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IS AFRIKOS
KOLUMBIJOJE PREZIDENTINIUS 
RINKIMUS LAIMĖJO LIBERALAI

BOGOTA (UPI) — Preziden-^ pasiuntiniu Ispanijoj. Jis taip 
tinių rinkimų komisija Kohim-rgi tikisi dar laimėjimo, kai
bijoję paskelbė, jog liberalų 
kandidates į prezidentus Julio 
Cesar Turbay laimėjo rinki
mus. Konservatorių kandidatas 
Belisario Betaneur pasliko už
pakalyje su menka balsų mažu
ma. Suskaičiavus 97% - paduo
tų balsų, Turbay gavo 2.2 mili
jonus, o Betaneur — 2,1 milijo
ną. Komisija mananti, kad li
kučiai, kurie dar nesuskaičiuo
ti, davinių jau nebegalės pakei- 
sti’ . i . -

Betancarą rėmėjai (tuojaus 
pasipylė į gatves, ir ėmė trukdy
ti susisiekimą, šaukdairih ^'Ap
gavystė. Jie pavogė balsus’’... 
Betancuro rinkimų komitetas 
ruošia viešus protesto mitin-

smas patikrins rinkimų 
balsų skaičiavimo tvarką 
teisėtumą.
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Rinkimus prižiūri kariuomenė

Beveik 200,000 karių prižiū- 
x ‘ri rinkimus didžiuose Kolumbi

jos miestuose ir švarinamuose 
rinkimų centniose. Taciau rr 
tai neišgelbėjo krašto nuo riau
šių. Devynios bombos buvo iš
sprogdintos sostinėje Bogotoje 
.ir .kitur. Du policininkai ir du 
studentai buvo užmušti, ir ne
mažai yra sužeistų. Viena bom
ba susprogdino miesto autobu
są. Laimė, kad jis buvo be ke
leivių.
R. Kandidatai girtasi
? Abu kandidatai Į preziden 
tiis tebesigiria rinkimų laimė
jimais ir žada kalnus gerovės, 
ir nepamiršta pridurti, -kad 
jo vadovybėje krašte įsivieš
pataus ramybė ir tvarka, kuri 
bėiit 3& metų tęsėsi kruvino
mis riaušėmis ir žudynėmis. 
Buvo atsitikimų, kai ištisas 
provincijos miestukas buvo iš 
žudytas. Tik 1954 m. liberalų 
ir konservatorių partijoms su 
sitarus, buvo paskelbtas įstaty 
mas, kad kas keturi metai vy
riausybę perima opozicijoje 
buvusi partija. Toks partijų su 
šžtarimas apramino kraštą, 
bet, gerai ar blogai, to įstaty
mo galia šiemet pasibaigė ir 
dabartiniai prezidento rinki
mai vyksta jau įkaitintoje rin
ki m u a t mosf ero j e.
~ Liberalų partiojs kandida
tas* Turby dvejus mėliu darba 
vosi liberalų partijoje. Jis pa
reiškė, kad lauksiąs vyriausio 
Kolumbijos teismo paskutinio 
žodžio, kuris turi dar peržiū
rėti ir patvirtinti rinkimus.

~ '“Konservatorių partijos kandi ] 
datas Betancurt jra baigęs tei 
siu ir ekonomijas mokslus, ir 
yra buvęs darbo minigteriu ir

MORO NUŽUDYMU 
KALTINAMI ŠEŠI 
BRIGADININKAI

Roma. Italija. — Italijos •*•*- 
licijai jau pavyko suseki i. 
imti šešius raudonosios briga
dos narius, kurie kaltinami nu
žudžius pagrobtą prof. Moro. 
Suimta yra viena moteriškė ir 
penki vyrukai. Jie kalėjime lai
komi stiprioje apsaugoje, kad 
nieks negalėtų jų “išlaisvinti**. 
Prokuroras Achille Gallvci, kurs 
veda Moro nužudymo tardy
mus, jau prieš juos ruošia for
malų kaltinimą. Tai pirmas 
toks raudonosios brigados ap
kaltinimas nužudžius prof. Mr-1 
TO.

Raudonosios brigados lyderis 
Rpmoje' ir jps-apyiinkėję buvo 
suimtasis Mario Morelti. PrOf. 
Moro, krikščionių demokratų 
partijos lyderis ir numatytas 
kandidato į Italijos prezidentus, 
buvo pagrobtas Romoje kovo 
26 d. Jį lydėję penki sargybi
niai buvo grobikų nušauti. Mo
ro sušaudytas kūnas buvo ras
tas automobilyje netoli komunis
tų partijos * būstinės Romoje. 
Jis buvo nužudytas, kai. Italijos 
vyriausybė atsisakė išleisti iš 
kalėjimo 13 raudonosios briga
dos gangsterių.

t 
į 
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Prezidentas Jimmy Carter inauguracijos dieną (paskelbė reikalą ko
voti už pagrindines žmogaus teises, o šiandien tolimiausiose Sonetų Sąjun
gos užkampiuose kalbama apie pagrindinių žmogaus teisių pripažinimą 
kiekvienam kra.šo pilieciui/kaip j<r* pripažįstamos Amerikoje. Andropovas 
sukišo ilgiem metams į Rusijos galėjimus 160 inteligentų, drįsusių raka-

IZRAELIS SUSIRŪPINĖS KUBOS KARIAIS
TEL AVTV, Izraeli — Nema

žas Kubos karių skaičius, visur, 
išsibarstęs Mažctsios Azijos ara
bų kraštuose įvaro nepasiten
kinimo ir dalinai baimės izrae
litams. Kubos karių buvimą 
Mažojoje Azijoje iau rimtai 
svarsto Izraelio pasiuntinys 
Jungtinių Tautų asamblėjoje, 
o Izraelio spauda, kaip įprasta 
izraelitams, gvoltu šaukia. Rim
tas Izraelio dienraštis “Davar“ 
rašo, kad kubiečių karui šim
tais rasi visur: nuo Libijos iki 
Irako, nuo pietų Jemeno iki pa- 
estiniečių stovyklų Libane. “Da- 
var* nurodo net kubiečių kiekį 
skaičiais, būtent: ju yra 400 Je
mene. 300 — Libijoje, 250 — Si
rijoje, Libane —200, Irake — 
250, Alžirijoje — 150 ir t. t. Be 
to, per 100 palestiniečių treni- 
ruoįama teroristinio “meno” 
Kuboje ir apie 30 ten pat mer 

ikosi valdyti karinius lėktuvus.

IŠVARĖ DU AMERIKIEČIUS

PASITARIMAS SU KONGRESO VADAIS
SUSTIPRINO PREZIDENTĄ

Senatoriai patarė būti griežtesn'am su rusais ir 
Kubos seržantais — instruktoriais

WASHINGTON, D.C. Pre-t ANDY YOUNG TURI -
zidentas Jimmy ('.arter. be pa
sitarimu su užsienio atstovais, 
praeitą savaitgali buvo sukvie
tęs į Ba t uosius Rūmus abiejų 
partijų įtakigesnius senato ir 
k Įpgreso atstovus, kad galėtų 
juos informuoti apie tarptauti
nę padėtį sovietų valdži 45 pa
stangas grobti buvusias Afrikos 
kolonijas. Dabar aiškėja, kad 
kongreso vadai patarė preziden
tui būti drąsesniam su sovietu

* 1

diplomatais ir nekreipti dėme
sio į melagingus Kubos diktato
riaus pareiškimus.

Pasitarimo metu paaiškėja 
kad Kubos kariai, laikomi An-

AIšKlNTIS
WASHINGTON, D.C. Pra 

eitą savaitę JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose padarė 
dvejus pareiškimus ir dėl abie 
jų valstybės sekretorius Cyrus 
R.; Vance isądkė jam greičiau 
atskubėti i * Washingt'ona ir 
prižadėti daugiau panašių ne
teisingų ir netikslių pareiški
mų viešai nedary ti.

Viename televizijoje pada 
rytame pareiškime jis nareiš- 
kė.kad kongresas yra pridaręs 
liek daug suvaržymų, kad pre 
zidenLsa veik negali padaryti 
svarbesnio nittarijmo.

goloje, tikrai instruktavo ir ap-Į Kitame pareiškime Young 
ginklavo partizanus, iš Angolos televizijoje tvirtino, kad prezi 
įsiveržusius i Zaire ir įvykdžiu- dentass norįs padėti Angolos 
sius baltųjų žudynes. ČIA direk- jr Mozambiko vyriausybėms, 
torius pavaizdavo fotografija-, he t kongresas j j suvaržęs. Van 
ml%Jiurioflj-odp Kųbds instruk- cc turėjo Martin Lidhei Kingo 
torus, mokančius įsibrovėlius, drauguUYoung aiškinti, kad 
Fotografijas gavo ne tik iš ne-, abu pareiškimai netikslūs ir 
laisvėn paimtų įsibrovėlių, bet neteisingi. Prezidentas visai 
ir kitomis priemonėmis. BaP| nenori padėti dabartinėms An 
tuose Rūmuose buvę kongreso-golos ir Mozambiko vyriau^y- 
atstovai yra įsitikinę, kad Ku-j^ms.

MASKVA, — Kremlius apl 
kaltint du vertėjus ir vadovus 
JA Valstybių kilnojamos žemės 
ūkio parodos agitacija ir prieš 
valstybine veikla. Pasak Krem
liaus. bostanietis A. Maschocri 
ir vašingtonielis \V. Lupau la
bai mažai aiškino ir rūpinosi 
žemės ūkio klausimais, bet dau
giausiai buvo aktyvūs prieš so
vietinėje propagandoje. Žinių 
agentūros Tass pranešimu, tie 
abu amerikiečiai yra išvaryti iš 

’Sovietų Sąjunga. Tass tik ne- 
'/ pranešė, kad tie du amerikiečiai 

jau prieš dvi dienas, prieš iš
varant, buvo išvykę iš Rusijos 

lir svečiavosi pekeliui Į JAV Va
kari] Europoje.

VISUOMENĖ PRIEŠINGA 
ATOMO JĖGAINĖMS

Washington, D. C. — Ne tik 
Amerikoje, bet ir Europoje vi
suomenė yra nusistačiusi prieš 
atomines jėgaines. Šveicarijoje, 
Bazelio kantone, gyventojai 
balsavimo keliu atmetė atomi
nių jėgainių statybą, kuri bū
tų nuo Bazelio arčiau kaip 30 
mylių. Bazelis yra didžiausias 
Šveicarijos miestas ir jame bei 
jo apylinkėje yra daug pramo
nės įmonių.

Balsavimo keliu gyventojai 
pasisakė, kad vyriausybė reika
lautų Prancūzijos ir V. Vokie
tijos vyriausybių, kad jos savo 
teritorijose uždraustų betkokių 
atominių jėgainių statybą, ku
rios būtų statomos arčiau kaip 
50 mylių nuo Bazelio.

Prancūzai ir vokiečiai savo 
teritorijose planuoja įrengti še
šias ir dvi atomu varomas jė
gaines, kurios būtų arčiau kaip 
20 mylių nuo minėto. Tiek Eu
ropoje, tiek ir JAV y ra sustab
dyta atominių jėgainių statyTba. 
Bet statyba sustabdyta ne tiek 
dėl visuomenės nepasitenkini
mo Iri demonstracijų, kiek dėl 
politinių ar finansinių sumeti
mų.

bcF kareiviai akty-viai įsikišo i į 
paruošiamuosius ekspedicijos į 
Zairę darbus.

Kongreso vadai, išklausę pra
nešimus paties prezidento ir at-! 
sakingų valstybės pareigūnu a- 
pie susidariusią padėtį Afriko
je, pareiškė prezidentui savo 
nuomones. Sen. Howard H. Ba
ker, senato respublikonų vadas, 
patarė prezidentui tuojau nu
traukti visus pasitarimus stra
teginiams atomo ginklamas ap
rėžti, kol sovietu karo jėgos ne
pasitrauks iš Afrikos.

Sovietų valdžia siuntė gin
klus į Angolą ir Etiopiją, a da
bar rengiasi ginkluoti kitas gru
pes, pasiryžusias kelti maištus 
ir grobti vyriausybę. Sovietų 
valdžia siunčia ginklus ir svar
biausius patarėjus į Angolą. E- 
tiopiją ir kitas teritorijas.

Bet sovietų valdžia, susitaru-

BET TERORIZMAS 
NESILIAUJA

Birželio 5 d. sprogo galinga 
bomba automobilių parodoje 
Tivoli kurorte,,.15-kos mylių at
stume nuo Romos. Sprogusi 
bomba daug žalos padarė paro
dos patalpai ir išstatytiems au
tomobiliams, /Taipgi išlėkė visi 
langai vielas prokuroro rašti
nės, kuri buvo virš parodos pa
talpos antrame aukšte. Į pietus 
nuo Romos, Ostia vietovėje, bu
vo įmesta į policininko automo
bilį padegamoji bomba.

