pirmininku — Ro
mas Šileris (R. Schiller, Pfings- 
brunnenstr. 42, 6000 Frank
furt a. M. 90), sekretore — Ra
mutė Rifžanskaitė ir iždininku 
— Romas žaliukas. Kontrolie
riai — Andrius Grigaliūnas ir 
Teresė Saternaitė. Tai pati nau
jausia ir jauniausia LB apylin
kė Vokietijoje.

Romuva
Pirmą Velykų dieną popie

žius Povilas VI, suteikdamas 
palaiminimą urbi et orbi, ir

Bocholto \įargo mokyklos ve
dėja A. Gerkienė, tautinių šo
kių grupės vadovė Kablauskaitė 
n- kclioi ka svečių (susirinki-- 
nias buvo viešas).

Pirniininkav.nias i o t a c i n e 
tvarka atleki VLB Dortinun- 
do apylinkės pirmininkui Ew. 
Lukošaičiui; sekretoriavo Alfr. 
Bružai tis. Priimta su kvieti
mais išsiuntinėta darbotvarkė.

Pranešimą apie atstovybės 
darbą palikė jos pirmininkas 
M. Kiužauskas. Iš jo patirta, 
kad Nordrhein — Westfalijoj 
veikia 8 LB apylinkės ir viena 
tautinių šokių grupė, kuriai va
dovauti pakviesta A. KabJaus- 
kaitė, pati šokėja. Bochodte vei
kia ir lituanistinė mokyklėlė. 
Pranešėjas skundėsi, kad darbą 
trukdo kai kurių asmenų intri
gos. Smulkiau" infųrmavo apie 
kovo 18 Dusseldorfe įvykusį 
NRW užsieniečių pabėgėlių są
jungos suvažiavimą. Be 7-ių 
tautybių (lietuvių, latvių, estų, 
jugoslavų, ukrainiečių, lenkų 
ir neseniai įstojusių čekų) at
stovų jame dar dalyvavo Minis- 
terialrat Dr. Werner iš NRW 
darbo, sveikatos ir socialinių 
reikalų ministerijos bei vyriau
sybės prezidento atstovė Wede- 
kiug. Daugiausia kalbėta * tech
niškais subsidijų prašymo ir iš 
jų atsiskaitymo reikalais. Vei- 

‘ kliausi yra estai, latviai ir ven
grai. Patvirtinta senoji Sąjun
gos vadovybė (pimūninkas D. 
M. Sedlar ir sekretorius Elm. 
Reisenherg) ir sekančiai kaden
cijai.

M. Kiužauskas paaiškino, kad 
apylinkės, norinčios gauti iš vy
riausybės paramos savo rengi-

Cold war domis, kūnas laikys tėv. Alf. jos išvaizda žyiiiiai pagražės.

gegu-
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ką!“ Vokietijos LB Valdyba pa- 
siuntė padėką,- pastebėdama, j? ■.£'? 
kad pasveikinimas lietuvių kai- į' ’

1 t

WaukeganasV M. ŠILEIKIS

Ž

tuvoje, ir sustiprin i ryžtą ko
voti už tikėjimo laisvę.

Vokietijos LB Tarybos na
riui ir Valdybos įgaliotiniui 
prie Hamburgo bei Žem. Sakso
nijos vyriausybių kun. dek. Va- 
vlovui sarxai Osnabr^rko vy
skupas suteikė Dvasinio Tąrėjo 
(Gcistacker Rat) titulą.

Bonna
Sovietų Sąjungos k iinunistų 

partijos vado Leonido Brežniė- /r- - 
vo V. Vokietijoje lankymosi 
proga š. m. gegužės 4 Bonnoje 
ruošiama demonstracija. Vo
kietijos' LB Valdyba pąraginb 
tautiečius gausiai joje dalyvau
ti. Aplinkrašty sakoma; “Daly
vaudami š. m. gegužės 4 Bon- 
noje ruošiamoje demonstraci
joje, reikalaukime, kad būtų 
paleisti nekaltai kankinami > di- 
sidentai: Balys Gajauskas^ yi- 
toras Petkus, Sergiėjus Kova
liovas, Petras Pauladis, Šarūnas 
Žukauskas, Petras Plampa, Po
vilas Petronis, Nijolė Sadūnai- 
tė, Antanas Sakalauskas ir ki
ti ... Juo didesnis skaičius da
lyvausime demonstracijoje, tuo 
labiau palengvinsime savo tau
tiečių kančias ir sutrumpinsi
me jų kalinimo bei tremties lai
ką. Parodykime, kad nesame 
kurti ir nebylūs mūsų brolių 
bei sesių kankinimams.” , • ' ‘

Toliau aplinkrašty nur°dy-l Vasario 16 gimnazijos! berg). 
nia, kad ,demonstraciją ruošiaj tautinių šokių -grupė ir dėklą-’ 
iš įvairių flirganizacijų sudaryta Tnątoriak Po programos — 
Burgerakticn fur Menschen- beudras pobūris sii vaišėmis ir 
rechte. Iniciatyvos ėmėsi Ge-

Stuttgart •
'Motinos Dienus minėjimą 

Baden-Wūrttembęrgo sostinėje
• rengia Lietuvių mc«terų klubas 
[gegužės 7. Pamaldos 14 vai. Po 
j pamaldų ‘Tėviškes namuose”

(Schlosstrasse 92) įvyks pro-

kys vysk. Ant. Djeksnys Dievo kun.kys vysk. Ant. Dfeksnys Dievo kun. Skėrio paskaita su skai-l _ . .
Kūno bažnyčiojeį^įangelikaitts|drėinis iš lietuvių religinio gy- me, Ariogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje, iki kariUO’ 

menės gyvenusio Butkiškės kaime,Čekiškės valsčiuj,Kair 
no apskrity; žemės ūkio darbininko, lietuvio, nepartink), 
raštingo, nevedusio, anksčiau neteisto, kariuomenėn što-

— kun. Fr. Skėrys miesto evang- venimo Vak'. Vokietijoje, 
bažnyčioje kiręhenslr. 9. Pro
gramos pradžla lS x al. Joje nu
matyta: vysk. A. Deksnio ir So
cialinių reikalų ministerijos at
stovo sveikinimo žodžiai. Z- Na
glienės mintys apie lietuvę mo- 

;tiną, kelios Palavinsko mintys 
j apie tėvynę. Meninę programą

Vokietijos LB informacija
Po programos

sellschaft. fur Menscnenrechte 
e. V., kurios centras yra Frank
furte.

*

Motinos Dienos 
minėjimai

sveikindamas tikinčiuosius 11-Į Minėjimas, paVadimas Lietu- grama. ’ Paskaita skmtvs Vasa-
±a P-raį?° * ^“Viškak vių Diena ^yks geguž^IOO. lf} gjnrpaz^m^.yidaL

sulaukę šventu \ely> vąk katalikams panirs I^Sį^tČ'’'tel6t^-šoĮ^'- ^lrinė+i7(o plušėjo" Romuvoje. Jos at-Į Hu, raudonarm’ečio:
Kristina Veršėlytė:’ Bus ir de-' 

jidaiūacijų. Veiks ūufetas.
Hanau k x

Motinos Dienosi minėjimas 
įvyks taip pat gegužės 7. Jis bus 
pradėtas ekiuneninėmis pamal-

Bematęnis ir kun. -Fr. Skėrys 
katal. ‘ bažnyčioje ^Lštoaboystr. 
Minėjimo tęsinys L- parapija 
salėje. Paskaitą skaitys Vasa
rio 16 gimnazijos mokyt. V. 
Pancerienė. Eilėraščius dekla
muos tos pat gimnazijos moki- 

iniai ir kiti. Po programos — 

Pagražintas ir berniukų 
bendrabutis

Iš dr. A. Veigel. Ptechavičiū-r 
t ės. padovanotos gražios medži
agos Ona Bart usevičienė, mo
kytojos Irena Krivickienė, Ire
na Natkevičienė ir Vida Sidry- 
4ė pasiuvo užuolaidų -berniukų 
bendrabučio kambarių z lan
gams. Keletas langų liko dar 
senomis užuolaidomis, kurias 
reiklų taip pat pakeisti. Būtų-

tie paaukotų medžiagos ir Ii-Į. ” 
kusiems langams papuošti.

(Bus daugiau)

draugiškas pobūvis.
t

Pforzheim

Minėjimas ruošiamas
žės 20. Pradžia 14 vaL Ekume-- - \ 
ninės pamaldos Woilierstr. L o* 
programa ir kita — salėje Wei- 
herstr. 7.

Lebenste<lt *
.Gėgužės 28 M ei h vių evangelL 

ku parapija ruošia, pamaldas^ 
kurias..13, vai.. Jaikys ..garbės 
senj. A. Gelžifiius ir., kun. F r. 
Sįąėiys. P^ .pamaldų kavutė ir

PASSBOOK 
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the belt Weywswg
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Tąlahs .

(Tęsinys) <

LIETUVIŲ ARCHYVAS

Bolsevizmo metai

2. Kaunecko Kleofo, Izidoriaus sūnaus, gimusio 1920 
metais Kebiškių kaime, Šimkaičių valsčiuje, Raseinių ap
skrityje, >r ten iki pašaukimo kariuomenėn gyvenusio, 
valstiečio, lietuvio, nepartinio, raštingo, nevedusio, ank
sčiau nekeisto, kariuomenėn stojusio savanoriu nuo 1940 
metų balandžio mėnesio, raudonarmiečio, nusikaltusio 
pagal RTFSR BK 19-58-1 b., 19-58-2, 19‘58-8, 58-10 2 d., , 
5811 59-U ir 59-3a pnk. “a” srt. str.,

3. Sinkevičiaus Broniaus, Juozo sūnaus, gimusio 1918 - 
■ metais Pozapsių kaime, lazdijų valsčiuje, Seinų apskrity, 
I iki kariuomenės gyvenusio Solnijų kaime, Lazdijų vals

čiuje, Seinų apskrity, valstiečio, lietuvio, nepartinio, raš
tingo, nevedusio, anksčiau neteisto, kariuomenėn pašauk
to 1940 metų balandžio mėnesį, raudonamiečio, nusikaltu- 

i šio pagal RTFSR BK 19’58-lb, 19’58-8,19-58-2, 58-10 2 d., 
58-11, 17’59’3a pnk. “a” str. str.

