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SOVIETŲ VALDŽIA TRIUŠKINA 
? . ŽMONIŲ TEISES '
MASKVA,- (UP1). — Maskvos diktatoriams pasirašius Hel

sinkio aktą ir JAV prezidentui sušukusi dėl žmogaus teisių, pi
kčių žmoniškos teisės Sovietų imperijoje nei kiek nepa
gerėjo.

Kai kuriais a tv ėjai s net pablo
gėjo. Visus tuos, kurie tik ke
lią balsą gindami žmogaus tei
ses, sovietų milicija suima, tei
sią ir,uždaro daugeliui metų.Gu 
lągo k.acetuose arba pasiunčia Į 
psichiatrines “protui ištirti“.

Komunistų žinių agentūra 
“Tass“ pranešimu ir žinių agen 
tūros UPI žiniomis, š. m. gegu- 
gės 15 d. Maskvoje prasidėjo tei 
smas daugiau kaip metus rusų 
kalėjime išlaikyto, pasaulyje 
gerai žinomo fiziko Yuri Orlo
vo, kuris drąsiai buvo įsijungęs 
į Helsinkio akto vykdymo ste
bėjimo grupę,, kuri nieko dau-

pasakė, kad jos vyras Yuri ne
galėsiąs teisme susilaukti tei-! 
singo sprendimo, kadangi teisė
jas nepriėmus fiziko Orlovo liu- 
disinkų sąrašo. Kitaip sakant.

Mirties bausmė
i

už policijos ser
žanto nušovimą

WAUKEGAN.— Illinois siau 
rėš kampe Waukegano mieste- _ 
lyje mirties bausme buvo teis
mo nubaustas miestelio gyven
tojas Robertas Carlson, kuris 
nušovė žmoną ir pabėgo. O kai 
atsiraito policija jo suimti, tai 

ifizko gynėjas negalės remtis liu jis paleido žūvius i P0,ici^ ir 
dininkais. Kaitinamasis fizikas 1 nusovė Waukegano polio jos 

seržantą.

Teismo salėje nubaustasis tei 
sėjo sprendimą išklausė susi
jaudinęs ir po to pasakęs, kad 
jis pats nesuprantąs ir nežinąs 
kaip tas viskas įvyko.

Atnaujinus mirties bausmės 
įstatymą Illinois vastijoje. jau 
antras asmuo yra baudžiamas 
mirties bausme.

Orlovas teismui pareiškė “Aš 
negaliu bendradarbiauti teisme,1 
jei jame neturėsiu teisę kalbė
ti“ . . .

giau nenorėjo, kaip tik vykdyti 
gyvenime paties Brežnevo Hel
sinkyje pasirašyto, akto parag
rafus, Brežnevo pasižadėjimus.

Sovietinio taMlniniai -

Ta pat. gegužės 15 d. buvo! 
teisiami ir kiti taip vadinami t 
disidentai—Helsinkio akto vyk-; 
dymo stebėtojai. 'Jie kaltinami 
tais pačiais nusikaltimais, kaip' 
ir fizikas-Orlovas, būtent: 

i • *
Zviad Gamsakhurdia ir Me

rab Kostavam. Abu buvo suim
ti balandžio mėnesy Gruzijos so 
stinėje Tiflize. Kitas žmogaus 
teisėms ginti grupės narys Alėk^ 
sandras Gthzburgas buvo Nuim
tas vasario mėn. 1977 m. O tre

Waukegano policijos

Savivaldybių rinki-. 
mai Italijoje

'ROMA/— Ttalrfos ?savivatdV- 
bių rinkimuose gausiai dalyvau-rame .teisme valstybės prokufo ir __________ ____

paįs-sdeaitė kaltihimo akta, Iraną $3^ disidentų- grupės žmogaus ja visuomenė. Krikščionių de- 
rtteyk^itina fiziką Aun Orlovą. -tejgėms ginti lyderi: ' _______ r..... ________  r__ 1
kad’jis SŲvakani.valstybių gau Scharanskis.buvo suimtas kovo ninku buvęs nužudytasis prof. 
dLįv|s.kuniąs-pinigų-irįuž~taį mėnesyje. Visi jie kaltinami1-- ' • ’ ~ • ’ ’
jiėjns teikęs Soyietns “šmėižian prje§ sovietine veikla ir propa- 
cįąš.. žbaias“.*'Prokųroras'fpers- 
kąitįs kaltinimo' 'aktą, Įteikė jj 
tfeisėjųL- v- ...

- Jei disidęutasjfižikas Orlovas 
bus ipnpažint^'kaltū, kas bus 
be abejo ir padaryta- tai kalti
namasis Orlovas: turės atsėdėti 
kalėjime ar Gulago .kacete iki 
septinių mėtų ’ ir išbūti kur 
nors Sibiro tremtyje dar pen
kis metus.

Pasak “Tasso", fizikas Orlo
vas,-įklausęs kaltinamąjį aktą, 
neprisipažino kaltu. Užsienio 
žinių agentūros praneša, pasi
remdamos Yuri Orlovo žmonos 
fr Jo dviejų sūnų pasakojimu, 
kurie buvo-fleisti klausyti teis
mo. kad teisiamasis fizikas Or
lovas valandos kalbėjęs tei
sme ir Įrodinėjo. kad jis nesąs 
kaltasrbet kad Jo veBdą buvusi 
stebėti Helsinkio akto vykdy
mą ir todėl nieko nėra nusikal
stamo.

Į teismą nebuvo Įsileisti žur
nalistai, nei jokie kiti pašaliniai 
asmenys. Sovietu kažkokios kri 
IcMionių organizacijų -grupės, 
pasak Chicago Sun-Times, buvo 
per jėgą išprašyti iš. teismo sa
lto. : .

- Teisamoio Orlovo žmona išė
jusi iš teismo, žurnalistams dar

RUSAI VERŽIASI PRIE ZAIRĖS 
DIDELIU VARIO KASYKLŲ

Rusu apginkluoti, Kubos kariu vedami 4,000
katangiečBJ veržiasi į Savos sritį

BRIUSELIS. lielgij^. Prieš du imtu Kal ingoje Buvo pra
dėtas sukil’nias vario kasykloms užimti ir visai Zairei valdyti, 
bu*t tuomctTus prezidentas, gavęs paramą iš Maroko ir Prancūzi
jos, sumišė sukilėlius. 5

rne/kąltįna fiziką Yųn J)rlovą, teisėms ginti lyderis Anatolius mokratu partija, kurios pirmi-

mėnesyje. Visi jie kaltinami

ganda.
Anatolius Scharanskis dar 

kaltinamas valstybės'išdavimu. 
Jis todėl gali būti nubaustasJ 
mirties bausme.

Ta pati Libano 
vyriausybė

Moro, gavusi virš 43 visų bal
sų.

Komunistų partija, kuri ne-, 
prisipažįsta, kad ‘Raudonoji bri 
gada‘ yra jos padalinys, gavo 
tik apie 25% balsų, žymiai ma
žiau, negu ankstybesniais me
tais.

Žmonės, paveikti terorizmo, 
pasisako už krikščionių partiją 
ir už stiprią vyriausybę.

f Vitas Gerulaitis laimėjo S100.000

Praeitą sekmadienį spoktimn^as Vitas Gerulaitis Heilas 
mieste sujuostuose varžytynėse laimėjo $100.000.00 ir tapo ge
riausiu teniso žaidėjų grupės narys. Geriausiais žaidėjais yra 
Guillermo Villas. Bjbr;; Berg. James Connors ir Vytas Gerulai
tis. 23 mėtų sportininkas laimėjo šių metų stambiausią pryzą. 
Gerulaitis sukirto Edde Debbsą tris kartus —6-3. 6—2 ir 6—1 
santykiu Sveikiname Vitą Gerulaitį, parodžiusį goriausiems. kad 
yra dar geresnis lietuvis.

SENATAS LEIDO PREZIDENTUI 
PARDUOTI KARO LĖKTUVUS

KALENDOMLIS

Gegužės 17: Bazilė, Paskalis, 
Gah*, Mailužė, Mindaugas, Val- 
mantas.

Saulė teka — 5:80, leidžiasi 
-L

Beirut. — Libano, vyriausy
be buvo Įteikusi prezidentui 
Elias Sarkis atsistatydinimo 
rastą bet prezidentui prašant, 
ministerių kabinetas nutarė ne
atsistatydinti. Tai pirmas toks 
atstrkimas Libano istorijoje.

amžiaus apdrau- 
Jay Longrace : 
nubėgo 140 my 

kalno Pamarį 
Kala Palar. Spor 

tininkai tokį bėgimą skaito di
delių žygiu.

— 43 metų 
dos agentas 
110 valandų 
lių Himalajų 
pakraščiu iki

Ydlowstono Parko juodoji meška pagimdė keturis meškiu
kus, kuriuo? išsivedė į ežeio pakraštį ir parodė, kaip reikia atar 
gerti skanaus vandens. Meška labai daboja mahis savo; valkus,

54 balsele, pries 44, išsikalbėjus senatoriai 
leido parduoti lėktuvus arabams, žydams

WAS1NGT0N, D. C. — iBirmadienio vakarą JAV valstybių 
senatas, aptaręs ginklų pardavimo klausimą Artimųjų Rytų val
stybėms, 54 balsais, prieš 4 I. leido prezidentui Carteriui parduo
ti* pačius naujausius Amerikos lėktuvus Saudi Arabijai. Izrae
liui ir Egiptui,

Kongreso komitetas, ilgai šį- 
klausimą nagrmėjęs, balsų dau
guma nutarė rekomenduot se
natui ginklų neparduoti.