BETANCURT GAUNA 
DAUGIAU BALSŲ

BOGOTA, Kolumbija.— Pra. 
eitą sekmadienį visi krašto 
paliečiai rinko valstybės pre
zidentą. Pirmadienio vidudie
nį balsai dar nebuvo guskai 
čiuoti, bet atrodo, kad konser 
valyvus kandidatas Balisario 
Betancurt gali laimėti.

Suskaičiuoti balsai rodė,kad 
už Betancurt buvo paduoti 
591,854 balsai, o liberalu kan- 
didatas Julio Cecar Hurgay Ayj _ __

Saudi Arabija neatsilieka nuo 
Izraelio ir ji kelia baimės balsą, 
kai kubiečiai pasirodė kaimyni
niame Jemene. Rago Iškišulio 
pašonėje.

Pasak “Davar”, kubiečiai mo-i 
ko vietos karius bei partizanus 
karimo meno ir vienkart plau
na jiems smegenis marksistinė
mis idėjomis. Kubiečiai Mažo
joje Azijoje atsiradę siųsti dik- 

l totoriaus Castro, prisilaikant 
I bendradarbiavimo plano su Ma
skva, bet juos stropiai seka ir 
prižiūri Kremliaus atsiųsti bo
sai. Nenumatoma, kad kubie
čiai tuojau įsiveltų į kautynes 
su Izraeliu, jei tokios kartais iš
kiltų tarp arabų ir izraelitų, ne
bent jiems Maskva įsakytų.

Kubos karių vienetas jau bu
vo kartą įsivėlęs prieš Izraelį 
Golano aukštumose Y<»n Kip- 
pur kare 1967 m., kariaudamas 
Sirijos pusėje. Pasak Izraelio 
atstovo prie J. Tautų, tuomet 
Sirijos pusėje tebuvo tik vi*n*s 
kristalizuotos Kubos karių w

ala gavo tik 552,977 balsus.

Jeigu proporcija nepasikeis 
tai nauju krašto prezidentu 
bus išrinktas Betancurt. Pra 
džioje atrodė, kad Turbay Ay
ala gali laimėti, bet vėliau jo 
balsų skaičius pradėjo mažė
ti. o dabar vargu jis pajėgs at 
si gauti.

ANDREW YOUNG

•i

’ KALENDOMLIS
Birželio 7: Paulina. Rober 

tas, Milda, žiedūna, Roman 
tas* Darbūtas.

Saulė teka — 5:17, leidžiasi

. f

Reikia tikrinti elektros laidai
WASHINGTON, — Vyriau

sybė praneša, kad visi namai, 
kuriems buvo 1965 ir 1973 m. 
sudėti aluminijaus elektros lai
dai, reikia tikrinti. Esą. jie yra! 
pavojingi: gali sukelti gaisrą 
arba pakenkti gyvybei.

New Yorko miesto 
tarnautojų sutartis

NEW YORK, — New Yorko 
miesto tarnautojų ir darbininkii 
97 unijos berželio 5 d. susitarė 
su miesto vyriausybe dėl nau
jų darbo sutarčių.

Federalinė paskolų garantija 
New Yorko miestui pasibaigia 
birželio 30 d. Tuo reikalu mie
sto meras Edward Koch atsira
do Washingtone prašyti vyriau
sybės naujų garantijų. Prez. 
Carterio administracija, 
suteikiant kokia nors pagalba, 
nori susipažinti su New Yorko 
miesto finansiniu stoviu.

— Zairę prižadėjo ginti nuoį 
rusų Amerika, 
Vakarų Vokietija, 
Didžioji Britanija. Zairę gins 
Afrikos valstybių kariai.

Prancūzija
Belgija ir

natas, dabargi jų yra visur ir 
niMiMh jrabų Jakštuose,

Rado vogtų daiktų
CHICAGO, — P tlicija 

i dama teismo leidimą padarė 
Į netikėtą kratą 26 metų amžiaus 
Ricardo Valausko name, 7132 
S. Kedzie, ir rado didelį kiekį 
vogtų daiktų: dviračių, radio a- 

.^įparatų ir kitokių daiktų, viso 
f už 15,00 dol. Taipgi policija ra
do narkotikų, kaip PSP, kana
pių ir gyvuliams apraminančių 
bri užmigdančių vaistų.

Spėjama, kad vogti daiktai 
narkotikų vartotojų buvo kei
čiami j narkotiku*.

hire-

si su diktatoriaus Castro vyri
ausybe, siunčia Kubos karius į 
įvairias valstybes ir ruošia per
versmus. Sovietų valdžia priža
dėjo atšaukti Kubos karius Iš 
Angolos, kai bus “išlaisvint a s” 
visas kraštas. Kubos kariai nu
ginklavo kovotojus, bet iš An
golos nesitraukia, nes Dr. Nete 
vyriausybė neišsilaikytų be K u-; 
bos karių paramos.

Sen. Baker labai atidžiai iš
klausė prezidento ir kitų valsty
bės pareigūnų pranešimus, o 
vėliau savo piziciją aiškiai for
mulavo: jokių darybų su Mas
kvos atstovais, kol nebus atšau
kti iš Afrikos Kubos kariai ir 
įvairus sovietų valdžios pata
rėjai. Su Afjikos valstybėmis 
susitarimus padaro sovietu di
plomatai ir įvairūs agentai, bet 
vėliau į minėtas valstybes siun- 
čiemi Kubos kariai, mokantie
ji valdyti sfvietų tankus, kulko
svaidžius ir rankines granatas.

Pasitari me dalyvavęs atsto
vu artinų pirmininkai Tom

O’Neil pareiškė pilniausią pasi
tikėjimą prezidentu Cartęriu. 
Edward Beland, kongreso žval
gybos komiteto pirmininkas, ir 
Clement Zablocki, atstovų rū
mų tarpatautinių suntykių ko
miteto pirmininkas, parėškė
pilniausią pasitikėjimą CJ. A. 
direktoriaus adm. Turner* su
rinktomis ir patiektomis žinio
mis Brežnevas gali pasakas pa
sakoti, liet faktai apie rusų in
tervenciją Afrikoje kitaip kal
ba. Prezidentas įpareigotas- va
ryti rusus iš Afrikos.



Kaip minėjo Vasario 16-tąją Vokietijoje j
- Bad Zwisechenahne minėjimu rusų kurmių užsiėmimų aikštė«

» • • • . . ___  Z I " > I * * 1 1 L.į ir kazokų jojykla buvo pavers 
ta lietuvių tautos sšveniykia, 
kurioje kasdien vyko jaudinan
čios apeigos. Karo muziejus ta
po šaltiniu, iš kurio tryško tau 
tinės gyvybės ir stiprybės sro
vė.

Po paskaitos įvyko visuotinis 
VLB Mainzo apylinkės narių su 
sirinkimas, kurį atidarė apylin 
kės pirmininkas A. Miškelevi- 
čius. Susirinkimui pirmininkavo 

f V. Vilkutaitis, sekretoriavo A.

pradėjo vietos apylinkės pirmi
ninkas P. Kazirskls, pravedė A. 
Požėla. Sveikino burmistras Os 
mer. katal. parapijos klebonas 
tėv. Bonk, prel. Jatulis ir VLB 
Osnabrucko apylinkės pirminin
kas VI. žaliukas. Paskaitą skaitė 
dr. med. Stasys Sereika. Jis vaiz 
tižiai apibūdino Lietuvos nepri
klausomybes prieš 60 metų ats 
tatynio aplinkybes ir dabarties 
galimybes Vasario 16 Aktą vėl 
pakartoti.

Meninę dalį atliko solistai Miškelevičius. Perskaityti kont-
Izabelė ir Herbertas Schoderiiai, | rolės komisijos ir apylinkės val- 
paiydinai akordeonisto W. Ron-1 dybos apyskaitiniai pranešimai. 
ne\ kuris dar ir solo pagrojo.11 apylinkės vadovybę išrinkti V. 
Priimta rezoliucija, kuria Tjei-| Vilkutaitis (pirmininkas) ir A. 
kaJaujama baigt Lietuvos okupa' MiškeleviČius (sekretorius ir iž 
ciją, grąžinti į tėviškes tremti- į dininkas). Kontrolės komisija
nius, suteikti tikėjimo laisvę.! sudaryta iš pirmininko V. Sivo- 
Vatikanas ir kitų religijų vado”įnio ir nano Pr.^ Kundroto. Su- 
vai prašomi užtarti persekioja-* surinkimas baigtas tautos him- 
mus Lietuvos tikinčiuosius. Va
karai įspėjami, kad būtų bud
rūs komunizmo grėsmės akiviz- 
doje. Programa baigta tautos 
himnu. Svečiai ir šeimininkai 
dar linksminosi iki po vidumak 
čio.

Šiam renginiui gauta paramoslv_v. ,j bičiulis Stockholmo vyskupas 
1 dr. Hubertus Brandenburg su 
jkun. dek. V. šarka, lenkų kun.
J. Sliwanski ir ukrainiečių dek. 
L Leskowicz. Gražų pamokslą

iš Žem. Saksonijos vyriausybės} 
per Vokietijos LB Valdybos įga 
liotinį kun. dek. V. Varką.

Mainz

nu. Po susirinkimo dar porą va
landų pabendrauta.

(Tęsinys)

LIETUVIŲ ARCHYVAS

MIKALOJUS IVANAUSKAS Miško simfonija'

Jubiliejinė Vasario 16 čia pa
minėta vasario 4. Iškilmingas 
šv. mišias šv. Angaro bažnyčio
je koncelebravo didelis lietuvių

Jogimar, Lenkų — kun. Sliwans 
ki, ukrainiečių — Toporickij, 
Hamburgo parlamento — prof, 
dr. R. Seffrin. Telefonu sveiki
no vyr. burmistras H. U. Klose. 
Gauta nemaža sveikinimų ir ras 
tu.

60-osios Lietuvos neoriklauso ^sakė ^kupas. Per mi- 
mybės atstatymo metinės čia sias gedamos lietuviškos 
paminėtos vasario 19 pamaldo-;21681*163’
mis ir paskaitėle, šv. mišias kar Minėjimas vyko didžiojoje 
melitų banyčioje aukojo ir šven Katalikų Akademijos salėje, iš 
tei pritaikintą pamokslą pasakei puoštoje lietuviškais ženklais ir 
tėv. Alf. Bernatonis. Paskaitą! gėlėmis Dalyvavo apie 300 žmo 
“Golden Schipp” svetainėje skaitnių, tarp jų ir vysk. Branden- 
tė ats. maj*. J. Černius. Paskai-j burg, Jordanijos, Domininkonų 
tėlei temą pasirinko apie Karo į ir Bolivijos konsulai. Iškilmes 
muziejų Kaune, nes jo įkūri-1 pradėjo VLB Hamburgo apylin 
rijas, gyvavimas bei veikla ir Ii-J kės pirmininkas L. Narkus. Ty
kumas glaudžiai susiję su nepri- j los minute pagerbti žuvusieji už 
klausomos Lietuvos likimu. Pre .• Lietuvos laisvę. Sveikinimo žo- 
Į^gentas pirmiausia pateikė isto į džius tarė vysk. Brandenburg, 
rmį foną, kurį pagrindinai p&- Latvių centro komiteto pirmi- 
keitė karo muziejaus jkūrima^~Hįhkas jV Cipulis, estų atstovas

šias buvo giedamos lietuviškos

Paskaitą apie mūsų tautos 
nueitą kelią skaitė kun. dek.. V. 
Šahka. Meninę dalį pradėjo so
listai M. Panse-Simaniukstytė 
ir bosas Rič. Daunoras iš Stut- 
tgarto, padainuodami po keletą 
mūsų liaudies dainų, akomponuo 
jant dr. R. Lampsatytei iš Ber-( 
lyno. Stud. AL Normantaite ir, 
Reg. Narkutė deklamavo eilėraš 
rius, o H. Tydekienė — Jūratės 
ir Kastyčio baladę. Gr. A. Ki- 
laitienės vadovaujamas ham- 
burgiškių choras padainavo tre
jetą mūsų liaudies dainų, o. tau 
tinių šokių grupė, vadovaujama 
E. Baliulienės, sušoko' ti^ek pat 
šokių. Dainąs ir jokius akordu 
nu palydėjo G: Ai’ Kifąltiėhėif/'

R. Baliulis. Turtinga ir graži 
programa baigta tautos himnu.

Nemažiau turtingos buvo ir 
bendros vaišės, kurių didžiąją 
atrakciją sudarė >iš Lietuvos 
gautas raguotis. Linksmavaka- 
ris su šokiais truko iki vidur
nakčio. Renginys buvo filmuoja 
mas ir fotografuojamas. Jis ra 
do atgarsį ir vokiečių spaudoje.