! 4. Jociaus Kazio, Antano sūnaus, gimusio P-atrių kai-

Pinneberg

Prieš metas mirus Vokieti-. - . ... -
jos: LB Valdybos įgaliotiniui jusio savanoriu nuo 1940 metų kovo menesio, rauaonar- 
prie Schleswig-Holsteino J vyri- miečio, nusikaltusio pagal RTFSR BK 58T d., lO’SS'Ž, 
ausybės Pę. Liegui, jo pareigas 19-58’9, 58-10 2 d’, ir 58’11 str. str^ 
perėmė JT i e-v a’ Benevičienė J 
(Saarlandstr., 61,_ 20S0 Pinne- 5. Jodžio Felikso, Domo sūnaus, gimusio 1918 metais,

šaulių kaime, Šimkaičių valsčiuje, Raseinių apskrityje, 
ir iki kariuomenės ten pat gyvenusio, valstiečio, Jietuv1©, 
nepartinio, raštingo, nevedusio, anksčiau, neteisto,: .ka’ 
riuomenėn pašaukto 1940 metų balandžio mėnesį, nusi
kaltusio pagal RTFSR BK 19-58-lb, 19'58-2,19-58-8, 58-10 
2d., str. str. . . ' ’

6. Baltrūno Broniaus, Silvestro sūnaus, gimusio 1918

Vasario 16 gimnazijoj

- Š. m. balandžio 15 dr. A. Vei- 
gel —• Plechavičiūtė nupirko į- 
vąirių rožių, žydinčių medelių, 
vaiskrūmių ir gėlių už 250 DM .
irsu Eug. Luciene pasodino Rq- metais Totiuriškių kaime, Skapiškio valsčiuje, RokiŠKio 
muvoje, gražiai papuošdamos- apskrtyje, iki kariuomenės gyvenusio Stukų. kaitne, Ska- 
,gimnazijos aplinką. i piškio valsčiuje, Rokiškio apskrityje, darbininko, .iĮetū-.

Kitą šeštadienį — balandžio, vj nepartinio, raštingo, nevedusio, , anksčiau neteisto,
Frosch ir,.dr..A..^ęl wo pat;kanuomenen 1940. met^ teovo me^j jtgi^o^vane-

vežė trąšų ir už 300 DM gėlių l d. ir 59-3a pnk. str.-str.
bei dekoratyvinių modelių ir
pačios pasodinu. Gėles ir mede- .
liūs paaukojo Lietuvių moterų Ugakiemių kaime, Garliavos valsčiuje, Kauno askrityje, 
klubo federacija Vokietijo. Jei ir ten pat iki karhiomenės gyvenusio, darbininku lietu- 
ir talka ateinančią vasarą gerai ’ ‘ -t ----
pasiseks. Romuvos ir giminazi-

7. Ginčo Jono, Eduardo sūnaus, £iiftusio 1919 metais 

vio, nepartinio, raštingo, nevedusio, anksčiau neteisto, ka
riuomenėn 1940. metais kovo mėnesį istojusio savanoriu, 
raudonarmiečio, nusikaltusio pagal RTFSR BK 58'10 1 
d. ir 59-3-a “a” str. str.

*) 17. Teisminio taisomojo pobūdžio socialinės gynos prie
monės venodai taikomos liek nusikaltimą padariusiems asme
nims — vykdytojams, -tiek ir jū bendradarbiams^*-knrstyto- 
jams -ir padėjėjams.

Kurstytojais.laikomi asmenys, palenkę ^padaryti nusikal
timą.

Padėjėjais laikomi asmenį padėję vykdyti warffcalttmu 
patarimais, nurodvmais, priemonėj leSomti ir klffičm štftifil- 

gera, jei atsirastų asmenų, ku- nlu arba nusikaltėlio ar nusikaltinio .pėdsakų slėpimų.

8. Pupelio Vinco, Antane sūnaus, gimus*© 1918 me
tais Kubiliškių kaime, Obelių valsčiuje Rdk,^k*b apskri
tyje, ir ten pat iki kariuomenės gyvenusio, valstiečio, lie
tuvio, nepartinio, raštingo, nevedusio, anksčiau neteisto, 
kariuomenėn pasaukto 1940 metais balandžio mėnesį, rau
donarmiečio, nusikaltusio pagal RTFSR BK 19-582 <ir 
59’3a pnk. “a” str. str. .

9. Vigelsko Alberto, Juozo sūnaus, gimusi© 1917 me
tais Leningrade, iki kariuomenės gyvenusio Podbūktės 
kaime, Liudvinavo valsčiuje, Marijampolės apskrityje, 
žemės ūk>o darbininko, lietuvio, nepartinio, raštingo, ne
vedusio, anksčiau neteisto, kariuomenėje nuo 1940 metų 
gegužės mėnesio, raudonarmiečio, nusikaltusio pagal 
RTFSR BK 59-Sa pnk. “a” str. . ’

10. živatkausko Antano, Jono sūnaus, gimusio 1918 
metais Blinstrub*škių kaime, Viduklės valsčiuje, Rasei
nių apskrityje, ir ten pat iki kariuomenės gyvenusio, Val
stiečio, lietuvio, nepartin*©, raštingo, ne vedusio* anksčiau 
neteisto, kariuomenėn pašaukto 1940 metais balandžio 
mėnesį, raudonarmiečio, nusikaltusio pagal RTFSR BK 
58’12 iir 17-59’3 a pnk. “a” str. str.,

11. Baltrūno Vytauto, Petro sūnaus, gimusio 1918 
metais Nemen'ūnų kaime, Kamajų valsčiuje, Rokiškio 
apskrityje, ir ten pat iki kariuomenės gyvenusio, valstie-

Į čio, lietuvio, nepartinio, raštingo, nevedusio, anksčiau ne’ 
teisto, kariuomenėn, pašaukto 1940 metais kovo mėnesį, v 
raudonarmiečio, nusikaltusio pagal RTFSR BK 58TO-'1 
d. ir 59-3a pnk. “a” str. str.

(Bos daugiau} *
I M MAWIIMO4, CWCA0O I, lU-Mooday, June 5, 197&



“PASAULIO
...” Pasaulio Lietuvis” ragins; 

už Nepriklausomos Lietuvos gy
venančius lietuvius steigti lietu 
viskas mokyklas, kurti lietuviš
kas kultūrines ir ekonomines or 
gamzacijas, leisti lietuviškus lai

lietuvių mokslą einančiai jau
nuomenei tinkamų vadovėlių ir 
kitokios literatūros. Parūpinti 
svetur gyvenantiems lietuviams 
tinkamos skaityti literatūros.

Paremti svetur gyvenančių be 
tuvių lietuviškąją spaudą. Parų 
pinti svetur gyvenantiems lietu
viams žodynų lietuvių ir įvairio
mis svetimomis kalboms ir luo 
pagelbėti geriau pramokti lietu* 
vių kalbos.

Paremti svetur gyvenančių 
lietuviu organizuotą lietuvišką 
vekimą.

Paremti lietuviškąsias parapi-

1932 m. Kaune įsisteigė Drau 
gija užsienio lietuviams remti. 
Ji suorganizavo Pirmąjį pasau
lio lietuvių kongresą, kuris bu
vo suruoštas Kaune 1935 m. rug 
plčio 11-18 dienomis. Tuomet
buvo įsteigta Pasaulio lietuvių! kraščius, palaikyti savo meninin 
sąjunga-ir išrinkta tokios sudė-’kus ir mokslininkus, padėti sa- 
ties valdyba: pirm. R. Skipitis, viešiems svetimuose kraštuose 
1 vicepirm. L §imuti_s, II vice- prasikurti ir prasigyventi ir kit”. 
pirnA K Sleževičius, ižd. kun. A.
Steponaitis, sekret. dr. J. I^eimo-1 
nas. Valdybos nariai: F. Kemė
šis, K Pakštas. S. Vitaitfe, • P. 
Bulaitis ir J. Kalnėnas. Kongre
sas pavedė valdybai paruošti są kitokių įsitikinimų gerbimą”, j 
jungos statutą, imtis organizuo
ti skyrius ir pradėti gyvybiškai 
reikalingą darbą užsienio lietu
viuose. y

Valdyba vykdydama kongre- kimo planai”. Autorius prime-j^ndruomene
šo nutarimą, 1935 m. lapkričio į na, kad yra neatidėliotinas rei-’^ \s t0 al ^afcU) v ar( a*‘ . . i 
15 d. -pradėjo leisti laikraštį “Pa! kalas po visa pasaulį išsiblaškiu-* turmYs, al aPsau^c ic I ‘ r 1 i + morn K-idn vainos ir<

“Pasaulio Lietuvis” ragins lie 
tuvius vengti tarpusavio nesan
taikos ir kvies į bendrą darbą, 
dedant pagrinefen tolerancija —

j šiuos gražius sumanymus Pa-
Tame pirmame “Pasaulio Ue’Saulio ^junga

tuvio” numeryje yra ^pin-, m?p Lietuvf lei. 
tas dr. J. Leimono straipsnis ..........................   . . D
un i- u i • c • • džia išeivijoj isiste.gusi Pasaulio“Pasaulio lietuvių Sąjungos vei- . . , j* .P ''tuviu bendruomene Bet tik yra

šaulio Lietuvis”. Jį redaguoti bu Į sius lietuvius jungti patvariam Pa^e ^uo nlar<)' * °’ Vai 
Vo išrinkta komisija: R. Skipi-! ir vieningam darbui. Svarbu, kad} nuo 1Os en yl°Yytenietis 
tis, J. I-eimonas ir J. Kalnėnas, j jie išliktų ne tik tautiniai gyvi, l^os’
^Įžanginiame žodyje pasisakoma, bet ir galėtų tinkama- pasireikš-/ . nnnnnicTii KAINOS 
;kad “Pasaulio Lietuviui” rūpės ti didingai lietuvių tautos ir ŽEMOS
‘Visi lietuviai. Svarstys dvasinius j priklausomos valstybės ateičiai] hA 
.ir medžiaginius lietuvių tautos j kurti. O ką ir kaip veikti, štait TITANAS Venera

