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VOKIETIJOJE BREŽNEVAS NETEKO 
LYGSVAROS, GROMYKA PADĖJO

Rusėms ramumo neduoda neutrono bomba 
nori pažado jos negaminti

BONA, Vokietija. — Sovietu Sąjungos aukščiausios tary
bos prezidentas Leonidas 1. Brežnevas, ramiai pastovėjęs foto
grafams, norėjusiems padaryti-kelias nuotraukas, koridorėliu 

matė,ėjo j savo kambarį ir pradėjo 
kad galingiausias sovietų vyras

Prie jo tuojau pribėgo užsie-, 
rio ministras Andrei Gromika 

. ir padėjo. Brežnevui atsikvėpti 
ir žęngti tolimesnius žingsnius. 
Paskutiniu metu Brežnevo svei 
katą buvo silpna. Jis jau nuo 
Naujų Metų negalavo. Prie jo 
-buvo prikibusi sunki .sloga, ku
ri perėjo į plaučių uždegimą. Gy 
dytojai . patarė jąm pailsėti, bet 
jis būtinai norėjo nuvykti į Va
karų Vokietiją ir išsikalbėti 
dėl bendro darbo ekonominėje 

bsrityje...........
Vokiečiai buyo daug -pasiža

dėję, bet. Brandt ir Schmidtas 
labai mažai; jiem* dftv& Jierei
kalauja,' kad rusai išleistų visus 
vokiečius. / '

Rusai bijo neutrono bombos
- Pats didžiausias šios kelionės- 

ntotyvas buvo neutrono bomba. 
Eį-ežnevas žino, kad prezidentas ’. 
Cartons;sustabdė ,šios bombos| 
gąįiybąjįbet, jis taip - pat žino, 
.kad yokyėčiai jau turi Ameriko
je gjthi&ftą'-'bdthbą •' sovietu - tan- 
kams sustabdyti.' ■ jis taip pat 
žino, kad vokiečių karo -vadovy- 
bė ir vyriausybė, reikalaują ga
minti ^g^im ai daugiau neutro
no bombų, nes-jiviena gali su-, 
stabdyti j Vakarus besiveržian
čius sovietų.tankus.. Atrodo, 
kad1 'toėatfond', bomba kelia di- 
d&aūsią susirūpinimą Maskvos 
maršalų tarpe.

? Prezidentas Schell vaišino 
Brežnevą

Vakaru- Vokietijos .preziden
tas’.Walter Schell vaišino galin
giausią. Sovietų Sąjungos val
dovą, komunistų partijos pir
mąjį sekretorių ir aukščiausios 
tarybos pirmininką. Brežnevui 
patiko vokiečių gamintas mai
stas,. bet jis galėjo porciją la
bai jau padidinti.

Vakarienės metu buvo pasa
kytos kalbos Brežnevas priminė 
vakariečiams, kad juos su So
vietų Sąjunga riša kelios su
tartys, bet į jas neįeina neutro
no bomba, kurios vokiečiai taip 
labai nori. Brežnevas nori, kad 
vokiečiai pasitikėtų rusais, ku
rie nesirengia veržtis į vakarus.

svirduliuoti. Visi aiškiai 
neteko lygsvaros.

Neutrono bomba esanti 
kalinga, nes prieš rusus 
kės jos taikyti.

Vokiečiai išklausė Brežnevą, 
bet jo tvirtinimais nebetiki.

Turkija ieško ryšių 
. su Rusija

ISTAMBULAS. — JAV kon- 
ŽT6so Dustumta į sali Turkija, 
dėlei jos veiksmu Kipro saloje, 
ginant tautiečius turkus, pradė
jo ieškoti draugiškumo su So
vietu Rusija. Tradiciniai Turki-, 
ja jau iš seno yra Rusijos prie-, 
šas, antitrusiškas kraštas.

Į Turkiją vizito tikslais at- 
žaviavo Sovietų kariuomenės 
štabo viršininkas Nikolaii Ogar- 

įkov. Manoma, kad jie kalbėsis
► ir neutralumo 

'klausimais, bet greičiausiai su
sitars ir dėl ginklų pirkimo, ku
rie jiems yra labai reikalingi ir 
kuriuos JAV, dglei liberalų pa-’ 
sipriešinimo, neparduoda.
Turkijos premjeras Bulet Ece- 

vit yra pasakęs: “jei jūs mums 
neparduodate, mes gausime jų 
kitur”. Ir tas kitur yra Sovie
tai..

žinoma, Rusija ginklus 
duos neveltui: pirmiausia 
tegiškai svarbią Turkiją 
trauks nuo Vakarų, paskui pasi
rašys draugiškumo ir nepuoli
mo sutartį.

Escevit jau lankėsi Jugosla
vijoje, Rumunijoje, Bulgarijo
je, o birželio mėnesyje skris į 
Maskvą.

Taip pamažu, dėl ‘ Amerikos 
politikierių užsispyrimo, Turki
ja nusišalins nuo NATO ir 
prieš savo norą įkris į Maskvos 
paspęstą krepšį.

Jei Turkija, tradiciniai anti
rusiškas kraštas, pati ieško ar
timų ryšiu su Sovietais, tai jau 
rimtas reikalas.

par- 
stra- 
ati-

JAV-bių - Japonijos 
fondas t
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Gegužės 6: Benedikta, 
dijus, Argą, Gaiva, Rokantas 
Rotautas. Gegužės 7: šeštinės. 
Domidejė, Stanislovas, Danu
tė, Butautas, Eigirdas.

Saulė teka 5:42. leidžias

Evo-
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-TAI VIENINTELIS BUDAS TERORISTAMS 
SUSTABDYTI,-SAKO KARO MINISTERIS

Sunaikino Cacingos kareivines, esančia 155 
myliu at.stumoje nuo P. Afrikos sienos

CAPETOWN, P. Afrika. — Pietų Afrikos karo ministeris 
Botha penktadienio rytą pareiškė, kad Pietų Afrikos karo jė
gos Įžengė į Angolą ir sunaikino teroristų centrą, iš kurio jau 
kelis kartus ginkluotos juodžių gaujos, susirinkusios iš Įvairių 
Atrikos teritorijų. įsiverždavo į Pietų Afriką, žudė žmones ir 
neleido ramiems krašto gyventojams dirbti laukų darbus, pri
žiūrėti kaimenes, rūpintis savo šeimomis.

CYRUS VANCE PATARIA PARDUOTI 
LĖKTUVUS SAUDI ARABIJAI

Kancleris Schmidt reikalauja Amerikos paramos

Atmestas Įstatymo 
projektas

WASHINGTON. ~ Gegužės 
3 d. senatas svarstė ir atmetė 

| pasiūlytą Įstatymo projektą paWASHINGTON, D. C. — Sekretorius Cyrus R Vance Denk-1 t: , V -Vii f-j--- e- _ ' \ aute penK j skirt, g mil. (|OĮ. naujojo kanalo
tadienj pareiškė, kad Artimųjų Rytu taikai būtinai reikia par 
duoti Arabijai užsakytus lėktuvus.

Lėktuvų: klausimą svarstė 
prezidentas Carteris. tuo reika
lu tarėsi saugumo klausimais 
besirūpinantieji "pareigūnai, bet 
kongreso komitetas nutarė pa
siūlyti niekam lėktuvų nepar
duoti.

Izraelis pirmas užsakė pa
čius naujausius lėktuvus. Vė
liau juos užsakė Saudi Arabija, 
o vėliausiai.-juos užsakė ir Egip
to prezidentas. (Prezidentas Car 
teris nori parduoti visiems. Tuo 
tarpu Izraelio užsienio ministe
ris mano, kad Izraeliui bus sau
giau, jeigu niekam Jų nepar
duos.

Kongreso komitetas. priėmė 
Izraelio pasiūymą. Sekretorius 
Vance, turėdamas galvoje da
bartinę padėtj Artimuose Ry
tuose. mano, kad Saudi Arabija 
turėtų gauti užsakytus lėktu
vus. Jie bus reikalingi Artimų
jų Rytų taikai. Saudi Arabija 
pigiau parduoda Amerikos lai
vynui reikalingus degalus. Be 
to. Saudi Arabija, atimdama fi
nansinę paramą Egiptui. Siri
jai palestiniečiams ir kitiems 
gali priversti juos taikytis.'
Europai reikalinga Amerikos 

globa
HAMBURGAS. Vokietija - 

Ne tik Vokietija, bet visos Eu
ropos valstybės gali augti ir sti
prėti tiktai Amerikos globoje. 
Jeigu Europa neturėtų Amen-

Atpigs kelionė i 
Paryžių

Prancūzijos lėktuvų b-vė Air 
France praneša kad pradedant 
biržeio 1 d. lėktuvų bilietai iš 
Čikagos, Houston ir Los Ange
les, skrendant Air France lėk
tuvais i Paryžių, bus atpiginti. 
Dabar mokama iš Čikagos į Pa
ryžių ir atgal 979 dol. Nuo bir
želio 1d. kelionė tekaštuos 454 
dol. ir galima bus Paryžiuje ar 
kitur išbūti 14—45 dienas.

statybos tyrinėjimams.
Naujas čFanšmos kanalas bu

vo manoma staityti 10 mylių 
į vakarus nuo dabar veikiančio 
Panamos kanalo, kuris sulaukus 
2.000 metų visiškai pereis Pa
namos valstybės jurisdikci
jom

Fondai tranzito 
reikalams

tran- 
kad

NEW YORK. — Japonijos mi 
nisteris pirmininkas Takeo Fu
kuda pareiškė, kad Japonija ir 
JAV sudarysiančios bendra 
— I bilijono dolerių fondą Sau
lės energijai pritaikyti kasdie
niam vartojimui, pakeičiant da
bartinį degalų kurą. 1

Pasak Fukuda, prez. Carteris Į kos globos tai ji turėtų leisti la 
yra palankus tokiam bendram 
fondui. *•

— Senatas patvirtino moks
lininku Robert D. Thorne vado
vauti moksliniais tyrinėjimais 
energijai gauti;f r *

bei dideles sumas apsaugai, o 
vėliau Sovietą Sąjunga ją pa
vergtų Tai butų pabaiga Euro
pos kultūrai, papročiams ir ger
būviui. » Visa vokiečių spauda 
labai plačiai komėntuoja kahc-

Viceprez. Mondalės 
pažadai

Viceprezidentas Walter F. 
Mbndalė Gegužės 4 d. Tailandi- 
joje, kalbėdamas su Tailandijos 
mtnisteriu pfrmininku Kriang- 
sak Chomanan, pažadėjo par
duoti 18 F-5E naikintojų ir įsi
leisti j JAV tūkstančius Tndoki- 
nijos pabėgėlių.

Pasak viceprezidento, Ameri
ka atidarys duris kiekvienais 
metais jsileidžiant 25,000 pabė
gėliu.

Taipgi viceprez. Mondale už
tikrino. kad Amerika ir toliau 
laikysis savo pažadų ginti Pietų 
— Rytų Aziją nuo, užpuoli
mų.

CHICAGO. — Čikagos 
zito pareigūnai praneša, 
jiems pavyko išdirbti kompro
misas, kuriuo federalinė admi
nistracija sutiko paremti iždo 
lėšomis Čikagos miesto ir prie
miesčių tranzito projektus pa
gerinti susisiekimas.

Blogi metai
Ulinojaus ūkininkai 1977 me 

tais- iš viso vidutiniškai turėjo 
pajunk tik ’ 8.000 dpi. — 20%

MTR au>

'^Nugalėta” infliacija
WASHINGTON. — Prez Car 

leno, patarėjas kainų, uždar
bio ir infliacijos klausimuose, 
buvo pasiskelbęs laike metu 
sutvarkyti infliaciją. Kitaip sa
kant sustabdyti jos kilinią. 
Bet dabar spaudos konferenet 
joje patarėjas R. S. Strauss pri 
sipažino. kad ne infliacija yra 
nugalėta, bet infliacijos prie 
žiūros farnvba. Esą, infliacija, 
vis spartesniais žingsniais žin
gsniuojanti. Vien tik š m. ba
landžio menesyje infliaci ja pa j 
šoko kas per ištisus me 
tus sudarvtu anie la'*.