Šis šaunus minėjimas sureng
tas bendromis Hamburgo lietu
vių jėgomis: VLĖ Valdybos įga 
liūtinio kun. dek^V/ šarkos, LB 
apylinkės ir Moterį'Klubo.

33 ; : ’ . *

: . BochoJt
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Vasario 16 čia gražiai , a įšvęs
ta kovo 4. šv mišias Liebfrauen 
bažnyčios jaukioje ~ 'koplyčioje,1 
aukojo ir turinMgą pamokslą

Bolševizmo metai
Teisiamasis Baltrūnas Bronius 1940 m. spabo 26 

dieną gavęs iš teisiamojo Kaunecko pistoletą ir žinoda
mas, kad šis pistoletas Kaunecko pavogtas g*nklų iš
krovimo metu, jį 1940 m .lapkričio mėnesio pirmomis 
dinomis su teisiamuoju Baltrūnu Vytautu išmainė į- 25 
pistoletinius šovinius, už kuriuos iš Kaunecko gavo kitą 
pistoletą, mažesnio kalibro.

Teisiamasis Vigelskas, dirbdamas drauge su teisia
muoju Kaunecku iškraunant ginklus, 1940 meta*s spa
lio 26’tą dieną, paragintas Kaunecko, taip pat pagrobė 
vieną pistoletą. >-

Remiantis išdėstytu pripažįstami kaltai:
Sirtautas Jurgis, Vinco sūnus ir Kauneckas Kleo- 

fas, Izidoriaus sūnus, padarę nusikaltimus, numatytus 
RTFSR BK 19-59-ib, 19-58-8, 58*10 2 d.x 58-11 ir 58-3 a 
pnk. “a” str. str., laikant pareikštą jiems kaltinimą pa
gal RTFSR BK 19-58*2 str. neįrodytu; ‘ -

Sinkevičius Bronius, Juozo sūnus, padaręs nusikal
timą, numatytą RTFSR BK 19-58-lb^ 19*58-8, 58-19 2 d., 
58-1! iir 18-59'5a, pnk. “a” str. str., laikant pareikštą

Jodis Feliksas, Domo sūnus, padaręs nusikaltimą, 
numatytą RTFSR BK 19-58-1 b.,58-10 2 d., 58;U ir 17*59- 
3a pnk. “a” str. str., laikant pareikštą jam kaltinimą pa*

Jocius Kazys, Antano sūnus, padaręs nusikaltimą, 
j*; numatytą RTFSR BK 58-10 2 i, ir 58-11 str.^str., lai* 

Įkant pareikštą jam kaltinimą pagal RTFSR?įBK -58-1 
d.„ 19-58-2 ir 19-58*9 str. str., neįrodytu;

Pupeles Vincas, Antano sūnus, padaręs nusikaltimą 
Vincas NEIBERKA, VLB Kai: RTFSR BK 59-3a punlc “a” ir 59-12, str: str., bet ne RT_ 

j s®rsJauterno aPylukes, ir 8593 pgp jg.53.2 str kaip tatai jam-naksčiau-Buvo pi* 
JLS kuopos narys, staigiai mirė, > k j

1977 gruodžio 28. Palaidotas relksta; . . *
1978 sausio 5 Kaiserslauterno ka j živatkauskas, Antanas, Jono sūnus, padaręs nūsi- 
^ntee, rkunasvehonj palydėjo-kaltim^ numatytą RTFSR BK 58*12 ir 17-59-3a pnk. 

. apeigas atliko'knn. J. Dėdinas. J a str. str.; •
* Buvo gimęs 1915^XL 22 Su-j. 
valfcijoje. Amerikiečių darbo1 
kuopoje tarnavo nuo 1946 iki 
mirties. Buvo labai darbštus, rū 
pestingas ir vienišas .

Stanislovas KACAS, mirė vė 
žiu. Palaidotas 1977 spalio 29 
Pfaffenhausenė (Krs. Mindei” 
hehn). Lietuvoje iš žydų buvo

ti paslaugūs tautiečiai.

Saarlouis — Beaumarais
Š. m. vasario 26 čia posėdžia-

iam kaltinim4 Pa£al RTFSR BK 10-58-2 str.? neįradytu 
dybos sudėtį, pakviečiant iždi-l 
ninku A. Daubarį, su VLB Mie-' 
sau apylinke surengti Motinos 
dieną, kurios meninę dalį atlik- e ___
ti kviesti Vasario 16 gimnazi- g&l RTFSR BK 19-58-3 ir 19-58 8 str. str. neįrodytu 
jos mokinius, sutvarkyti narių, 
kartoteką, sušaukti visuotinį I 

visisusirinkimą ir žiūrėti, kad 
mokėtų solidarumo įnašus.

Mirusieji

dr. Konst; Gulbinai. Vargonais 
grojo ir giedojimui Vadovavo A. 
Bučinskas.

v • -
'į.Eądvip^ Baulshęim svetainė 
j e, papuoštoje Liettrvos, V. Vo
kietijos ir Nordrhein-Westfali- 
jos vėliavomis, minėjimą pradė
jo vietos LB apylinkės reikalų 
vedėjas P. Rožė, pasveikindamas 
burmistą Hoghartz bei kitus 
svečius, ir paaiškindamas, ko- 

; dėl ir kokiomis nuotaikomis šven 
čiamos Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo 60-osios metinės. 
Išreiškė padėką vokiečių įstai
goms, globojančoms lįetutuvhis 
bei suteikusioms paramą ir 

-šiam renginiui
švelnus tenoras H- J. Zimmer 

mann, palydimas' •pianistės H. 
Bauerfeld, abu S Bonuos, pa
dainavo trejetą musų liaudies 
dainų (Kur tas šaltinėlis, Pamy 
Įėjau vakar ir Mergužėle bran
gi) lietuviškai, porą vokiečių ir 

*3 italų. Pianistė skambino ir so
lo. Ji apdovanota gėlėmis, o so
listas — “Christus štirbt in Li- 
tauen” knyga.

Paskaitą apie Vasario 16 Ak
tą ir jo įpareigojimus mums 
skaitė VLB Valdybos reikalų 
-yedėjas J. Lukošius. Minėjimas 
baigtas tautos himnu.
' šokiams grojo populiarusis 
T. Petrikaitis su žmona. Larkas 
"nuo laiko į šokių sūkurį buvo 
įtraukiama visa saįė^ Į minėji
mą buvo susirinkę apie šimtas 
Įmonių. Jį ruošė Vokietijos LB 
Valdybos įgaliotiniai Nordrhein 
Vestfalijoj ir Bochoito apylin
kės vadovybė.

T Pforzheim
Vasario L.Ča vykęsJubilieji

nis minėjimai pradėtas ekurne- 
ninėnife pamaldomk. ŠV. mišias 
aukojo kun.-K. pamąks 
tą apie laisvę ir bkigį.arba ndo- 
jdėmę^ pasakė kun. r r.. Skėrys. 
Po kavutės programą pradėjo A. 
Cesevičius; paskaitą ^Kaitę^ dr. 

lAk Veig^. deklama
vo Vasario 16 gimnazijos moki
nės L Pancerytė. R. Šilėnaitė ir

Krivaitė,'solo dainavo kun.

būrelis bendradarbiu. Laidojimo

kietijosfr'Lietuvoj fiinfnaX. Šo 
kiams grojo W. Jonaitfc, gėri
mais jrkep^iaiF-rūpihėsF^^eti

American
iream 
chine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you brink.

Before you know it, your Amewcaa

New R Boadv pty btternat wh«n bnld to
ir-atutotv «f S raas-a, 10 m>th» (4^ ti* fe*

Ginčas Jonas, Eduardo sūnus, padaręs nusikaitimą, 
numatytą RTFSR BK 17-59-3 “a” str., Bet ne 59*-3a pnk. 
“a” str., kaip tatai anksčiau jam buvo pareikšta, laikant 
pareikštą jam kaltinimą pagal RTFSR BK 58-10 1 d. str. 
neįrodytu; ' \

Į Ginčas Aleksandras, Eduardo sūnus, padaręs: nusi
kaltimą, numatytą RTFSR BK 182 1 d. str.*), -bet ne 

perėjęs j katalikus, bet dėl sa-i RTFSR BK 17'59-3 a pnk. “a”, kaip tatai jam anksčiau 
vo laimės kalintas koncęntr. sto j buvo pareikšta ’
Vykioje Dachau. ’ - . 1 jg

Pranas BAGDANĄVĮčlUS Baltrūnas Vytautas, Petro sūnus, padarę^ nusikal- 
nuo širdies smūgio mirė 1976 Urną, numatytą RTFSR BK 59-3a str. pnkt laikant 
spalio 2 Hergatz,“, Aligau. Buvo pareikštą jam kaltinimą pagal RTFSR BK 58^10 1 d.

Baltrūnas Vytautas, Petro sūnūs, padarę^ nusikal-

gimęs Maištų k., Bublelių valse. 
Karo metu neteko rankos. Dide 

Jis lietuviškų knygų mylėtojas. 
Virš šimtą jų yra .palikęs Vasa
rio 16 gimbnazijai.

Alfonsas BLYSKĖ mirė 1977. 
10 Saarlouis’e. Buvo gimęs,1925 
liepos 4. 1941 repatrijavo Vo
kietijon; bet netrukus grįžo į 
savo ūkį. 1944 vokiečių buvo mo 
bilizuotas. 1945 pateko į ameri- 

Jaečių nelaisvę ir buvo išduotas 
sovietams. Sibire išbuvo iki 
1954. Ten yedė ukrainietę, kuri 
gerai pramoko lietuviškai. 1960 
sU šeima atvyko Vokietijon

Anna STANAITIENĖ-Stanait 
Milerytė mirė 1978 sausio 11 
Backnange. Palaidota sausio 17 
to miesto kapinėse. Laidojimo 
apeigas atliko v^tos dekanas ir 
kun. Fr. Skėrys. Ant kapo su
dėta daug vainikų ir gėlių, Bu
vo gimusi 1903. IV. 15 Putokš* 
liuose, Tauragės apskr. 1941 re 
pairi javo Vokietijon. 1959 ište* 
•kėjo už kun. J. Stanaičio, kuris 
mirė 1973. Buvo religinga evan 
gelikė.

Kazimieras PRONAJTIS, bu v. 
Klaipėdos seimelio narys, palai
dotas 1977. XH « Pforzheim. 
Laidojimo apeigas atliko vietos 
vokiečių kunigas. Kilimo rasei* 
niškis, vėliau persikėlęs į Klai- 
™XkrMi?ėJsuhukęSbUpeOrk87 dešimčia mety pataisomųjų darbų stovyklose, penke-

str., neįrodytu; į

Baltrūnas Bronius, Silvestro sūnus> padaręs nusi
kaltimą, numatytą RTFSR BK 17-59-3 a pnkU “a” str. ' 
str., bet ne RTFSR BK 59-3 a pnk. Ka” str^t kaip tatai 
jam anksčiau buvo pareikšta, laikant pareikšta jani kak 

Į tinimą pagal RTFSR BK 58-10 1 d., str. neįrodytu, ir

Vigelskas Albertas, Juozo sūnus padaręs nusikalti* 
mą, numatytą RTFSR BK 59-3a str., pnfc “a”.

Vadovaudamos RTFSR BK 319, 320 ir 326 stivstr.
nubaudė:

Sirtautą Jurgį, Vinco sūnų, ir Kaunecką Kleofą, 
Izidoriaus sūnų, pagal RTFSR BK 19’58-2 str., str., teis- ■ 
mo laikyti išteisintais. Juos gi dėl jų padarytų v’sų nu
sikaltimų, remiantis 19-58-1 str. liepti nubausti aukščiau
sia baudžiamąja priemone sušaudymu, be konfiskavimo 
turti, kadangi jo neturi, v.

Sinkevičių Bronių, Juozo sūnų pagal RTFSR BK 19* 
58-2 str. teismo laikyti išteisintu. Jį gr dėl padarytų visų 
nusikaltimų, remiantis RTFSR BK 19’58-lb str. liepti 
nubausti aukščiausia baudžiamąja priemone sušaudy
mu, be konfiskavimo turto, 'kadangi jo nuteistasis ne
turi.