Tada pats prezidentas ryžosi 
kreiptis į senatorius asmeniškai 
ir prašyti, kad jie balsuotų už 
lėktuvų pardavimą.

Prezidento argumentai buvo 
svaresni, negu Moišės Dajano. 
kuris patarė niekam neparduoti 
tų lėktuvų, jeigu juos parduo- 

i da arabams.

žibalo versmėms gręsia 
pavojus

Saudi Arabija ir kitos Persi
jos įankos valstybės mato di
delį pavojų visoje Persijos įlan
koje. Sovietų Sąjunga įsigalė
jusi Etiopijoje, kęainasi j So- 
maliją ir plauoja užimti Rago 
iškyšulį. Pietų Jemenui siunčia 
sovietinius ginklus ir rengiasi 
kontroliuoti išvežamo aliejaus 
tankus.

Rusai turi didelę įtaką Ira
ke. Lrtf joje.^Sirijoje ir Pietų 
Jemene.

Saudi Arabija bijo, kad sovie 
tų agfentM jotfos H-

balo versmių ir nepadarytų di
delių nuostolių. Saudi Arabija 
nesirengia pulti Izraelio, bet ji 
nori gintis nuo komunistų ar jų 
bendradarbių.

Saudi Arabija patenkinta se
nato nutarimu. Ji tuojau sumo
kės už užsakytus lėktuvus.

Egiptą džiugina senato .... 
nutarimas

Egipte pradėjo* sėti pesimiz
mą prezidento Sadato priešai. 
Jie leido gandus, kad preziden
tas Carteris nepajėgs įtikinti se 
nato ir Egiptas Amerikos lėktu
vų negaus.

Prezidentas Sadatas rengiasi 
padaryti kelias svarbias pakai
tas krašto administracijoje. Jis 
nori gauti parlamento nutari
mą. leidžiantį jam apvalyti kai- 
stybės administracija nuo kai
rių ir dešiniu ekstremistų, nuo
lat kenkiančių administracijai. 
Jis nori gauti leidimą pertvar
kyti laikraščius ta prame. kad 
jie. neiškraipytų valstybinio gy
venimo tikrumo. Manoma, kad 
parlamenta* duos jam tokį man 
datą. >

Dalis žuvo kovos lauke, o kiti 
pabėgo j gretą esančią Angolą, 
kurioj » dar ir Šiandien tebeina 
kovos tarp kubiečių primestos 
komunistinės vyriausybės ir 
partizanų.

Anksčiau dabartinė Zaire va
dinos: Belgijos Kongo. Belgai 
pravedė kelius, atidarė vario ka 
syklas. ieškojo kitokių rūdų, 
mokė vietinius produk tingiau 
žemę dirbti. Buvo pravesti ge
ležinkeliai. keliai ir įsteigtos mo 
kyklos.

Dabartinė šavos provincija 
vadinasi Katanga, o jos gyven
tojai — katangiečiai.

Praeitą penktadienį iš Ango
los Įsiveržė 4.000 ginkluotų vy- 

j-ų, kuriems parvyko užimti du 
pasienio ^miestelius/ Nustatyta, 
kad ginkluotiems įsiveržėliams 
vadovauja Kubos kariai, inst
ruktoriai.

Įsiveržėliai tvirtina, kad jie 
esą Katangos gyventojai, prieš 
du metus norėjusieji ne tik pa
skelbti nepriklausomą Katangą. 
bet pakeisti Zairės vyriausybę, 
bet jiems nepavyko. ŠĮ metą įsi
veržėliai yra geriau ginkluoti ir 
apmokyti karo veiksmams.

Prieš porą metų prancūzų lėk 
tavais atvežti marokiečiai labai 
lengvai'sumušė sukilėlius. Gy
vi likusieji paskubomis bėgo į 
Angola, kur rado prieglaudą, 
buvo apmokyti karo amato ir 
vėl Įsiveržė į Zaire.

’ Angolos radijas pasakoja, kad 
buvusieji Katangos sukilėliai 
grįžo i gimtini savo kraštą — 
šavą.

^Pirmieji įsiveržėlių žvalgai į- 
sibrovė į Zaire geg. 12 dienas 
vakarą. Si'nrą peržengė didesni 
būreliai šeštadienį ir sekmadie
nį. Kubiečių vadovaujama 4.000 
žmonių armija išveržė pirma
dieni. Jiems pavyko užimti Ma- 
čiačia miestelį ir dalį Kolwezi 
miestelio, čia jie sutiko stipres
nį Zairės dalinių pasipriešini
mą. Aiškiai matyti, kad rusų 
ginklais ginkluoti ir kubiečių ve 
darni kariai nori pasiekti dide
les vario kasyklas. Sovietų val
džia ruošiasi karui, rusų pra
monei jis reikalngas.

Prezidentas Mabutu jau penk
tadienio vakaro informavo Ame 
rikos. Prancūzijos. .Didžiosios 
Britanijos. Vokietijos ir Maro
ko vyriausybes apie naują ko
munistų Įsiveržima. Zairės pre
zidentas aiškiai pasakė, kad ta
riami “sukilėliai“ taikosi prie 
vario kasyklų.

Preziedntas Mabuto prašo lai 
svojo pasaulio valstybes apsi
ginti nuo Maskvos ginklais gin
kluotų įsfveržėliu.

Zairė viena nepajėgs atsispir 
t sovietų ginklams ir Kubos 
kartims. Zairti roikalinga didės

Karalius Hussein 
ves ketvirta karta 

C c-

AMMAN. . - Karaliaus rūmų 
tarnautojai Ammane. Jordani- 

[ joje, atsisako ką nors pas^ikyti, 
bet “patikimi“ šaltini;/ .:kelbia, 
kad. Jordani jos karalius Hus- 

j sein vesis ketvirtą kartą.
Vestuvės bus su amerikiete 

Elizabeth Halaby, kuri yra 23 
metų..

Karaliaus busimoji ketvirtoji 
žmona Elizabeth yra buvusio 
lėktuvų bendrovės Pan Ameri
can World Airawys direkto
riaus duktė.

Karalius dabar yra sukau
kęs 42 metų amžiaus/4\Su pir
momis dejomis žmonomis jis iš 
s i skyręs, o trečioji — žuvo su
dužus helikopteriui, kuriame ji 
skrido.

Policija pešasi su 
studentais

Teheran. — Gegužės 15 d. Te 
herano policija Įsiveržė į univer 
sitetą, kuriame studentai kėlė 
triukšmą, reikalaudami, kad bū 
tų atšaukta kareivių sargybos 
iš universiteto ir jo rajono. Tuo 
pat laiku, pasklidus gandams, 
kad studentai kviečia visus pa
skelbti Teherane generalinį 
streiką, miesto gartvėse pasiro
dė šarvuočiai.

Valstybės ministerių kabine
tas buvo susirinkęs specialiam 
posėdžiui.

Informacijos meisteris po mi 
nisterių pos-ėdžio pareiškė, kad 
vvrausybė rankos? tebera visi
ška, valstybės,-. kontrolė ir bus 
imtasi reikiamų priemonių tvar 
kai palaikyti.

Jis dar pridėjo, kad kiekvie
nas asmuo pasireiškęs tvarkos 
griovime bei sabotaže neišvengs 
bausmės.

__ r ridentas Carter įtiki
nėja mokslininkus, kad atkreip 
tų daugiau dėmesio Į saulės 
energiją, kuri netolimoje atei
tyje bus labai reikalinga.

nė pagalba, kad galėtų apginti 
savo teritoriją ir išvar.vti jsiver 
žėlius.

Kolwezi miestelyje gyvena ir
I dirba apie šimtas amerikiečių, 
statybos darbininkų, ir jų šei
mos.

Pranešimai sako, kad ameri
kiečiai iki šio mAto nebuvo pa
liesti.

Įsiveržėliai tiktai naikina Zai 
rėš valstybės pareigūnu? ir pa
sienio sargus.



Lietuvių Fondo narių suvažiavimas
ir senosios kartos lietuviai pav. 
Krukonis. Pamažu jungiasi ir 
jaunesnioji karta. Tolimesnia
me pranešime sakė, kad L. Fon-

Š. m. gegužės 6 <1. Jaunimo 
centru patalpose įvyko 15 Lie 
tuvių Fondo narių suvažiavi
mas.

Suvažiavimą atidarė dr. K j do taryba 1977 m. buvo sudary 
Ambrozaitis, pasveikinęs šuva-; I“ vAmbrozaitis, pasveikinęs šuva-j ta iš šių narių: dr. K. Ambrozai- 
žia v tįsius‘narius ir svečius; pa-’tis, dr. G. Batukas, St. Baras,
stebėjo, kad L. F. žydi ir žiemą inž. V. Kamantas, dr. 1*. Kau- 
ir vasarą ir neša lietuviškus vai 
sius.

{j- f i * - -.
iv?/i u

>- . ‘ bti
I UZJla 
. Perk

minutės atsistoji- 
nesenai .mirusį 

r kitus mirusius 
. F. egzistavimą

Jnv 'kivJ;; sukalbėjo Marija 
Reinienė, prašė Dievulio, kad 
lietuviai laikytųsi vienybėje.

Į prezidiumą pakviesti dr. K. 
Ambrozaitis, M. Reinienė dr. J. 
Valaitis sekr. S. Kuprys ir A. 
Rūgytė.