Patarėjas Strauss, tartum 
prisipažindamas nugalėtai 
ispeia, kad taip didėjant inf
liacija atneš mums recesiją ir 
dideli bedarbiu skaičių. Tą jau 
anksčiau skelbė kaikiirio JAV 
ekonominiais, o europiečiai kai 
tino vJAVa kad -ne^fabdanti

<•

Kremliaus rūpesčiai
Kremliaus ponams visdėlto 

nėra lengva. Jiems dažnai skau
smus galvose iššaukia paverg
tieji kraštai, kurių gyventojai 
vis garsiau ir garsiau reikalau
ja laisvės, reikalauja laikytis 
Kremliaus ponų pasirašytų Įs
tatymų. Nors jiems ir pavyks 
ta apglušinti mases, suvaryti į, 
kalėjimus disidentus, bet *vis-j 
tiek bendras masių nepasiten-1 
k in imas neduoda jiems rainiai 
miegoti, .brkios- petiletkos -ma
sių nepatenkina.

Santykiai vakaruose pamažu 
vis daugiau atšala. o rytuose 
vis didėja Kinijos grėsmė, kuri 
gali laikui bėgant nelauktai nu
kristi. kaip Damoklo kardas. 
Nuošalyje stovinti raudonoji Ki 
nija beveik jau yra susitarusi 
su Japonija ir ruošiasi pasira
šyti sutarti, kuri turės prie su
tarties priedą bendrai veikti 
esant pavojui iš trečiosios vals
tybės Azijoje, ši sutarties klau 
zulė labai neramina Kremlių ir 
privedė prie Sivielų — Japonų 
santykių atšaldymo.

Sovietų imperijos ekonominė 
padėtis yra nepovydėtina. Gink- 
lavimasis vis 
vis daugiau 
darbo masę 
diržus. Prie 
žai prisideda 
domi imperialistiniai tikslai. To 
kiai padėčiai esant. Kremlius ne 
labai jau taip lengvai sugeba iš
kaulyti iš nepasotinamų. l>et 
“prakeikiu” vakarų kapitalistų 

i pagalbos. O čia dar prisideda pa 
skutinių dienų raudonosios Ki
nijos prieškremline propagan
da kuri per spaudą ir radijo vėl 
garsiai visam pasauliui pradėjo 
triūbyti prieš kelis metus buvu
sius kinų rusų pasienyje gin
čus ir karines peštynes. Vis ne
juokais primenama kiniškos že
mės, kurios yra rusų pagrobtos 
ir kurias Kremliaus valdovai ne 
sirengia geruoju atiduoti.

Sovietų spauda jau atvirai 
skelbia, kad Kremliaus vyriau
sio boso kelionė į tolimuosius 
rytus turėjo tikslą susipažinti 
su sovietų jėgomis ir patikrinti 
Kinijos pasienyje esančius bei 
rengiamus įtvirtinimus.

Brežnevas pakelyje atvirai 
pripažino Sovietų ekonominius 
sunkumus, bet ekonominių ne
galavimų priežastį suvertė Kini 
jai, kad ji nemano paklusti 
Kremhui. bet vis šiaušiasi, kąs 
VeikąJauja stiprintis ir ginkluo
tis: • Brežnevas bijojo prisipa
žinti, kad- tiįreji -negalavimų

šitokis karo ministerio parei
škimas būtų nenustebinęs lais
vojo pasaulio, jei tas teroristų 
centras būtų buvęs pačiame pa
sienyje. bet- bar paaiškėjo.kad 
Pietų Afrikos kariai peržengė 
Angolos sieną, pasiekč Cacin-
gos miestą ir ten išnaikino nau
jai Įsteigtas kareivines jau
niems teroristams apmokyti.

-Į Cacinga. kaip vėliau nustaty
ta., yra 155 mylių nuo Pietų Af
rikos sienos.

daugiau slegia, 
verčia imperijos 

stipriau suveržti 
to slogučio nema- 
ir Afrikoje vyk-

JAV dar nebuvo informuotos 
apie Pietų Afrikos karo jėgų i- 
S i veržimą. bet Valstybes De
partamentas-, patyręs apie karo 
ministerio Botha pareiškimą, 
tuojau paprašė, kad paaiškintų, 
kuo jie pateisina šitokį gilų Įsi
veržimą į Angolos teritori
ją.

Pietų Afrikos karo jėgos ne 
vieną kartą buvo peržengusios 
Angolos sieną, kai vijosi bėgan- 
zius ginkluotus teroristus, bet 
tie įsiveržimai niekad oficialiai 
nebuvo pripažinti. Tuo tarpu ši 
kartą pats karo ministeris pas
kelbė. kad Pietų Afrika, norė
dama apsiginti nuo įsiveržėtų, 
perėjo Angolos sieną ir išnaikino 
Cacingos mieste- užlaikomą di
delį teroristų apmokymo cen
trą.

Įsakyta pravesti šią operaci
ją tiktai po to. kai Angoloje įsi
taisę teroristai Įsiveržė i Pietų 
Afrikos teritoriją, užpuolė Owa 
mbo kareivines ir visoje srityje 
sėjo terorą ir liejo nekaltų žmo
nių kraują Iš Owambo srities 
teroristai vėl pasitraukė Į An
golos teritoriją ir pasiekė Cacin 
gą kareivines.

Ministeris Botha atsisakė da
ryti platesnius aiškinimus, kaip 
buvo atlikta Cacingo operacija, 
bet vietos spauda skelbia, kad 
Cacingos juodų teroristų centrą 
pasiekė Afrikos lėktuvai ir ka
reivius nesantieji transporto 
lėktuvai.

Pirmi .. j iš iPetų Afrikos nai 
kini . .i išmėtė kelias galingas 
bombas Cicangos kareivinėse, o 
vėliau karo transporto lėkuvai 
nuleido Pietų Afrikos karius, 
kurie likvidavo viM. terorizmo 
mokyklą, kareivines ir karo me 
džiagos sandėlius: Retas kuris 
turėjo progos pabėgti.

__ Vokiečiai tvirtina, kad ne
gali būti jokių 4 nesusipratimų 
su Amerika dėl atomo energi
jos . 7

priežastis yra pati komunistinė 
sistema, kurios jis pats, kaip 
velkančios virvė*. laikosi įsist-
vėręs.-



JONAS A. SARKU4, PH. I>.

Kas čia dabar darosi?
.laikė gal ir kiek grubiu jų įžei
dimu. Taip ir susidarė padėtis, 
kad kai kurie viršininko patvar
kymai, įskaitant ir tokį svarbų 
raikala, kaip lietuviškojo auklė
jimo mokslo metų skaičiaus 
sumanžinimas, to raikalo ne- 
aps varsčius su mokytojais ir su 
Švietimo tarybos nariais, litua- 

1 uislinio auklėjimo darbinin- 
Į j kailis pasirodė nepriimtini.

Taip ir įvyko skilimas pagrin
dinėje lietuvybės išlaikymo po

licijoje, kuri yra svarbesnė už 
į bet kuriuos kitus krašto valdy
bos dirbamus darbus. Dalis ak
tyviausių lietuviškojo auklėji
mo darbininkų, kurie buvo kar
tu ir švietimo tarybos nariai, 
pasiryžo nepriimti to Tarybos 
primininko patvarkymo su
trumpinti mokslo metų skaičių 

.ir toliau savo vedamose moky
klose dirbti taip pat, kaip ir iki 
tol buvo dirbama. Bet tuo būdu 

}jų vadovaujamos mokyklos ne-

(Tęsinys)

Mokytojų aukos nuvertinimas

Ta mokytojų reagavimo jaut
rumą sustiprino jau ankščiau 
kai kur besireiškianti tendenci
ja nebevertinti jų atliekamo lie- 
tuviškojo auklėjimo. Dar 1974 
metų mokytojų studijų savai
tėje, Da r ivo;e, jie susidūrė vie
no aukšto LB pareigūno patari
mu i: u t.:d i mažinti lituanisti-Į 
nį mokymą, nes mokiniai, išė
ję iš mokyklos, vis tiek lietuvių 
kalbą pamirš. Mokytojams ta
da toks pasiūlymas buvo toks 
netikėtas, kad jie, beveik sujau- 
dmti, ilgai po paskaitos su juo 
ginčijosi ir vakare tas diskusi
jas dar pora valandų pratęsė 
ir niekas jų nebeuvo tuo klau
simu prelegento įtikintas. Da
bar gi jie pasijuto pastatyti prieš 
tų pačią problemą tik jau ne- 
besvarstyti, o jau vykdyti.

Dėl dalies aktyviausių litua-! teko finansinės iš Lietuvių Fon- 
nistinių mokyklų mokytojų ja-jdo ateinančios paramos, dėl ko 
utraus tuo raikalu reagavimo j turi nukentėti jų dirbamas mo

kymo ir auklėjimo darbas. Taip 
susiduriame su labai rimtu rei
kalu. Tai yra auklėjimui smū
gis, kada jis raikalingas visų pa
ramos ir tinkamai raikalo su
prantančio vadovavimo. Skili
mas auklėjime yra jau didesnio 
pavojaus signalas/'

Kalbant ar rašant apie skal-

jie buvo apkaltinti jiems pas
kirto autoriteto nepaisymu. Bet 
jiems j tą raikalą pedagogiškai, 
žiūrint, administracinis — biu- 
rokatinis autoritetas nesutampa 
su pedagoginiu autoritetu. Ne
ginčijama, kad dar nepriklauso, 
mos Lietuvos ir išeivijos mo
kyklose- dirbę, rašę Lituanistinei) 
mokyklai vadovėlius ir jai vado-I dymą reikia pabrėžtinai parei- 
vavę ir apskritai riša mažiaus, kšti, kad jis vyksta ir vyks, kol 
ketvirti sielojasi jos reikalais LB vadovybėn ir jos vadovau- 
lituanistinio auklėjimo darbo*jančioms tarnyboms, kaip švie- 
bei pedagoginiu problemų, at-huno taryba, bus “renkami” ir 
žvilgiu turi nepalyginti didesnį į skiriami neklaužados ir pasižy- 
autoritetą, negu su lituanistiniu mėję skaldytojai. Jis taip pat 
auklėjimu visiškai nesuaugęs iš vyks, kol lietuviškoje veikloje 
aukščiau paskirtas administra- maišysis ir brausis į vadovybę 
torius, 'lodei suprantama, kad j asmenys, sąmoningai ar nesą- 
ir tokį jiems priekaištą jie pa-’ moningai. už pinigus ar be pL

Detroito naujienos
LB. Apylinkės metinis, bet 
neskaitlingas susirinkimas.
LB skaito save labai didele 

organizacija, bet į susirinkimą 
nedaug teatsilankė. Susirinki
mas įvyko Kultūros centre ba
landžio 9 d. Susirinkimą pradė
jo LB Apylinkės pirm. Alfonsas 
Juška., didelis} tolerantas. Pak
vietė iš trijų asmenų mandatų 
komisiją. Sekretoriauti pakvie
tė Giną Baukiėnę, o pirminin
kauti Algį Zaparacką. Į susirin-

! kima atsilankė apie 60 asmenų,

J. Bmkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $8.50.

“KONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITĖ),

didelėm raidėm, kaina id.OO. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persxiiLUtiiiu US >13.50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901. USA.

nigų vykdą svetimas idėjas, kol 
nebus puoselėjamos lietuviškos 
tradicijos, o vykdoma vadina
moji, svetimųjų diktuojama, 
kultūrinė revolucija — pakopa 
politinei revoliucijai.

A. S. Gečys savo laiške Drau-
. gui bando paneigti P. Maldeikio 

[ teigimus, bet rašo netiesą, išsky
nus neseną Lietuvių Fondo nu
osprendį — remti visas moky-j 
klas. Jo tvirtinimas, kad skil

imo lituanistiniame švietime nė- 
ra, yra aiškus melas- Dabarti
nę LB ir Švietimo tarybos pa
ramą.lituanistinėm s mokykloms 
galima lyginti su gegužės kiau
šiniu kielės lizde.

(Pabaiga)
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisiniokM Jotus Talalas

(Tęrinyi)

V. KRĖVE

VYRIAUSYBĖS SUDARYMAS

bet daugumas neaktyvių na
rių.

Pirm A. Juška, peržvelgęs 
akimis susirinkusius, pareiškė, 
kad gali būti kvorumas. Jau
nius Galvydis ir Stasys Šimoli li
nas pareiškė, kad pagal Detroi
to lietuvių skaičių kvorumo nė
ra, todėl susirinkimas netei-

Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje 
(Naujienos Nr. 30, 1972. IL 5. )

Po šių įvykių praslinkus porai dienų,vėlų vakarą, jau 
po vienuoliktos, man paskambino iš rusų atstovybės. Skam 
bino Pozdnyakovas, įgaliotas Sovietų ministeris Lietu
vai, prašydamas tuojau atvykti atstovybėm Atsakiau, 
kad jau vėlu, ir esu pasirengęs gulti. Jei yra reikalas, pa
sistengsiu užeiti rytojaus dieną. Bet Pczdniakovas pri
mygtinai įkalbinėjo, kad reikalas skubus, ir kitai dienai 
jo atidėti negalima. Jis atsiusiąs man savo automobilį.