Tačiau Karo Tribunolas, iš bylos aplinkybių nema
tydamas būtino reikalo Sinkevičiui pritaikyti ankščiau* 
sios priemonės — sušaudymo, rado galima, remiantis 
TFSR BK 51 str. šiuo spreidimu pam nustatytą baudžia
mąją priemonę — sušaudymą — pakeisti atėmimu lais-

nems metams atimant teises, numatytas RTFSR BK 51 
str. p. p. “a”, “b”, “d”, “d” ir ”F; 3 ; ? t*

metu amžiaus. #
' - Morta VGSKATTĖ — Garbe
— GarbSdauf*kienė ?T> metų ūfm 
iaus, mirė 1978 sausio 14 konze

“““’“i VISI BIZMERIAl f i
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1 Vestfalijos Bendruomenės suvažiavimas bė pasirašė dekretą, kūrinu jam 
atimta sovietų pilietybė.

Kup. Klavinš pastebėjo, kad 
Breznievas šiandien tariasi su 

i vyriausybe, atstu vau. 
damas ir estų, latvių bei lietu
vių tautoms. Tai daryli jis ne- 

Salio bei Nijolės Sadunailės. Laišką turi nė mažiausios teisės. Trys 
Rengėjai bandė nuo! pasirašė Žmogaus teisėms ginti ' k,a**a* BMO buvo so-
■ * - - - • vietų tankų užimti. Ju tikrieji

» t cr • J J K LI I 1U i e e *

j atstovai šiandien kankinami ir 
kalinami. Reikalavo paleisti už 
žmogaus leises ka’ėjhnuose 
kankinamus pabaltiečius ir iš
sinešdinti iš jų kraštų.

Dei noris t racijos metu buvo 
dalinama ir Koelno arkivysku
pijos išleista 12 psl. brošiūra 

kardinolu Juozo Hoffner’io

(Tęsinys)
Neapsieita ir be nesusiprati-ikovojantiems, šalia keliolikos v0’i*e‘-*V

įnų. Kai su. plakatais pasirodė’ reikalaujamų paleisti asmenų 
nemaža ir judri NDP grupė, iš’pavardžių yra ir V. Petkaus; 
visų pusių ėmė šaukti: 
naciai!”. T
jų atsikratyti policijos pagalba,, iniciatorių grupė, larp kurių 
bet pasirodė, jog tai neįmano-'užtinkame ir Vokietijos LB bei 
ina. Tada buvo paskelbta, kad Pasaulio latvių sąjungos 
eitynėse partijos nedalyvauja, dus.
bet ir tai nieko nepadėjo. Ga- kad atsakymą į tą
(op pranešta, kad eitynės neį-.nievas pateiktų anksčiau, negu 
vyks: visus grupės atskirai žy
giuoja į Taikos aikštę Bonnoje 
ir ten 15 vai. bus mitingas. Žy
gyje iš Beuel’io Kenedžio tiltu 
per Reiną į Taikos aikštę NPD 
vyrukai vis stengėsi išlįsti prie
kin. Ir atžygiavę, jie bandė pri- 
sibrauti arčiausia tribūnos. Vėl 
pasigirdo protesto balsai: “Na
ciai, lauk.”

Žymiausi kalbėtojai buvo

van
Prof. Nilsche reikalavo, 

iš ta Brež-

išvyks iš šio krašto.
Toliau kalbėtojas min dė, jog 

milijonai žmonių Pytuose ir
Vakaruose nebetiki Brežnievo 
pagyrūniškiems postringavi- g:inyh*jims laiškas ap*e krikš- 
uiams, kad sovietai neri taikos?10'1^ P<>sekiojimą. Jame ci- 
ir veda atoslūgio politiką Rei-. ,uoJaluas J7 0-’f Lietuvos ka-

pagyrūniškiems postringavi-

būtu talikų 1972 vasario men. pasi
rašytas memorandumas ir kar
dinolo Juozo r rings 1973 gegu- 

. , . . . ______ ... Ki^ą:k^iąTvūdetSe vie- žės 29 kiškas Brežnievui, ku-
ŽniPgaus teisių draugijos pir- šai pasirodęs generolas inaj. P 1 >»•>>■'«- L .t ..
miriinkas prof. dr. A. Nitsche, į Grigorenko prašė vokiečių vy- 
generol. maj. P. Grigorenko iririausybę nebelylėti dėl grubių 
latvių pastorius Klavinš. Prof.|žmogaus teisių pažeidinėjimų 
Kitsche, už žmogaus teisių gy-!komunistų valdomuose kraš- 
nimą ilgus metus kalintas DDR, tuose. Ukrainiečių, gudų ir Pa
savo kalboje pirmiausia atsiri- baltijo tautos nemaž__
bojo nuo NPD. Pranešė, kad liai engiamos, kaip Cekoslo- 
per sovietų ambasadą Bonnoje'vakija, Vengerija, Lenkija, 
įteiktas raštas Brežnieviii, ku-’R u m u n'i j a, Bulgarija i. 
fino reikalaujama paaiškinti, > Rylų Vokietija. Kalbėtojas pri- 
kodėl sovietai nesilaiko jų pasi-Į minė, kad su Brcžnievu praei- 
rašytų sutarčių gerbti žmogaus’ tame kare jie buvo ginklo drau- 
feises, atimdami laisvę, už jasf gai. Dabar Brežp'evo vyriausy-

kariavo įrodymu, k linais 
palaidimas už žmogau* teisių 
gynimą įkalintų asmenų.

jriuo jis paremia Lietuvos kata
likų reikalavimus.

KOVOTOJAS Už ŽMOGAUS 
TEISES GEN. GRIGORENKA

Didysis kovotojas už žmo-
'iau bruta- gaus leises 3ovietll Sąjungoje

generolas Petras Grigorenka 
praėjo ilgą ir garbingą kelią-po- 

jjj karinio pasipriešinimo istorijo-

■t KNYGOS ANGLŲ KALBA
Jomino, A K153 IN THE DARK. Pikantiškų ir tntvmių nuiKykH 

ipraXymai, paimti U gyvenimo. Lengva* milus, gyva kalba, gražiai išleista 
Inu P«L Kaina $2.50. ,

Dr, Ju-zas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos latcrljot 
MBtnuka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 14? 
psL. kaihuoja $2.00. ,

Dr. Ju«zm B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
Iii pat Kaina $8.00. Kietais viršeliais $4.00.
i Dlugošu žhx knygų, yn tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
"kitas knygas ginma ptigytJ atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čekį u 
pfrtigtnę perlaidu.

1789 SoMtk Halsted Street, Chieaga, HL <8(68

je. Jau būdamas 17 metų am
žiaus jis atvirai kovoje už tau
tinių mažumų teises ir prieš jų 
diskriminaciją.

Sovietinis genocidas palietė 
apie 20% Lietuvos gyventojų. 
Tačiau mažai kam iš lietuvių 
žinoma, kad pokario metais dar 
tragiškesnis likimas ištiko .ki
tas tautas: visi jų žmonės bu
vo ištremti iš savo gyven. vie
tų.

Taip atsitiko su Krimo toto
riais (200.000 gyventojų), če
čėnais ir ingušais (1,2 mil. 
gyv.), balkarais (600.000 gyv.), 
kalmukais (300.000 gyv.), ka- 
racajevais (200.000 gyv.), Vol
gos vokiečiais, dar iki 1941 tu
rėjusiais vad. autonomiją —

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

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

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

Tollimoj# matyti Vytauto bažnyčios bokštas, Kaune

galėju pasirinkti advokatu, nė 
bylą perkelti į aukštesnę instan
ciją. Tokiam tik likdavo prašy
li prtzidenlo pasigailėjimo. Pa
prastai toki griežti Karo lauko 
teismai veikia liktai karo metų. 
Bei būna ii* taip, kad visą lai
kę nepasibaigia karo stovis u*, 

lauko teismai.veikiu Karo

mas mme 
tų sukaktį 
kaklu vinį leidinį 
Kariuomenės

KARIUOMENĖS TEISMASvisi buvo iplrcmti, nuteisti ar. 
nužudyti, o jų respublika likvi-’ 
duota.

Gen. Grigorenka pirmas pa
kėlė balsą už šias mažas tanias. ' 
Praėjęs kelią nuo papništG ūki
ninko iki Sovietų Sąjungos ge
nerolo, gerai pažinęs visą \ ko
munistinę sistemą, jis atsisakė 

, savo privilegij notos padėties 
bei gero} gyvenimo ir atvirai 
pradėjo reikalauti, kad Kriino 
totoriai ir kitų tanių /kankina
mi žmonės gautų teisę gtįž|i į 
savo tėviškes. Po šio pareiški
mo tuoj buvo įjungta sovieti
nio teroro mašina: atimtas; ge
nerolo laipsnis, pažėmihaht iki 
eilinio kareivio, atimta perso
nalinė pensija, daug karių bu
vo suimtas, tardomas, mala
mas ir pagaliau patalpintai į 
psichiatrinę ligoninę. Ir tapy
mo metu, ir psichiatrinėje ligo
ninėje iš jo reikalavo atsisakyti 
savo įsitikinimų. Tačiau visiems 
— ir tardymo budeliams, iT psi- 
chiatrinių ligoninių ‘'gydyto
jams’’ — jis•*;turėjo tik vieną 
atsakymą: aš savo į&tikinirnu 
nekeičia kaip pirštinių, J

Negalėdami nėi dvasinai, 
nei fiziškai sū juo susidoroti 
Sovietų Sąjungoje 19)7 
6 mėnesiams išvaži'ūpli į JAV- 
-bes aplankyti-gijnir^i.Tuoj po ■ w , ^--*
išvykimo buvot.So- grikiai buvo bau-
vietų Sąjuųgosępinęlybe uytoi-- 
sė gi^ti';ptėvg^ 
jis nepalūžo.: N^^įsydarnįM 72 
metų amzįąus^;Aktyviai 
ja už tautines 
tų Sąjungoje. Jpaug/karių^ yra; 
pasisakęs' ir 'už ‘ nėka^ai-kšKha- 
mus-lietuvius. Jo šūkW:; r

“Tegu' skausmo ; ir č nusivyli
mo -ašaras pąo^iį^į§Enpn^ ir 
vaikų akyse pakeičia* džiaugs
mo ašaros, kurių artimfejiyne- 
kaltai kalinami heL kankinami 
kalėjimuose ir psichiatrinėse 
ligoninėse. Teateina laisvės 7dži
augsmas šitiems < garbingiems 
žmonėms”. i

Vok. LB informacija
(Pabaiga)

Priėmus laikinuosius teismų tėvynės išdavimu, arba priešui 
įstatymus, 1919 m. nepriklau- žinių teikimu apie savąją kari- 
somoj Lietuvoj pradėjo veikti uomenę. 
įvairių rūšių teismai. Tais me
tais buvo įsteigtas ir Kariuome-j baudžiami mirties bausme. Ka
nes teismas, kuris veikė visą 
laiką. Pradžioj turėjo pirminiu- veik buvo panašus i civilinio 
ką ir 2 nuolatinius narius, ku
riuos Krašto apsaugos minisle- 
rio teikimu skyrė Respublikos 
prezidentas. Sudėtyje dar buvo 
ir 10 laikinųjų narių: 5 kari
ninkai ir 5 kareiviai. Juos ka
riuomenės viršininkų teikimu.

Tokie kaltininkai daugiausia
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uiriucn .e ne** teis- 
ivo vri.Jos 1<> mc- 
i progi. išk ilto su- 

- 1929
teismas”. Jame 

rašė tos srities žinovai, Karinu- 
i meilės teismo karininkai. Tas 
I leidinys yra plačiau pardeen- 
zuotas 1930 m. “Kario” 11 nu
mery ie. 'lai kai kurios statisti
kos žinios yra Įdomios 

dieną prisiminti.
Gen. Itn. Šniukšta 

s t ra i ps n y j e “A rm i j os
įstatų netobulumai*’, 
šių įstatų trūkumus, 
kad dalis netobulumų 
pašalinta.

Pik. Engleris apibūdino kari
škas bausmes. Iš paskelbtų duo- 

/ menų paaiškėjo, kad 10 metų 
j laikotarpyje Kariuomenės teis-

riliomenės teismo procesas be-
teismo eigą. Kaltinamasis galė
jo savo reikalams ginti pasi
samdyti advokatą ir nepaten
kintas sprendimu, bylą perduo
ti aukštesnei instancijai. O kai 
norėdavo teismo procesą pa
greitinti, tai sudarydavo Karo 

skyrė Krašto apsaugos ininiste-i lauko teismą. Tokio teismo nu
ris. Vėliau keičiant teismų sant-Į tarimas paprastai vykdomas 
varkos įstatymą, buvo padary- > 
ta pakeitimų ir Kariuomenės 
teismeu

Kariuomenės teismas nagri
nėjo tas kariškių bylas, kurios 
nepriklausė pulko teismui. Be 
to, dar sprendė kariškių ir civi
lių asmenų politines bylas. Nu
sikaltusius teisė ir baudė pasi
rėmęs karo baudžiamojo ko
dekso straipsniais. O kariški tei 
smo įstatai yra daug griežtesni 
už naudojamus civiliniuose tei
smuose. Nes ryšium su krašto 
saugumu, kariuomenei uždeda
ma ir didesnė atsakomybė.