P. AFRIKOS ATEITIS NEAIŠKI
{ CAPE TOWN, — Prieš tai frikos policija suima juoduo- 
‘ ramioje P. Afrikoje gyvenau-j sius teroristus, kurie yra 1976 
čių ateitis yra neaiški. Vis ryš- 

‘kiau ir tvirčiau iškylu lerorisli
pniai juodukų veiksmai, ž ližių, 
kova dėl baltųjų “tvii lovės” P. 
Afrikoje jau prasideda, nors ir 
netaip aiškiai, kaip Rodezijoje. | klavu ių 

. . . . x, mataisKas dauir darosi Namibijoje į 
ir Rodezijoje, yra tik prelitulas 
— įženigiamoji dalis. Taikus ir 
švelnus |M*rcinamasis laikotar
pis, perduodant kraštų valdy
mą juodųjų daugumai, liūtų pa- dymas jau yra prasidėjęs ir tai 
ti geriausia išeitis, ko siekia ir tik pradžia, kuri juo ! -liau, juo 
JAV, nenorėdam is ir net nega- labiau plėsis, 
lėdamos rimčiau įsivelti į nu
matomą konfliktą. Bet, kaip at-

m. S 4.veto m ramumų liekanos 
arba paruoši! 
tapus sienos 
wane j e ar I 
laiku jų buv<

i ’‘specialistai’’ ki- 
Swazilande, Bo Iš
kiliu*. Paskutiniu 
<> suimt i a|>sigin- 
eiijcs darlxj aulo- 
7, bombomis ir

• rankinėmis raketomis
Politiniai neramumai teliėra 

galbūt nedidesni kaip Italijoje 
ar Vakarų Vokietijoje, bet žu-

Stebėtojai mano,
ro<k>, taikiai parvedi į juodųjų Į’aru0^a ir ginkluota 1’. Afri-

’ kos policija ir kariuomenė ne
turi daug bėdos su politiniais 
teroristais, bet jų bėdos žymiai 
padidės ir galbūt buš sunkiai 
suvaldomos, kai per siena pra
dės veržtis Mozambique, Ango
loje ar kitur paruošti “partiza
nai”, gerai ginkluoti Sovietų 
darbo automatais, raketomis,

rankas valdžia nelabai sekasi. 
Didžiuma juodukų, ypačiai jau
nųjų, paveikti pogrindžio agita
torių, paruoštų specialiuose Lu
inu nibos vardo ’“lipniversitetu- 
ose” pačioje Sovietų Rusijoje, 
ir galbūt nustoję vilties geruo
ju laimėti, griebiasi terorizmo 
ir būriais bėga i Botswana,| , . . ,. . , ,‘-‘lėktuvais ir šarvuočiais, daly

Greeley “Colo.” Mes turime 
.reikalus. Gerbs religinius ir ki-.keletas jo minčių: “...Pasirūpiu-Jungtinėse Valstybės tris gent- 
/tokius įsitikinimus. Ragins he-Iri, kad svetur gyvenančių lietu-Į kartės žmonių, kurie yra pigių 
.'tuvius būt gerais savo tautos , vių vaikai, kur tik jie gyvena di maisto kainų sugadinti*’, tvir- 
Vaikais, neužmiršti savo kalbos dosniais būreliais, turėtu galimy’tina JAV mėsininkų organiza- 

’ __ 44 T*
*r ją išmokti. O kai kuriuos ki- • 
tuą sumanymus dar tenka pakar viskas mokyklas, 
toti pažodžiui: j

KNYGOS ANGLU KALBA
t

j. A K155 IN THE DARK. Pikantišku Ir Intymia naotykli

bės lankyti gerai vedamas lietu-tcijų šulas Kent Stegner. Jie 
______ ___. 1 turės suprasti, kad gaus už mai- 

Parūpinti svetur gyvenančių! stą mokėti daugiau, kad farme- 
riai, kurie gamina jautieną, 
gautų kas jiems priklausom ’ 
nors atsisukęs pats sako, kad 
jautiena (beaf) šiuo metu yra

bus užauginta tiek raguočių kad nacija” ir prašydamos valdžios 
kainos išsilygintų gamintojus ir kad įsakytų anglies kompani- 
vartotojus patenkinamai. Agri- joms nustatyti samdymo pro- 
kultūros departamento huomo- 

jautienos kainos /šietnef 
daugiau kaip 6-8 nuošim- 
negu buvo anksčiau mariy-

ne, 
kils 
čius 
ta.

Swazilanda ar Mozambiką, į 
ruošiamas išlaisvinimo armijos 
stovyklas.

Jau kuris laikas, kaip P. A-

•!> 4 site A I A. £111 LloA Ų |j 1 llLViJilU. 1U VL» A-lk _ _ . 1 J

iprsžysuLi, paimti ti gyvenimo. Lengva* rtilliis. gyva kalba, gražiai išleisti brangi, bet tai dėl to, kad neuz- 
35Q Kaina $2-50. ' Į tenkamai užauginta., Kai far-

Jvw» B. Koralus, history or Lithuania. Lietuvos istorija meriai 1975 metų pradžioje bu- 
vo užauginę rekordiniai daug.■^fUltrtuks nuo pat senųjų amžių Iki pokario metu. Vidutinio formato i*? 

-uril, ĮaUiuoJa $2.00. , ____
4 Or; Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
•Uuto bruožai- paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorijį 
įZLl psL Kaiiu $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

kite/ksygai «uu 
perlaida.

galviju — 131.8 milijonų, kai
nos kritusios žemiau maitini
mo išlaidų ir dėlto vieni ūkinin-• Allvz VA. ***

PĮHgtmi knygų yr* tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas i, 11 ; <=nrnažino auginamu gwu- ' •*« ita, m prastino

[bankams, dar kiti visiškai pa
lmetė ūkius. Truksiu mažiau
siai tris ar keturis metus, kol1739 Betik Halfted Street, Chlcxge, HL MC68

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GREYHOUND GALYBE

Phoenix, Artz. Nors dilio
sios JAV autobusų kompanijos 
prisipažįsta, kad Amtrak {ge
ležinkeliai), aviacija ir aurifmo- 
biliai pa veržia iš jų žymią kelei
vių dalį, bet neginčija kad žy
miai daugiau dabar uždirba už 
siuntinių ekspress transportą. 
Patogumas tas’ kad autobusu 
galima siuntinius vietoje paim
ti ir. į nurodytą viet^ nugabenti, 
be jokiu perkraustymū.

Greyhound, kuri aptarnauja 
40,000 bendruomenių, ir Trail
ways, kuri aptarnauja 5,000, 
per dvejus metus pajamas iš 
siuntinių (package express)

I padidino 18-20 nuošimčiais;
I Gręyhou^d siMtįflžį ekspre
so ; divizijos.. ;ryie^rminĄkas 
Jerry M. Thieien.fpa&kė,4fead 
jo

porciją, kad nuo šiol kas ket
virtas samdomas darbininkas 
būtų moteris. Skundą su reika
lavimu yra pasirašiusiems mote
rų organizacijų atstovės iš Ten
nessee, Kentucky, Virginia ir 
West Virginia. Skunde pabrėži
ama, kad JAV angliakasių 300,- 
000 skaičiuje moterų tėra ma
žiau negu pusė vieno nuošim
čio.

Vašingtonas. Nauja Armijos 
studija rodo kad “didžiausia 
kliūtis pilnam moterų mtegravi 
mui kariuomenėje yra nėštu
mas”. Studiją atlikusi grupė re
komenduoja nėšeius kareivius 
arba a tieisti iš tarnybos arba 
laikinai paleisti be algos, tik 
apmokant medicare tefl, kol 
daktaras ras kad vėl tinka tar
nybai. Bet Armijos sekretorius 
tokia rekomendaciją at metė, 
pareikšdamas kad kareivių nė
štumą reikia skaityti “laikinu 
Jnedicinišku sunegalavimu”. 
Nėščios moterys kariškose uni
formose ? galinčios atlikti nau-

dingą darbą kaip ir civiliame 
gyvenime . . . Bet Armijos va
dovybė susirūpinusi vaikų glo
bos problema tokiu atveju, jei 
teks armiją pašaukti kokioms 
netikėtoms pareigoms, ir laiku 
kariškos motinos turės žygiuo
ti su savo vienetu. .

Armijos rekordai rodo, kad 
apie 15 nuošimčių moterų ak
tingoje kariuomenės tarnyboje 
pernai pasidavė nėščios.

vaujant sovietų ir kubiečių “‘in
struktoriams”, kaip tai buvo 
Angoloje ar dabar Etiopijoje.

Tiesa, Jungtinės Tautos už
draudė parduri ginklus P. A- 
frikai ir Rodezijai ir net spau
džia jas ekonomiškai, bet tur
tingi brangiais mineralais ir tu
rėdami savo ginklų fabrikus, to 
draudimo dabar nelabai jau
čia, nebent morališkai. Tačiau 
pačiuose namuose P. Afrikos 
ministerio pirmininko Vorste-
rio vyriausybė jaučiasi tvirta, 
visada turėdama perlamente 
daugumą.

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. G u st. n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, lipančius 1906 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir

ur. ATj.^GusMn — DANTYS,“ jų priežiūra, sveikata Ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _-
Minkštais viršeliais tik ----- ------------------------- - ------- $L0C

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik...............- $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čtkĮ arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c, parsiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS,
1738 So, HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W6M
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46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės išskaito*

UNIVERSAL
t

milijonus
kompanija 1976-%.;is. siunjaniu 
eksj^es-transp<ir{<>/turėjo pąja- 
mų 444 milinohųę; o^jĮernai^Sl 
milijoną..