Pagaliau sutikau ir pusei valandos praslinkus jau 
buvau Sovietų atstovybėje. Ten mane sutiko pats Deka
nozovas, kurį pirmų kartą pamačiau.

Supažindinęs mane su Dekanozovu Pizdniakovas 
pasišalino, pareikšdamas, kad jis išeinąs parūpinti už
kandžių, nes spėjąs, kad mūsų pasikalbėjimas galįs il
giau užtrukti.

jDekanozovas ėmė pasakoti, kad jis esąs ne tik nustebiu 
tas, bet ir užgautas prezidento A Smetonos pasielgimo, 
ir panašaus žingsnio iš prezidento pusės, be abejo, nie
kas Maskvoje tikėtis negalėjo. •

Atskridęs iš Maskvos lėktuvu, jis, Dekanozovas, net

kad tiek ir tebuvo susirinkime. 
Ailku visiems, kad valdyba su
daryta tik iš frontininkų.

Reikia manyti, kad ir posė
džiai vyks ‘Dainavoje”, o sun
kiosios patrankos link Detroi
to.
Klausimuose ir sumanymuose 

“Dainavos” ponia iškėlė klausi
mą, kaip bus su aukomis, ku
rias iki šiol rinko DLOC ir per
siųsdavo Altai? Jei nerinks pa
gal LB pageidavimą, tai yra pa-

kreipė dėmesio, susirinkimą tę
sė toliau. Ar gi čia demokratiš-

, geidavo, kad naujai išrinkta LB 
valdyba tartųsi su DLOC val
dyba, V. Kutkus papildė, kad ir 
Vasario 16-ja ruošti abiems or
ganizacijoms.

Kuriam galam tas klausimas 
keliamas, jog dabar ieįna LB. at 
stovas j DLOC, tai jau ruošia
ma kartu. V. Kutkus nežino, ką 
daro jo kairė, ar atvirkščiai.

Ant, Sakauskas

t gausi nuo slogos dykai Šatą.
Kai jau nieką neprirašė, tuo

met kvietė kandidatus buvusius 
pirmininkus: Dr. Kęstutį Kebli, 
dr. Vytautą Majauską, inž. Vy
tautą Kutkų, inž. Algį Rugie
nių ir Eleonorą Grigaitienę.

Už pastatytus kandidatus bal 
savo visai slaptu balsavimu. Ka 
dangi daugiau kandidatų nebu
vo, tai visus ir išrinko. Kontro-
lės komisija liko ta pati. Bal- į savo atstovybę neužvažiavęs, nusiskubino į prezidentū- 
sntojų buvo 49, reikia manyti,) rą ir buvo tiesiog parblokštas, kai ten sužinojo, kad Sme

tona jau pasitraukęs iš Lietuvos.^
Jis čion atskridęs apsvarstyti skubių neatidėliotinu 

klausimų eilės ryšium su pakitėjusia, padėtimi..
Maskva nesupras, kaip nesuprantąs ir j«. tokie Lie

tuvos vyriausybės nepasitikėjimo. Juk Merkiui, vadinasi, 
ir prezidentui Smetonai gerai žinomas Sovietų Vyriau
sybės užtikrinimas, kad ji visai nemano paže’stį' Lietu
vos nepriklausomybės, kištis į jos vidaus reikalus, ir kė
sintis pakeisti vidaus santvarką. v

Maskva tik buvo labai apgailestautinų įvykių pravers 
ta padidinti čia savo įgulas jų saugumo, sumetimais ir. ge
riausių. norų apsaugoti Lietuvą nuo. pavojaus jsiveJtiM 
pasaulinį karą, jei ne savo noru, tai prievarta. ■... (

Aš pareiškiau abejonių, kad Lietuvai grėstų pavojus 
įsitraukti į karą. Kaimynė Latvija^ kaip ir-Lietuvos, vy
riausybė, buvo pareiškus laikysentis griežto neutralite
to, Lenkija jau sužlugdyta, Vokietija gi yra draugii&uo 
se santykiuose su SSSR ir, be to, tokioje padėtyje, kad, 
be abejo, ji nesikėsintų mūsų prievartauti be SSSR vy
riausybės žinios ir sutikimo.

— Mes su Vokietija tokie du draugai, kaip du alkani 
šunys, kurie sėlina j vieną kaulą, — nusijuokę Dek&iozo 

>vas. — šiandien teikiame jai pagalbą, bet tik tiek, kad 
ji neuždustų ir nepasismaugtų anksčiau, negu mums tai 
naudinga. Mūsų santykiai su vokiečiais netokie— ir kuo 
jie pasibaigs, tai jau kitas klausimas, kurio dabar geriau

net nei pareigų neperėmė, o są
rašuose buvo skaitomas kaip 
kasininkas. . ‘ .

Pereitų metų metinį susirin
kimo protokolą perskaitė G. 
Baukienė, kasos apyskaitą per
skaitė pirm. A; Juška, Kontro
lės komisijos akta perskaitė J. 

• Urbonas. Kontrolės aktas ata- 
tiko kasos pranešimo skaičius.

.Pranešimą padarė Dr. Algis. 
Barauskas, kaip DLOC ryši
ninkas, prie Etninių grupių.Kal 
bėjo apie pastangas gauti para
mą mokykloms. Priėjus prie vai 
dybos ir kontrolės komisijos rin 
kimų įstrigo į triumviratą. Kai 
kurie v-bos nariai atsisakė ne- 

- išbuvus terminojikb tiktai trys.
Pradžioje bandė pririnkti de
šimtį narių. Du kartu siūlė pa
kartotinai, visi .kaip* vienas at
sisakė.

Padarė pertrauką pasitarimui, 
bet vėl tas pats kartojosi, tada 
kandidatų skaičių-sumažino iki 
7 asmenų pririnkti. Dr. Vytau
tas- bėgiojo tarp suolų ir praši
nėjo sutikti kandidatuoti-į vai-

Nauji 'vaistai
BOSTON. — Daktarams pa

vyko išdirbi i kraujo spaudimą 
mažinantį vaistą, pavadintų 

1422^, kuris yra daug ge
resnis ir nekenksmingas. Da 
bar tam tikslui vartojami vais

►dybą. Antrame-suole sėdintis tanią, silpnrniną ir lytinį nepa
duoda patarimą*. -girdį. sutik, jėgnmą.

1978 METU

lai iššaukia depresiją, megufe-įkaį tik geri norime Lietuvai. Mudu nesergame rusų pat
riotinių šovinizmu, gerbiame ir mėgstame lietuvių tau
tą, nes tarp jos ir gruzinų tautas liktmo yra daug bend
ru. Mudu, gerai susipažinusių su jūsų praeitinį žinome, 
kad šimtmečius kovojote, sulaikydami vokiečių antplūdį 
į rytus ir nelygioje kovoje laimėjote, žfeom, kad jūsų 
valstybės sienos ėjo į rytus nuo dabartinio Charkovo1 ir tk 
šimtą kilometrų buvo nuo Maskvos, o pietuose siekė Juo 
dųjų jūrų. Kaip gali gruzinas negerbti tautos, kuri, ne
būdama gausi, tik savo didvyrišku narsumu galėjo išug
dyti žūtbūtiniuose karuose tokią galią pasipriešinti vaka
rams ir rytuose atstumti mongolus beveik iki Volgos. Vi
sa tai kalbu įtikinti tamstą, kad draugas Stalinas Lietu
vos atžvilgiu neturi jokių paslėptų tikslų ir siekimų, vien 
tik nori apsaugoti ateityje jūsų kraštą nuo gaKmo vokie
čių įsiveržimo, politinei padėčiai ir mūsų santykiams sii 
jais pakitėjus. Ir ko mes turėtume siekti Lietuvoje? Ėsa 
te žemdirbių kraštas, turite vien tik tokių gėrybių, kurio-

6 — 10 d.BIRŽELIO 27 iki Liepos
LIEPOS 25 IKI RŪGPIŪČIO 3 —10 d.
RUGPIUČIO 2fr IKI RUGP. 31 — 10 d.

Visas kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio
nėse bus palydovai Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai į die ną. U SSR

$154)0. Visose, kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu. bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $160.00 
rankpinigių. e . ..»

Kaina is Chicagbs asmeniui $1,195.00
O«L ’ INFORMACIJŲ KRElpKlTES:

XX Mariu s Kieta

i

6552 So. Tolman Ave. 
ja’iChicogo,-HI. 60629 

312-737-1717 
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Cbięago, fit. 60601 
312-644*3003

mūsų manymu Lietuva — svarbus strateginis punktas, 
bet tas faktas kaip tik ir kelia įsrvokįečnj pusės agresi
jos prieš jus pavojų, nuo kurio norime jus apšarmoti

Kaip galite spręsti iš mano kalbos, esu su jumis dau
giau, negu atvirau stengiuosi nieko nuo jūsų nenuslėpti, 
kad supratę padėtį galėtumėt su pasitikėjimu bendradar
biauti su mumis savo krašto labui ,

(Bus daugiau) -
nrvw.-. ..t* ■■

VISI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

t _ MAUIIIMM, CHICAGO t, iU-Saturday. May,6.



LIETUVIU FONDAS
Lietuvių Fondą steigiant, jo. gėdiją, komunistinės Rusijos o- 

steigėjai tvirtino, kad lietuvių k u pači ją: komunistų genocidi- 
Fondas bus savystovi finansinė nį siautėjimą Lietuvoje, nuo ko 
juridinė institucija, visu ir vi- ir išbėgo iš savo mylimo krašto. 
Šiems lietuviams. Šiuo pagrin- gimtųjų namų, (ii dabar, šių. i- 
du buvo telkiami fondo finan-l d cabs tų sudėtus pinigus lie
sai, prašytos ir gautos iš žmo- tuvių Fondą, tvarko žmonės. 
n*ų gausios aukos. į kurių daugumą sudaro tie, ku-

- Šiandiena. L. Fondo pagrin-; rie stato tiltus: siekia to palies, 
dinį kapitalą jau sudaro arti pu- savo tautos žudiko rankos?- Tai 
santro milijono dolerių suma, parodoksas, tai aukščiausio 
Oficialių davinių tiksli Lietuvių i laipsnio pasimetimas, tai išeivi- 
Fbhdo suma yra $1.434.601. Tai' jos nelaimė, ir baisi nelaimė!...

KAS FAKTINAI 
ADMINISTRUOJA 

LIETUVIŲ FONDĄ

Lietinių Fondo vaidyba sir

•' ' ‘ . ■ * ?*?*■**■'* ’<1 ? i " IfittinHL * t *>- "♦' " ' ' ' ** ‘ i UfP'ltF»-*-‘ ■ 5 ■ .’ '* . ' -_£ : ; r- • ’ H - H' - - ’ - į ■/ , • • . i ir * ■ ■> _

Gamtovaizdis (Aliejus)IGNAS ŠLAPELIS

projektams. Nepasakyta -kokir , d:ts yra tartum to mažio šeknys, lio diplomatui Maskvoje nužiūri 
tie projakta*. Ir 20// įvairiems kurios čiulpia maisto, to medžio■ šaltesniu* Sovietų — .JAV san- 
kitiems reikalams, galinu? tik gyvybei palaikyta Taigi L. Fdn•• tykius, bet jie mano, jog šalte- 

(|as vra talkininkas Lėtu- sni santykiai nesudaro pavo- 
vių Bendruomenei. Joliau jis jaus grįžti į šaltojo karo laiko 
tame pat rašinyje džaiugia 
kad L. Fondo pagrindinis kaj 
talas jau artėja prie pusant 
imlijono, o narių ska čius be-Į ,. 
veik pusantro tūkstančio.

Aišku, V. Kulkos vra fronli-l .. ,• i i , * ■ . • jegos pagrindunrnkas n- jis dekleruoja fronti- . .
įninku vedama (iiklatūrinc, šia- ‘

apelioti ar raštinės reikalui ir 
administracijas algoms? Per 
1977 metus LF pelno išdalino 
*71, 815.

vįsos išeivijos turtas ir kultūi- 
nės veiklus laidas.