; paprastai vykdomas 
prasilinkus 24 valandoms. Ati
duotas Karo lauko teismui ne-

džiami nusikaltimai susiję su

savo 
teismo 
nurodė 

Priminė, 
jau yra

mas ’gavo 6.739 bylas. Iš jų 6.- 
691 bylos jau užbaigtos. Ištei
sinta 1.535, amnestuoja 264 ir 
nubausta 4.848 žmonės.

Pik. Vinieris savo strapsnyje 
“Mirties bausmė’’ pasisako, kad 
Lietuvoje dar ne laikas kalbėti 
apie mirties bausmės panaiki
nimą. Toliau paaiškėjo, kad 
Kariuomenės teismas per visą 
10 metų nubaudė mirtimi 76 
kriminalinius ir 16 politinių 
nusikaltėlių. Sprendimai įvyk
dyti tik 17 kriminalinių nusi
kaltėlių.

Jeigu prie šio skaičiaus dar 
pridėsime Karo lauko teismų 

(Nukelta į 6 psl.)
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Nekartokime Maskvos propagandos

ja, gyventojai *r paprasčiausi darbin’nkal Rusams bu
vo išaiškinta, kad Helsinkio aktų vykdymą prižiūri so
vietų vyriausybė, tai esanti jos, o ne piliečių pareiga, 
bet sovietų valdžiai buvo labai nepatogu sum'nėti, aiš
kinti ’r pasakoti aktais susidomėjusiems žmonėms, kad 
jie savo energiją kitur nukreiptų. Tada rusai tuos komi
tetus pavertė Helsinkio aktų laužymo registratoriais. 
Kur sovietų valdžios pareigūnai sulaužydavo Helsinkio 
aktus, ta* patys rusa* tuos laužymo faktus bent suregis
truodavo. Bet sovietų valdžiai *r registracija buvo di-

Po ilgų pasitarimų *r nutarimų, Andropovo vado
vaujami saugumieč*ai pradėjo tardyti, nurašinėti *r 
bausti nieku dėtus registratorius. Kurie neregistravo, 
bet kartas nuo karto peržiūrėdavo suregistruotus lapus, 
tuos paskelbė Amerikos šnipais ir įkišo ilgiems metams 
j kalėjimus.. -

Iš viso Sovietų Sąjungoje saugumiečių 'tardyt*, klau
sinėti ir nuteisti 160 inteligentų, kurie drįso reikalauti 
pagrindinių žmogaus teisių, kaip jos buvo priimtos Hel
sinkio aktuose. Apie 2,000 krašto gyventojų, priklausąn 
čių-komunistų partijai *r įvairioms klasėms, buvo aplau- 
sinėti , aiškintos susidomėjimo priežastys ir bet kurią 
valandą gali būti nuteisti. Visoje Sovietų Sąjungoje ži
noma, kad pagrindinės žmogaus teisės respektuojamos 
ne tik Amerikoje, bet net ir Afrikos valstybėse, tuo tar
pu Sovietų Sąjungos piliečiai negali net domėtis tomis 
teisėmis. šitas susidomėjimas nusirito visoms sovietų 
struktūros klasėms. Jomis domėjosi ne tik kariai, kurie 
savo teisių buvo nustoję komunistų partijos narių nau
dai, jomis domėjosi ir milicininkai, neturėjujieji spren
džiamos galios, bet turėjusieji vykdyti viršininkų įsa
kymus.

Turint galvoje pačioje Rusijoje Helsinkio- aktų val
džiai sukeltus nemalonumus, turint gavoje tarptautinė
se konferencijose sukeltą gėdą visai sovietinei sistemai, 
suprantama, kodėl sovietų valdžios sluoksniuose kelia’

Prieplauka (aliejus)MIKAS ŠILEIKIS

Praeitais savaitės viduryje sovietų politiniai komen
tatoriai pareiškė mintį, kad iš Helsinkio aktų vertėtų 
išbraukti žmogaus te*sių paragrafus. Sovietų propagan- 
distai prisipažino, kad pagrindinių žmogaus teisių įra
šymas į Helsinkio aktus sovietų valdžiai sukėlė labai 
daug nemalapnumų. Bi-ęžnevas, pasirašydamas Helsin
kio aktus, neturėjo supratimo, kiek tie aktai sukels ne
malonumų sovietų valdžiai ne tik krašto viduje, bet ir 
tarptautinėse konferencijose. 
h j Juri Vorąncovas, patyręs; apie Belgrado konferem r------ , -------------- ------------ -----
išjos atstovų nuotaikas, buvo pasirengęs bėgti iš Belg- Į ma mintis atsisakyti nuo pagrindinių žmogaus teisių 
rado ir n*ekad į jį daugiau nebegrįžti. Jis įsivaizdavo, j grupės Helsinkio aktuose. . Sovietų valdžia seniai mūtų 
kad ne tik jis pats, bet ir visa sovietų delegacija pateko A j:~1 4"':
į kaltinamųjų suolą, bet ne į lygias teises turinčių val
stybių konferenciją. Kel*s Amerikos atstovus jis apra
mino, ką* pasiskundė, kad labai blogai jaučiasi ir norė
tų išvaž*uoti namo. Bet kai tuos pačius kaltinimus se
kančiame posėdyje jam pradėjo kelti Norvegijos, Dani
jos, Prancūzijos ir kitų valstybių atstovai, ta* jis ne
žinojo, kur akis nusukti. Tpl*ąu matantieji sovie_tų dip- 
lomatai *š anksto žinojo ,kad pagrindinės žmogaus tei
sės sukels nemalonumų, bet toliau savo nosies nematan
tieji tiktai Belgrado konferen,c*joje patyrę, kaip Ameri
kos diplomatai, besitardami Vienoje dar 1975 metais, pa
grindinėmis piliečių teisėmis prišaldė sovietinei meškai 
uodegą eketėje.

Prezidentas Fordas Helsinkyje pasakytoje kalboje 
paminėjo, kad pagrind*n*ų žmogaus teisių problema nė
ra jokia problema Amerikai, nes krašte jau prieš 200 me
tų buvo priimti įstatymai pagrindinėms žmogaus teis- 
sėms gerbt* *r jos gerbiamos. Kai susirinksime už poros 
metų, tad pažiūrėsime, kaip kiti signatarai tuos pasiža
dėjimus vykdys.

Sov*ętų valdžia, vykdydama Helsinkio susitarimus, 
vieną kartą paskelbė išverstus Helsinkio aktus Izvesti- 
jose. Didelė Sovietų Sąjungos piliečių dauguma atsikvė
pė. Matydami Brežnevo parašą po tarptautiniu doku
mentu, manė, kad j*ems atėjo laikas pasinaudoti tomis 
teisėmis, kuriomis visas laisvasis pasaulis naudojasi. Vi
soje Sovietų Sąjungoje, kaip grybą* po lietaus, pradėjo 
dygti komitetai prižiūrėti, kad Helsinkio akta* būtų vyk
dom*. Domėjos* šia*‘s klausimais ne tikta* aukštesniųjų 
mokyklų profesoriai, bet studentija, kariuomenė, polic*-

A. SVILONIS

Aidų apžvalga St. Barzduko “atgarsiuose”
“Pasaulio lietuvyje” St Bar- mas, negu veiklos iš rutinos li

zdukas, balandžio mėnesio lai* 
doje, savq “mintyse ir atgarsi
uose” pirsimena Girniaus Ai
duose parašytą 1977 metų ap
žvalgą. Prisimena tai prisime
na^ bet jis visai nutyli, kad ši 
apžvalga yra labai šališka, ne
objektyvi ar spaudoje buvo la
bai neigiamai įvertinta. Reik 
manyt, kad jis tikriausiai bus 
tai skaitęs. Matyt, jam atrodė, 
kad bus nepatogu atkleįsti šios 
apžvalgos tokį neigiamą įver-? 
tinimą. . Minėtam redaktoriui 
nedera remtis gandais, paskvi
liais ir pletkęliais, nes tokie ži
nių “šaltiniai” kaldina ne tik 
skaitytojus, bet kęlia nępasiti-

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
valstybėje 

(Tęsinys)
SKRENDANT

Turint daugokai laiko būtų vienas

reikalajauja ieškoti būdų, kaip 
apjungt kuo plačiausiai išeivi? 
ją. kad būtų apdairūs su bear 
dradarbiautojąis. Aidų redakto 
riui, o tuo labiau St. Barzdų? 
kui turėtų būt gerai žinomi tie, 
tikrieji B-nės vienybės ardyto
jai. Tokių nesklandumų sukę“, 
lėjų atsirado ir Aidų redakto
rių tarpe.

St Barzdukas prisimena ir 
Girniaus paminėtą  ̂vėžio ligą. 
Bet jis nutyli, kas tos lig'is yra 
sukėlėjas. Kas iš tikrųjų vykdo 
tą mūsų išeivijos griovimo ak
ciją, kas gi tie trumparegiai, ar
ba kas tie,, kurie'* inspiruoja 
B-nę nukrypti ’ niro jos- tiesiogi
nės veiklos.

Kas gi išeiviją skaldo? Iš at
spausdintų spaudoje reportažų 
paaiškėja, kad ne vien pinigi
niai reikalai Vasario 16-sios 
šventė, metu. Bet B-nės pastan
gos užčiaupti burną tiems, ku
rie labai aiškiai ir atvirai pasi
sako prieš bendradarbiauk fus,2 
kurie įspėja būti apdairiems/ 
kad kartais okupantas per savo, 
agentus rodydamas susirūpini
mą net lietuvybės reikalais, bet 
tikrumoje jis turi paslėpęs kla
stingų^. tįkslss pvs. susirūpini
mas išeivijos jaunimo išeivi jo
je lituanistika. O tuos, kurie at
skleidžia okupanto klastą, jo. 
agentai grasinimais* šmeižian
čiais anonimiškais laiškais sten
giasi kiek bęįniaųt suniekinti. *

Ęįek, mažai s nokiami arba 
ir visai nutylimi tpkie faktai, 
kaip, sakysim, Alseikos afera, 
kuris išvogęs mūsų veiksnių 
veiklos d xkumentus pabėgo pas 
Lietuyps okupantą ir ten kiek

judinimas. Arba, kad Altai ne
rūpi Laisvinim^ veiklos susti
prinimas, o tik nįnigai. Tai gry
na netiesa, toks pareiškimas 
Altos adresų yra kurstymas vi
suomenės. Kas gi nežino kiek 
Altą yra atlikusi darbų ir kiek 
ji šiandien, dabarties sąlygose 
atlieka. Tą turėtų žinoti Aidų 
rekdaktorius. ir St. Barzdukas, 
užuot bereikalingai savo bur
ną aušinę ir išeiviją klaidiną. 
Ar tai nėra Altos vedėjų užgau
liojimas, būk jos pagrindus 
griauna tie, kurie ją paverčia 
ekskliuzis tine fikcija, didžią
ją dalį kone jaunesnio amžiaus 
išskiria iš patriotų, ir kad ji re
miasi rutinine mūsų seuomi- 
nės dalimi. Jei Aidų redakto
rius ir St Barzdukas dalyvau
tų Altos seimuose ir savo aki
mis matytų ir savo ausimis iy 
girstų, kad juose dalyvauja ūr 
kalba ne vien seuominės-dalis. 
Tada jie taip apie Aitą žeminan
čiai nei rašytų nei kalbėtų. Ir 
Girniaus apžvalga nebūtų ap- 
ramstyta nugirstais gandeliais.

Netiesa, kad Altą laimino 
partinius aktyvistus, kurių už
davinys yra lietuvių kiršinimas, 
beį skaldymas. Įdomu būtų ^į- 
sųomenei žinoti, kas yra toji 
aktyvistų grupė? Iki šiol akty- 
vistąįs buvo laikomi’ fręntinim 
kų. žipongs. Nejaugi,, Girpiųs 
juos smerktų? O gal jis tuo var
du ėmė vadinti R LB — nės 
veikėjus? Bet tie, kurie skaito 
ne tik Draugą,

ta* padariusi, je*gu Amerikos diplomatai jiems nebūtų 
pastebėję, kad panaikinus vieną teisių skyrių, nustoja 
galios visas aktas. Toks nutarimas Kremliaus valdo- 
vams yra pavojingesnis, nes jie prarastų 'bet kokį ben
dradarbiavimą prekybos, finansų ir kitose srityse.