Sveikinimai. Br. Juodelis 
sveikindamas suvažiavimą, dė
kojo L. F. už teikiamą paramą 
švietimo ir kultūros reikalams. 
Lietuvos konsulas St. Bačkis 
linkėjo, kad visi lietuviai rem
tų L. Fondą. Inž. Br. Nainys — 
už rėmimą Pietų Amerikos lie
tuviškų institucijų. Be to paste
bėjo, kad jis daugiau nebepra
šysiąs jokios paramos, nes jo 
kadencija baigiasi. Dr. K. Bobe
lis — Alto vardu linkėjo L. Fon
dui sėkmės. K. Laukaitis — LB. 
vardu ir Ričardas Holiušas. Pa
skutinieji trys sveikinimai bu
vo perduoti raštu.

Praeito suvažiavimo protoko
lą perskaitė S. Kuprys. Priim
tas vienbalsiai.

Sudarytos registracijos — 
mandatų, nominacijų, balsii 
skaičiavimo ir rezoliucijų-nuta- 
rinių komisijos. Buvo išreikšta 
padėka spaudai ir radijo valan
dėlių vedėjams už garsinimą L. 
F. reikalų.

L. Fondo Taryu-./S pirminin
kas dr. G. Batukas savo prane
šime pastebėjo, kad šias lėšas 
įnešė į L. Fondą daugiausiai 
pensininkai, gimę dar prieš Pir
mąjį pasaudinį karą. Įsijungė

nas, Pov. Kilius, J. Kučėnas, inž. 
V. Kurkus, M. Lenkauskienė, 
inž. V. Naudžius, dr. J. Puzinas, 
(mirė) dr. J. Račkauskas, dr. 
A. Razina, M. Remienė, Pov. 
Sodeika, inž. J. Rinkevičius, dr. 
J. Valaitis ir dr. M. Vygantas 
LF. sekretorium buvo inšrink- 
tas dr. J. Račkauskas. LF Ta
ryba 1977 111. turėjo keturius 
posėdžius. Per šiuos posėdžius 
buvo diskutuojami ir tvirtinami 
LF Valdybos, LF. Pelno Skir
stymo Komisijos, LF Investa
vimo Komisijos patiekti projek
tai ir nutarimai. LF Taryba se
ka, kad LF metinių suvažiavi 
mų nutarimai būtų vykdomi- 
Lietuvos Istorijos rašymas. LF 
vardynas ir t. t. LF Valdybos 
pirmininku 1977 m. buvo iš
rinktas dr. Antanas Razma.

Jo sudary tą valdybą LF. Ta
ryba patvirtino. Investavimo 
Komisijos pirmininkas Pov. Ki
lius. Ši komisija 1977 m. sutei
kė LF rekordinę 99.699 dol. su
ma. Pelno skirstymo komisij 
pirmininkas dr. K. Ambrozaitis. 
šiai komisijai 1977 m. taip pat 
buvo sėkmingiausi.'JLremdama- 
si protokolais, lietuviškai kul
tūrai remti išeivijoje, paskirstė 
71.815 dol. Dar liko paskirstyti 
2.708.95 dol. šis komisijos dar
bas yra sunkus ir „sudėtingas, 
nes tenka skirstyti palyginamai 
mažą sumą ir patenkinti nedi
delį skaičių prašymų (prašoma 
suma buvo 354.C00 dol.)

L. Fondo valdybos pirminin
kas dr. A. Razma paskeikinęs 
suvažiavusius narius pranešė

1977 m. buvo LF sėkmingiau
si metai trimis atžvilgiais:

1. daugiausia sutelkta kapita

JONO HUSO TEISMAS

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

KRĖVĖ

(Tęrinyi)

VYRIAUSYBĖS SUDARYMAS

lo bruto $ 216,571 mus posėdžiams, suvažiavi- 
iš viso LF' pagrindinio ka- mani, s ruošia parengiamuotus 
pitaio bruto 1,431,601 planus, kurie Reikalingi LF

2. didžiausios gautos — t
pajamos bruto 99,699

3. padalinta didžiausia —
suma 71,815

Tai pasiekta dėka nuoširdžių 
LF būstinėje darbuotojų ir dar
bingos LF Valdybos, kurią su-’ 
darė šie asmenys:

Pirm. dr. A. Razma, a..a. vice- 
pirm. pik. A. Rėklaitis, kurio 
netekome 1977. IV. 30, vice- 
pirm. J. Kučėnas, vice-pirril.
J. Evans, sekretorius K. A. 
Girvilas, sekretorius iždininkas
K. Barzdukas, kontrolierius P. 
Želvys, renginių vadovė M. Re
inienė, investacijos reikalai St. 
Baras, informacijos reikalai VI. 
Būtėnas.

LF būstinė yra atidaryta kiek
vieną dieną ir joje nuolatiniai 
dirba K. Barzdukas, ,JP.;želvys 
ir tarpais pagelbsti K. A. Girvi
las ir Pr.‘ Mažrimas. Jie prakti
škai atlieka visą susįrašinėjimą, 
sąskaitybą, išsiunčia praneši

le was bad enough we had to fight the British
ix cur freedom. But oq top of that, we had tofight turned out.
the weather, too. Nowa

Because winter at Valiev Forge meant snow, ice, - Mrong and self-suffident. And they re helping thertk
tnd freezing temperatures. All serious enemies to t M ves to safe, dependable savings. By takirg stock &
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short ou 
ammunition. - ——

It was an armv long on courage, 
but short on money.

Some $27,000,000 from the' ’J. Lf*t. cr Jujunim

That» bow people took stock

No»EBnrA
Beto' -anbe:

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Sarir^s Bandk^ 
They won’t Leave you cut . 

the cold.

T-bos, Investicijos, Pelno Skirs
tymo ir kitų komisijų posėdži
ams. Taip pat parengiami mė
nesiniai, išsamus LF veiklos, 
investicijos ir Jitų darbų pra
nešimai, ’ kumsos gauna LF 
T-bos, AMiosk lįsijų nariai; daž
nai specialūs/p^inešintai su VI. 
Būtėno mrfedjįįų: yraį)aruošia: 
mi spaudau rat<į

Per 1977 mč
8 posėdžius, kur beveik visada 
visi v-’
pat visada dalyvauja LF T-bos 

!p-kas dr. G. Batukas ir atstovai 
iš LF Kontrolės K-jos. Posėdžiai 
tęsiasi 3-4 vaL, kur yra peržiū
rimi smulkiai visi LF reikalai, 
planuojami darbai ir pasirengi
ama t-bos ar atskirų k-ju posė
džiams, suvažiavimui bei ren
giniams. x-

Planuojama ; -pasiekti kuo 
greičiau antrą milijoną, kad to
kiu būdu būtų galima kasmet 
skirstyti iki 81^000 ir tuo pa
gyvinti visą lietuvišką veiklą. 
Tam tikslui , yra įsiustos speci- 
aĮĮQ&.? mokėtos kiekvienai JAV 

-LB apylinkės v-.l>aį bei tų apy- 
likių LF vajų k-tui ar atsto
vui, prašant surengti bent vie- 

j na LF reikalui parengimą per 
j 1978-1980 m., kad 'tokiu būdu 
{daugiau narių įstotų į LF, ar 
į padidintų savo įnašus esantieji 
nariai. Į

Vėl primenamo jašant testa-' 
mentus neužmiršti LF-dą. Tes
tamente įrašyti taip r ‘Tor the, 
Lithuanian Foundation Incor
porated under Certificate No 
17755, Secretary ?of State of II- 

,Iinois, 14th of March, 1962.”
Dr. K. Ambrozaitis pranešė 

apie 1977 m. pelną ir jo paskir
stymą. Pelno gauta 7.52%, tai 
sudarė bruto 99.699. doi. Iš tos 
bendros stintos LF T-ba leidd. 
LF Pėlno Skirstyrito K-jai pas
kirstyti 74.523.95 dol. LF PSK-. 
ja. pagM pitetokdtte, pa^kii’stė 
71-.815 dol Likusią sumą ž.708.- 

*95 dol. perkėlė £ią ne-
I skirtą sumą sudaro 1.828 dol. 
Tis Jctoo Krttkorno ^pėtaklijų 
{Tondo, kadangi nėbnVo rasti a- 
btžtihkami kandidatai. to 880.95 
!dol kitas ftkūtisf.' LF PSK-ja 
svarstė 61 .prašytn^K- ’kftri ] su- 
iha siekė 354.000.pv <fo1. Bė to, 

Fdaf buvo pėržhireti ankvt^TS- 
Ini įsipareigojimaiF sutartis 
t ir kiti' įrojektai. Komisija pa- 
! tenkino 33 prašymus. Atrinko 
j 12 prašymų fr perkėlė į 1978 
I pelno skirstymą’. J 
į LF PSK-ja nubahcaVo šias 
projporcijas ir priėmė.kaipo sa
vo dėrbd gaires: .^6*% liet kul
tūras reikalams, 20% IT špe- 
ciaJfems pmįek'fains’ ir 20% į- 
va iriem s kiltoms * kntffTrfoiarns 
reikalams pagal brnsyrnas; Be 
šių pagrMtomių pt*riporrijų/k6- 
irrisija <iar abfižvė i LF tfu va
žiavimų ir LF l iliflari- 
mus. stambesnių - aukotini VA- 
lią 1>agal statutą, ankstyvesnius 

^įsipareigojimus įir * specialisto 
patiektus palarinn^s 1978-m; jau 
įregistruota n duotu eiga virš 
25 prašymų^ svarsto
mi dar prieš LF 1978. V. & mc- 
Unf suvažiavimą. Dd $įol jau 
paduota 54 •

Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje
— Jis u* pabėgo staiga ne tiek bolševikų bijodamas, kiek 

savųjų, bent aš tokį įspūdį gavau, pasimatęs Jūro Eit' 
kūnuose, — pastebėjo Galvanauskas.