IJetuvių Fondo suvažiavimui j 
artėjant, tenka pas-'t:krinti, ar! 
iŠ tikrųjų L. Fondas yra savy-}
stovi, nuo niekeno nepriklauso-’daro dešimt asmenų iš kurių 
jna lietuvių finnansinė institu-Į šeši yra aiškūs frontininkai, lil- 
cija, ar ji iš tikrųjų yra visų - tų statytojai. Lietuvių Findo 
ir visiems lietuviams? valdybos pirmninkas — dr. A.
' Fondo steigėjams užregistra-1 Razma — frontininkas, aktyvus 
vus L. Fondą vietos valdžios įs- frontininkų politinės lisijos ry- 
taigoje, jis tapo financinis juri- škintojas ir jos gynėjas .J. Ku- 
dinis nepriklausomas asmuo,Jčėnas — vic. .pirmn., fronlinin- 
turintis savo teisę ir pareigas į kas, K. A- Girvila — fr., K. Bar. 
valstybei. Klausimas, ar šis De- zdukas -- fr., M. Reinienė — 
tuvių Fondas dabar praktiškai *fr., VI. Būtėnas— fr. A. A. pulk, 
yra savystovi, nepriklausoma!A. Rėklaitis, buvęs vic. Pirmn. 
institucija, ar priklausoma jei ir Fonde dirbęs už atlyginimą, 
taip, tai nuo ko ir kas ją uzur- Tai buvo nepąpraslo darbštumo j litinio galvojimo ir siekio. Tad 

‘pavo? »asmuo, taurus ir turįs didelį pa- J grįžtant prie LF va! dybos pąr-
IIETUVIU FONDO TIKROVĖ Pačios lietuvių visu-jlinio šešetuko, galima aiškiai

’ ’omenės, tad jis jau pačiu savo i žinoti, pasakyti, kas iš tikrųjų
1 Pirmiausia tenka konstatuoti buvimu pridavė daug autorite-l yra uzorpaves ir valdo L Fon- 
faktas, kad L. Fondo aukotojų to ir pasitikėjimo Fondo vado- 
dailguma sudarė ir dabar dar, vybe’. dėl ko jo metu ir L. Fon- 
sudaro visi tie asmenys, ku- do kapitalas augo tarsi ant mie- 
rie išgv^eno Neprpriklausomos lių. Betgi atvirai tariant , a. a 
Uetuvos- gyvenimo žydėjimo A. Rėklaitis yra ne kartą nu
metą ir jos žuAimo žiaurią tra- siskundes savo artimiesiems

draugams dėl kurių Fondo dar- šalininkė, Br. Juodelis-iltų sta- 
buotojų itin siauro partinio, po- tytojas.

LIETUVIU FONDO PELNO 
SKIRSTYMAS

F. Bendraraščio, išleisto 
met. kovo mėn 15 d. Pel-

išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoj?

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
. Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių par^n- 

gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Kųygos bus išsiųstos, jei |1J5O čekis arba Money Orderis
<■' bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1738 So. Halrted St, Chicago, UL 8du08

L. 
1978 
no Skirstymo komisijos duo
menys tokie: PS. Komisija 
svarstė 64 prašymus, kurių ben
dra suma $354,000. Komisija 
patenkino 33 "prašymus, dar 
dvylika atrinko ir perkėlė į se
kančių 1979 metų pelno skirsty
mą. Kokie asmenys ir kokiam 
konkrečiam uždaviniui vygdyti 
prašė ir gavo — nepasakyta. 
Apyskaita pateikta bendrybė 
mis, visuomeninėmis etiketė
mis. Lietuviško^ švietimo reika
lui paskirta per JAV, LB 
švietimo Tarybą. Lietuvių kul- 
tųros reikalams 30%, skirta per

dą : visų ir visiems lietuviams 
skiria?
KOKIŲ POLITINIU PAŽIŪRŲ 
ŽMONĖS SKIRTSTO PELNĄ?

Lietuvių Fondo Pelno Skirs
tymo Komisijos pirmininkas 
yra daktaras K. Ambrizaitis 
— frontininkas, partinės linL 
jos ryškintojas, iždininkas — 
inžinierius V. Kamauntas, itin 
aktyvus frontininkas, dr. J. Pu
zinas bepartyvis, betgi tai tik 
vienas ir vieno balsas ... šie vi
si try’s yra L. Fondo atstovai. 
JAV L. B. atstovai: J. Gaila — 

Į bekompromisinis tiltų statyto
jas. L. Germanienė-akiratinin- JAV LB Kultūros fondą. %20 
Įkė, tiltų statymo politikos aiškiskirta paties LF. specialiems

Žinnat kokių |x>htinų, pažių- 
rų žmonės tvarko L. Fonda, ne-' 
tenka stebętis, kad L. Fondo 
pelno skirstymo pinigais buvo 
f'nansuotas mok. S. Jonynie- 
nės prokomunistinės propagan
dos vadov: lis: “Tėru Nameli 
mano brangus”, šio pat L. Fon
do pelno skirstymo pinigais skir
ta literatūrinė premija už 1977, 
metų grožinė literatūrą, o fak
tinai lai tik komunistinės siste
mos auklėtiniui, rašytojui Icho- 
cui Merui, už pornogra finį ro
maną, “STRIPTIZAS”. Tai štai 
kam skirįamas L. Fondo ka
pitalo-pelnas ?! . . . Tad klausi
mas, kaip ilgai tylioji dauguma 
pakęs L. Fondo valdytojų ši
tokias akibrokštas politines, 
moralines iždaigas?

YRA TIK L. BENDRUOMENĖS 
L. F. Padalinys

Kad L. Fondas yra tik L. Ben
druomenės, tik Coneeticut val
stijoje registruotos padalinys. 
Ogi šis fondas buvo kurtas, 
kaip, savystovi, nepriklausoma 
finacinė institucija, ją tokią 
esant garsino patys steigėjai, 
spauda, ir kaip tokią, ją trak
tavo plati išeivija. V. Kutkus, 
aktyvus frontininkas, iš Detroi
to rašo Drauge, Dalyvaukime 
Lietuvių fondo suvažiavime. 
Draugas gegužės mėn., I d. V. 
Kutkus aiškiai pasako, kad L. 
Fondas yra tik L.B. — nes pada-

mtykiai 
grįžti į 

tarpi.
Anaiptol, jie mano, kad dū

kiai yra daugiau rea- 
,sa, šia a. u e u Sovietų 

ant 
Sovietai pri- 
t uv .kaito-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAM *AAUSKO

Tad, kaip matoma, L. Fondu 
valdymo ra kolas yra netvarko
je ir jei nebus padalyt* radika
lūs pertvarkymai,1 nebus pa
gerbtas demokrųlinis, teisingu
mo principas, tai L. Fondo esą 
nia padėtis gali ne juokais su
kelti dideliu audrų su dar d: 
desnėmis, skaudesnėmis išeivi
jos skaldymosi pasekmėmis.

Lietuviu, Fondo narė
Z. Juškevičienė

Kritikuoja JAV-bių 
ekonomiją

Europa negali suprasti esan
čios JAV ekonomijos.

Vakarų Vokietijos kancleris 
H. Schmidt sako:

MASKVA.— Laisvojo pašau-

“Sunku suprasti, jog ekono
miškai pajėgi šalis negali suba
lansuoti savo užsienio prekybos. 
Nedovanotina, kad doleris, tas 
svarbiausias pasaulio pinigas, 
lai kyla, tai krinta”...

SKAMBINKITE DABAR
ĮVERTINTI

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos) 254-8500

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyreanfeji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti * Dėdę šerną 
meniškai pažino, skaitė jo. straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antane Btto parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės tano gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, Jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvai, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipafinti su mūsų pirmųjų Išeivių šviesuolių gyvenimu 
tr jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 
maičio - tano gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

336 puslapiais su žemėlapiu Ir pavaikslals aprašo Pamarį senus |a 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas, Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 30 tentų.

NAUJIENOS
17SS So. Halsted St, Chicago, HL 50608

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuviu kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti ra žemiau išvardintomis knygom t s 
GI* suminėtas knygas galima užsisakyti Nąujienose.

Jrnas Kapačlnricas. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai spied- 
dfiant Lietuva bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 2^paL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapsčlnskas, IŠEIVIO DALIA. x A trim in i mat Išeivio Dalis 
▼n natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje be|si- 
rnriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gaustai ilin- 
riruota. 300 pat Kaina 7 doL

eiKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ -LIETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje,-Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 

žmonės pasakė. 95 pcL 31.50. Yra taip pat 

rRINtS NOVtvtS. Genialaus rusq rašytojo
SO satyrinių novelių. 199 pust, kaina 82.

D. KoralfK KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Ao-

ShrtnU

Prrf. r. KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

VhKM taMffta. LIUBLINO UNUOS SUKAKTUS RARA1TSJI.

Me~ir kM Mdhriai y 

__ T718 1

ekelEMri peiks ir pvWMm*

Šiame straipsnuje V. Kutkus 
rašo, kad pelno skirstymo ko
misiją sudaro trys nariai, pas
kirti iš JAV. L. Bendruomenės 
Krašto valdybos, trys paties L. 
Fondo, tik gaila, kad nešdrįso 
pasigirti, kad tų atstovui daugu
mą sudaro tik bičiuliai ir jų bi- 
eiuliukai . . .

Toliau jis, tvirtina, kad L. 
Fondo įstatai, jų pakeitimai yra 
tvirtinami JAV Tarybos suva
žiavimo. Kas ir liudija jog. L. 
Fondą faktinai tvarko, valdo 
frontinkai ir pats L. Fondas yra 
tik L. Bendruomenės padalinys. 
V. Kutkus rašo, šitaip: L. Fon-

MEMBER MES TAIP PAT PARDUODAME VI-
£5 ( f^SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR
Il E= t= W 7j000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O 
ntcr-City Relocation Service

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai Išleista. 
150 psL Kaina $250.

Dr. Jučui B. Končius, HISTORY GF LITHUANIA. Lietuvos istorijoj 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
osL, kainuoja $2.00. ~

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

' Dangum šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
piniginę perlaidą. -

1733 Sostą Halrtsd Street, Chicago, UL S0fC8

Taupykite dabar
pas mus

lasict

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Ntulfenos* Hlfrna jauti pulkly knyjų, kuriat bet kektf

knygv spintą ir lentyną.
Altkundt^tt Pikilnlškls, MES GRĮŽTAME. Įdanrtli jaunu dientĮ 

įtriminimat ir įvykiu bei rietu ipnšymii. skaitomi tarfp ro
manas. 357 psL Kaina S3.

A. PikalnSkli. METAI PRAEITYJE, Netolimų įvykiu prisimini- 
ir laiko {vykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai. ruAira- 
tyti į 12 dalių. ^296 psL. kaina S3.

Dr. Kazys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomai, Gra- 
__ fiaia virbeliai* 33S p«L Krina S6.00. Minkštai# virt 15Jt

Pref. Vacį. SlrKka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
beliais — $2,00; H dalis, 225 psL, {rišta — S3,00. minkš
tais viršeliais_________________________________S2.8Š

Henrikas Tomai — TimaUvskai, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos, apskritys ra įdomiais aprašymais, fliu- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina M.

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Uetuvof 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narflni, TRYS IR VIENA, Jaunystės ttrimlnimaJ 
170 psL---------------------------------------------------------------WAS

M. Gudalls, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 255 
puriaplai _  - tOB

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et pašto lUaidomz.

NAUJIENOS,

1738 S. Halrted St, Chiexro, IH 80<08, — TeL HA M1W

Jau kuria laikai atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoj*

Alekso AbroM myga aprašanti paskutinių 90 metų
Chlcagos lietuviu gyvenimą Ir jų atliktus darbui B04 pat Kaina 
810. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvrittavps Meturia, ptnaos 
lietuvių kolonijom jų suorginisuotos šalpos draugijos, statytos bei- 
nyčlos, {steigti laikraščiai, Inzrių viso buvo 12L 41 teatro drattflja, 48 
paouUotilkl chorai, 9 bažnytiniai tr 314 veiklesnių Įmonių Mografi- 
loa. Duoti dokumentai katalžkUnrų. aocailiatinių. Lrirvamanilkų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įteigtos mokyklos, aladtytloa, ban- 
kai ir kt *• •

Norintieji ilą knygą įsigyti, prašomi parašyti M4 arba Mc^sy 
Orderi w

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir padurti:

1788 Se. HalsUd BU Chlear% DL

P&s mu taupomi Jtif piilgxl 18- 
fitkA dideliu! dirbus. Pirai, jie pa
dedi Juma pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antri, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

73/4% ’'
I 

palūkanų, priklausomai nuo jdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
neša . X!