Greyhound sutartimi su JQro 
Transporto - t . ^Air
borne Freight* Corp.) ekspres 
transportacij a aptariau ja 
000 miestų, kurie apie’ tokius 
patogumus anksčiau nė supra
timo neturėjo. - - - -f

MOTERYS KASYKLOSE 
IR KARIUOMENĖJE

Knoxville, Tentu Moterims 
lygių teisių organizacijos Wa
shingtone įteikė atatinka moms 
federalinės valdžios įstaigoms 
.skunda, kaltindamos angliaka- 
syklų pramonę “lychf -diskrimr

Tau py Kite dabar 
pas mus

Fir siu UirpomI jlsj jlzlral iV t 
beta dideliu dirbu. Pinu, jle_pa- f 
deda Juru pasiekti asmeniškų* jūsų 
nirimo  j iraus. Antra, jie padeda w- < 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę g 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. 1

Santaupos, padėtos prieš 10 mėse- 1
ilo dieną, neša nuošimčiu nuo mė- 1 
nėšio pirmos dienoe. ' -

Išduodami Certifikataį kurie ne- <

SAVINGS i LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoist'd St. Chicago, III. 60608

TUNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

jftelrU 1J28 mvtaU. T< 421-8070
Įatalffoa pfetooM Mamai .ntomobUUm* pastatytų

I MAUnvaoa, cwica«o a, ILL Monday, June 5, 1978
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patys gerbusieji kalbininkai. Jie prastoko estiškai, bet 
inoti visas tarmes, visus žodžius, jų prasmes, jų būdus 
taikyti kasdieninėje kalboje negali ir pats didžiausias 
kalbininkas. Youngas greičiausia pasakė, kad jis prita
ria jos pastangoms pramokti estų kalbos, bet neišmokti 
estų kalbų.

Inžinierius Gečys gali būti geras specialistas savo 
specialybėje, bet kai Jis pradeda interpretuoti politikos 
klausimus, kai jis nori kalbėti- apie kalbos išmonę, tai jis 
gali nukalbėti. J's tada imasi aiškinti dalykus, kurių ne
simokė. Jis įsivaizduoja, kad jis viską žino ir jis moka 
lietuvių kalbų, bet tikrumoje jis tik pramokęs lietuvių 
kalbos. Kaip pavėlavusi Melisa negali išmokyti estų kai’, 
bą, taip jos negali mokėti ir Gečys. Jis yra pramokęs lie
tuviškai, bet lietuvių kalbos nemoka, todėl ir Young o 
burnon įdėjo pareišk'mą, kurio jis negalėjo padaryti.

■ . . -

Kiekvienam aišku, kad Gečys, įteikdamas amh 
Young senų Bendruomenės brošiūrų, jaorėjo, kad amba

sadorius susipažintų, ką jo vadovaujama Bendruomenė 
prieš kelis metus yra padariusi ir ambasadorius žinotų 
apie pavergtoje Lietuvoje laužomas pagrindines teises. 
Bet sekančiame paragrafe (mūsų cituotame) tas Ge
čys sako, kad ambasadorius Youngas ne tik yra “gana 
neblogai” infomuotas (Gečys nesako, kad gerai infor-

Memorandumo nedrįso paskelbti
Jau minėjome, kad Algimantas Gečys parašė apie 

susitikimų su JAV ambasadorium Jungtinėse Tautose 
Andrew Youngu, bet paties teksto lietuviams jis nepa
skelbė. Iš minėto rašinio matyti, kad jis įteikto ambasa
doriui paruošto memorandumo tekstą dalinio kitiems 
tarptautinės nrganizacjos pareigūnams ir jų sekreto' 
rems, bet lietuviams jis nedrįso memorandumo paskelb
ti. Jis paskyrė kelis sakinius memorandumo turiniui at
pasakoti, bet paties teksto lietuviams jie nedavė. Minė
tu memorandumu lietuviai yra labiau suinteresuoti, ne
gu-Lietuvos vargų nepažįstantieji kitataučiai,betlietuviai j 
tūrės gerokai laukti, kol turės progos susipažinti su me
morandumo tekstu. j

Gečys, pastebėjęs lietuvių spaudoje ir organizacijo' 
se susirūpinimų minėtu memorandumu, neiškentė ir pa- 
kelbė paa’škinimų. Paaiškinimas be paties memorandu
mo mažai ką tepasako, bet yra keli būdingi dalykai, ku* 
riuos lietuviams vertėtų žinoti.

Jis aprašinėja, kaip jis su Rimu Česoniu nuvyko pas 
ambasadorių Young, įteikė jam Gečo paruoštų memo' 
randumų, įteikė jam taip'pat prieš kelis metus išleistą 
brošiūrėlę “Violations of Human Rights in Sovietų Li
thuania”, vėliau šitaip rašo:

“Iš pokalbio su amb. Youngu sudidarė Įspūdis, 
- kad Pabaltijo klausimu jis gana neblogai informuo

tas. Jis užsiminė, kad labai vertinas savo žinioje 
esančią JAV ambaasdoje prie Jungtinių Tautų Eko
nominės ir socialinės tarybos Melisą Wells, kuri yra 

■ estų kilmės ir pritariąs jos pastangoms pavėluotai 
mokytis estų kalbą.” (Draugas, 1978 m. geg. 30 d., 

j 5 psl.).
Melisa gali būti gabi ambasadoriaus Young sekreto' 

rė ,bet nemanome, kad ir pavėluotai, galėtų išmokti es
tų kalbų. Nemanome, dar ir Youngas Gečiui būtų taip 
pasakęs, kai Gečys Draugo skaitytojams perdavė. Re'- 

. kia neužmiršti ,kad. Andrew Youngas buvo baigęs auk'

muotas, bet pasirinko žodį neblogai. N. R.). Jeigu jis 
būtų gana gerai informuotas, tai jam tada nebūtų jokio 
reikalo duoti seniai išleista brošiūrėlę. Jeigu jis būtų 
įteikės gerai paruoštų ir neseniai išleista brošiūrą, tai 
tada iš jos būtų pasimokęs ir gera1 inofrmuotas žmogus, 
o ką bekalbėti apie blogai informuotą. Kad Andrew 
Young yra blogai informuotas, tai rodo jo gana dažnai 
spaudoje pasirodantieji atsiprašinėjimai. Jis turėjo at
siprašyti Pietų Afrikos vyriausybę dėl-padarjdo netiks
laus pareiškimo. Valstybės Departamentu o teko atsi
prašyti Didžiosios Britanijos dėl jo paskelbto vertinimo, 
o britų užsienio reikalų ministeris vengia su juo susitik; 

į ti, nes kiekvienas jo pareiškimas ministeri erzina.
Bet gražiausias jo pareiškimas buvo padarytas pra

eitą savaitę, kad jis pokštelėjo, kad Sęvietų Sąjungoje 
labiau respektuojamos žmogaus teisės, negu dabartinėje 
Pietų Afrikoje, kurios valdžia niekad nebijojo infor
muoti ir kalbėti apie pagrindines žmogaus teises, tuo 
tarpu Sovietų Sąjungos atstovai, pradedant Andrejum 
.Gromyka ir baigiant Juriu Voroneevu norėjo iš Belgra
do konferencijos išvažiuoti vien dėlto, kai Helsinkio ak- ri skerdė civHiue gyventojus va
tai reikalavo pasiteisinti, kodėl Rusijoje ir jūsų oku* kaę^dų mi’stejKol’wezt Ir 
puotuose kraštuose negerbiamos nagridinės žmocausl^“’ paWirtmo gegužio 19

j, bendrai imant, maistas pabran taipgi pareikalavo, kad JAV iro 
gęs 2,4%.

Jei suvartojamų prekių 1967 lovas net pasakęs, jog jis neti- 
metų karnų rodyklį, 
skaityti lygu 100, tai tuomet 
1978 m. jis yra jau daaugęs iki 
187,3. Suvartojamų prekių kai
nos per keturius šių metų mėne
sius labai yra pašokusios. Tuo 
būdu infliacija 1978 metais pa 
augrianti daugiau kaip 12%.

Paskutinį š. m. mėnesį jautie
na pabrangusi 6,6%, šviežios 

’ daržovės — 9,7%, o salotos — 
‘30%.

Dikt. Castro ginasi
HAVANA, — Kubos diktato

rius Fidel Castro kategoriškai 
atmeta kaltinimus, kad Kubos 
kariai Angoloje ruošė ir ginkla
vo prokomunistinius įsibrovė
lius j Zaires Shabos provinciją. 
Kubiečiai, pasak Castro, nieko 
bendro neturi su įsibrovėliais. 
O Havanos radijas 20 d. paskel 
bė, kad Kubos vyriausybė grieš 
tai atmetami kaltinimus. Kuba 
nedavusi įsibrovėliams ginklų 
juos nemokmo ir nedalyvavo in
vazijoje. Taipgi nei Kubos ka
rių, nei agentų nebuvo »r nėra 
Zairės teritorijoje.

“Human Events” rašo, kad 
nežiūrint Kubos protesto ir nu
neigiančių .pareiškimų, visdėlto 
yra tvirtų įrodymų, kad Kubai 
bei Sovietinis blokas .yra įsivė-] kriminalinio nusikattimo jrody- 
lęs j Zaires kasyklų invaziją, -ku

dytų Kubos kaltę. Tanzanijos ats

indeksą, kįs, kad Amerika turinti įrody
mus Kitas trečiojo pasaulin ats
tovas pareiškęs, iad Amerika 
tik kaitinanti ir taip jau gerokai

ko, kad dabar studijuojami įro
dymai, kurių reikalauja trečia
sis pasaulis ir Kubos viceprezi
dentas Rodrigues. Jie bus viešai 
paskelbti

Prez. Carteris gegužio 12 d.
Policija gali tikrinti

WASHINGTON, — JAV vy
riausias teismas nusprendė, kad 
policija gali įeiti į laikraščių re
dakcijas ir jas tikrinti, ieškant

Lundą gentėš įsibrovėlius Ango 
'oje paruošė ir apginklavo ku
mečiai iš Sovietų prisiųstais gin
klais. Jie Zaire Shabos provinci 
joje žudė nekaltus civilius. Pre

štuosius mokslus. Martin Luther King Jr. buvo net dak-, 
taro laipsnį gavęs. Jis skyrėsi iš kitų juodukų vadų tuo, 
kad padėjėjais pasirinkdavo aukštesnėse mokyklose bu
vusius juodųjų vadus. Young turėjo būti kolegijoje, jei
gu jis buvo Dr. King Jr. padėjėjas. Kolegijoje buvęs 
Youngas turi žinoti ,kad nei viena Metisą, kad ir gabiau
sioji, negali išmokyti estų kalbą. Estų kalbos neišmoko

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių Įkurtoje 
valstybėje

(Tęsinys)

LIETUVIAMS REIKIA TYRINĖTI GRAIKIJĄ
Kitas, labai įdomus tyrinėjimas būtų nustatyti, 

kodėl dalis lietuviškų genčių patraukė į Pietus ir įsi
kūrė dabartinėje Grakijoje, o kiti apsistojo prie Bal- 
tijo krantų? Dabartiniai graikai tiki (kaip ką tik ra
šiau), kad pas juos atvyko žmonės iš šiaurės. Taigi, 
mūsų gentys pas juos nuvyko, ne jų gentys įsikūrė 
Pabaltijy.