— Rodos, jūs jį vijotės? — klausiu.
— Vijomės su generolu Vitkausku, bet nepavijome. 

Kai atvykome į Kybartus, ten jau nesuradom Sirfetoftbs, 
' — pasakojo Galvanauskas. — Prie sienos jį buvo sulaikę 
šauliai ir gana nemandagiai su juo pasielgę, bet jis juos 
apgavo ir aplinkiniais keliais per balas, basi perėjo Su 
palydovais per sieną. Vitkauskas buvo uniformuotas, to’ 

j dėl negalėjo pereiti sienos, bet a& nuvykau į Eitkūnus ir 
suradau jį viešbutyje “Rus”. Mėginau jį prikalbanti grįž
ti, bet šeimyna beveik išstūmė mane iš kambario. Taip 
nieko nepešęs turėjau grįžti į Kauną...

Kai apie antrą valandą grįžau namo, man pranešė, kad 
jau kelis kartus buvo skambinę iš rusų atstovybės, vis 
klausdami, ar nesu grįžęs. Prašė paskambinti, kai tik su' 

286.00 dol. Tikimasi pasiekti grįšiu. ?
iki 100.000 pelno. Dabar ka-; Maniau pirma papietauti ir tik tuomet paskambinti,
duodančias pelną I n^sP^Jau dar atsisėsti prie stalo, kai telefonas eme

Kontrolės Komisijos Pirmi- veikti. Man priėjus ir paklausus kas skambina, atsiliepė 
ninkas A. Santaras pranešė, kad atstovas Pozdniakovas, Jis tuojau perdavė ragelį. X Pa-

. Investavimo Komisijos Pir
mininkas Pov. Kilus pranešė, 
kad 1977 m. buvo rekordiniai 
LF investavimo pajamoms. Ne
skaitant visų pajamų, vien tik 
investavimo pajamos siekė 88.-

k yalsflttdėlėms. viskas tvarkingai vedama ir iš- leckiui, kuris paklausė manęs, ar esu apsisprendęs pri-
V-ba turėjo laidos bei sumos pilnai atitinka.

Diskusijoje dėl pranešimų J. imti pasiūlytąsias pareigas ir ar jis 'galįs pateikti ein.posėdžius, Kur neveik visaaa visk u si] oje uei pranešimu j. .’ . . ,r .< • • i. v — —
i V-bos nariai dalyvauja, taip Tijūnas s,ūlė, kad paskirstytos prezidento pareigas Merkiui, naujos vyriausybes nanų

lėšos turėtų būti patvirtintos vi- sąrašą ir prasyti patvirtinti jį? 
sudtiniame suvažiavime. Dr. K.<
Ambrozaitis atsakė, kad reikė-! e . - . . , , •’7^ *
tų keisti statutą, dabartiniame' ėmimo, kurias turėsiu pateikti, ir prašiau paskirti vietą, 
statute tas nėra numatyta. į kur galėčiau su juo susitikti ir pasikalbėti. > -

A. Marma siūlė, kad paskirs-1 Paleckis ilgai tylėjo. Matyt, jDrkiėiagęfc
tytų lėšas didesniems lietuvy- j su savo Datarėiais. Paskui x>asakė. kad natsaa bias tn&ie 
bės reikalams, kurie paliktų il
giems laikams. Dr. K. Ambro
zaitis tam pritarė '

Pozdniakovu. ' r.P. žumbakis siūlė būtinai pa-j ' : -
kvesti Simą Kudirką ir latvi j Aš jau buvau pasiruošęs, kaip turiu kalbėti k kekių 
Bnezę ir juos iškilmingai pa-' pareikalauti, kad j miiHstėriij tapybą bStę pakvičs' 
geibu. Marija Remienė a^sa^ė>.į^ Galvanauskas. Todėl iš karto pradėjau pasikalbę ji’j 
kad tas buvo numatyta, tik dėl “ w V į
negavimo tinkamos 'salės atkri- mą pareiškimu, kad mano nuomepe.^varbiausia mmiste-a 

rių taryboje vieta ir atsakonaingiauaas vaidmuo — tai fi? 
nansų ministerio. Kitose srityse padarytos klaidos le®g-“

Atsakiau, kad mano sutikimas pareis nuo sąlygų pri

‘ V . J-r' ■.' atvažiuosiąs.
Už pusės valandos atvyko, tik' tie vienas, b£t%u

te. Projektuojama šiam ru
deniui.

Zailskienė prašė remti 16 va
sario gimnazija Vokietijoje. Da
bar joje mokinasi 70 lietuviu
kų. Q i

taisyti, bent gl-eitū laiku. Da^iiau^fei šiojė štilyje
ryti klaidingi zingšinži skaudžiai atsiliepia krašto gyVėn 

kun. Kuzminskas prašė šiam-! tojuose ir kuriam laikui net gali sužlugdyti visą ■krašto 
tK'siię sumą ’skirti L. B. Krpni- ’ gerovę. Busimosios ririiusterių tarybos sąraše numatytas 
kai leisti Ji verčiama į anglų finansų iriiiiisteriū 'aširiuo man visai nėra žinomas, kaip

Į finansininkas, ir todėl negalėsu juo pasitikėti-ir-tuo pa-, 
čiu pasiimti atsakomybę prieš kraštą. ■

Paleckis pertraukė mano kafeą pastaba, kad j finžūi-

prancūzų ir kitas kalbas.
J. Juodvalkis pageidavo, kad 

asmens prašantieji iš LF lėšų, 
būtų skelbiami viešai spaudoje, 
pažymint kurių patenkinti ir 
nepatenkinti prašymai.

Z. Juškevičienė pageidavo, 
kad -Pirmojo ir paskutiniojo 
Lietuvos Respublikos Preziden-' jam pavestą darbą visai neįrodo, kad jis bus gŠfaš fi‘ 
to Antano Smetonos gys’enimo bansū ministeris. Metas dabaYlabai Wn&ss, 'ūėpžųM^stai 
talkfrtiiėš* f,Ima tam reflca‘i^® pstfhfoš <ferbo šąlygbš, ffciėBafctes,-fetd 
mv. PruX%erdavė Koimnbi- ^tsa^hgaifti AaYbtri Va-dbW&j prills' ’tu
jos lietuvių prašymą, kad būtu ris ne inane, bėt ir viso krašto pasitikėjimą. ’SutS^u 
-2000 dol. jų radijo valandėleipriimti siūlomas man pareigas — faktiškai ministeno

valdininkas ir fiaūdihmkų partijos -žyfiiiūš veik^j&L
- Zt V ;• . -v ; /"

Atsakiau, kad valdininko sūgebėjžSfe^ atarti 
jam pavestą darbą visai neįrodo, kad jis bušgėifaš fr

-2000 dol. jų radijo valandėlei; priimti siūlomas man pareigas — faktiškai ministerio 
paremti. Dr. k. Ambrozafitis pa-1 pirmininko — tik tuo atveju, ,jer finansų mmistenu -Wtų, 
reiske kad į jų prašymą, bus at- • pasiirtas E. Galvanauskas -af prof. Jui-gutfe.
bus paskirta. Buvo ir dau^auj . 1 radftW*ą, kla’usdžtrbas
mažiau reikšmingų pasiūlymų 
bei pageidavimų.

Į LF Tarybą pasiūlyti šie kan
didatai: Marija Remienė, drw 
Kazys Ambrozaitis, I^ovilas Ki
lius, Juozas Rinkevičius, Vikto
ras Naudžius, Janas Važnėbs, 
dr. Vytautas Tauras, Tomas Re
ni cik is, Ričardas Holiušas ir Va
clovas Prūsas. Stepių balsavi
mu, daugiausia balsų gavę iš
rinkti: Marija Remienė, dr. Ka
zys Ambrozaitis ir Viktoras Na
udžius. Darinkta tik 173 Taryitos 
narių.

I Kontrolės Komisiją pasto
ly la: Antanas šantaras. Petras 
Indreika, Pranas Turuta ir Zu
zana Juškevičienė. Išrinkti: An
tanas Šanlaras, Petras Indreika 
ir Pranas Turuta.

Daroma pietų pertrauka.

Pranešimai iš vietų. Iš Cleve- 
lando darė pranešimą ^1. Len
kauskienė. Clevetendo ir apylin
kių LF priklauso 266 nariai į-

(Nukelta į 5 psL) |

jo patarimo.
— Aš manau, kad tamsta turėtum gerai išvarstyti po 

no profesoriaus pasiūlymą ir tik ap^h/ojęs duoti atsa
kymą — patarė jam Pozdniakovas.

Paleckis, pritardamas, lingavo galva.
— Gerai, po valandos kitos aš tamstai, ponas profeso

riau, dar šiandien pranešiu savo nusistatymą šiuo klau
simu, — pareiškė jis atsikeldamas.

Tuo mūsų pasikalbėjimas šj kartą pasibaigė.
Buvau tikras, kad jis nuvyko 4-Maskvos atstovybę 

tartis. Maniau, kad ten nesutiks įsileisti Galvanausko 4 
ministerių tarybą, tokiu būdu atkris ir mano kandidata
vimas, kuo būčiau labai patenkintas.