51/4%

ASSOCIATION
Chicago, III. 60608

turinti dideles atsargas

T< 421-3070
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

JjtaLfta 1923 metai*.
______ .__________Įstaigom ptetooM Hemaa automobUiama paatatytl.
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-Lenda meškai i nasrus

rėjo atšaukti jo pareiškimus, nes jie neatitikdavo Ame* 
rikos politikai tautų išlaisvinimo klausimais. Young ne* 
vieną kartą turėjo aiškintis ir atšaukti dalį padarytų pa
reiškimų. ,

Apie Geeio vadovaujamos Lietuvių Bendruomenės 
vizitą pas ambasadorių Andrew Young šios dienos mari* 
jonų leidžiamas laikraštis šitaip rašo:

“New York. Gegužės 2 dieną Lietuvių Berdruomė* 
nės JAV krašto valdybos pirmininkas Algimantas 
Gečys ir vicepirmininkas Romas Cešonis audencijo
je buvo priimti Amerikos ambasaraoriąiis prie Jung 
tūlių Tautų Andrew Ypung. Ambasadoriui LB ats
tovai įteiki išsamų memorandunj.^ 'hečiantį paverg
tą Lietuvą ir plačią dokumentaciją 'žmogaus teisių 
pažeidimo klausimu. • ' J ■-
“Taip pat buvo pasimatyta su JAV delegatu pre 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisijos Edvardu 
Medvinskiu ir jam pateikta informacija tais pąeiaįs 
klausimais. Ambasadorius Young if Edv. Medwins 

I k] užjautė kenčiančią Lietuvą ir pažądėjo iškelti žmo 
gaus teisių paneigimo klausimą Jungtinių Tautų an- 
samblėjoje bei jos komisijose”. (Draugas, 1978 m. 
kovo 4 d., l-mas psl.). ..
Įsivaizduokime, kad ambasadoriui Young ima ir 

paklauso Gečio bei česonio ir pasiūli dabartinei Jungti
nių Tautų ansamblėjai svarstyti pavergtos Lietuvos klau 
simą. Esame tikri, kad Sovietų Sąjungos atstovas tuojau 
pritartų ambasadoriaus Young pasiūlymui ir įrašytų į 
rius Young perskaitytų Gečio pasirašytą memorandumą, 
rus Young perskaitytų Gešio pasirašytą memorandumą, 
o sovietų ■ atstovas Jungtinėse Tautose įteiktų dokumen
tus apie Lietuvoje pravestus “laisvus rinkimus” į “liau*’ 
dies seimą”, kuriame buvo nutarta, "Antanui Sniečkui pa 
siūlius, prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos. Jungti
nių Tautų asamblėja klausimą pasvarsto, leidžia visai ei
lei iš kolonializmo išsilaisvinusių valstybių atstovams pa 
sakyti savo nuomonę šiuo klausimu ir balsuoja. Jungtinių 
Tautų asamblėjoje sovietų blokas šiandien turi didėlę 
balsų persvarą ir būtų pripažintas sovietų pasiūlymas — 
patvirtinti pačių lietuvių prašytą Lietuvos įjungimą į So 
vietų Sąjungą.

Amerikos Lietuvių Taryba visą laiką kovojo prieš 
šitokį Lietuvos klausimo sprendimą. Amerikis politikos 
vykdytojai patarė lietuviamt šitaip klausimo nebandyti 
spręsti, nes Lietuvos byla būtų .ilgiems metams pra&Hnė 
ta. Dabar rusai gali akis dumti “pačių lietuvių prašyplu 
įjungtiį Sovietų Sąjungą”, o tada savo poziciją jiėf dar 
sustiprintų ir Jungtinių Tautų asamblėjos nutarimu.

Amerikos Lietuvių Taryba Lietuvos laisvės klausi
mą perkėlė į Europos saugumo konferenciją, kuriai teks 
paruošti Europos taikos sąlygas. Ten Lietuvos laisvės 
klausimas bus kitokia balsų proporcija sprendžiamas. Ūž 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ten pdsisakys du tree 
daliai balsų prieš 12 sovietinių balsų, o Jungtinėse Tai#, 
tose 110 prieš 42.

; Kodėl Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Gečys 
ėmėsi tokio žingsnio? Gečys yra ne vienas. Gečiui biri 
pritarti ne česonis, bet kiti krašto valdybos nariai? Kad 
aukštieji Gečio Bendruomenės vadai nori bendradar
biauti su okupantu, tai Amerikos lietuviai žino; Bet šiuo 
atveju Gečys pereina visas bendradarbiavimo ribas. .Jis 
imasi tokio žingsnio, kurio patys rusai imperialistai dar 
nedrįso imtis. Jis bando rusams sudaryti tokias, sąlygas, 
kurios pripažintų Sovietų Sąjungai Lietuvos įjungimą į 
amžinos vergijos imperiją. Lietuvoje likusius visūemė* 
nės veikėjus, dvasiškius ir mokslininkus okupantas veri 
čia žengti tokius žingsnius, kurių laisvi lietuviai negali 
būti verčiam daryti. Nejaugi Gečys nesupranta, ką Sto

Kai aukšti japonų pareigūnai padarydavo didelę 
klaidą, nešančią nelaimę visai japonų tautai, mikadui ir 
visai savo šeimai, tai japonas nusisukdavo, išsitraukdavo 
aštrų peilj ir vietoje pasidarydavo charakiri. Japonai nes 
merkdavo šitaip nusižudžiusio šoguno. Tai buvo garbin* 
gas išėjimas iš negarbingos padėties. Lietuvių frontinin* 
kų vedamos Bendruomenės vadai, prilipę liepto galą, 
nutarė įkišti savo galvą i visuomet alkanos meškos nas
rus. f

Jeigu jie tiktai savo galvas ten kištų, tai galėtume 
pasakyti, kaip japonai sako: .garbinga išeitis iš negar
bingos padėties. Bet jie, bekišdami savo galvas, nori, kad 
lietuviai Į tuos pačius nasrus kištų savo galvas. Meška 
pastorėtų, o lietuviai dingtų iš žmonijos gyvenimo ke
liems šimtams metų. Kišdami savo galvas, jis nori ir 
mūsų visų galvas ten įtraukti, todėl ir verta tarti kelis 
žodžius apie šitokį neprotingą žingsnį, nes jis liečia vi
sus lietuvius.

Iš New Yorko ateinančios žinios sako, kad Algiman 
tas Gečys, vienoje valstijoje registruotos Lietuvių Bend 
ruomenės pirmininkas, ir Rimas Česonis, tos pačios ne
registruotos organizacijos vicepirmininkas, praeitą ant
radienį, gegužės 2 dieną, buvo nuvažiavę į New Yorką 
ir kalbėjosi su Andrew Youngu, JAV ambasadorium prie 
Jungtinių Tautų j Jie įteikė jam “svarbų memorandu
mą”, liečiantį rusų pavergtą ir Iki šio meto okupuotą Lie* 
tuvą.

Visi žinome, kad prezidentas Jimmy Carteris, norė
damas padėti kolonializmą nusikračiusiom tautom juo* 
džių lengviau tvarkyti savo reikalus, pasikvietė šnekų 
Amerikos juoduką toms pareigoms. Young buvo geras 
Martin Luther King Jr. draugas. Kartu jiedu organiza* 
vo demonstrasijas, bet visą laiką pagrindines kalbas sa* 
kydavo Martin Luther King Jr., o Youngas iš jo makėsi 
retorikos amato. Prezidentas apramino Amerikos juo
džius politikus, rinkimų metu balsavusius už jį, o be to, 
keliais atvejais siuntinėjo jį Į Afriką, kad galėtų apsaugo 
ti Afrikos juodžius nuo naujo kolonializmo. Youngas 
valstybės Departamento vedamos žmogaus teisių politi* 
kos nesuprato, Afrikos juodžių nemokėdavo patenkinti, 
nes kartais jis nušnekėdavo visai neamerikietiškai. 
Young buvo paskirtas JAV ambasadorium prie Jungti 
nių Tautų, bet labai dažnai Valstybės Departamentas tu kiu žingsniu jis nori lietuviams padaryti. Jis hofi n^di-

I ...

PAVASARIS LAISVOJE LIETUVOJE. Foto V. Augustino

V-KAROSAS r

51- (Tęsinys)

Kodėl statomi išeivijai tokie Į Todėl disidentai yra nukrei 
reikalavimai ir uždaviniai? Juk, 
visi veiksnai išeivijoj^ turi su
darą savo veikimo planus Lie
tuvos lą’svinimui, kuriuos ata
tinkamai keičia-su laiku, prisi
taikant prie pakitimų pasauli
nėje politikoje. Tokius reikala
vimus išeivijai galėjo statyti re
zistenciniai sąjūdžiai/ nes jų 
galvosena ir nusistatymas Lie- 
uvos laisvinjįęp, klausimais a- 

tatinka išeivijos veiksniams.
Kas kita su disidentais. Jie 

categoriškai .atmeta karo prie- 
aiJą, kaip" pagrindirię galimy

bę išsilaisvinti iŠ Maskvos oku
pacijos; jie atmeta galimumą 
sugražinti' lietuvių tautos gyve
nimą į prieškarines vėžes, jie 
mate ateityje susidarančia vi
sai skirtingą Europos- ^struktū
rą, jie net-mumata būtinumą, 
sukurti, skir^ogą nuo vadina
mos baudinės, tautinė kultūrą, 
kad išsilaikius urbanistinėje ci- 
vilizaęjioje.

pę savo viltis ne j atgyvenusią 
savo amžių iše’vijos dalį, bet 
į naująją kartą. Minėtame 
srlaipsnyje T. Ženkiys pabrė
žia: “labai svarbi aplinkybė lie
čia tas viltis, kurias mes1 sie
jame su lietuvišku jaunimu, iš
augusiu dėmokratinės Vakarų 
visuomenės sąlygose; atsikra
tęs neišvengiamo mums provin
cializmo bei su juo suėjusių 
prietarų, isisavinės naują, soci
alinį bei politinį patyrimą, šis 
jaunimą, kaip mums atrodo, 
gali suteikti mūsų politinei kul
tūrai taip primygtinai jai reika
lingą vakarietiškos, tolerantiš
kos dvasios injekcija” (Akri- 
račiai, No2. 1975 m).

Panašią mintį esu daug kar
tų kėlęs spaudoje, bet bent iki 
šiolei intelektualinės demokra
tinės jėgos nėra išryškėjusios 
išeivijoje, kurios galėtų atlik
ti jai pastatytą istorijos uzda-

j Kad išeivija turi vaidinti kar- 
ta’s lemiamą rolę tautos kovo
je už laisvė, įrodė pirmos 1 e- 
tuviškos knygos pasirodymas 
Karaliaučiuje ir “Aušros” me
to vedamos kovos prieš carlsti- 

inį pavergimą.i
VENCLOVA IR ŠTROMAS

Šie abu disidentai išskirtini 
-š kitų, nes./daugiausiai, savo 
raštais ir viešomis paskaitomis 
paslre škė išeivijoje. Dėl šio ra
dinio apimties negalėtu plačiau 
analizuoti jų iškeliu minčių. 
Teks bendrais bruožais pasisa
kyti, neparemiant savo teigimų 
Atatujkąmomis citatomis.

Tomas Venclova yra neabejo- 
Lnas Lietuvos disidentihio-dh- | 
mokratinio sąjūdžio atstovas, 
kai tuo tarpu dr. A. Štromą tek- / 
tų priskirti tau tiniai-disidenti
ne! krypčiai, bet jokių būdu ne 
rezistencinei.

I (Bus daugiau)

I

Sumažins prekyba 
balanso skirtumą

v

dėlę lietuvių tautą visiems laikams atiduoti tesinėn so- 
vietų priklausomybėm >s

Gečys gali kišti savo galvą Į meškos nasrus, bet Ame' 
tikos lietuviai turi imtis priemonių, kad Gečio ir česonio 
planai netaptų tikrove; Jeigu lietuviai nepakels savo bal 
šo it neprotostrres/tai Gečys ir juos nutrauks i tuos pa
čius mėškos nasrus, negaudamas jokios garantijos, kad 
ir jo kaulai nebus sutraiškinri. Lietuvišką gyvenimą ar
džiusi votis yra žymiai didesnė, negu geros valios lietu* 
Viki manė. Reikės gerų daktarų jai praplauti.