{vairių sričių lietuviai mukslininkai 4urėty tuo
jau pradėti rimtus tyrinėjimus, ieskaii pagroto ben
drumo tarp lietuvių ir graikų. Galimas dalykas,daug 
medžiagos yra Graikijos ir Turkijos muziejuose. Gal 
ir kitur. O daug kas dar gal neatrasta.

Labai gaila, kad tokius tyrinėjimus nepradėjo, 
valstybiniu mastu, Nepriklausoma Lietuva. Dabar 
emigracijos lietuviai užsiėmę lengvesniais ir prak

tiškesniais, pjLygesniais reikalais. Jaunieji u«oksJi- 
idnkai. baigę užsieniečių aukštąsias mokyk’as, apie 
gilesnes lietuvių tautos problemas žino visiškai ne
daug, o dažnai ir stipriai kreivai. Be tvirto lietuviško 
mokslinio pagrindo jų tyrinėjimai gali neturėti jo
kios leigiaincsnės reikšmės, o daug ką gali net klai-

puotuose kraštuose negerbiamos pagridinės žmogaus 
teisės Voroncevui būtų buvę patogiau išvažiuoti su vi
sais delegatais į Maskvą, bet Maskva neleido jam to pa
dalyti. Jeigu sovietų delegacija būtų išvažiavusi, tai ta* 
da visi būtų galę ję tvirtinti, kad sovietų delegacija .su- 
griovė Belgrado konferencijų. Kai Belgrade įvarių Eu
ropos valstybių atstovai pradėjo skaityti sovietų val
džios laužomas pagrindines žmogaus teises, nurodant 
vardus, pavardes ir gyvenamas žmonių vietas, tai sovie
tų atstovai sėdėjo salėje ir seilę rija Jie nieko negalėjo' 
atsakyti, nes jie net ir nežinojo apie Sovietų Sąjungoje 
vedamą žmogaus teisių mindžiojimų. Voroncevas priža
dėjo ištirti žmogaus teisių mindžiojimus, tuo tarpu 
Youngas turėjo drąsos viešai pasakyti, kad Rusijoje 
žmogaus teisės labiau gerbiamos, negu Pietų Afrikoje

teroristai, kurie degina turtingesnių -ūkininkų ramus,

nas Tom Reston ir kiti.'

mų, turėdamos teismo leidimą.
Toks vyr. teismo sprendimas, 

5 balsais prieš 3, sukėlė didelę 
audrą ir nėpasitenkinimą,'spau
dos redakcijose.

SDA0ĮS4.0 soqn>{ 
neprisipazistq

JT specialioje nusiginklavimo 
asamblėjoje Kubos vicepreziden 
tas Carios R. Rodriguez atvirai 
kalboje prez. Carterį išvadinęs 
melagiu ir kad jo kai tinimai, mes 
ti Kubai, neturi tvirto pagrindo 
ir įrodymų. Rodriguez net parei-

Brangsta pragyvenimas
WASHINGTON-, — Darbo de 

parlamentas gegužio 31 d. pas
kelbė. kad pragyvenimas brangs 
ta ir kad vien tik balandžio mė
nesyje jis pabrango 0,9%. &ka 
;goje pragyvenimas tepabrango 
0,5%.

Didžiausias pabrangimo kalti
ninkas yra maistas — maisto tų, kad Kuba yra Įsivėlus į Zai* 
produktal Didžiosiose krautuvė- rėš invaziją. Rodriguez reikala- 
se maistas pabrangęs balandžio 
mėn. 1,7%. Visoje gi Aiųeriko-1lio atstovai JT asamblėjoje. Jie

jos komunistų partijos vadai siunčia agitatorius ir tero-‘ 
ristus į Pietų Afriką, o Youngas mano, kad Rusijoje laJ 
biau gerbiamos pagrindini teisės.

vimus parėmė ir trečiojo pasau-

dar mažiau jis žšrro apie rusų pavergtų tautų gyvenimą. 
Jeigu Young -tOri, kad Rusijoje gerbiamos pagrindi
nės žmogaus teisės, tai kaip gatima iš jo laukti bet kokio' 
užtarimo pavergtiems lietuviams ar estams? .Nežinome 
Gečio memorandumo teksto, bet žinome, kad. jis tą me-

rikoje veikia ir einasi kaip 
Kremliaus surogatas. Gegužio 12 
_cL prez. Carteris paręįškęsJspa-— 
hų žurnalistams, kad Maskvos

dato nebus įvykdytos, nes ru
sai yra rasistai ir ateistai ir kad 
jie naudoja kubiečius Afrikoje 
vietoje kačių..

Eksnarial Brazilijoje
Sao Paulo (UPI), — Buvęs 

Lenkijoje nacių koncentracijos 
kaeete St. Szmaizner atpažino 
Brazilijoje betiisj Icaeetų virši-

G. ;F. Waguerj- Szmaizne 
ris BraziEjoje but© norima nu- 

žudyti- Brazilijos sęeficija dabar 
mananti, kad ji galės sus,ekti 
daugiau Brazilijoje besislapstan 
čių nacių. -

gciuiaiuvū iiiu-iico vc*oco. [treciu nieiiMJraiwiiuuv verksny, zuiuauę, haujtt me-
Youngas yra netiksliai informuotas apie iš koiotoa-' memorandumą įtoflsėne tam žmogui, kuriam jį reikėjo 

tizmo išsilaisvinusių Afriktas tautų dabartines sąlygas, įteikti.

dingai aiškinti.
Kaįin ar /tolygiai objektyvius Jyruėjinms da

bar galėtų įvykdyti rusų — komunistą okupuoti lie
tuviai. Surinktą medžiagą rusai gaji neleisti paskelb
ti, ar jiagkelbti rusams priimtina prasme, viską ap- 
verčiant fr apsukant melo skraiste. Panašiai yra pa
daryta daugelį kartų.

tet lalkinaat pirmoji muziejaus dalis baigta 1874 m. 
Statyba baigta 1889 m. Naujos salės baigtos 1939 m., 
i^igi. muziejus nuolatos buvo platinamas, didinamas. 
Dabar <vėl labai ankšas, bet turėtų būti gerokai pra

plėstas. Dėl žmonių — lankytojų gausumo labai ne
patogu apžiūrinėti dažniausiai neįmanoma susikap- 
ti prie norimų senienų.

1 Muziejuje yra iškasenų,' paišytų indų, stovylų 
jž yjsy Graikijos senųjų briko tarpių, pradedant nuo 

da Mkstančių metų prieš Kristų. Kiekvienas jų su
skirstytas laikotarpisu atskirai aptariamas- Taip pat 
įvairios vazos, puodeliai, freskos, antkapiai, pieši- 
aiai, juodos vazos raudonos vazos, baltais pagrin- 

kas ir kokiu būdu galėtų ‘'tokius^d^iews pakeiti: ir Lt’ Pagaliau yek*B»ji graiką Aulptū-
Juk rusai yra "Išradę” fabrikus apehintms gaiMd-, “ ** Yra ir senėjų puošmenų.
ti... Tai ką jiems reikštų dar rienas įrodymas”?- j JFra senienų iš molio, iš .aktpeas. iš aukso, mar- 

Grjžtaat prie .minties, kodėl dabartigiai graikai .jnuro, bronzos ir kt. Yra didelių iir visai stažų. Yra 
atrodo gerokai ^kįrttngi aso senųjų jų bojčių, reikėtų pdikiai išsgaikiusių ir apkultų iš rioų paski. Yra at- 
panagrinėti, ar fizinis paaikeiiimas gali.įvykti gyve- radtutfakai seniai ir ką tik. Yra iš medžio4r iJ kaulo, 
nanl skirtingose gamtinėse Sąlygose, valgyt Airtin- Yta noediioklinių vaizdų ir meiliškų išraiškų. Yra

Būtų dar blogiau, jei bolševikai į Graikiją pa
siųstų parinktus savo partijos “mokslininkus” su *š 
anksto duotais nurodymais, kokius Kriaėjimus <_
ryti ir kokius rezultatus paskelbti. Tie įsakymai gaji 
būti aklai naudingi rusams, visiškai priešingi išlota 
nei teisybei. Bet paskleidus knygas daugeliu kaMrn.

Juodieji nori kariauti

Juodųjų nationalistų lyderis 
vysk. Mųzoreva sako, jog juo
dieji, priklausą jo suvienytai af 
rikiečių tautinei - tarybai, bus , 
treiiruojauri kovai <su Kubos ka 
rėmais Afrikoje.

bet ji dievyškai buvusi garbinama tiktai kai kuriose 
Graikijos vietose, čia ji, nusiėmusi sandalį, taikstosi 
tvoti kitam mitologiniam graikų tvariniui — Panui, 
senosios Graikijos piemenų dievui, Hermio ir Nimfos 
sūnui. Panas buvę vaizduojamas ožio kojomis ir gal
va, primenančiais senosiose knjgpse paišytus vel
nius. Panas buvęs ijaisus, Biergtnjnfcas, neduodavęs 
ramybės gražiesiems ^noterims, .(Nimfos
buvusios jaunos .merginos, mmKiUos Zeuso
dukterimis, kurių tėvai hąvę tipių Eserai; jiim- 
fos vadintos oredės, jįrų nistfos — neįdės, iltiniu 
ir upių — nejudės, medžią — driadėj. įtikėta, 
kad medžią nwafas gyvenančios ir miržtaacins drau
ge su m ėdžia-). "Kantą mergininkas Ran^ vijęs gra
žuolę nimfį, vartfa Piemenų Vainz^clut Jįįg būtų, 
sugavęs, bet tos miimf^s seserys, felbėdanies leme
nu Vamzdelį ^žiagaivio iApri^vajlajiiSEą, ją pa
vertė nendrynu. Įpykus Fan^s tuoj mjralkfs keletą 
švelnių nendrių, frfd^ięs >rie %pų ir pradėjęs gra
žiai groti. Tuos garsus žmonės praminę piemenų 
gaisais ir nendrių vamzdelį piemenų vamzdeliu. Kar-

i vasaros karščiuose nuo-’ 
stabiais piemeniškais garsais, net sukeliant vadina-* 

“panišką baimę"’- Žodis “pan” lietuviškai reiškia 
“vigą’1. Kariais ^Pan vadinamas Visatos dievaičiu.

v C daugiau

v .v .. . I J. , T x - Raibais 1L UCUUIių v dlILZ-UVlĮ
«ęą maistu Kaip atrodytų, iš Baltijos pajūrio Įpaukščiu, žuvų, darbo įrankių, vaikų. Bct4 Panas etaiga išgasdiuus
šeimos, jei jos, su kitais nesimaiš_»tla»noĮ, 
čius metų gyventų Graikijos salynuose?