Bet atsitiko visai kitaip. Nepraslinko dar. Vąlinda, 
kai Paleckis paskambino, kad jis rado sąlygas priimti
nas. Užklaustas Galvanauskas sutiko paimti finansų mr 
nisterio vietą. Tikisi, kad daugiau kliūčių nebeatsiras ir 
rytdieną jis galės sukviesti pirmą naujos vyriausybes pa
sitarimą. ■

SusinnKimas skiriamas, dešimtą valandą ryto meis
terio pirmininko raštinėje.*

(B® daugiau)
NAUJIKNQS. CMKA0Q 1, May
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NEW YO
Pavykęs tradiczn/s margučiu 

balius

Lietuvių Darbininkų Draugi
jos 7 kuopos margučių balius 
kovo 22 <L Fifi kavinėje. Wood- 
hąvene Šiemet, kaip ir anksčiau 
būdavo, sutraukė nemažai pub
likos.

Stalus puošė kuopos narės 
Alice Zupko gėlės. Salia vaišių, 
kurias rūpestingai paruošė ka
vinės šeimininkė, buvo ir prog
rama. Pradėjo kuopos valdybos 
pirmininkė Bronė Sįpūdienė, 
pakviesdama jai vadovauti kuo
pos narį Joną Valaitį. Buvo pri
statyti kai kurie svečiai ir pa
kviesti tarti žodį.

Kalbėtojų tarpe buvo adv.. Ed 
ward Le Vanda, SLA sekretorė 
Genovaitė Meiliūnienė, prof. dr. 
Jokūbas Stukas, lietuvių siuvė
jų veteranas Vincas Zaveckas 
ir.kt.

Kuopos narė IJlija Šateikienė 
angliškai paaiškino Velykų mar 
gučių prasmę ir bendrai, apie 
lietuvius, kas buvo įdomu nelie
tuviškai kalbantiems baliaus 
svečiams.

Margučių - koncerte dalyvavo 
nemažai narių, o už pačius gra
žiausius buvo paskirtos trys pre 
m i jos. Kontesto komisijoje dar 
bavosi prof. dr. Jokūbas Stukas, 
Advokatas E. Le Vanda. Euge
nija Kezienė, Genovaitė Meiliū
nienė, Jonas Klasčius.

Pirmoji ir antrojix premijos 
atiteko Marijai Dudulienei, o

R K, N. Y. .
trečioji — Jadvygai Gružulie- 
nei.

Balių ruošė komisija, kuriai . 
vadovavo kuopos vicepirminin-j 
kas Jonas Klasčius, talkinamas 
Elenos ^>ut>laitięnėr,Maxijos Va 
silkos,' Donato Vizbarus ir kuo-, 
pos vaidybos .

Margučių Ristikė

CICERO
- Gegužės 10. d. po ilgos ir sun

kios ligos iškeliavo amžinyliėn; 
senas šaulvs a. a.'Antanas Mic-- v i
kevičius, kurs gegužės 13 d. bu-! 
vo iš Vasaitis — Butkus koply
čios atlydėtas į šv. Antano pa-! 
rapfjos bažnyčią, kur kun. Rut
kauskas atlaikė gedulingas pa
maldas ir tarp daugelio tautie
čių palydėjo į lietuvių šv. Kaži 
micro kapines.

A. a.* puskarininkis Antanas 
Mickevičius įstojo į šaulių są
jungą 11)20 m. rugsėjo 3 d. Link
meniu būry, teisingiau sakant, 
buvo vienas šio būrio steigėjui 
1020. X. 2 d.,'lenkams puolant 
Linkmenis, būrys gavo Įsaky
mą vykti į frontą. Tuo melu bū
ry buvo apie 30 šaulių.

1921 m. sausio iš 3 į 1 dieną! 
būrys puolę lenkus ir atsiėmė 
Linkmenis. Tuo melu būry jau j 
buvo 71 šauliai.

1922 - 25 melais a. a. Micke-1 
vičius atliko karinę prievolę ali
uto batalione. 1922. X 10 d. bai
gė mokomąją kuopą. Dalyvavo 
Klaipėdos sukilime. 1923. XL. 
15 d. buvo pakeltas i jaunesnio*

ANTANAS PETRIKONIS Euips Runuf

101MI. Chorą virš 10. Taip pat tbus lietuviams vieši ir kirksi*^ 
programoje delyvaus apie 
choristu, susidedančiu iš mok v-! Visuomenė kviečiama i 
klinio amžiaus dahvių, 
kų tautinių instrumentų muzi
kinis vienetas, Toronto simfoni-

aOOįnas galės dalyvauti diskusijose, 
seimą

— Vai- ’ gausiai atsilankyti. 
Kiti parengimai, 
PIJ) pamaldos 

2 d..

na Elvyra, sūnus Apolinaras, 
dukterys (iėnė, Sofija ir Aido- 

-na.
Visus atvykusius tautiečius, 

sulikti garbiną Sibiro kankinį, 
: giminės paprašė atvykti į Ge

nės ir Vlado Bikulčių užeigą.Į ni 
‘ kartu su atvykusiu Skopti, pra- orkestras, 

leisti vakarą.
Prisirinko pilna svetainė, k u-į gyti pas platintojus ir prie įėji-1 kapinių), 

rlų tarpe BAI-Eo pirm.Marija mo į Dainų švente. Stadijomis ■ 
Ir buvęs ALTos pirm. inž. An
tanas Rudžiai, Cicero miesto gi lengvai visi atvykusieji 
pareigūnai Jonas Kimbarkas ir j į Dainų šv< ule patekti. 
Mikas Masiliūnas, Laisvosios 
Lietuvos leidėjas Valerijonas 
Šimkus ir jo dešinioji ranka Jo
nas Balčiūnas, Lietuviai Televi- 
zijoje ponia šlutienė. Margučio 
radio vadovas Petras Petrulis ir 
visa eilė kitų.

Buvo pasidžiaugta grąžui A- 
teksandro Skopo laimėta kova 
prieš Lietuvos okupantui Kal
bėjo pats Skopas ir susirinkę 
svečiai. Linkėta Skopui ilgiau
sių metą.

i Po gražaus šeimyninio pa
bendravimo Skopas išvyko uš- 
tarnautam poilsiui pas žmoną 

‘ ir sūnų, o už poros savaičių ža
idėjo padaryti pranešimą plates
nei lietuvių visuomenei.

Stepas Paulauskas

DAINŲ ŠVENTĖS 
INFORMACIJA

Dainų šventė įvyksta liepos 
d., sekmadienį, 3 vai. p. p. Ma
ple Leaf Gardens, 60 Carlton

Toronto, Ont. Ds Organi-

2

o 1921. III. 6 d. į vyresnio pus- Racinę, o šįk&rtą į Cicero atvy-^®^» 
karininkio laipsnį. 1karininkio laipsnį. ko virš 30 jo uniformuotų sau- zacinio Komiteto pirm. J. R. Si

lsėjęs iš kariuomenės į atsar- lių su vėliavomis, kurie garbin- manavičius, vicepirm..L. Skrip- 
gą, tarnavo šoferiu pas Kretin- gai stovėjo sargyboje prie a. kūtė, sekr. J. Ahdrulis ir ižd. V.

pamaldos.
katalikams 

sekmadieni.orkestras, estų karinis dūdų Įvyk.s liepas
Bilietu kainos i l)š:-10.3C vai. AM. An.rdJio sodvbo- 

$6.. >‘X„ xi(L Bilietus galma įsi-įje prie Lvis\<s paminklo (šalia 
• C.. 'l'muiiiiH A ri n i lt si. o <1 •

talpina apie žiūrovų

Anapilio adresas: 
21X5 Slavebiuik rd.. Mi 

, tai- sauxa, Ont. Ten randasi ir*’ 
ualės1 visk ės žiburiai” I

— SEIMAS — 
BENDRUOMENĖS

vyksta Kanados J.V. liet, inoky- 
jtojų konferencija. Royal <>i k

PIJ) metu pamaldosPasaulio Lietuvių Bendruo- PIJ) metu pamaldos lietu 
menės Seimo posėdžiai prasidės^ viams evangelikams įvyks lie- 
liepos 1 dien. šeštadienį, 9 val-pos 2 d., sekmadieni 11 vai. r. 
ryto Royal York viešbutyje im-‘St. Andrews 1-atvian Lutheran 
tinai (1) i (aiurch, 3<S3 Jarvis sį. Carlton

,r , . t __ o . kampas, i rvtus nuo Maple Leafforonle sudaiwtas PLB Sei , .. . .(irdns, kur vyks Damų švente.
PLD metu Toronte vyksta 

Tarptautinis Karavanas, ivair. 
tautybių pavilionai bus irengti 
skirtingose Toronto vietovėse.

Lietuvių Pavilionas Vilnius 
bus Prisikėlimo parapijos pa-

mo ruošos komitetas: pirm. (ir. 
J. Songaila (tel. (1-116-) 239- 
1017.), A. Rinkūnas (inform, 
narys, tel. 1-116-239-7268), dr. 
S. Čepas (sekr.), inž. E. čuplin- 
skas (ižd.), ir K. Manglicas (na-

PI.B Seimo leidinio red. S. 
Barzdukas. PLB seimo posėdžiai (Nukelta į 6 p«L)

Uėjų»i spaudos ir galima gauti knygų rinkoj*
‘ AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA - I

; Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paetsn- į 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. j

' Knygos bus išsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderi, | 
į-'j . .1“ - bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, 
1739 So. EaWed St, Chicago, HL 80Š08 B ■ . . fe

• •. • ■

gos apskrities viršininką, o nuo i Mickevičiaus karsto.
1935. X. 1 d. iki Sovietų Sąjun
ga okupavo Lietuvą, Kretingos 
apskrities komendantūroje civi
liu tarnautoju ir buvo Kretin
gos šaulių būrio vadu.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus, 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 
šaulių žvaigždės medaliais.