WASHINGTON, — Besilan
kantis JAV Japonijos ministe- 
ris pirmininkas Takeo Fukuda, 
esą, pažadėjęs ,prez. Carteriui 
dar šiais metais sumažinti pre
kybinio balanso skirtumą, kuris 
dabar yra net keliais bilijonais 
dolerių pelningesnis Japonijos 
naudai.

Fukuda taipgi pažadėjęs iš 
anksto mokėti grynais už per
kamą JAV uranijų, skirtą Ja
ponijos atominių jėgainių rei
kalams.

Senelio Anupro atsiminimai

Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.
Iš Andriaus Ryliškio knygos “Fragmentai iš 

eities miglų“

• Duris atidarė ponia profesorė apsigaubusi kažkokiu 
Isenu megstiniu, o profesorių radau sėdintį už stalo
su veltiniais, paltu ir žiemine kepure. Buvo dargano
tas oras lauke, tai bute buvo drėgna ir nejauku. A5 

pra- pasveikinau juos su miesto vardo pakeitimu ir pasa- 
j kiau, kad jie nuo ryt dienos vadinsis krasnodarie- 
čiais, tai tam įvykiui atžymėti atnešiau malkų, norėda>

• iua$ jų “buržuiką”, skardinę krosnelę, padalyti rau
dona. Abu profesoriai maloniai nusiteikę juokėsi ir 
ponia padavė dektukus. Pridėjau krosnelę malkų ir 
senais laikraščiais užkūriau. Pasidarė šilta ir jauką 

j kambaryje, ° krosnelė tikrai paraudo. Profesorius nu-
/ ir’simetė žieminį»apdarą ir linksmai nusiteikęs kažką

i vartė.
Išnaudodamas profesariaiis gerų nuotaiką pradė

jau prašyti duoti paskaityti žadėtuosius jo užrašus 
apie Pabaltijį.

Profesorius įterpė išlygą, kad jo užrašus skaity-

(Tęsinys)

Mano griežtas atsisakymas būti liudininku
lišskio byloj ir 5 parų kalėjimas grąžino profesorių 
pasitikėjimą, nes kartą susidūrus su profesore gyve
namų namų koridoriuje, ji prasitarė, kad ir mūsų 
riais gyvenamais laikais yra žmonių su principais ir» 
neleidžiančiais už nosies sav’s vedžioti. ,

1920 m. lapkričio men. 6 d. sužinojau, kad Kulki
nės sritiės komunistų partijos komitetas nutarė Eka- 
terinodafb miestą tiuo IfflO metų lapkričio men. 7 d. 
vadinti Krasnodar^. Sugalvojau tą žinią išnaudoti,!
norėdamas prieiti prie juodo profeso. sąsiuvinio, ku-’čiau jo kambaryje h* perspėjo, kad sąsiuvinio išsineš- 
riaine surašytos žinios apie lietuvių kilčių kėlimosi iš (i neduosiąs.
Balkanų į Pabaltijį, nes būdamas moksleiviu, girdė
jau apie profesoriaus Nadeždino hipotezes tyrinėjantrmintis buvo imli ir regėjimas buvo geras, tačiau per 
Kijevo miesto atsiradimą. Taškente girdėjau iš archc-ltiek mėtų gerokai apmiršau tų įdomių užrašų smulk- 

lūpų apie upę Tyras bei “lietuvių brastą” ir iš’menas. Teprisiincmi tik tiek, kad juose buvo plačiai 
Į.rofcMiriai: istoriko apie “jatvaga” bei josios atsira-jkalbama, tan> kitko, ir apie lietuvių kftčiij ir genčių 
etinių PakarpatijC. Ikrauslymąs| į Pabaltijį, kuris įvykęs W) m. pr. Kr. Vie

Tikslo ^ic kd. nias, pridėjau trumpų ąžuoliniu; na tu gCūHtt aferd&rusi Sūduvoje, Ijrt 'terr Tieišsitcknsi 
malkų portfelį įsta’goje ir parėjęs į namus, palikęs1— patraukė prie Raitijos jūros pakraščių. Tas kraus- 
kmnbaryjc miline, pasibeldžiau į profesoriaus butą. Ivniasis Jrukęs labai ilgai ir todėl lietuvių kadaise gy-

Ka-

Tais laikais buvau 22 metų jaunuolis, tai nors aS,

vintose vietose yra išlikę daug vietovardžių ir upių su 
lietuviškais Vardais..

PAVLOVAS LR BUCHARINA S • 
i > i -

1919 įiK gruodžio, mėm atvažiavau į Maskvą 
matomai^kelionėje mane įkando beriamosios šiltinės 
utėlė, nes apsirgau šiltine. Buvau gydomas kažkokios 
mokykloj patalpose, prie Sucharevo bokšto, paversto
se ligoniife. Po ligos gavau mėnesį atostogų. Per atos
togas tėviškėje gerokai sustiprėjau ir vėl grįžau į 
Maskvą. Maskvos kažkokiame knygyne pamačiau Bu- 
charinb 1920 metais leidžiamą žurnalą: “Revoliucija 
kultūraw,fkžriame radau politiko Bucharinb rašinius. 
Tie rašiniai apie refleksus mane nustebino tuo, kad 
juos ske&ė ne Nobelio premiją gavęs mokslininkas, 
Petrapilio Aiiversiteto medicinos fakulteto profesorius 
fiziologas Pavlovas. Mano skeptiškoji nuotaika gavo 
darbo gfivoti. Samprotavau taip, jeigu mokslininkas 
gavo premiją už gyvulių refleksus, tai kaip politikas 
Bucharinas gali skelbti, kad refleksai padeda spręsti 
apie žmotfią psichologiją ir net jų asmenybė. Todėl 
viso to laikotarpio medžiagą skelbiu, nes daugelio da
tų nebeprisimenu iki Bučharino tragiško parodomojo 
teismo 1$3# m. ♦ 5

Sovietų, valdžia 1918 nu.kqvo infeL 11 d. įsikūrė 
Maskvoje ir grąžino jai sosftnės vardą.

Po Jėrtnojo pasauihiio karo rusų visų frontų šta

šus į Kauno įgulos Šv. Mykolo bažnyčią, tik daug di
desnis. Jo sienos dvigubos ir jų tarpe kabojo 1812 m. 
kare paimtos vėliavos. Soboro bokštas buvo visas pa
auksuotas. Aukso išeikvota tam reikalui 25 pūdai, 400 
Įylpgrapių,^ąrba 883 amerikoniški svarai, nes rusiški 
svarai svėrė 400 grdmų, o amerikoniški svarai sveria 
453 gramus. Kuonąet tekdavo rytais važiuoti nuo Smo
lensko j Maskvą, tai žmonės sakydavo:

— Maskva netoli, jau Išganytojas matosi. Mat. 
saulėje žėrėdavo to soboro auksuotas bokštas.

Sovietai tą soborą nugriovė žadėdami statyti Le
nino vardo visuomeninę salę, bet tas iki dabar liko lik 
pažadas.

Mūsų Aukštųjų Organizacinių Karinio Apmokymo 
kursų taktikos lektoriai rekomendavo ir net reikalavo, 
kad kursantai nots kartą savaitėje tų pranešimų pa
siklausytų. Mūsų kursantų ir generalinio štabo akade
mijos klausytojų visuomet būdavo daug, kada prane
šimus darė buvęs .generolas Beliajevas.

Paskaitos būdavo du kart savaitėje, regis pirma
dieniais ir ketvirtadieniais.

Kartą, grįždami iš paskaitos pro Kremliaus Boro- 
vickių vartus h- skulptūros muziejų savo bendrakelei
viui partiečiai studentui užsiminiau apie garsųjį Iva- 
Jtą Petrovičių Pavlovą (1848-193X). Petrapilio-karo me
dicinos akademijos fiziologą, kurte Į901 m. laimėjo 
Nobelio medicinos premiją, šiaip Pavlbvts žinomas,

bų atradėja. Jta atiįįfj 1860 nie-
fbuvusio Išganytojo vardo soboro^ gražiame kažko
kio turtuolio fligelyje. Soboras savo planu visai pana-

Nt

tų epochoje, kada reiškėsi kairiųjų nuotaikos.
(Bus daugiau^

0 -5.7' S UL Saturdav May 6. 1978



DR. K G. DALUKAS 
MkvttMLIA Ift MOTERŲ UGQ> 
ginekologinė chirurgua 

5<k PuUski Rd. (Cruwfurd 
ĖuiMingL TeL LU 5-6446 

r.v'ia ‘"Zoaiua pagal suriuriną, 
Jr ae^ailiepiK skambinti 374-8004.

IS CHICAGOS | R | 
A P Y I I N K I Ų

Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 6 d.

Brighton Park Joniškiečių 
Klubo susirinkimas

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros klubo susirinkimas į- 
vyko š m. gegužės 2 d. šaulių 
namuose. Susirinkimą atidarė 
'pirm. Juiia Sadauskas ir prane
šė, kad mūsų narė Antoinette 
Grigonis mirė kovo mėnesį. Na 
riai pagerbė ją atsistojimu ir 
minutės tyla. Klubas pareiškė 
gilią užuojautą jos šeimai.

Nut. rašt. A. Kalys perskaitė 
nutarimus ir kitus užrašas ir 
buvo vienbalsiai priimtas.

Viena nauja narė prisirašė į 
klubą, Marge Raims ir vienbal 
šiai priimti,

Tct o t x • Klubas nutarė duoti $15 au-TcL — BE 3-6893 *
PR. A. B. GBaVECKAS' Ve‘en“Bms 45 me‘’

• » —----- ---

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T»l*f. 695-4S33 
Pox V«ll«y Medical Contac 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WttlchesTtr Community klinikos 
Medicinos diroKionu*

1938 S. Kanheim Rd.» Wostchastor, IL. 
VALA* DUS: 3—9 darbo dienomis ir

561-2727 arba 562-272#

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd St r et) 
Valandas pagal suturima.

I Joniškiečių klubo .bunco par- 
* ty įvyks šio gegulės 21 d., sek- 
madeinį, 1 vai. p. p. Dariaus-Gi
rėno salėje, 4416 S. Western 

: Birutė Tama- 
: šiūnas, Julia Sačauskas, Nellie 
Skinulis, Anna Casey ir Leon 
Waicekowski. Visa komisija 
ruošiasi visus patenkinti. Bus 

VmL f J skanių valgių ir daug gražių verv<L agu susitarimą, uždaryta. trecL. ‘ i •--------— tingu dovanų. Komisija kviečia

OK.LEONAS SE1BUTK
; Po susirinkimo buvo vaišės ir 
j proga pasveikinti pirmininkę 
j Juliją Saeauskas. Dellą Kirklis, 
Mary Rodzukynas, Bernice Vil
kas, Antoinette Sabaliauskas, 
Anna Klimas, Alice Baranaus- 

; kas, Marge Rainis, Bernice Kra 
DR. V IT. TAURAS isowskas ir Charles Gedvilas su 
gydytojas IR chirurgas gimtadienių ir jiems buvo sūdai 

Bendra praktiku spec. MOTER J lig^ nuota “Happy Birthday” Įr-JTl- 
Ofisas 2652 WE£T 5*th S1P/JET 

Tet. PR 8-1223
OFISO VAL.: pienu antracL, tredad.Į 
ir 2^4 ir 6-S vaL vaK. Š^Uoie- j 
mais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą. I

i r eno saieje, **DR. FRANK PLECKAS ■ Avė. Komisija:
Į

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2611 W. 71 St. Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses'”

INKSTŲ, PŪSLĖS lt 
PROSTATOJ CHIRURGIJA 
2655 WEST 63rd STREET

lietwrtd. 5—7 vaL vat.
Ofiso lalaf.: 776-2880 „ 

Rezidencijos talaf4 440-5545

Xattiu jrtšfatkiiĮ ir pavienių 
asmenų klubo neikia

Šiais metais balandžio mėn. 
13 dieną ša ui i j salėje pyko 

, našlių klubo susirinkimas į ku 
r| atsilankė daug narių. 
Nusirinkime buvo pagerbti ini- 
rmdeii myriai: Betty €terk« An
na Jarutis* Antanina Grigonis 
ir Anelė Gulbinas. Ligcniai bu 
vo apdovanot^