Kremliaus valdovai nori išbraukti Helsinkio aktų 
vieną pagrindinę teisių grupę, vedančią Sovietų Sąjun
gos saugumą be* bendradarbiavimą,tuo tarpu Nęw York 
Times' redaktorius, mėgstąs besti tarptautines proble
mas, siūlo *š vįso panaikinti Helsinkio aktus, Jis žipo, 
kad panaikinus vieną Helsinko aktų nuostatų grupę, 
naikinami v*si kiti, užtat jis ir siūlo panaikinti visus. 
Jeigu nuolatinio New York Times bendradarbio Wil
liam Saffire pasiūlymas būtų priimtas, tai dabartiniu 
metu daugiausia juo pasinaudotų Sovietų Sąjungą val
dančioji komun'stinė grupė.

žurnalistas Saffire siūlo panaikinti Helsinkio ąktą 
dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių brežneviniai propagan- 
ristai, sulindę į tikybinių laikraščių redacijas, jį kriti
kavo. Jis tvirtina, kad mes pripažįstame dabartines Ry
tų Europos sienas, tuo tarpu kiekvienam atidžiau seku
siems Helsinkio aktų paruošimą, niekur nepasakyta, 
kad aktas garantuoja dabartines Rytų Europos sienas, 
arba, kad jų negalima keisti. Sako, kai negalima varto
ti prievartos sienoms keisti, bet yra yisa eilė priemonių 
ir be prievartos sienoms keisti, Pabaltijo valstybių klausi 
mas buvo iškeltas Belgrado konferencijoje. Žinoma, kai 
j*s bus dienotvarkėje, kai bus svarstomi Europos taikos 
klausimai; Į

žurnalistas Saffire tvirtina,, kad;Amerika negavo giryžusių'net eiti į kalėjimą už pagrindines žmogaus tei--’ žygis nedezorientueja išeivijos? 
nieko iš Helsinkio aktų, o Maskva gavusi jai ta*p labai ges, ta* Saffire nemato. I (Bus daugiau)

Ar taį pbjęktyvų skelbti tokią 
netiesą, būk Altą griaunanti 
JAVLB laisvinimo pastangas. 
Kur ir kada Altą jai draudė įsi
jungti j pelitinę veiklą? Bet nei 
Altą, nei joks sąmoningas lie
tuvis neprįtars tam, kad JAV 
LB veiktų, šią veiklą atskirai 
nuo Altos veiksnį©, Ir tai tadą, 
kai ji pati yra suskilusi ir labai' 
mažą. dalį apjungusi išeivijos. 
Girnius daug išmintingiau pa
darytų, jei užuot kaltinęs Altą, 
p tą kaltinimą kartojęs St. Bar
iukas, būtų paįtekmėjęs' B-nės 
vadukus įsijungti į ARos poli-, 
tinę veiklą, o ne vęįkti sepapb 
utiniai.

Aidų redaktorius pučia skai- 
tyojams miglas į akis, tvirtin
damas, kad niekas neiima AI tos ^no kad beįmanydamas jupg dargią. Ar 
neigtį, Bet čiapat jis rąšo, kad nes yejfcej.ąi nėra ardančiųjų. (laug kas pasn^pįė, fcad ir ta 
Altai daugiau rūpi lėšų suteūii- j gęupė, priešingai, jos veikėjai ,Ąidų redaktorių kun. Ančlriėkųi 

Lietuvių rašytojų pirmininkų, 
reikalingą Rytų Europos .sięnų neliečiamumą, Kad Hek uz s1-^ bičiulystę su bolsevr 

Įginkio aktai davė Auwr*kąį kelis tūkstančius P^|So”PredriSū? Ar ?oks jo

' rūpestingai surinko trupinėlius, popiergalius, torto li- 
(kučius sudėjo į dėžę, surišo. Atėjusi į motelį savo vy- 
’ rą vėl maitins, kaip žąsiuką prieš papįovimą ir rūki\ 
j nimą. Bučiuodama apsikabino savo brangiausią. Nie- 
[ kam nepasiūlė torto.

! Išlipus Heraklion aerodrome užrašas; negalima 
t fotografuoti šiose apylinkėse — kurinė paslaptis.
i Jokių formalumų, nes vietinis skridimas. Gana

, . T . 1 nialonumas* modemu, galima gauti maisto, spaudos, atviruku, par
plaukti laivu. Bet iš Atėnų paėmiau keleivinį lėktų-, fo 
vą, skrendantį maždaug, kas valandą. i

...... . . I Paimu taksi, kad nuvežtu prie Heradioų muziejaus,
Pilna pilnutehausia žmonių. Yra net stovinčių. kuri lo vardo mies|e Sksistas beveik kalba ang, 

Pnesais sėd! jaunų vok.ečiųj porelė \os lėktuvui pa-.d iau voklikai> tcQai
kilus, vokietė tuoj paėmė didelę drzę, pilną nebaus "
torto. Vyrui ant kojų paklojo popierinius šluokštn-j 
kus ir peiliu gražiai atplovusi gabaliuką kemša jau 
į burną. Tas vos apėja sukramtyti, jau kiša kitą kąs- 
nj.. Retkarčiais ji pati paragauja, bei vis kemsą ir( GrajįijoS ribų, 
kemša savo vyruk i -__  . d

Kaip toje pasakoje: ragana šerė našlaitėlius, vis

HERAKLION MUZIEJUJE
Heraklion ArehenlogjjDs muzuicjus garsus toli už 

Čia yra daugybė musų {Huųiuytų 
nienų, tvarkingai, gražiai išdėstytų.

Atvykau pusė antros, o muziejų uždaip trečių vą- 
prašydama iškišti pirštus — ar riebūs, ar tinka pa- landą. Na, gal nebus taip blogai, nes dar iš Los 
pioviinui. Našlaičio būta gudraus ir jiedu su sesule’les parašiau muizejaus direktoriui prof. dr. Stylųmos 
iškišdavę medžio gabaliukus. Taip išlikę gyvi, iki gc-Alexiou. kad atvyksiu, norėčiau gauti kiek galima dau- 
ri zrronės išgelbėję. Bet čia vyras neiškiša medinių giau žinių, duomenų apie garsią Phaistos 
pagaliuku... j diską. Mudu buvom pasikeitę keliais laiškai^ Tikisi

Dabar no. ėčiau tyliai pasiūlyti vyrui iškišti pirš- taip išėjo, kad atvykau vieną dieną vėliau. Gaila, jis 
lą: pakankamai riebus, ar ne?... Jei jį taip pašers-kaip tik išvykęs į Atėnus!
Im nt keletą dienų, nereikės nei piršto iškišti. Šiuo kart’ — Kas man galėtų paaiškinti apie Pha’stos dlv 
ii išgelbėjo nusileidimas Kretos aerodrome. Vokietė ką?, — paklausiau. ’

— Apie ją pedaug kas žino. Profesorius Alexiou 
daugiausia apie ją žino, bet jo šiandien nėra.

— Kokia kalba įrašai toje diskoje?

— Dar neišaiškinta. ?
' —Ar yra kokių prielaidą, spėjimų, ar teorijų?

— Esu girdėjusi, kai Jfas mano, kad joje įrašai 
padaryti lietuvių kalba, bet tai neįrodyta—atsakė ma
loni pasikalbėtojų.

Kaip įdomu. Aš esu lietuvis, atvykęs su ta dis
ką asmeniškai susipažinti net iš Los Angeles, Kali- 
4\;nijos.
.. Ji nustebusi ž.ū i-u į atvyVėH, bet buvo

f»i šaukta eįti kit«ir.
Be vargo suradau Phaisto dislui, ant atskiro paki

limo pastatytą Nteraclion Archeologinio muziejaus tre— 
etos galerijos 11-oje vitrinoje, k*ir yra tiktų* ji viena, 
ąptvirtinta stikliniu gaubtuvu. Iš vienos pusės svie- 
siau ir visai aiškiai galima stebėti. Antroji pusė gauna 
mažiau šyie-sos-

Atidžiai apžiūrėjęs iš visų P?»iriakęs Dori
nių vietą, greitai nustačiau foto aparatą ir padariau 
keletą nuotraukiĮ. Tuoj pribėgęs sygybnjis labai 
grjįfžĮri /įlūnnoiė. dėstydąię^s, . ka<Į. negą)inia .foto- 
grąfųolį, kpd jis nori gaGtPnS^yfjlfr^? Jiš »iąn .kal
bėjo groigiškai. Barniai aie^Rrau. an|Hšlai, kad grai
kiškai nekp 1 bu. Ar jis nioka angliškai? Kaip gaila. 
Aš atvykau iš Kalifornijos kaip tik pastudijuoti sį 
disk% ir pasikalbėti su puti. Alesūuu-SU

pasikeitęs laiškais. Esu tikras, jis leistų padaryti nuo
traukas Phaistos disko.

Sargybinis tuojau pasjtraukė, net pagarbą atdivęs. 
Nors nežinau, ar jis pjanę sugjrąto. Nei žodžio nepasa
kė angliškai. Gal rainus balso tonas, aiškiai ištarta 
muziejaus direktoriaus pavnrdė nusvėrė.

Kiek galėdamas apžiurėjau ir kitas muizejus sa
les. Yra nepaprastai įdeiyių, sent], radiniu į^lųziejus 
didžiai turtingas įr patartinas aplųųkytų pastumi juo Ii 
tokiais senaisiais ąreheoIogįjoSjinęBo turtais besi (Joju i n 
tiems. Galimą nusipirkti (vairių leidinių, paotrąukų, 
pardavinėjamų patalpose sy jų pritari

mu.

PHAISTO SKRITULYS (RISIĄS)
Pinną kurtą fipie Pbąistos disįą išgird^us 1975- 

metų pradžioje $aųta Mooica, KaijforpiIš Škoti
jos buvo atvykęą lieta?** Ai<ksandrM$ Graol, apsisto
jęs pas Česlovą Gedgaudą. Pastarasis pakvietė būrelį 
lietuvių pasiklausyti svečio pranešimą apie Kretos sa
loje surastą prieškristinių laikų diskų, kurioje įrašai 
esą podąryti lietuvių genčių (ar lietuvių )kalba.

Tikroji svečio pavardė yra Aleksandras PridoL. 
kas. gimęs 19^2 m. vasario J2 d. nejoh Glasgow, škoti 
joje. Tėvas ? Kazimieras Pridotkas, ginjęs Vilkaviškio 
apskrityje, Ueįuvoje. Motina Ona gimusi
Marijampolės apskr. ir į Škotiją iš Uetuvoš atvyko^ 
si apie 1910 m. Tėvas tarnavo Anglijos kariuomenėje.

(jBus daugiau)
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PAGERBĖ MIRUSIUS

i

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

|

pa-

PRow^t 6-5084

t -

e
2

2

1/2
12

1
4

■

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pfckte 
relish

tablespoons mayonnaise 
of salad dressing

teaspoon salt
slices rye bread
Butter

_» a A B «

V«da|< Aldom Diukvt
T.l.f: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 40629

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Vitoj proflrimoi H WOPA,

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antra*. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak 
Ofiso telrf.: 776-2880 - 

Rezidenciįos tetef.; 448-5545

MOVING
Apdraustų- parkraustymas 

H įvairiu artatumę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 3:30 iki 0:30

i m Ik CM®** --------------ivak?10**!**4*

PERKRAUSTYMAT

MOVING 
Leidimai — *ilna ipariuda 

ŽEMA KAINA 
XL ŠERĖNAS 
TaL WA 5-8063

1 INKSTU IR iLAPUMO TAKŲ 
CH1KURGUA 

T^«f. 695-0533 
Pox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DIL FRANK PLECKAS;
OPTOMETRISTAS

- KALBA IJETUVISKAI
2618 W. 71 St. TeL 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą, uždaryta treč

. Golden Grills 
6 sandwiches 

1/4

I1R

■*w

DR. K. G. B ALUKAS 
IKUMRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

6449 So. Puteski RdL (Crowford 
Adicel BuMtoa). ToL LU 5-6444 
KVm* ’ponius pagal susitarimą, 
pi ae^siliepia. skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wejtchester Community klinikos 
Medklnoe dJrolcfonue

1938 S. Hanheim Rd, Westchester, IL
V ALA? "DOS: 3—9 darbo dienomis i» 

kar antra Šeštadieni 8—3 vėl

TEL. — BE 3-5893

PR. /V B. GLEVECKAb 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strecl 

Valandos pagal suaitarlmą.

Augius

R.vnius

ANT RAMBYNO KALNO

Ant Ram by no kalno, aš kada sėdėjau, 
ir į kmši < tolius, Nemuną žiūrėjau: 
Kai jo žydrios bangos šviesomis žėrėjo, 
kai kalneliai, slėniai vasarą žydėjo.