Garbė Vytauto D. šauliu rink
tinės pirmininkui Vladui Išga- 
naičiui, kurs moka suorganizu
oti šaulius vykti į Rockfordą? žus būrys lietuvių, jų tarpe žmo-

Liko liūdėti žmona Ona ir sū
nus Eugenijus.

Ilsėkis ramybėje
Stepas Paulauskas

Gegužės 10 d. atvykusi 2 oku
puotos Lietuvos . Aleksandrą 
Skopą aerodrome pasitiko gra-

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
; r-’- YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną 
meniškai ptfino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar Jie gaH paskaityti gražiai surašyta Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bjg Jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų.

' I&ojaT’itvyfcff lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antane Bfiko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Berno gyveninio bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- 
sūnėną ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių 4gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.
į: J Antanas Rūkai, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO '
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ į -

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, Janui )• 
gyvento lūs Ir gamtą. 1,200 lletuvIŠląr vietovardžiu sąralac. Knyfir' 
kaina 56.00, minkšti viršeliai. . ’ > '' J

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 eentu.

NAUJIENOS 
173? So. Halrted St, Chicago, d. 50S08

I

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Na u lianos* jai Ima jauti puUdę knypų, kuriat papoei M Mdą 

knygų spintą ar lentyną. * :
Aleksandras Pakalniškis, MES GRJ2TAME. Įdomūs Jaunų dlacą 

atsiminimai Ir įvykių bei vietų aprašomai, skaitoad taip ro- 
manas. 367 psL Kaina SS.

A. PikilnUklj. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prlMminJ- 
Ir laiko Įvykiu Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, notin- 
tyti J 12 daliu. 290 psL. kaina S3.

Dr. Karyt Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomaa. 
fiala ririeliala. 330 pat Kaina S8.00. lūnkžtaia viri.

Pnrf. Vacį. BIrfSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalia. 208 psL, iriita — 33,00, mintttala rir- 
Seliaia — $2,00; n dalia, 223 p«L, iriita — S3,00. minki- 
tala virieliala______________________________ —

H«nrika» Tome* — TamaSatrakat, LIETUVIiKASIS

Bireta.
Dainų šventės koordinato

riai: J. Karasiejus ir dr. V. Kve
daras.

Nakvynių komisijos pirm. 
VI. Dauginis, 1613 Bloor St. 
West, Toronto, Ont., Canada 
M6P 1A6 Tel. 1-416-533-1121. 
šiuo adresu nakvynių rezerva
cijas gali daryti ne tik Dš daly
viai, bet ir PLD svečiai. Tik pra
šoma iš anksto tai atlikti.

Dainų Šventės leidinio redak
torius č. Senkevičius.

Dainų šventės muzikinės ko
misijos pirm. muz. Vacį. Veri" 
kaitis — 80 Dorval st. Toron
to Ont., M6p 2B8, tel. 1-416-534- 
3120, Paskutinėmis žiniomis 
dar naujų choru registruojasi 
ir dainininkų skaičius sieks virš

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jtamlw, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykių 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* niiius. gyva ka^ba, gražiai išleUU. 
L50 psh Kaina. $2.50.

Dr. Juozai B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
aintrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
jsL, kainuoja $2.00. --------

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

Dauguma šių knygų yra tinkam or dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

perlaidą. »

173S South Existed Street, Chicago. IQ. CŪ86S

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Guutn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liepiančius 1905 

metų Įvykius Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. --------------------------------------------------$3.00

Dr. A. J. Guistn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------$X0C
Minkštali viršeliais tik ------------------------—--------------$X00

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 80608

Taupykite dabar 
pas mus

S3M

Fu ru tav>oml Jbf jlaifil 
Įlaia dideliu darbu. Pirma, jla pa
deda Jum* pasiekti asmeuiikm jūsij 
uiiimojimus. Antra, jie padeda so- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabAr.
Bantaupo*, padėtos priei 10 mėne

sio dieną, neia nuošimčiu* nuo mi
nėsią pirmo* dieno*.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANAe
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
tts suminėtas Knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juetas Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
k»e Vokietijoje. 273 psE kietais drobės viršeliais kaina 4 doL 

« Ju«xm Kapačinakai, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisl- 
torian&o ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
vtroota. 300 pat Kaina 7 dol.

ČIKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO*-LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje,.Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 paL $130. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalba.

M Zoščamro SATYRINES NOVtLiS. Genialias rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių, 199 pu«L kaina S2.

D. KuraMa. K ELION t f ANAPUS GBLEŽ1N0S UŽDANGOS. Ao- 
tarlanf pastabumą neapgauna Inturisto ir agjtpropo propaganda bei 
ofaBMdbmaaL Abi knygos parašytos lengvu, grasu rallumi.

PrW. P. Pakartrlk, KRYŽIUOČIU ^VALSTYBtS SANTVARKOS 
UUOŽAL 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 

' Kaina i
VMmm žemame. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTiJB.

i m paL Kaina BUG. !
į v< Ir kttl leidiniai yra g»mas4 i

KAWIWOK 171S 1<. HALSTID FL, CMJCAOO, ILU MM0 
MiMMfcaol gaHia voliaaiMte arba Haakaiif Ir Rrl4e4aa0 

iafef ar plalotae perteM^

P. Kronai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dilių UetottN 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina N art nė, TRYS IR VIENA, jaunystės įtrimtabasd
170 psL________________________________________

M. Gudalli, POVILAS MILERIS- biografijoa bruožai 233 
puslapiai __________ —______ ____ - - tSJN

Knyfu užsakant reikia pridėti » et pažto HlridccsL

NAUJIENOS,

173f S. HalMed 8L, Chloccų IIL BOBOS, — TtL HA M1W

Jira kuris lilkju atspausdintą Ir galima gauti knygą rinkn>

Alekao Abrose snyga aprašanti paskutinių 90 (1B09-KW) metą 
Chicagoa lietuvių gyvenimą Ir 1ų atliktus darbus B54 piL Kaina 
S10. Išleido Amerikos Lieturių Lrtorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagoh atvažiavęs fiątuvia, ptn» 
jų fuorganisuotoa šalpos draugtjoa, ftatytoa bil- 

“ , kurių viso buvo 12L 41 ttatra draugija, 4B 
fr 314 veikletntų žmonių MogrriB-

lietuvių kolonijos, jų fu<____
nyfios, Įsteigti lalJamfeai. kurių 
paiwulJetiAkl chorai, 9 bažnytini 
Jos. Duoti dokumentai kitalik 
kitų organizacijų atlikti darbai, jsieigtos mokytina, akattyrioa bažv 
tad ir kt '
< Norintieji Hą knygą Įsigyti, prašomi parašyti Čeki arba Wcswry

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGDOR

BMM

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

73/4% 
I 

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai 
neša

RSAL
SAVINGS I LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halst«d St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

litMfta 1928 mrtAlA. T< <21-8070
Įctalfos pfėtooM kjexnu *ntomoMlUm>

( — kutUlMKM, CHICAGO I, ILL,^Vednęsday, 1978
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- - ----------------- • - - -
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pasisakyta prieš kelias “Striptyze” silpnas vietas-. Jam 
nepatinka, kad Cicero reorganizuoto^^ Bendruomenės 
apylinkė pasmerkė “Striptyze” aprašams pornografiją 
ir prokomunistinę jo tendenciją, erzinančią išeiviją. 
“Striptyzą” kritikavusius Bendruomenės narius jis vadi 
na “patriotiniais doruoliais”, o visą Keleivio įžanginį pa 
vadino “Ar iš patriotizmo neįsisavinta komunistinė tok" 
tika?”

Ai of December 1, 1977 
Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei mėty ...... $16.00
trims mėnesiams $ 9.00
vienam menesiui .... ._ _ $ 3.00

Kanadoje
metams $33.00
pusei metu $18.00
vienam mėnesiui __ $ 3J0

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Ciucagoje ir priemiesčiuose: 
metams_____ ;_______  $33.00
pusei metu $18.00 
trims mėnesiams_______ $10.00
vienam mėnesiui  $ 3.50

Užsieniuose:
metams ___ $34.00
pusei metu $18.00
vienąm mėnesiui __ I 4.00

Naujienos eina kasdien, ižakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
UI. 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto HoneyKitose JAV vietose: 
metams__ $30.00 f Orderiu kartu m užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto .iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Apie “nemodifikuotą komunistinę, taktiką”
■

Naujas Keleivio redaktorius, padaręs pakaitų seno 
Keleivio išvaizdoje, bando atnešti Į Amerikos lietuvių

- tarpą naujus informacijos metodus ir pačius naujausius 
. mūsų jaunų inteligentų, pasidabinusių karo meto Vokie 
' tijoje ar kurioje Amerikos aukštesnėje mokykloje įsigr
tais laipsniais, jie bando naujas priemones gyvenimo fak 
tams nustatyti. Iki šio meto lietuviškų Amerikos iaikraš" 

; čių redaktoriai ir bendradarbiai stengėsi pirmon eilėn 
; nustatyti faktus, dėl kurių kyla diskusijos, ginčiai, o kam 
’ tais ir labai dideli nesusipratimai. Spaudoje pasirodyda- 
yo visa eilė abejotinos vertės straipsnių, bet kai nustaty 
tlavo ginčijamos problemos pagrindinius faktus, tai la~ 

,bai greitai baigdavo ginčus. ;
’: Susidaro įspūdis, kad naujas seniausio lietuviško 

laikraščio redaktorius, buvusiam redaktoriui visiškai 
^susenus, naudojasi pačiais naujausiais mokslo metodais; 
; jis metasi Į diskusijas, faktų visai nenustatydamas. 
: Jis kerta iš peties ir taip tvirtina, bet visai nebando iro-
* dyti, kad taip yra, kaip jįs tvirtina. Nenustačius faktų,' 
nauji mokslo metodai leidžia daryti keisčiausias išvadas.