Biržeao 4 et yra ruošiama 
mųzinė Vyči^ salėje ir sode. 
Tai yra išrinkta darbininkai ir 
komisiją kiuriai priklauso: Ro
žė Didžgafe, Anna Casey, An
na Visike,. Baro registraą tvar
kys Dela Ketvirtis, bare dirba 
Nelė Skinulis, Uršulė Dambrau 
skas, ir Anna Jenkins, šeiminiu 
kės bus Petronėlė BaMius, Jo
sefina Lorens, o prie virtuvės 
kasos Julė Sadauskai Prie sal
dainių bus Anna Malakauskas 
ir Petronėlė Beliūnas, ponėkas 
ruoš Elena Lekatis k Dela Du- 
binkis. tPrie bilietų Anna Con- 
dux ir Dora šarka. -

Praeitame susirinkime dėl 
renginio tradicinio našlių klubo 
banketo, buvęs pirmininkas Le
on Vaičekauskas nuo pirminin
ko pareigų atsisakė ir jo vie
ton yra išrinkta vicepirmininkė 
Julė Sačausakkas, -kuri jau naš^ 
lių klubo pirmininkės pareigas 
eina. ■ _

Tradiciniam našlių banketui 
išnuomavo Polonia Grove salę. 
Banketas įvyks spalių mėn. 15 
d. Visais klubo reikalais ir ge-

ja klubo pirmininkė Julė Sačau-
■ giausiu metu”. Popietė užsibai- akas. Banketui bilietus atiduos

Buv. V.KJ.. S-gos Chicagos skyriaus nariui

P. SiLEUUS, 0. K-
aparauu - rrotezai. Meo. ban- 
i4žiu. spcMii pagalba L^įomv- 
Xhioi >uppūrL»/ IT L t. .

2850 W«st 63rd SU Chicago ilL 60629 
TtteL; PRosęoct 6-5084

jinM ■ m ■ ■»■■■■ ■■ ..i —ii.
Gėlės visoms progoms

OEVbKLY KILLS GELINYČ1A 
2*63 WEST 64rd STREET 

Tolfonii: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barboroc ir Geno D rishi ų 

krautuvė 
THE DABY STORE

9918 Southwost Hwy Oak Lawn 
Tai. 499-1313

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
L.idTguf — *iln» (parauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠEH6NAS 
T«L WA 5-8063

A*drw«tat parkrawtymas 
U jv.iriv Matumv.

ANTANAS VILIMAS
Į Tai. 376-1862 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO JEIMOS VALANDOS ' 

Visos programos. H W0PA,

LFotuvių kasdien nuo pir- 
nMdienio ifri penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniAis. nuo &30 iki 9:30

Vadėje Aldona Dauicv*

TaleL; HEmlock 4-2413

71S9 Se. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILU

and PLEASE 
make people 
more careful

A, A JUSTINUI VALIUI

St. Petersburg, Floridoje, tragiškai žuvus, likusiai žmonai 
ALDONAI, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojau
tą reiškia

-' -. ’ ■: j 4

Vilniaus Krašto Lietuvzų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Valdyba ir nariai

JOHN SVVERECKL
Gyv. South Holland, Illinois

Mirė 1373- M. gegužės 4 d. Gimęs Uctuvbje. !
Amerikoje išgyveno daug metu r
Patiko nubudę: Dukterys — Alice Mamute, jos vyras John, ir Elea

nor Adams, jos vyras CarL 3 aniicay. 1 proanūkas, dukterėčios —
Sylvia Tenteris, jos vyras Vito, ir Alvina Rogers, jos vyras AMhony 

bei kitf gimittės. draugai ir pažįstami.
Velionis buvo vyras mirusios Stella.

Kūnas pašarvotas Drumm kopyčieje^ 1200 K 162 3L, HoHend, Ilk 
šeštadienį, gegužes 6 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

j St Joseph parapijos bažnyčią, o po gedulingų pantatdų bus laidoja
mas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. John Swerecki gimfcės. draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami (falyvauti teidotuvėse k suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą - ; i

Nuliūdę-lieka:
Dukterys, anūkai, proanūkas, giminės.

Laidotuvių Direktorius Henry t>rumm i
________ . Tel 333-0011,__ ____ .

Everlasting thought of Love

for our dear son and brother

JEFFREY STEVEN MANKUS

May T2, 1«V>

AT REST
May e, 1&77

The blossom of fife friendly smite 

and want cari*g naHwe 
vviff Mways live ip pųę lųęęiories

’* '.rttff M#*

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

MG«rbinię mono siela, Viešpatį, Ir nepamiršk visų ja gtradsryačiv. 
Ju atleidžia visą tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".

Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraėlio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti Šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paHeda kiekvieną. Ber kur yra mi
rusieji? | tą k’ausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne
moka mat Rašykite:

P. ZAVISY, 37Y5 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

A VWwWiViW’AVA VAS

Mažeika E/Evans
■ AJHLA. ■

Laidotuvių Direktoriai
Dagys 4Ėjau ėjau ir pavargau" (Medis)

spausdinimui Rožė Didžgalvis. 
Jų bilietų kaina: svečiams $8 
asmeniui, nariams $5 asmeniui 
Dėl kainos svečiams buvo nutar 
ta susirinkime, o dėl narių pir
mininkė siį pritarimu visos vai 
dybos -nustatė $5 asmeniui.

Gegužinė# 'įėjimas Si asme
niui. < >>' 
-.Prieš parengimus bus pas
kelbta “Naujienų” dienraštyje 
įr S. Barkus radiją. 
. Sekantis; susirinkimai įvyks 
šaulių namuose birežlio mėn. 9 
dieną i:0& Vak popiet 

> -- - ' V. Cinką

Vaistu pavojus
KaiifornijoV u iri ve: si te to ty-

raniinanči ų vaistų„ vartojimas 
sulaiko raumenų narvelių au
gimą ir trukdo panaudoti nar
veliuose baltymų {proteinų) 
medžiagas. Esą, raminantieji 
vaistai yra pavojingi nėščioms 
moterimi kadangi peranksti 
atsiranda kraujo sistema iš- 
čiaus gemale.

Daug išnaudotojų 
WASHINGTON. — Vyriau

sybės bei administracijos prie 
žiūros komitetas JAV senate 
pastebėjo, kad vyriausybės įs
taigose ir ypač pašaipos yra 
daug veltėdžiu bei išnaudoto
jų, kurie nieko neveikdami ir 
net visiškai įstaigose nepasiro- 

• dydami hna atlyginimus iki

F

SUSANA KLIMAJT1S ,
Gyv. 6612 S. Sacramento Ave^

mirė 1978 m. gegužės 5 d., 10:15 v, r. Gimusi Lietuvoj, 
Karma apsX Skirsnemunėje.

Amerikoje išgyveno 63 metus. '
PaHĮtp nuliūdę: sūnus Frank, marti Bernice, 2 dukte

rys — Alice K. Wheatley ir Bernice Wattman, 4 anūkai, 1 
proantrkė, sesers sūnus Joseph A CoghflL puseserė Mary 
Kapočius hr irt? gimiriės. draugai bei pažįstami.

šeštadienį1 6:60 v. v. kūnas bus pašarvotas Lack-Lacka- 
kPpfytfoje, 2424 W. 69th St.

Pirmadieni^ gegužės 8 d. 10:S0 vai. ryta* bus lydima iš 
koplyčią*| įiefavių Tautines kapines.

Visi a*, a. Susana Klimaitis giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti

* Nuhūdę lieka:
Sūnus, dukterys^ anūkai, proanūkė, gimznės.

Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 
737-12M^^? /

Liūdnas Prisiminimas

JUOZO NAUJOKAIČIO

Treja Metų Mirties Proga
1975 nt gegelės 6 d. sulaukės

74 m. a. a. Juozas Naujokaitis 
persiskyrė su šiuo pasauliu. Jis 
buvo gimęs Lietuvoje, švarphj 
kaime, šakiu apskr. Amerikoje 
išgyveno* 25 metas.

Palaidotas šv. Kazimiero lie 
tuvių kapinėje.

Patiko nuliūdę: žmona Ona, 
sūnus Albinas, marti Mikalina, 
luktė Ek» ir žentas Kazys Go- 
dinskai, šeši aftkai ir daugel 
giminiu draugu m pažįstamų.

Lietuvoj Hko: 3 seserys—Ona 
Antanina iž Marcelė su Šeimo
mis, 2 broliai: Jonas ir Vincas 
Naujokaičiai su šeimomis ir 
daug kitu artimu riminiu.

A. a. Jūoco sielos intencija 
trejų mirth u
bųg atpašauiamos šv- 
gegwžėg6 d t vol., ryto šv.

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

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
11 / 2533 W. 71st Street
a Telef. 476-2345-6
J ** 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 863-2108-9

FRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTft TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckicagoi
Lietuvių 
Laidotuvių 
MreKtorią
Aseoriacijos

AMBULAMC1 
PAT AR NAVY 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS
4307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-340j

BUTKUS - VASARIS
14Ab So. 50th Ave, Cicere, AL Phone: OLynapte 2-lt>02

1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette WS72

GEORGE F. RUDMINAS
5319 So. LITUANICA AVE. TeL; YArite T-HM-llft

STEPONAS C. LACK IR SUNOS
(LACtAWlCI>

2424 WESI 69tfi STREET RKpnMle LU1|
M14 WEST 23rd PLACE Vb^hia 7-M71
UQ2K SOUTHWEST HIGHWAY, PbJoo BHta, 11. 974441*

uliaas ba^syčioje, Nc< Lisbon.
W15. , J

A. a. JUOKO gnunres, drangai ir pažistami kviečiami dalyvauti
bei prisimintu vetiani maMkw ir geru žodžiu savo kalbose.

Po ilgos, kovos — boję ašarų pakalnėje, te Mate ie
vėlei -X Sdtaa amžina.
r pa. aciKų brangiausias. ufekuoMt neežnuiSimc. Tų pae
nųisJau nebe^ugnši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

'rebūaa. Jwaeh, Tw ši nemHė.
LuadmU; • f

Žmona Ona, su*os, aeserys, broliai, anūkai ir giminės.
...... ................. .................................. ................................. ........—r . NAUJUKO*, CHICAGO % ILL. Saturday, May 6, 1978

P. J. RIDIKAS
M54 So. HALSTKD STREET PU^TAr4o MMl



£ TRUMPA? J
kos piliečiai — \Fdha$ Jodwali^ 
ir jo sesuo Lorraine Vaičeka<is-

11 u vos į JAV. Žinia su aLt- J- 
♦ ! l'ary pareiškinfais ir Jodwaliu

į likimo tragedija buvo įdėta Eco 
. . Mattis-Matijošaitis. Los nomjst dienraščio antradienio 

Angeles, Cal., pritardamas 
vykdydamas ilgametes šeimos 
bei giminės tradicijas — remti f — Bronė Spūdienė išrinkta 
lietuviškus reikalus ir darbus,1 SLA 335 kuopos pirmininke, Al 
pratęsiant prenumeratą, atsiun- j dona Petrėnas — fin. sekr., Ma 
tė $10 Naujienų paramai. Tos J rija Paulauskienė sekr.\ Ma- 
apybnkės tautietė užsisakė Nau i rija Vasilka— ižd^ Uršulė Krau 
j ienas vieneriems metams, bet į sienė organizatorė. Eglė įt 
pavardės prašė neskelbti Dėkui > adv. \ aidas l)uoba J^tpjp^į kuo- 

, _ . - w •» I —" O1., o.. o

Prtaikyto^ - dtį* ląmaci- 
jos, L Seid įrie humpa raska»-y 
ta Ilamini kam. akop ponuos 
jaunosios L: rt< s kylanti pianls-j 
tė Kristina (Jrin ūtė.

l^itankyuarn minėjiman, pa
gerbsime r,r tik su*ideg:ci sh*o- 
sLis. bet irAisus kitus k' įlos d> 
dvvtius ž»i iLS-jis už Lmhiv * 
la . <ę.

V Įiavos • ckyUos kiemo b ts 
kėlu mos p;b>š .amald 10 / 
15 mm. o.Lr pačios oai aides 
skiriamos ž ivu >i< his.

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

už auką ir už dėmėsi Naujie
noms bei platinimo vajui.