ŠIEK TIEK DUOMENŲ APIE TA LTDq i ARCHEO
LOGINI MUZIEJŲ

tūkslan- visą dauginusia nuogų vyrų, stovmėių k«%p 
j nwinose. Neproporcingai daug nuogų vyrų ir bega
liniai mąžai nuogų moterų, tarsi jų «tiaai nebūtų bi- 

nenaMats laikais.
Skulptūroje įmatoma graikų vaisingumo, grožio 

Pastatui žemę padovanojo 11. Tnsitą, stambiais-ir meilės deivė Afroditė, kurią seniau vadino Asarta 
pinigais parėmė Demelrios Bcmardakis AHhttek-1 (ttatariė). Legapidariniai ji buvo praminta Dzeuso 
tas Ludwig Lange. Statyba pradėta l8(I> ra. vyriausy- ir Dionės lukterimų Jkffi&lo žmona . Axąa© Bif.Uub\
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DR. ft G. BALUKAS 
BXQSEXtJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
*kcai Bu’kftnsk TaL LU 5-6446 
Kvna ‘-gtmius pagal susitarimą- 
r1 nertsiliepia, skambinti 374-8004.

Mykolui Devenhu mirus
Savaites pradžioje Čikagoje Evangelikų Reformatų Bažny- 

buvo gauta žinia, kad Les An- čios kuratorius ir Liet. Vaisiie- 
geles priemiesšyįe Šauta Moni- čių Liaudininkų Sąjungos Gen
ka mirė Dr. Mykolas Devenis, tro Komiteto narys. Bendra- 
sulaukęs 87 ineHr? amžiaus, vie- dartjiavo daugiausiai medicinai 
nas iš senosios kartos lietuvių skirtoje spaudoje, 
ąžuolų, kokių labai retoj bepa- -----------— -
s uiko- j AAt. Pleasent, Michigan.

M. Devenis pimfe 1891 m. ge- Cegr^žės 18 d. Central Micbi- 
gužės 1 d Biržų apskr. Klausu- gĮ,n Universitete Cam 1-hude 
ėių kairtn, pradžios mol-klą ba^ Kristina Mažeikaitė ir ga 
baigė Biržuose, gimnazija L3ti- vo da liojo meno 5^^ lai. 

DR. PAUL V. DARGIS ?iV“ri‘l 6 ’’V "’’L““ ' išvyk į i Jungtines Amerikos 
w . °JA*į IR chirurgas ^Valstybes ir čia’1919 metais

•* om m unity klinikas j baigė Vale universiteto medie?-
im S. na., w«tcLMr, IL1 n°3 gydj'tojo leipsmu ,
VALK UOS: 3-5 darbo dienomU X'aleJUr-':’ G,n7'

■kif 'Mtra SeStadienj 8-3 vai .P^Jo verstis medicinos prak- 
: 362-2727 arba 562 2728 /tika, čia aktingai dah^audams 

-------- ——_________________ ^lietuvių kultūrinėje veikloje 
TEL— be 3-5893_į kaip, tai padėdamas iškrikti mo-

r^R. A. GLEVECfCAS’2^0 Miko Petrausko kūrinius.
1 VnrAJomnn Važi4-o vme L’ -n i Jol.,

gydytojas ir chirurgas
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strap 
Valandos pagal suammmą

DR. C.
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJĄ 
Telef. 695-0533 

*ox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

. BOBELIS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TaL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VšL agal susitarimą, uždaryta treč ;

DR.DEON ASSEIBt} TIS
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

. VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. S—7 vaL vak
Ofiso talafu 776-2880 

Rezidencijos talefu 448-5545

Norėdamas betarpiškai daly
vauti Nepriklausomos Lietu
vos atsistatymo veikloje, M. 
Devenis ^rįžo į Lietuvą, kur 
vertėsi gydytVo profesija ir ū- 
kininko veikla. Buvo vedes gar
siųjų Vilniaus hetuvių veikė
jų giminnė uaria J. Vileišio dūk 
terį Aleną Vilkytę, ’taip pat 

J didelę veikėją.- *•< I
Rusų bolševikams ’ okupavus 

Lietuvą, Dr. Deveįis kaip vie- 
> nas iš pimnįjįį buv. 1940 m. 

> birželio mėti areatdėtas, ligi- se- 
j kančių 1944 'Jnvibirželiu 16 d.' 
ž’mėn. išlaikius pi Tina Uk mer-
gės, paskui ^uĖiškių kalėjime 
Vilniujė ir -pagąflau, išvežtas į 
sunkiųjų dąrbų Vorkutos karė
tą, kur pavergę Lietuvą rusai 
išveždavo žynHą dalį lietuvių 
veikėlų sunaikinimui. VelionioDR VYT Tatty? A Q Įveikėte sunaikinimui. Velionio 

įBolševikai ne tik badu, šalčiu 
°YT°J« iR «•««.« !ir &-ariai s„„kiais (larbais „e- 

į'į Dy "į 
Tel PR 8-1223 i vems isstudijavęs kaip mogus

OFISO VAL: ‘pim., anttad, trema. L**aK nepasiduoti sunatkinaina.% 
ir peukt. 2-4 ir vaL vak. SUtadie- dau8 kltlJ Mmiriaujančių, dar- 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu briku ,-bo vergu išgelbėj į iš žolių ir

L pagal susitarimų. t į|medžių žievių bei lapų Matyda
mas “veistus” ir kitus pamo-

psnį.
K Mažeikaitė visus keturis 

mokslo metus buvo garbės stu
dentė. Savo gabumais ji .pasižy
mėjo, iptik meno, bet poezijos 
ir svetimų kalbų srity. To mies
to angliški laikraščiai dažnai pa 
rašydavo straipsnius, apie jos 

, darbus ir pasirodymus, teigia
mai. Life laikraštis įsidėjo dide 
lę, jai skaitant savo referatą, < 
fotografiją ir keletą eilučių ap- j 
rašymą apie jos -kūrinius. Po to ’. 
tografijos parašyta taip: “Poe-( 
ty-Christina Mažeika, St. Jo-į 
seph”... dalyvauja .poetų v aka-, 
ro pasirodyme Central Universi , 
tet?.'.

Studentų išleistuvių ceramo-; 
jmjos vyko to miešto gimnazijos- 
’salėje. Universiteto ^studentų or./ 
kestrui grojant, po vieną iš abie 
jų salės pusių, su vėliavomis ir n 
togomis, o garbės studentai dar/ 

. su perpetėmis, jžygiavo busimie, ‘ 
ji bakalaurai ir magistrai.

Jų ilga per visą salę irtttysusi 
eilė rikiavusi po du ir per vidų-! 
rį salės ėjo į jiems- paskirtas^ 
vietas. įPublika ka5p miškas su
ūžė ir visi pakyla iš savo vietų.

Suėjus st&dehtams, profesū
ra užėmė tribūnoj/skirtas vie
tas. Iškilmės prasidėjo Ameri- 

r kos mimnu ir malda. Išleistuviū 
kalbai ir linkėjimams pasibai- 

k gus, universiteto prezidentas 
pakėlė apie 1600 studentų į La- f 
kalauro laipsni, 400 j magistro 
ir viefią iš profesūros į garbės j” 
daktaro laipsnį. jubūiatams ei-t 
4iant prie tribūnos diplomų pa-;- 
siimti, salėje sublizgėjo ftnų ir^ 
foto aparatai. J. G.Ii

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDAS.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MARIJA (IVINSKIENĖ

Laidotuvių Direktoriai

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Vilniaus šv. Onos ir Bernardiną bažnyčios

Ai pritraukiau juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais.* — Oie. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, lujilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 

savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Via! žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Ber «ur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite no* 
mckamaL Rašykite:

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

Mažeika S'Evans
.DR. MYKOLUI DEVENIUI

mirus, j < žmonai ALENAI, dukrai DALIAI ir ALTos pirm. 
KAZIUI BOBELIAMS, sūnums dr. ALGIRDUI, inž. KĘS
TUČIUI ir jų aeanunis didžią užuojautą reiškiame.

V. K, Kleivai
A. Matulevičienė 
d r. J. <K Petrikai
J. Tūbelienė
dr. A. A. Valiai

.I4. J. žvyniai
St. Petersburg, Florida

E. S. Bakučiai 
kun. J. Gasiūnas
S. K. Grigaičiai 
A-A. Kerniai 
dr. J. Kaškelis

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

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

Syvetio 7158 S.'Francisco, Chicago^ Illinois
Mirė 1978 -m. birželio 2 <1, 7:00 vai. ryto, sulaukusi 90 

melų amžiaus. iSimė Lietuvoje.
JAV išgyveno 30 metų.
Paliko nujiūdę: sūnus Vladas ir -marti ^Uršulė ‘Givins-

"kai; anukąs fįeiirikas Civinskas, anūkės Beatričė Strun-- f - . r - ' C ” ■

giene ir Kfisfina Volodkienė su šeimomis, proanūkai—Kal- 
Ljte^ikis -ir Arisla. Lietuvoje liko duktė Koste ir žentas 
Kazys KccJainiai -ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette Funeral Home, 
2533 West 71- *Ohicago, Illinois, Gr. 6-2345-6.