Matyti, kad jam patinka “Striptyzas”. Jis, atrodo, 
į norėtų, kad ir platesnieins Amerikos lietuvių sluoks- 
T n’ams patiktų. Jis galimas daiktas, kad būtų vieną kitą 
‘ įtikinęs, jeigu jis būtų savo rašinyje papasakojęs gra-
- žias, turiningas, gilios minties to rašinio vietas. Jeigu 
lietuviams jis būtų parodęs, kas jame yra gražaus, doro 
ir aukšto, tai tą rašinį būtų padėjęs platinti. Bet jis šito

-kio, lengviausiai įtikinančio metodo nesiėmė. Jis žinojo, 
kad kun. Vytautas Bagdanavičius bandė ieškoti “Strip-

• tyze” aukštos dorovės puslapių, nurodinėjo kelias eks- 
" tazės vietas, bet pats susikonfuzijo ir nieko neįtikino. 
' Kun. Bagdanavičius visai nereikalingai savo plunksną

surišo su pasigėrėjimo nevertu dalyku ir dabar, ko gero, 
: jau gailisi. ’

Naujas redaktorius pamatė, kad kun. Bagdanavr 
čius, savo noru ar kitų verčiamas, tikslo nepasiekė, o tik' 
tai nereikalingai išsimakalavo ir savo plunksną atšipr 
no. Vietoj parodyti, kas gražaus yra “Striptyze”, iriu- 
jas redaktorius pradėjo krikštyti tuos,' kurie “Striptyze’1 
neįžiūrėjo tokių literatūros ir meno aukštumų^ kurias 
matė lietuviškų marijonų filosofas. Jam labai nepatiko

- lietuviškos Bendruomenės susirinkimas, kuriame buvo

Naujas redaktorius nebando įrodyti, kad. “Stripty- 
ze” pornografijos nėra, jis neužsimena apie tai, kad ko* 
munistų pavergtoje Lietuvoje leidžiamą propag&ndinė 
literatūra nuo pavergėjo bėgusių lietuviu jau nfeerzina, 
bet jis rezoliucijoje nebuvusius šitaip MkHtikuoja”:

“Pirmiausia, gal kiltų klausimas, kodėl šis pačforiis, 
humaniškas ir kultūringas žydiškas lietuvis aT lie
tuviškas žydas Icchokas Meras, iki sio nerodę^ ifiir 
sų tautai jokios neapykantos ar kerštavimo^ jkū taip 
be rimto pagrindo guldomas ant peilio ašmenų? Ne- 
gi dėlto, kad ir reorganizuotųjų tarpe esama iškilių 
žydų kilmės vadų? 0 gal dėlto, kad.Icchokas Meras 
Įpasitraukė iš Sovietų Sąjungos? Na; kaip ten bebū
tų, bet “dorovės brigados” pradžia jau padaryta, tai 
galima tikėtis, kad kitame susirinkime taip pat bus 
viešai pasmerkta sudeginimui ir Aloyzo Barbiio no
velė “šeimyniškumas”, o gaį saugojant mūsų rūtų 
vainikėlį, gims noras įmesti į laužą ir Vytaute Alan- 
to “Amžinąjį lietuvį” ir Jurgio. Jankaus “Paklydu" 
sius paukščius”... (Keleivis, 1978 Bl geg. 2 ČL+ 3 pst). 
Vietoj nurodyti Cicero rezoliucijos betikslius fak

tus, vietoj ryškinti teisingą poziciją^ parėmtą tiktais fak 
tais, jaunas mokytojas pradėjo vėją pūsti jis išgalvoja 
“dorovės brigada”, o aplinkui tą išgalvotą naują’ htbkš- i 
linčių dalyką jis jau degina Baroną, Alantą. Jam visai 
į galvą neateina mintis, kad jis, jeigu nepasižiūrės, tai 
tas pats Baronas jį patį įmes į laužą, kaip jis mėto į kvai. 
lių dėžę visus, kurie tebėskaitp tiktai jo Vieno ir šutvės 
redaguojamą laikraštį. Nei Cicero režoliūcijojė, nei jo
kiame-kitame susirinkime niekas nesmerkė Icchoko Me
ro, niekas nebandė atimti jam teisės rašyti taip, kaip 
jam atrodo. Niekas nekritikavo Mero net už tai) kai jis, 
vienišas gyvendamas Kelmėje, pataikaudama^ “Perga
lės” redakcijoje sėdintiems gryno kraujo korhunistams, 
rašė “Striptyzą”. Nerimą sukėlė ne “Striptyzas”. Paverg 
toje Lietuvoje jis buyo parašytas-prieš penkioliką mėtų. 
1972 metais jis buvo atmuštas “Pergalėje”, skaitytas ir 
užmirštas. Kas skaitė) antrą kartą jo nenorėjo Skaityti, 
o kas neskaitė; tai Senų knygų nėiėŠkojof kad galėtų pa 
siskaityti esančius deimantinius ptislapius.

Negirdėjome, kad kas nors būtų smerkęs už tūks* 
tonrihės į kišėhę Įsidėjiifią, negirdėjome, kad kas būtų 
deginęs Barono, Alanto ar Jankaus kūrybą, bet naujų 
informacijos metodų informatorius šitokias išvadas da
ro-:

“Ar tenai (Sovietijoje) ne lygiai taip pat partijos 
sušaukti mūrininkai, kalviai, kiaulių šėrikai ir kar
vių melžėjos kėlė sugniaužtas kumštis prakeikdami 
Pasternaką, Solženycįną, Brodskį ir kitus, prieš tai 
net negirdėję nei jų vardų, nei jų kuriniu Atleiski- 

, te, jei mes klystame spėliodami, kad ir to istorinio 
R. L. B. susirinkimo narių dauguma, vienbalsiai pra 
keikusi “Striptyzą”, arba to veikalo nėra skaičiusi, 
arba ir skaitydama nieko nesuprato arba pasitenki" 
tik poros puslapių ištrauka Naujienose-.^ Tad kuo 
įtnąsiškių “registruotų dorovihihkų” fėzdnttėijh ski
riasi huo sovietinių traktorininkų ir komūhfsrihių 
kiaušinių rūšiuotojų? Taigi šia proga telieka pareikš 
ti pastabą dar ir nematomalži tarybiųiaffi ‘‘ffežfiife- 
riuiH, kuris, pritrūkęs išradingumo įdiegė mūsų pat

Kuba siųs karius į Libaną
BEIRUTAS) Libanas. — Or

ganizacijos Palestinai išlaisvin 
U vadovybė paskelbė, Irad Ku
bos vyriausybė suliktu pasiųs
ti į Libaną savo kafiuš, jeigu. 
Jasifo Arafato vadovaujama 
paifeštiniėčnį orgahizačija to 
phpfašytŲ. Iki šit> hietb patyš 
palestiniečiai pajėgė ginti ša 
Vb reikalus nė tik Libane, bet 
ir kitose vietose, tai Kubdš ka
riai Jiėnife; nebuvo reikalingi.
Paiešiinįeeių k^ro vadas Zu

beir ifohsen. pirmą kartą pa
darė panašios rūšies pareiški
mus, kad galėtų sustiprinti pa
lestiniečių nuotaikas. Tas pats 
karo vadas pastebėjo; kad jo
kia jėga, įskaitant ir Jungtinių 
Tautų kariūs, nesustabdys pa- 
leštihiečitį. ’ kai jie nutars įsi

veržti į Izraelio žemę. Libano 
vyriausybė labai nepatenkin
ta tokiais pareiškimais.

SPROGINĖJA VAGONAI
Netoli Nacogdoches vietovės 

Teksase nušoko nuo bėgių preki 
nio traukinio vagonai, kurie 
pradėjo sprogti ir išleisti į orą 
pavojingus garus. •

Įvykis privertė bent trijų my
lių spinduliu evakuoti gyvento
jus. Spėjama, kad buvo vežama 
acetato rūgštis.
Gelbėjimo komandos bijo prie 

sprogstamų bei sprogusių va
gonų prisiartinti, kadangi neži
noma tikrai, kas per cheminės 
medžiagos . buvo vežamos. Ame
rikos chemikai jau skrenda į

Žmonių aukų tuo tarpu ne
pranešama.

Houstoną nustatyti cheminių 
medžiagų rūšį.

ribtihei miniai visiškai nemodefikuotą komunistinę 
toktiką...” (Ten pat.).

Komunistinėje Lietuvoje Meras parašė, komunistai 
specialistai vertino, komunistinėje Lietuvoje ’972 metais 
atspausdino, [ateitininkai Amerikoje išleido, pranciško
nas Andrifekus tūkstantinę davė) jėzuitai Mero gerbė
jams, salę davė, o Bendruomenės Cičėro apylinkė tiktai 
pornografijos puslapius nurodė. Naujas keleivio redak
torius iškeltu faktų nepaneigė, bet tvirtinama, kad Ben- 
ūrtidtftėhėš Čicfero apylinkė ‘‘visiškai nenlodifikubtą kb- 
rhunistinę taktiką vartoja”, keleivis išaugo ant tikslių, 
faktą ir žiauraus humoro, bėt nekreipimas dėmesio į 
taktus if svaidymas nepagrįstų šmeižtų senam laikraš
čiui VargU padės.