Senelį, žilabarzdį, aš tenai regėjau, 
ką jis man kalbėjo, aš gerai girdėjau: 
Kad ugnis įkaito, aukuras liepsnojo, 
kai tęs minių minios ten tada stovėjo.

7 f
Kai vaidila senas dievų norus pildė, 
ir į karą šventą, visus gintis šaukė: 
Kai taika mieloji, šeimų džiaugsmai ding 
kai kardais ir kryžiais žmones čia naikino.

nepriklausomybės. Jis pareiškė 
įsitikinimą, kad lietuviai atgaus 
savo nepriklausomybę ir demo
kratiškai galės tvarkyti visus 
savo krašto ekonominius ir kul
tūrinius reikalus. Jis pasidžiau
gė direktorių, atliktu darbu, pa-iHustraciįa
vyzdingų kapinių suorganizavi
mu ir tvarkymu. Kalbėjo ir inž. 
E. Gerulis, šiomis dienomis ga
vęs teologo laipsnį.

šių metų geg. 28 dieną Chica- jaudinęs, tarė kelis žodžius gau- Solistas Algirdas Brazis su- 
gos lietuviai labai gražiai pa- šiai susirinkusiems žmonėms giedojo dar tris'giesmes ir iškil- 
gerbė Lietuvių Tautinėse Kapi- ir paprašė Motiejų Batutį pra- mes pabaigė -Lietuvos himnu.

. nėse palaidotus garbingus lietu- vesti iškilmių programą. j Diena pasitaikė graži ir sau- 
įvius. Ten, palaidotas buvęs Lie-! Amerikos Legiono daliniui at-* lėta, į Kapines prisvažiavo daug 
tuvos prezidentas Dr. Kazys nesus vėliavą ir Don Varnas4 žmonių. Šį motą direktoriai sir 
Grinius. Tautinėse palaid pas Posto kapelionui sukalbėjus statė vyresnio .amžiaus žmo- 

* CLEONA S WTRr’TT^ didžiausias lietuvis lituanistas maldą, Algirdas Brazis, Zalubos^nėms didoką kėdžių skaičių.
k * * - rmif Varinvoc Rir^icba <rkestro padedamas, sugiedojo’Jos visos buvo‘pilnos. Pasirodo,

Amerikos himną. Orkestrui su-’kad vyresnio1 amžiaus žmonėms 
grojus kapų puošimo dienai, daug patogiau sėdėti pavėsyje, 
pritaikytą kurinį, buvo papra- negu stoyėti iškilmių metu, 
sytas Dr. Vytautas P. Dargisj P 
pasakyti pagrindinę kalbą.

- prof. Vaclovas Biršiška, moky- 
t tojas J. Adomaitis — Sernas, 
į žurnalistas Dr. Pijus Grigaitis, 
muzikas Kazys Steponavičius, 
Brunonas Bušackis, Vincas Po
ška ir kt.

Į Lygiai 11 valandą ryto Ame- 
----- 1 rikos Legiono Don Varno Po- 

DR. VYT. TAURAS sto komandierius Mikėnas kar- 
GYDYTOJAS Ir'cHIRURGAS *tu Su Savo dal5ni“’ ‘<rkestrui 

Sandra praktika, sp^ MOTERJ iiqW. .Sr°jant- apėjo kapines ir pri- 
OfiMt 2652 WEST 5vth SiRSET .ėj& Prie estrados.

Tel. PR 8-1223 ’ Kartu su direktoriais šį metą
OFISO VAL: pirm., antiad., tnyiad aplinkui kapines ėjo ir Jonas 
ir penkt; 2-4 ir 6-8 vaL vak. ŠUtadie- Zalatorius, buvęs Lietuvių Tau
kiais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku tinių Kapinių direktorium nuo 

pagal susitarimą. 1919 metų. Jis kartu su kitais
' ' ’ ’ I užlipo ant estrados ir tarė kelis 

F. ŠILEIKIS, O. R. . žodiųs susjrinkusiems. \ 
nRTROPEDAS-PROTF7TSTAS * Iškilmes pradėjo Jonas Joku- 

Aparatai - Protezai. F>T. ban- bonis, Lietuvių Tautinių Kapi- 
(Arch Support^i^t^t pirmininkas, Savj žmoną

VaL: B—4 ir 6--8. ^^adiemais 9—1 ’ Helen jis palaidojo prieš Kapų 
2850 West 63rtf Se^ Chicago, ill. 60629 Puošimo Dieną. Buvo dar susi-

Kapų Puošimo dieną buvo a- 
‘ I tidengti keli nauji paminklai.

Dr. Dargis, trumpai nusakęs Iškilmėse dalyvavo apie 600 
Amerikos karo jėgų kovas už’žmonių. Iškilmėms pasibaigus, 
savo krašto ir kitų tautų laisvę. žmonės pasiskirslė po kapines, 
trumpai papasakojo Kapų Puo! savo artimųjų kapų aplankyti 
Šimo Dienos istffiją. Kiekvie-'ir naujai pastatytų paminklų 
na mėtą paskutinę- gegužės sa- pasižiūęėtų. Visi džiaugėsi, kad 
vaitę prisimenami už Amerikos kaipinėse yra graži tvarka.

Reporteris

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Perirank pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:1 X
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą tr klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pąsi- 
i rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 

pamato besiartina-i&ą mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per \isą Ii- 
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi žiną, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet <ur yra mb 
ruąieii? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite na- 
mokamaL Rašykite:

F. ZaVISL 3715 Waat 66th STREET, CHICAGO. ILL 66629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Didžiausios kailių 
pasirinkimas.

pas vtenimety

GrtaifoO k 
«77^4S$

« M Mmeota, kurie

Mes

jėgs išsivesti.
Zairės prezidentas Mobutu 

sekė įvykius Mačiačia stotyje. 
Jis uždruadę prancūzams pulti 
stotį, nes norėjo išgelbėti bal
tuosius ir kelis vastybės tarnau
toj us. Bet kai patyrė, kad visi 
suimtieji buvo išžudyti, tai ta
da įsakė prancūzams pulti stir 
tį ir suimti nusikaltėlius. Pran
cūzai suėmė visus angloliecius, 
o kurie nenorėjo k eiti rankų, tai 
buvo nušauti. Mačiačia stotyje 
padarytos labai didelęs skerdy
nės.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Z Tel. 737-8600
■? Tel. 737-8601LIETUVIŲ MENA 

SOX PARKE
Yra gauti leidimai birželio 17 

šęsti Lietuvių Dieną Chicagoje. 
Ją pradėsime paradu, kurio 
brandyolį sudarys lietuvių tau
tinių šokių grupės ir sportinin
kų vienetai. Tautinių šokių gru 
peš jau registruoja Pranas Za- 
polis

Vėliavas neš Amerikos Legio 
no Dariaus - Girėno postas, o 
didžiąją Lietuvos vėliavą neš 
šokėjų grupių atstovai ir mo
kytojai. Lietuvos ir* Amerikos 
himnus gros sol. Algirdas Bra- j 
zis su Algiu Modestro orke- . 
stro palyda.

Bus vėliau pranešta ruošos 
eiga bei programa ir jos daly- Į 
viai. Bilietus įsigyti Sox Parke, 
jų kaina $3. Iš įvairių lietuviš
kų apylinkių eis autobusai. Apie 
juos bus pranešta vėliau.

Vincas Samoška,
Lietuvių Perky bos Rūmų 

pirmininkas

EUDEIKIS

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

laisvę žuvusieji kariai ir papuo-l 
siami jų kapai. Dr. Dangis pri~! 
mine, kad ir lietuviai kariai ko
vojo už - gimtinio savo- krašto 
laisvę, kapų, puošimo dienos iš-j 

’kilmėse prisimenami ir- pageri 
biami. ' ’ ■ ■ . {

Dr. Dargis priminė susirinku-- prancQ£di jj RJlwezi al
siems, kad lietinių tauta žiau-, u^ės įsibrovusius Angolos par- 
raus okupanto yra pavergta, bet Mafiaėia
ji atkahai siekia savo laisves ir be( nedrįso toHau kėliau- 

ta. Jie iš Kolwezi išsivarė 60 
{.baltaodžių, dirbusių įvairiose 
įstaigose irįmonėse. Įsibrovėliai 
žinojo, kad jiems teks bėgti iš 
stoties, bet jie nenorėja palikti 

J60 įkaitų. Be to, jiems pritru
ko maisto. Jie patys neturėjo 
ką. valgyti ir neturėjo kuo pa
maitinti suimtųjų. Pagaliau, 
jie nutarė sušaudyti visus bai

liuosius, nes jų visvien nepa-

Neturėjo maisto, tai 
žudė baltuosius

Kinšasa', Zaire. — Dabar pa
aiškėjo labai žiauri drama, iš- 
gyvernta geležinelio stotyje.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDHIONED KOPLYČIOS

A Great Grilled Sandwich

Consumer 
Scene/

SUSIRINKIMŲ TĖVAS IR SŪNUS

Lietuvių Motery Draugijos “Ap 
svietą’7 pusemtinis nariu susirinki
mas įvyks šeštadieni, birželio 10 d., 
1 vai. popiet 3808 So. Union Ave., 
Įėjimas iš kiemo. Narės prašomos 
dalyvauti ir užsimokėti duokles, nes, 
vasara susirinkimu nebus. Po susi-. 
rinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalviooė, rast.

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

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

FRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBLLIAMS PASTATYTI

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
lunchtime, but now an .irfi porta nt part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and i little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook r dozen eggs right now, so you cr$ 
stir up Goldeif Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling. 4

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooled
. ham
cup finely chopped

onion OR 11/2 
tablespoons instant 
minced onion

ThortxigWy combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices Oft griddle* 
baking dieet or in skillet battered side down; spread each with 
approx. 1 /2cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
aide dp. Grill on griddle or m skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes ot 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes 

*Rard-Cooked Eggs -
Cover EGGS in pan with enough WATER to eotne at least 1 

Inch above eggs. Corer, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time up or down by about approx. 8 
minutes fqr each aizo larger or smaller. Cool eg)> inKfredlhtely 
and thoroughly sn cold water ♦ shells sre easier to remove end 
it is lew likely you will hate r dark surface on yoteQ. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently aB over. RaH egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at large end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water to 
help ease off ahett.

1/2
1/3

Dear Consumer Scene.
We planning to buy r nrierowrre oven soon.The litera

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

— Ms. D.B., Virginia
It depends on the make and model of the oven. For instance, 

bi 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, it *4 on .85 seconds and off .85 seconds.

T read trv id 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
. Ho. the use of cold water in the wash will not make your 

dryer work longer or harder. What really affects the automatic 
cycle m o dty* w how well your vaehee removes excess raster 
/tern clothing, If they are extremely damp upon removal, the 
dryer wdlruu longer to dry the garments.

' . te w •
I egg coneerred about balancing the temperahire In the 

refrigerator and freezer of my new model TBF16STD. How 
ran I keep th* tee eream hard without freezing the lettuce?

— Mrs, P.RUu, Ohio
Your refrigerator/freezer has dual controls. Try setting the 

fresh food section at "5"and the freezer at "C*. If this doesn’t 
give the temperatures you want, set the fresh food at *’7" or 
*“8" and the freezer at D”. Allow at least 24 hours for the 
setting change to bring about the temperatures you wish. 
Experiment until you find the settings that keep your foods as 
you want them.

Alienee AHt. WT618. LouuvttU, Sy. 40225.

NARIAI:
CUesfot
Lietuvi?

Laldotuvię
OireKtoriq

į

Associacijos

AMBULANCI 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
307 So. LtTUANJCA AVENUE. Phone: YArdi 7-344)1

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave* Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
am S<K LITUANICA AVK T«Lr YArėr 7-1138-11W

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWICS)

2424 WEST 69th STREET RKpnbUc 7-1211
2214 WEST 23H PLACE Vilonia 7-667J
11W8 SOUTHWEST HIGHWAY, PrJor HIUr, VL 574-441E

P. J. RIDIKAS
3354 8<k HALSTED STREET

MAUJliHO% CHICAGO a. ILL Wednf^day.Tine 7. 1973

PWm: TAHa 7-1M1



V. Vy ten ietis.

— J. šarapnickas is St. Catha-

TRUMPAI

HjIsM Ckfett*, HL

Adresas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Cosmos Parcels Express Co
MARGUOTI GIFT PARCELS SERVICI

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N«mv ftetybe Ir Remontą*

HELP WANTED — MALE
Darbininky Reikia___

• ~ Užrakai? Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ._______ <

Pavardė ir vardas_____________________

mus. Turiu užsiprenumeravusi 
savaitraiščių. kurių taip pat ne
spėju perskaityti Taigi, labui 
gailiu bet prašau Naujienų man

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parentam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chicago 
TeL 787-0600.