įJaidotuvės fvj*ks antradienį birželio 6 dieną, 10:00 vai.
Tylo iš ’koptyčios “j UctinTų Tautines vKapines.

Draugai ir pažįstami nuoširdžiai prašomi dalyvauti 
'Šiose laiddtuvfee.

i

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

h

/■

>7!

MOVING
Apdrauttw perkraustymas 

U {viirią wtitvmę.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-T882 arba 376=5996

Vadaja Aldona Daukut 

z\TaWJ HEmfeek 4-2413 

#7159 So. MAPLEWOOD <VE 
CHICAGO, ILL 60629

Nuliūdę lieka:
Storas, marti, anūkai ir proanūkai

SOPHIE BARČUS 
RADUd JE1M&5 VALANDOS 

Vtot -prBBrirmoa Ii WOPA, 

1490 WL A. 4*.

Liatuvip kJIba: kasdien 4iuo pir
madienio iki penktadienio 3:0C 
—3:30 vai- popiet šeštadieniai] 
ir setatftdieflijus nuo fc

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — °ilna apo rauda 

X ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TaL WA 5-8063

4 ’ to0PEDA^PHOTEa^A5';n8O ^<10inl‘irlieS 
fįK Aparatai - ProtezaL Med. ban- I Komis žalesomis.

dažai Speciali ^atfalba L^|om*.j Dr. D ev e nis" Vorkutoje ištvė-
-ko1}° V&L. 9 4 ir 6—8 ^^adieniais 9—1 .

2«50 W«t 60629 ŽmOnOS AIffnOS
PRosoKt S-M84 i Vašingtone buvo išgelbėtas is 

t— 1 1 -----komunistų ir mirties. Jis daug

r

DMNfopMj by bocw eeooomixts for Morton Sait Company,

blend.

PBmm: TArda 7-11U
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AM8ULAHCI 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

Consumer 
Scene/;

, If you Met a question for the Consumers Institute, 
write to Consumer Scan*, Central Electric Company, 
Appliance Park, WT618, Louisville, Ky. 40225.

Dear Consumer Scene...
We are planning to buy a micro wave oven soon. The litera

ture we’ve read, and the salespeople we’ve talked with have 
been very helpful except for details about the magnetron tube. 
How often does the magnetron cycle off And on while cooking?

*- Ms. D.B., Virginia
It depend* on the make and model of the oven. For instance. 

In GE two- and three-power level ovens, the magnetron tube 
does not cycle at all. Resistors lower the wattage input to the 
magnetron tube to reduce cooking power levels. On the GE 
electronic-control oven and built-in microwave oven, the 
magnetron tube ,cycles at a 1.7-second sequence. At half 
power, ft’s on ,85 seconds and off .85 seconds.

M54 So. HAUNTED STR

NARIAI:

Lietuvių 
Laidotuvių 
Dirertorią
Aaaoriačtjos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

A0’ So. LFHJANIC.A AVENUE. Phone: YArde 7-M0j

GEORGE F. RUDAflNAS 
*L1» So. UTUANICA AVE. T«L: 74I3M13*

STEPONAS C. LACK TR 
fLACKAWTCr

-424 WEST 69tn STREET KKpnbUc 7-121*
M14 WEST 23rd PLACE VTiylnh 7-667J
Um SOUTHWEST HIGHWAY. Palo. Hffla, 1H. 974-44H

I read an ad in a national magazine lately that suggested 
that to save energy in washing, I use cold water. Does this 
cause the dryer to operate longer in order to dry clothes?

— Mrs. E. J. L., Texas
No, the ute of cold water in the wath will not make your 

dryer work longer or harder. What really affectt the automatic 
cycle on a dryer u how well your wadher removes exceta water 
from clothing. If they are extremely damp upon removal, the 
dryer will run longer to dry the parmenu.

PETRAS BIELIŪNAS
•348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetie MS D

WwlieMai fra- .• 
š< >nB M tdrmnu Met 1 
jie* 4vi ai
vai tęs ne-tinkamai

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, OL Phone: OLympie 2-1^85

4 am concerned about balancing the temperature in the 
refrigerator and freezer of my n*w modH TBF16STD. Ho*' 
canIkeep theice cream hard with oat Tree zing the "left dee?

^3 — Mrs. P.R.J^ Ohio
Your nfrigei^tor/freersr has duel controls. Try setting the 

fresh food section at ”5 ” and the freezer at **C”. If this doesn’t 
give the lefdpgfvhtess yefu WNt, fresh food at “7” or 
”8” and the freezer at *1)*. Allots tff’fcwn 24 hours for the 
setting temperatures you wsh.
Fxpeitrhdkt pgtį you find the settings that keep your foodėas tv 
you want * z » ’

NORMANĄ 
NĄ

PMžkmtloa RaiMif < 
pas trinkimas

.lenUaMg
NMjWW

K77-A48S

medžiag^s sutaikė apie žmo
nėms naikinti Vorkutos kacetą 
Kersteno komitetui ir Jungti
nėms Tautoms.

M. Devenis -ilgus melas buVo 
JAV Liėtuvrių Pratestonų Sa- 
jupgos pirmirrtrikas, Lietuviu

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros ĮI 
klubo pusmetinis sūSMrVfams ivyks’l 
antradieni, Ingfelio 6 CL, i vaL popiet 4 
"Šauliu namuose, 2417 W. 43 St. -Kvie- J 
datai visi. atsilankyti, nes yra daug * 
reikalu -aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

A. Kirlys

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

i the traits o
cream draaMng. Km ite and delicious to aarra, it a a
fantaatle aecocnpaniment to a platter of trash trait *• fnpea.

tm tbeterHnf gfatter.
w To wwwat ewt frait dram darolorinr, dip class ar «adaaa



RUSAI NETURI LAISVĖS IR TEISIŲ
šcšius metus lankiusi išva

žiavimo leidimo Dina Beilina 
ir pagaliau atsiradusi Jeruzalė
je, kaip ir mūsų tautietis Sko
pus Ciceroje savo šeimos (ar
pe, pasakoja savo ir kitų per
gyvenimus Sovietų imperijoje. 
Pasak jos, Sovietų Sąjungos pi-' 
lieciui reikia turėti daug drą
sos oficialiai pereikšti norą iš
važiuoti m Užsienį arba net tu-, 
rėti tik ryšius su užsieniečiu. 
Tokius KGB tuojaus įtraukia i 
neištikimųjų piliečių 
Prieš tokius ‘‘drąsuolius’’ orga 
nizuojamos 
guli būti sumušti arba apskųs
ti sumušus milicininką, gali būb siųsta

sąrašą

provokacijos. Jie

ti uždaromi į 
čia m i į Sibiro tremtį arba į psi
chiatrines protui “atitaisyti*’.

Visi tokie “drąsuoliai” pada
romi svetimšaliais savo tėvynė
je, gimtinės krašte. Tokie išva- 
r i ui iš darbo, išmetami iš tar
nybų. Tuomet visi kaimynai bi
jo susitikti, bijo pasikall>ėti, nes 
“drąsuoliai” visą laiką sekami 
KGB agentų. Dina Beilina visą 
tai papasakojo dienraščio Los 
Angeles Times korespondentui.

Jos tikslas — išgelbėti 
šaranski

Beilina į JA Valstybes yra at- 
Sovieti j o j gyveniusių

savo tus linkėjimus atlydėjo 
$5 auką. Dėkui. Taip pat dėkui 
Toronto tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vieneriems me
tams, bet pavardės prašiusiam 
neskelbti. f

— Petras Bružas iš Gage 
Parko išsikėlė į Brighton Parką: į 
4429 S Talman Avė. J. Baltramo ‘ 
naitis iš Brighton Parko išvyko 

I visai vasarai į Union Pier, Mich. 
[Jonas Lengvinas, PO Box 366, 
j Union Pier, Mich,, jau atvyko 
į savo vasarviętes ir priima sye 
Čius. 5 >
— Barbara Kirkolis iš Chica- 

i gos pietvakarių išrinkta St. Ri
ta aukšt. mokyklos Motinų klu
bo finansų sekretore, Marija

• Gedraitis iš Orland Parko-alum 
nu atstove, Bernice Maciūnas 
iš Brighton Park — šenjprų 
atstove.

— Dzana Liakienė iš Gage 
Parko šrrikta Nightingale mo
kyklos Tėvų ir Mokytoju tary
bos vicepirmininke.

— Kun. dr. J. Prunskis, Alto 
informacjos direktorius, birže
lio 6 d. 8 vai. vak. kalbės apie 
Lietuvą per WTIQ-1300 AM ra 
dįjo stotį.

REAL ESTATE.
Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J. - Y

PETRAS KAZANAUSKAS, Pret’dentas
2212 W. Cermak Road - Chicago, Ill. Virginia 7-7747

O T A SUSIVIENIJIMAS
> I y A LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau SO maty tarnauja lietuvių visuomenei Ir Išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

SLA — dkfžhutli lietuvių fratemalipė organizacija — duoča gyvy
bes apdraudę Ir Ilgoje pešalM, kuri yra pigi, nes SUSTVI& 
NIJIMAS neieško o teikis patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris »u pusa milijono dolarfy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir sauoL' Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių relkaUn^ausIas apdraudas nuo $100.00 
Iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda • Endowment In* 
su rance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokestio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama Hetuvlšky KLUBŲ ir draugi]y na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSVIENUIMO darbus.