— Izabelė Motekaitienė, ope
ros solistė ir muzikė — muzi
kos ir balso lavinimo kursų vedė 
ja, pratęsdama prenumeratą, 
parėmė Naujienų leidimą $5 au 
ka. Gustavas Sicas iš Brighton 
<Parko atsiuntė $2. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujie
nas 3 mėn. tinkamesniam' susi
pažinimui. Dėkui visiems. Plati
nimo vajaus proga Naujienos 
yra. siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai.

pą. Susirinkimas buvo pas ilga
metį narį ir SLA veikėją Ka
zį Paulauską, kūnam balandžio 
4 d. suėjo 80 m. Jis yra guvus 
ir sveikas, o savo geros sveika
tos ir ilgo amžiaus paslaptį taip 
apibūdįno; “Keliu su paukščiais 
ir gulu su paukščiais”.

— Dr. K. Pautienis, Pompano 
Beach.. Fla., ’pakviestas skaityti 
paskaitą apie rūkymo žalą ir 
vėžio ligas, taip pat bus rodomi 
apie tai filmai Regency Tower,

— Kongreso atstovas John 
Fary, demokratas iš 5 Uliois 
distrikto, Įnešė kongresan rezo
liuciją. įpareigojančią prez. Car 
terį daryti žygius, kad Amen-

ras. [ėjimas §l,Aisi kviečiami į 
prlaąji pavasarinį pikniką ąt- 
silankytu (PrJ.

SLA 6-osios Apskrities suvažia
vimas, o po to S. L- A. Kuopų 
sekretorių organizatorių-veikėjų 
konferencija įvyks sekmadienį, 
gegužės-May 21, 2 v. p; p. Don 
Varnas Posto patalpose, 6818 
S. Western Ave., Chicago, Ill.

Kviečiami SLA Kuopu atsto- 
Fort Lauderdale, gegužės 14 dJ vai ir ls I.Umo,s’ Ind1’
6 vai. vak. Paskaitą ruošia šau- *aua- 5 .Wisconsin šioje konfe- 
liai ir kviečia visus dalyvauti. |{e"^T ^yvaut. Tariame 

j būtinų ir svarbių reikalų, suriš- 
Vyčiu senjoru rengiamas pik-j tų su organizacija aptarti.

nikas įvyks gegužės 7 d. 12 vai 
vidudienį vyčių salėje ir sode
lyje. Šokiams gros A. Ramonio

NORINČIOMS GAUTI 
STIPENDIJĄ

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas kasmet skiria iš Gintaro 
baliaus pelno stipendijas lietu
vaitėms studentėms, siekian
čioms aukštojo mokslo.Studen 
tės, kurioms yra labai reikalin- 

2417 W. 43 St. Chicago, 111. ga finansinė parama, gali kreip- 
Narių dalyvavimas yra būti- tis į Chicagos Lietuvių Moterų 
nas. Kviečiame visus geros va klubo stipendijų komiteto pir
ties lietuvius šiam susirinkime mininkę Jean Vance ir pasiun- 
gausiai dalyvauti. ’čiant jai prašymą šiuo adresu:

įėjimas visiems laisvas. Po 1424 So. 50th Avė., Cicero, IL. 
visko bus kavutė.

orkestras? veiks virtuvė ir ba- arba dovanėlėms motinai. L’žei- 
kitė(:(Pr)^’^ i

TAV aerw^right«h Par 
kp apylinkėj valdyba šaukia 
visuotiną metinį narių susirin 
kimų, kuris įv^’ks 1978. 5. 14. 
v. po pietų, Saulių Namuose.

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

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintarp karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PATRIACO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

Tel. 247-5081

Susirinkime dalyvaus SLA 
prezidentas Povilas Dargis.

Prašome Kuopų atstovus pra
nešti Kaziui Mačiukui, 2549 W. 
71st St., Chicago, II. 60629, tel. 
776-3140 kiek narių dalyvaus.

Bus aptarti vajaus ir kiti SLA 
reikalai.

Po susirinkimo bus draugiš
kas pobūvis ir kavutė su prie
de.

1
1
B

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* i risus skai“ 

tytojus ir į visus lietuvius, ir p^ašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinantį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip -pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reų 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis, šav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf 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.

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

Lauksime.
Kazys Mačiukas 

ŠIA 6-osios Apskrities, 
pirmininkas

DĖMESIO —
Dar yra laisvų vietų autobuse vy- 

J kti kartu su Lietuvos Vyčių Choru į 
’ dainų šventę, kuri šiais metais įvyks 
Liepos mėn. 2 d., Toronto mieste, Ka
nadoje. Išvyksime Birželio mėn. 30 d. 
8 vi. vakare nuo Vyčių, salės, esan
čios 2453 West, 47th. St., ir grįšime 
Liepos men. 3 d., vakare. Kelionė į 
abi puses iki Royal York Hotelio — 
36 dol Galime parūpinti nakvynes 
viešbutyje.

Dėl platesnių infonnadių skani-1 
binti, dienos metu 254-0743 arba 
6 vi. vakare 268-9282.

Prašau nedelsti.
STASYS ČEPAS
RENGĖJU VARDU

— Audronės Terra 9” studi- 
jis darbų paroda ir išpardavi
mas bus gegužės 6 ir 7, šešta
dienį ir sekmadienį, nuo 11-tos 
ryto iki 7 vai. vak. Adresas: 
2951 W. 63 St Tel. 925-4949. 
Daug įvairių jaunos meninikės 
darbų. Gera proga įsigyh sau

po

Visas ir visus kviečiame J didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu,. bei galimų skaitytoju reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ...... —__ dol.__________

Pavardė Ir vardas -------------------- ---------- -----------------------------------------

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

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

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė ir vardas ------------------ --------------------------------------------------- —.

Adresas

• Platinimo vajaus proga, 
žinimui nemokamai be j oi

Pavardė ir vardas--------

išau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
įsipareigojimu._____________________

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Ps*-ardė ir vardas

|60650. Tel. 652-5245.
A, A brail is j Stipendijos bus įteiktos Gin- 

Apylinkės p-ka*. taro baliaus metu, birželio 10 d. 
į Hilton viešbutyje, Chicagoje.
I • (Pr.)ATSILANKYKIME Į SUSIDE

GINUSIŲJŲ MINĖJIMĄ
Š m. gegužės. 7 dieną, 11 vai. 

45 mln. Marquette Parko šv. 
Mergelės Gimimo lietuvių pa
rapijos salėje (6812 S. Wash
tenaw Ave.), LB Marquette Par
ko Apyl. V-ba (R) ruošia Ka
lantos, Stonio ir Andriuškevi- 
či tus minėjimą . šešerię metu 
traipškos mirties sukakties pro
ga Minėjimo programą t u orga
nizavo mokvtoia Teodora Sera
pinienė ir ped. Ignas Serapinas.

IJETUVLS. , .
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Lakę)

Dažo namus B U’/ko h B vMaut. 
Darbai garantuotas.

Skambinti’YA 7-9107
STASYS ŠAKINISL ■■■- ■ — ■ ■b

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Roženai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

I 501—523-9814.

Naujienoms reikalingas ..... ■ .•# v
LINOTIPININKAS

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

HA 1-6100,

MARU A N0REIKEEN1
IM8 Weft SMk St, ChJeago, HL 50629 • TeL Wa 5-2787

DWolIf pasirinkimai yorw fralrly praW*.
MAISTAS II EUROPOS SANDSLILL

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUFTTI GIFT PARCBLS SRRVKB 

1 W. 0Hl fi, CMcm, HL — TaL WA

B “LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDRJĄ
W0PA 1490 AM Frl at 9-40—10^0 p. m.
WLNR 1064 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis namas, gazu šildomas dau - 
giau kaip $36,000 metiniu paja
mų, kaina — 5 metu pajamos,
MARQUETTE PARKE: didelis mū

rinis bungalow, gazu šildomas. Ireng 
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37,500j

TURIME PIRKĖJU, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-787*

AR JAU PASiMARfiTE 
SAVO TESTZiMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali j 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Ąlphonse Well> 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legali&o 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde* 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S * 
Halsted St, Chicago ILL 60608

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkan 
nuomininkui

4243 W. 63rd SU Chlcag* 
TeL 767-0600.

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS .

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

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800. - -
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

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

GRAŽUS SKL FPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38.500.

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16,900.

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku RalkU

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

PM TieulnteU

MAINTENANCE-SAFETY MAN
Small Manufacturing Firm needs ex
perienced person to take Full Charge 
of Maintenance of Machinery & Safe
ty Program. Must be able to handle 
Mechanical .& Electrical Maintenance 
of Welders & Presses. Maintenance 
Dept, will be built around this man. 
Full Company Benefits & 4 days work 
week. _

Call For Appointment
AMERICAN STAIR CORP.

839-5882
WILLOW SPRINGS, ILL.

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

Tel, 737-7200 arba 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

MACHINE MECHANICS

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose ffroH, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 
4353 So. Washtenaw Ave.

’ Tol. 927-3559
----- - —

[ (ištaigos) ir 
' 677-8489

185 North Wabaah Avens*

/i
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkfv Reikia

Experineced machinery mechanics. 
Must have stable background in me- 

j chanics and electrics or machinery. 
Packaging machinery knowledge a 

• plus. Top pay, new plant, northwest 
1 suburb. ,
} CALL MR. GRUENWALD

595-4655

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Tdeforraoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

OFFSET 
PRESSMAN

"CLERK RECEPTIONIST

Well groomed person with pleasing 
personality to w’ork in small pleas
ant airconditioned 2 girl office. Pre
fer a mature person who has a good 
figure aptitude and type 45 wpm. 
Job has a variety of interesting du
ties. Paid medical and life insurance 
plus other benefits. Good starting 
salary.

DREIER MFG. CO.
7301 S. Woodlawn Ave.

Cticago, 111. 60619
667-3602

2-nd shift. Heidel. 40 4-C and 2-C. 
Experience necessary. Full or part 
time. Good working conditions. All 
benefits.

CALL FOR APPOINTMENT
663-5429

a—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9t pusmočiuf automobilio 

Liability apdraudimas panalntakam 
Kreipto

*445 S<- ASKLAND AVB. 
5IM775

ENGINEERS-DES1GNERS 
DRAFTSMEN

Meeh., Elec., Chem.
your expertise determine

LEGAL SECRETARY
Medium sized loop law firm seeks 
secretary to w’ork with partner in 
firm. Experience in Corporate and 
Probate Law preferred. Must have 
good typing & dictaphone skills. Top 
pay & benefits. ,

CALL OFFICE MANAGER
236-9850

Let
salary.

Excellent company benefits.
Send Resume or call:
JOE DePERGOLA

VENTURE DESIGN, INC.
6008 S. Harlem Ave. 
Summit, III. 60501 

458-5123

your
LAIKRODŽIAI (r BRANG1NYMS 

Pardavimu ir Taisysi;
U46 WEST 49th STRUT 

TaMa RIpubHc 7-1941

GENERAL OFFICE 
SWITCHBOARD

HELI-ARC WELDERS
Experienced 

Heli-Arc welders, 
light gauge.

APPLY MORNINGS 
2647 N.'Clybourn St.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai^^minl^ 
iškvietimai, pildomi pilietjmęs pra- 

šymai ir kitokį blankai.

Must be experienced. Good sal
ary & benefits. Close to express
ways.

ROOT BROS. 
MANUFACTURING & SUPPLY 

10317 S. Michigan - Chicago 
An equal opportunity employer

ĮVAIRŪS FABRIKO DARBAI

Ar jūs ieškote nuolatinio darbo su ■ 
geru atlyginimu? Mūsų maža Che-- . 
mikalų Bendrovė turi jums darbo. } 
Reikia kalbėti angliškai.

Telefonuokite Susan nuo 9 iki 111 
vai. ryto.

Tel. 638-5102

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-S9M

BKflHiNGS IN UFE J

KEYPUNCH OPERATOR

with secretarial experience. 
8 to 4:30

Also needed: Diesel Mechanic 
Call JIM OKOPAL 

I 923-4172

MISCELLANEOUS 
)v*lrO« Dalykai

RUMMAGE SALE - Kenilworth j
-, . . d

May 11, 7 a.m. \6.pjn. Church of die 
Holy Conforter, 222 Kenilworth Ave. 
FREE bus from/to Linden “L”. 20 
rooms of North Shore's best bargain*, 
Hot lunches, too.

Tel. Ml-6071

rrartl^all Frank Zapolls
Dosh w.m st

GA 4-UM

Slate Farm t»*e Insurance Company

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA 

i PASISEKIMa BIZNY J B

* “ NAUJIFNOt/CMffrAOO*«, i, "
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