• H anksto be ra: 
mažindamas susiraš

Pavardė ir vardas

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

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

Equal Opportunity Employer

Adresas
t

• Platinimo vajaus pr
tinimui nemokamai oe

KARHJOMENfiS TEISMAS

(Atkelta iš 3 psl.) 

nagrinėtas bylas, tai įvykdytu ' . . \. A. .. .... nebesiųsti. Manau, kad atsirasmirties sprendimu bus zvnnai: • i . i , •1 * • j naujas skaitytojas. Įdedu tris
dešimt dolerių čekį, kurį pra
šau laikyti auka Naujienų pa- 

■ rainai”. Dėkui už paramų ir už 
* parodytą rūpestį Naujienoms.

C. Repšys, Košėm ai t — Mon
treal, Que., pratęsdamas prenu
meratų, parėmė Naujienų laidi
nių $12 auka. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 6 
mėn., bet pavardės prašė nemi- 

1 nėti. Stanley Gružauskas iš New 
Britain. Conn., atsiuntė doleri. 
Dėkui visiems. >

tie^ bausme baudė ne tik kri
minalinius, bei ir politinius nu
sikaltėlius.

Užbaigiant, tenka priminti, 
kad nepriklausomybės kovose 
mūsų kariuomenės puikai grū
mėsi su gausingais priešais. O 
Kariuomenės teismui tuomet 
teko paralyžiuoti priešo agen
tų ir slaptų organizacijų vei
klų, kurie kėsinosi prieš ka-j 
riuomenę ir mūsų nepriklauso- 

i mylję. Be to, Kariuomenė* tei
smas kovodamas su tarnybi
niais karių nusikaltimais, šali
no iš kariuomenės blogus įpro
čius ir tuo stiprino kovotojų 
eiles.

Eržvilko Draugiškas klubas 
šaukia pusmetinį narių susirin
kimų birželio 7 d. 7:30 vai. vak. 
Anelės salėje, 4500 Š. Talman 
Avė. Po susirinkimo bus vai
šės. • ’ *

—'---- -

Šaulių namuoae, 2417 W. 43 St.
Visi kviečiaroi gausiai dalyvau

ti. Po susirinkimo bus vaišės. 1
:: i ' V. Gnka

-r- Prano Čepėno "Naująją ' 
laiku Lietuvos istorijos* I L • 
brangi knyga visiems lietu
viams, graži dovana kiekviena 
proga. Kietais viršeliais, 560 
psl., kaipa 15 dol. 

į Gaunama knygynouse ir leidė- 
f jo adresu: Juozas Urbei’s, 1649 
No. Broadway, Melrose Park, 
RL,60160. (Pr).

ATIDAROMA GENOCIDO1
x paroda ,

Baisiojo birželio įvykių minė
jimo proga, LB Marquette Pųr-

Namai, Žemė -r- Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

________ DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dent&j 

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

V. Zavadskienė, Winnipeg, 
Man., a. a. Momerto našlė, 
mums taip rašo: “Mano vyras 
skaitė Naujienas. Aš jas irgi 
mėgstu, tik dabar jau neturiu 
laiko-skaityti, nes dirbu o vie
nai likus, tenka dirbti apie na-

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 Publie 

lusurance, Income Tax
Z95I W. 63rd SL TeL 436-787b

kša, iš gegužinės pelno įnešant ruošiamas losangeliečių susiti- ko Apylinkės Valdyba-š. m. bir- 
kimas su Australijos lietuviais’želio mėn. 11 dieną, 11 vaL 45 
sv. Kazimiero parap. salėje. Bi-‘ 
lietai gaunafni pas sporto klu
bo “Banga” narius. Birželio 25 
d. tuoj po pamaldų, 12:30 vaj., 
parapijos salėje dainuos Au
stralijos lietuvių choras, keliau
jąs į Dainų šventę Tc-rontę.

Tarp baigusių Quigley aukšt. 
mokyglą yra šie iš Chicagos 
pietvakarių: Paulius Bukaveč- 
kas, Kazys -Dėdinas, Vytas Gri
galiūnas, Paulius Jautokas, Ro
mas Juodvalkis, Paulius Mažei
ka, Mark- padgurskis, Sigitas 
Ramanauskas, Kurt Snukst, Ri
mas Stankus ir Ritas žiupsnys. - -•> - >

— Našlių klubo susirinkimas 
įvyks birželiu 9 d. 1 vai. popiet

jo vardu $100 į Kanados Lietu
vių Fondų.

Jono Vaznelio prekyboje, 
2501 W. 71 St., Chicago, (1 
60629, yra Pasauliu Lietuvių 
Dienų informacijos skyrius. Tel. 
471-1424. Galima įsigyti bilie-

rines, Ont., išrinktas SLA 72| tus į renginius, rezervuoti vie- 
kuopos pirmininku ir fin. se-jtas viesbučiauose. Informacijos 
kretdrium, V. Bagdonas — vi-»skyriai jau veikia Toronte bei 
cepirm., J. Bajoraitis — sekr.,]jo apylinkėse — Toronto Lietu- 
I. Varnas — ižd.,-G. Melnykas’vių namuose, Prisikėlimo pa
ir R. Matukaitis — iždo globė- rap. raštinėje ir A. Aušroto 

spaudos kioske.

Birželio 18 d. 10:30 vai. iškil
mingomis pamaldomis šv. Ka
zimiero-parap. bažnyčioje pra
dedama tradicinė Calif ornijos 
Lietuvių Diena. Birželio 24: d.

ir R. Matukaitis — iždo globė
jais, Z. Pulianauskas — ligonių 
lankytoju. Liepos 23 d. kucjpa 
ruošia gegužinė A. Padolskio 
sodymoje, Paris, Ont. Bus pa
gerbtas Juozas Daumantas-Lu-

Naujienoms reikalingas -
LINOTIPININKAS

Vyrą/ąr moterį pamokysime šio amato. Dar-i 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te ’ 
lefonu MAISTAS Ii EUROFOS SANDELIU.

MARIJA NOREIKIENi
8W8 Wert IMk St, Chicago, DL S06» • TriL Wa 5-I7S7

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
VIS PLEČIANTIS MJ0MIU1

skaityti ir platinti Naujienas/atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. .

Mykolas Karaite, sav; Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 -Gulf Blvd., SL Petersburg; . FL 33708,. tel; 813-381-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems ašmecdnis. - Laiminįeji turis progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu 'paplūdimiu, 
žaidimų kambariu,* TV, telefonu ir'kitais moderniais įrengimais

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų. namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, ataras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame Z dlffiąją talką.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus akai* 
tytojus ir į visus lietuviui, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį • užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 
stamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos Hestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybes atstatymo ir visuotino lietuviškų reL 
kalų renesanso. i

NAUJIENOS
1739 $0. KALSTĖ D 5T.
CHICAGO, IL 606C8

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardas

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

Pavardė ir vardas

LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDŽIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA.
W0PA 1490 AM Fri, at 9:30-40:00 p. m.
WLNR 106.3 FM SaL at 8K)fluAi0:00 p. m.

2646 W. 71 $t Štreet/Chicago, Illinois 60629
Telaf. - 778-5374

Šiuo metu vyksta Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus ,
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus 

įsijungti į SLA narių šeimų ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvato
mis ir privilegijomis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėtinėmis apdraudomis.

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.

★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei
katos.

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 
iki $5,000.

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba
$2,006. ; I

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-l)
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-2)
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year Endowment V-X)

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap
draudų vertybes (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretoru. Taip pat galima kreiptis ir j Susivieniji
mo Centrą:

min. rytą, šv. Mergelės Marijčj < 
Gimimo lietuvių parapijos spop 
to salėje išstato lietuvių tautos 
genocido parodą. -'

Vyresnieji ir pusamžiai dar 
tikrai nepamiršo anų nelemtų 
1940 metų birželio, 14-22-24 
dienų, kada žmonės okupanto 
buvo užkaltuose vagonuose, 
blogiau už gyvulius, be lašo 
vandens ir kokios nors pagalbos 
tremiami Sibiran. Dar nepa
miršo Pravieniškių, Ramių ir 
kitų kankinimų vietų, kuriose 
išžudyta ir nukankinta dešim
tys tūkstančių lietuvių.

Genocido paroda atsako į vi
sus klausinius. Ji dokamentali- 
škai įrodo, kiek lietuvių tauta 
neteko savo žmonių. Ji parodo 
•autentiškas nuotraukas su pa- 
uškinimais -— prierašais.

Nors pati paroda skirta dau
giau amerikonų visuomenei, ta
čiau ne pro šalį ją pamatyti ir 
visiems mums, prisiminti bai
sia praeitį, įsitUcinti, kad ir da
bar Lietuvoje sunki vergija. 
Siūlytina atsivesti savo atžaly
ną ir supažindinti su tikrais ne
abejotinais faktais, nes tikrai 
mūsų jaunimas negali Įsivai
zduoti, kaip pasaulyje gali vyk
ti tokie žiaurumai.

Pranešimus apie parodą žada1 
įsidėti ir vietinė amerikonų 
spauda, taip pat atsiųsti savo 
atstovus parodai apžiūrėti. 
Kviečiami visi iš visur. J.

Baisiojo birželio įvykių, ka
da rusai išvežė į Sibirą dešimtis r 
tūkstančių mūsų brolių ir sesių 
lietuvių, minėjimas įvyks šių 
metų, birželio 10 dieną, 7:30 vai. 
vakaro Jaunimo Centro kavi-į 
nėję.. Pranešimą skaitys Algįsl 
Ruškėnas iš Cleyelando, knygos1 
apie Kudirką autorius. Minėji
mą rengia.

Chicago Lietuviu Taryba
_ * ■ - >

— Tauragės klubo pavasari
nis piknikas įvyks birželio!! ! 
d„ sekmadieni, 4uoį’ po'vidurdie
nio Vyčiu salėje ir sodelyje, 
2455 W. 47 St Bu^, gėrimų ba
ras ir virtuvė. Gros Ramonio 
orkestras. Įėjimas tik $1.

Klubo valdyba

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

PIGUMĖLIS: už $7,700 .galite yąuti 
visai padorų, kad ir nedidelį namą.
Tai palikimas Marquette Parke. Pas
kambinę pasakykit savo telefonj.

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. -.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne. 
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų, švarus oras? aplinka ir na
mas, -tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45.000.

REAL ESTATE 

2625 West Tlst- Street 
TeL 737-720dr&>a 737-8834

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Toriu Chicago* miecto leidimu, 
Dirbu Ir uimlesiluose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Aira. 

Trf. 927-3559 ų.

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street
New York, N. Y. 10001 
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Juta bus pranešti ap
draudų mokesčiai.

maintenance
ELECTRICIAN

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

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS'.. 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397- 
ALEKSAS

ii—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
mtm m pwmfld •utomįRU 

Liability apdriodlmaf peminlnkamf 
Krefrtb

S2M773

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ii 
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, Ill, 60619

BRICKLAYER
Experienced Mason

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant, rates.

Excellent benefits.
Apply —

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

An Equal Opportunity Employer

LAIKRODŽIAI Ir MLANGSNYBtS

Pardavimas ir Taisymai 
2444 WIST 4Wi STRirr

Tstof4 Rlp^Hc 7-1*41

*

KAIP SUDAROMI

Too reikalu Juro* gali dars^ 
padėti teisininko Prano Šulo pa 
ruoėta, teisėjo Alphonse Wdb 
peržiūrėta, "Suauvos” iileiste 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga bu formomia gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina Su legaliiko 
mis formomis — S3 JO.

Užsakymus su Money orde 
riu dusti: •‘Naujienos”, 1739 S

Biznio Proga — Mieste 
BUSS. OPP. — IN TOWN

HOME WORKERS 
WANTED 

ADDRESSING & 
MAILING ENVELOPES 

"For information send Self 
Addressed envelope to: 

JOYCE BUTI.ER 
11542 S. Vincennes Ave.

Chicago, ill. 60643

RENTING IN GENERAL

M. ŠIMKUI 
Notary PvMIc 

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

šymai ir kitoki blankai.

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Air. 
ŠSįo, UI. 60632. TeL YA 7-59W

BEST THINGS IN LIFE

UNION PIER išnuomojąniasi 
vissai vasarai 4 kamh. butas su| 
baldais. 2 miegami, svetainė ir 
virtuvė. Visi patogumai, 3 min. 
į pliaža. Nebrangiai. Skampinti 
Chicagos tel 434-3462 kasdien 
nuo 12-2 vai. p. p.

' kail frank Zapolla

GA 4-66S4 ItltVlAtfC

Farm Lite Insurance Con.ra

" NAU4|BNO%~CHK43O t, ILL. Wednesday June 7,"197»