Gausite spausdintai ląforniarijaa jeigu parašysite ,

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

žydų konferencijos. Ji važinė
janti po Amerikos miestus ir 
stegiasi sudaryti palankią opi
niją bei pagalba šaranskiui. Ji 
sakei, kad Sovietų imperijoje 
yra dvi rūšys “nusikaltėlių” r 

.»tie, kurie nori tik išvažiuoti i'

Rusijoje įsigali 
antisemitizmas

Beilina tvirtina, kad Rusijo
je įsigali antisemitizmas. Vai
kai mogykloje turi saugotis, 

. - .---------------- --------------------- — —-t------- --kad nebūty sumušti. Gatvėje
| užsienį ir tie, kurie tik stengi-1 nebegalima kalbėti žydiškai, 
laši, kad Sovietų vyriausybė pil-jžodžiu, reikia saugotis ir vesti 
j dytų savo paskelbtus įstatymus,! dvigubą gyvenimą, 
j tarptautines sutartis, kaip Hel- *" V. P.
sinkio aktą, kuriame garantu o- 
jamos žmogui teisės ir laisvas 
judėjimas. '

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 St TeL 436-7878

Cicero aukšt. Lituanistinė _
mokykla išleido 19-tą laidą, šio 
je laidoje buvo ir mokyklą bai
gė R; Končiūtė, L. šulaitytė, R. 
Šuopytė, V. Laniauskas ir V. 
Lašinskas. Klasės auklėtojas 
buvo Pr. Razminas, mokyklos 
direktorius J. Jokubka. Mokyk
lą globoja parap. klebonas kun. 
J. Stankevičius.

Pirmieji tik nori išvažiuoti į I

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai*

užsienį arba turėti laisvą susi
rašinėjimą su užsienyje gyve
nančiais; nori netrukdomai’ 
gauti iš užsienio laiškus ir turė
ti visas piliečio teises. Antrie
ji, vadinami disidentais, skiria
si nuo pirmųjų savo veikla. Jie: 
nenori išvažiuoti iš tėvynės, bet 
tik stegiasi, kaip minėta, išrei- 

į kalanti sau pilnų įstatymais nu- 
Į matytų pilietinių teisių — žmor' 
niškos laisvės. Tai, pasak Beili- 
nos, didelis judėjimas, didelis 
pasyvus pasipriešinimas.

i šiam paskutiniajam judėji^ 
mui priklausė ir šaranski. Jis 
priklausė rusų aktyvistų gru
pei, kuri seka Soviėtii vyriausy
bės nusikaltimus, kas liečia 
1975 m. Helsinkyje Brežnevo pa
sirašytą aktą. Jis taipgi norėjęs 
išvažiuoti į Izraelį. Bet jis- bu
vo suimtas ir 14 mėnesių išlai-

— George Borchertas iš Hot 
Springs, Aric buvęs namų sta
tybos kontraktorius Chicagoje 
ir apylinkėse, atsiuntė tokį laiš
ką: “Džiaugiuosi, kad Naujienų 
platinimo vajui gerai sekasi, to 
dėl malonu prie jo prisidėt. Siun — Našlių klubo susirinkimas 

įvyks birželio 9 d. 1 vai. popiet 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Viši kviečiami gausiai dalyvau
ti. Po susirinkimo bus vaišės.

V. Cinką

it ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 
ik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos ,

UAtTFvnc fr 5rr»nnin. bArnvti bendromis jėgomis kytas Maskvos kalėjimo vienu-

o gerą žinią 
prenumerato-

Amsterdam,

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd Ste, Chkage 
TeL 787-0600.

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

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

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

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavinga* gyventi. Arti 73-čios jr 
Kedzie. $38,000.

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

• GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. _

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žem^s. Daug gerų 
priestatų, švarus bras. aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel 737-7200 arba 737-8834 .

HELP WANTED — MALE 
Darbininką Reikia

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Ramentu

taip pat pavergtos meiuvus ir jos -zmumu -gerovei, oeuoronus jėgomis i vienu—
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL tėję nieko neprileidžiant. Jo 

1 motinai tik buvo pasakyta, kad 
jis kaltinamas Rusijos krimina
linio kodo 64. paragrafu, t. y., 
šnipinėjimu ir valstybės išda- 
vmmu: Toks apkaltinimas bau
džiamas mirties bausme. MGjti- 
na nebuvo prileista pasimatyti 
su šaranskiu — savo sūnumi, 
kurs yra kompiuterių inžinie
rius. ;5-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecena! 
tinimo vajaus labai vertingomis' dovanomis nai

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shoresmotelio Ir Rezidentinio viešbučio, 
17350 GuIT Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753,- paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

į, kurie prisidėjo prie Pla- 
lems skartytnjams.

ie motelyje prie pat'pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
iu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė .ir savaitinės skilties uAplink mus ir mūsų nam-ns” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelMamog ir paskirstytos rude
niniame Naujienų pOntike,

Visas ir visus kviečiame. 1 diffiąją talką.

čiu $16 Įr prašau siuntinėti Nau 
jienas mano prieteliui John Kai 
weit, gyv. Hot Springs, žemiau 
nurodytu adresu. Ta proga Jums 
visiems „veliju geros, sveikatos
ir geriausios sėkmės. Dėkojant 
mielam bičiuliui G. Borchertui, 
malonu sveikinti naująjį skaity
toją J. Kalwieti, 
skelbti visiems 
riams. ,

— Jonas Urba,
N. T, iš anksto be raginimo 
pratęsė savo prenumeratą ir ta 
proga parėmė Naujienų leidimą 
$5 auka.. Naujosios Anglijos 
tautietis užsisakė Naujienas, bet 
nei pavardės, nei? vietovės prašė 
neskelbti. Dėkui už auką ir už 
dėfnesį Naujienoms ir jų' platini 
aro vajui. 1 .

* — Stasys šešelgis, Hamilton* 
Ont., pratęsdamas prenumeratą,

— Tauragės klubo pavasari
nis piknikas įvyks birželioll 
d., sekmadienį, tuoj po vidurdie
nio Vyčių - salėje ir sodelyje, 
2455 W. 47 St. Bus gėrimų ba- 
ras it virtuvė, feros Ramonio 
orkestras. Įėjimas tik $1.

Klubo valdyba

LATHE + MACHINIST
Small shop. Overtime. Benefits. 

QUALITY TOOL 
& MACHINE CO.

8065 South Chicago Ave.-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI '■ 

Turiu Chteagos miesto ItMkna, 
Dirbu Ir užmiesčiuose H* 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS / 
4358 So. Washtenaw, Ava. - 
— TeL 927-3559 .

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, - bei galimų skaitytojų 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom!*,

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Walus prašo pagalbos
Pripažintas naciu veikusiu 

Lenkijoje karo metu Walus, jau 
nebeturi pinigų daugiau mokė
ti savo advokatams. Jis atviru 
laišku laikraštyj e The Liberty Į 
Bell ir National Vanguard pra-j 
šo aukų. Sąjunga “Anti-Defa^ 
mation League of B’nai B’rith 
in New York” sako, kad tie abu 
laikraštukai yra naujųjų nacių, 
kadangi jie spausdina priešžy- 
diškus straipsnius.

WATCHMAN
x - i

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

TAISAU LR DAŽAU s 
NAMUS / .

IR VISKĄ NAME.
Telefonuotl: ; <

523-9367 arba 737-0397

r ■

Pavardė ir vardas

Adresu

• Užsakau' Naujienas kaip dovanu savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede dot

Pavardė Ir vardu -______________________

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė___

T

HA 1-6100.

MARIJA NOREIKENl
ŽS08 Weft IMA St, Chicago, HL 90629 • TeL Wa M7CT

DMHle MsfHnkhnes geree rOŠiae fvalrlg prefchk 
MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIŲ.

31 1IM

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai j 
atspausdinti į

Graži, lengvai skaitoma ir Į 
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 — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, DI. 60629

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

For plant in heavy metals indus2 
try. Steady employment with all 
company benefits._

MUST BE EXPERIENCED" 
MUST READ, WRITE AND 

SPEAK ENGLISH
. R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kėdzie Ave.
Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię

DISHWASHER
O'HARE OFFICERS CLUB . 

HIGGINS & MANNHEIM ROAD 
694-2946 or 398-0331

RENTING IN GENERAL 
N u • m o «_

Išnuomojamas miegamas 
rys vyrui su vidtuvės pnvilegiia. lei. 
776-1041 po 7 vai. vak.

0-18 M. AMfiAUI VAOWOTWAI 
Tiktai $98 pusmečiui evfomohlHe 

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis g * f ■

A LAVtA I T4S’<v - 
4645 St. ASHLAND A W. 

own

LAIKRODŽIAI ir BRANGINYBtl

Pardavimas ir Taiiysuf 
2644 WEST H* STUMT

TaMa UpnMc M*1

M. ŠIMKUS
Notary Public -•>> 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplawood. T«L 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn- 

šymai ir kitoki blarikai.

Pivardė Ir nrdu

AdresM --------------
—1 ■ "

• Platinimo vajaus
tinimui nemokamai

Pavardė ir vardai

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

Naujienas dvi sivaftes susipa.

Pavardė ir vardu

Adresu ------------

Pavardė Ir vardu

ifrouf

Cosmos Parcels Express Corp.
MAKOUETTE GIFT PAKILI SIRVICR 

«1 W. Hth M. Cllcaf*, IIL WI9. — TM. WA

t “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDRJA,
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 1064 FM Sat at 8.-00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Su legališkomis fonnomh
Knyga su formomis gauna* 

ma Naujienų' administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaliiko 
mis formomis — B3.50.

Užsakymus su Money " orde
riu siusti: ‘‘Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St. Chicago BL 6O6OK

UNION PIER išnuomojamas, 
vissai vasarai 4 kamb. butas su 
baldais. 2 miegami, svetainė iri 
virtuvėm Visi patogumai, 3 min. ( 
į pliažu. Nebrangiai. Skambinti| 
Chicagos tol. 434-3462 kasdien Į 
nuo 12-2 vai. p. p.
-—■----------------------------------- į

Marquette Parke išnuomojamas 5, 
kambariu butas su 2 miegamais. kros-| 
nim ir šaldytuvu už $185 mėn.

7249 S. Campbell.
Tel. 776-8180

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av

1^41 Fr«nk Z>po4U 
posyį W.TSfh St, 

GA 4-1654

------ -

Biznio Proga — Mieste 
BUSS. GPP. — IN TOWN

HOME WORKERS 
WANTED 

ADDRESSING & 
MAILING ENVELOPES 

For information send Self 
Addressed envelope to: 

JOYCE BUTLER 
11542 S. Vincennes Ava. 

Chicago. Ill 60643

f r. MAUABNOt, CWWJO «, IU,Mond«|r, & 197JĮ