NEBUS RECESIJOS •
WASHINffBQN; —m JaV kai- 

kurie ekonomistai pranašauja 
neišvengiamą recesiją, bet ben
drovių direktoriai yra optimis- 

t tiškai nusiteikę. Jie sako, kad 
ekonominės recesijos nebus ši
ais ir ateinančiais metais. Jų 
manymu, ekonomija* turi bė
dų, bet ne taip jau blogų.

v <7*

GERULAITIS — 
TENISO ČEMPIONAS

DALLAS^ — Gegužio 14 d. 
Vytautas Gerulaitis Dalias mie
ste čempionato rungtynėse dėl 
pirmenybių nugalėjo Ė d d i fe 
Dibbs 6-3, 6-2, 6-1 ir tuo būdti 
tapo pasauliniu teniso žaidynių 
čempionu. Priede dar" gavo 
čiempionato tautę if-100,000 dcr 
lerių.

PREKYBINIS BALANSAS

WASHINGTON, JAV fi
nansininkai tikisi, kad nepalan
kus Amerikai prekybos halait 
sas su Japonija pradės išsilyi 
ginti,, nes Japonijbš pinigas 
iiii paskutiniu laiku pabrangb

Esą, brangeshė jena pa
brangins Japonijos ir
būdu sumažins JAV tų gami- 
nių pirkėjų skaičių ii- fffiporlą.

suotojui į namus, nesiderina u jokio slapto balsavimo 
i nuostatais. Tai slapto balsavimo apėjimas, iškreipi- 
, mas, suterliojimas. Tokia rinkinių manipuliacija iš- 
; kreipė balsuotojų valią ir rinkimą duomenų tikrumą. 
| L. B. Cicero apylinkės valdyba ir tokių išdarkytų 
jVII-tos Tarybos rinkimų taisyklių negavo, nors jų, du< 
kartu prašė.

L B. Cicero ir*Marquette Parko apylinkėse Vil
tos Tarybos rinkimai pravesti, buvo neslapti, bet suk
ti, klastoti, apgaulingi, jie skaudžiai pažeidė teisingu
mo dėsnius ir sutrypė L, B. įstatus. L.’B. VII- tos Tary-

griabna L.) rinkiniai buvo pravesti taip, kad juose balsavo vi- 
jsL kas tik norėjo: registruoti apylinkės nariai, ne na- 
.riai, gyvi, mirę suaugę, ncpilnamcčilk balsavo po ke- 
Jis kartus, balsavo iš įvairiausių vietovių* net ir sve
ti m tauriai. .. • >

1

Cicero apylinkėje balsavo 251 asinUb, kurie neis*

kurio pirmininkas būro p-. Našliūnas, statute jiems pa
vestų pareigų neatliko. Cicero ir Marquette Parko 
apylinkių valdybų skundus iš esmės nesvarstė ir grą
žino. .

L. B. VII-ji Taryba nelegali, nes ji išrinkta ne slap 
tu balsavimu, bet klastos, apgaulės būdu. T. B. Vl-ji 
Taryba pravesdama klastotus L. B. VII-tos Tarybos 
rinkimus, nutraukė visus ryšius ir L. B. veikios tęs
tinumą su ta L. Bendruomene, kuri buvę įsteigta 1951 
m. lapkričio mčn. N. Y.

1974 M. SAUSIO MEN. 20 b.
L. B. Cicero apylinkė* valdyba) 1973 hi. kaišsfo 

mėn. 7 d. buvo išrinkta 2-ją metų kadencijos laikota. 
piui. Tii liūdija susi rinkinio pf-ofofrolas, Cičt-rd ftįiy- 
lihkės biuletenis iš 1972 m. gruodžio mėtų 21 d4 ir 
L. B. įstataL

Cicero apylinkės valdyba shvb pasėdyje htiUrė 
apylinkės narių susirinkimą šaukti 1974 m. sausio 
mčn. 20 d. Buvo paskelbta susirinkithtt tfarbdtvarkč 
su pastaba. Susirinkime galės balsuoti ir būti renka
mi į apylinkės valdyba tik registruoti apylinkės Da
riau Pastabos įrašymui į susirinkimo darbotvarke, 
griežtai pasipriešino behdradsririautojų - frontinin
kų indoktrihtioti du apylinkėj Valdybos opozicijos na
riai p. J. Arštikis fr A. Miltinas. Jie teigė ir reikalavo, 
kad apylinkės nariiį susirinkime turi teisę Ualyvauti, 
kas tik nori, visi susirinkimo dalyviai tūri teisę Bal
suoti, būti renkami, dalyvauti apylinke VVMbj disku
sijose, neišskiriant nei .mažamečiui

- (Bus daugtoūi
N*a>aao% CUeaga & HL Wettaesday, May 16,1978

Cicero apylinkėje buvo įrengta antra neoficialiai 
balsavimo būstinė, iš kurios užpildyti balsavimo la
peliai plaukte, plaukė jį oficialią apylinkės rinkimų 
būstinę.

Pasibaigus (Jcero apylinkėje balsavimui, | keli 
rinkimų komisijos nariai pareiškė: “Daugiau nepra
šyk ir mes nepadėsime atlikti tokius nesąžiningus, neš 
varius darbus, kaip šiė balsavimai. Tai buvo ne slap
ti, bet sukti, klastoti rinkimai, mes nenorime daugiau 
matyti tokių apgavysčių, suktybių, tokio farso

Tai ko buvo siekiama, tokiais surežisuotais rin
kimais? Ar vieningos, darnios Veiklos, solidarumo, 
teisingumo ugdymo, L. Bendruomenėje, ar apgaulės 
būdu, nutiesti kelią bendradarbiauto jams - vėikiie* 
siems frontininkams pasiekti savo nei e alias užmačias.

Slapti VILtos Tarybos rihkiittMf turėjo būti vyk
domi p££al apylinkė^ esamų barių sąrašus, bet hė 
tūkstančiai balsavimo lapelių buvo išsiuntinėto, kam 
reikia ir kam nereikia. Tokie surežisuoti rinkimai ae- 
apjungė, bet suskaldė L. Bendruomenę į du frontus: 
valdantieji ir vykdytojai, be jokie respekto, pagar
bos.

Tokių klastotų rinkimų dėka, suktu būdu išrink
ti U B. VII-los Tarybos kartot, neturi jokios, nei juri-

: ANDRIUS JUšKEMčIUS

L. Bendruomenės Suskaldymo 
: Dokumentai

(Tęsinys)

Z Jie visais būdais ir visokiomis priemonėmis 
2 siekia ALTo ’veiklą susilpninti, nutildyti, kad jis ne- 
I pastotų kelio sovičtų okupacijai. Tai koks lietuvis ga-’ 
1 Ii klausyti tokių įsakymų? Tai kas skaldo lietuvių išei-f 
7 riją, kas ardo vfenybę ip negailestingai 
' Bendruomenės pagrindus?
; L. B. VILTOS T<\RYBOS RINKIMAI, 1973 M.
: GEGUŽĖS MĖN. 19-20 D.D.

Triukšmingi L. B. VII-tos Tarybos narių 
mai nuskubėjo negrįžtajnon praeitin, bet jie paliko 
nepamirštfchią klastą, apgatttę* skausteFngą L. B. stis- tėjo teisėj apykntae|c baisuotL Marquette Par- 
kaldymą. Vtl-tos Tarybos riftkirtni tafeįrfchės buvo kai- • ko apylir^ės rinkimų komisijds piridimbkas p. Stasys 
taliojamos po kelis kartus ir dar atbuline data. Tai- Džiugas pašigriė p. BoMienei, kad net 17-ka svetim- 
syklės L. B. Tarybos nariams rinkti turi būti pašto- j taučių balsavo Marquette Parko apylinkėje ir jie visi 
vios, gerai apgalvotos, kruopščiai parengtos, aiškios! balsavo už dr. K. Bobelį. P. Itobelienė, Spaudo^ keliu, 
ir visiems L. B. nariams gerai žinomos ir supranta-1 prašė p. S. Džiugą paaiškinti, kodėl jis būdamas Mar
inos. Tik įpatingam reikalui esant, gali būti kaitalio-1- quette Parko apylinkės rinkimų komisijos pittnlnin- 
famos. L B. VII-tos Tarybos rinkimų teisyklių kaita-’kas, leido 17-kai svetimtaučių balsuoti Marquette Par-' dinės, nei moralinės teisės atstovauti L. B narių dau- 
tiojinu) Pastes — nelegaliu būdu apeiti slhpto baisa-j ko apy linkės rinkimų būstinėje? Jei vyko slapti bal- 
rimo pagrindinius dėsnius ir į naują L. B. VII-(ą Ta-gavimai, tai kokiu būdu, p. S. Džiugas žino, kad tie 
riba/suktu būdu, išrinkti savo frontininkų partijos 117-ka svetimtaučių vIsi’batšavomT’rfF. K7 BdlietįT'Ta- 
ar jų vienminčius asmenis. Apylinkių rinkittių komi- čiati, p. Babelienė jokio paaiškinimo iš p. S. Džiugo 
sijos siuntimas balsavimo kortelių, kiekvienam bal- nesulaukė.

rinki-

guinai.
L. B. Cicero ir Marquette Parko apylinkių valdy

bos pareiškė protestą, priteš stepių rinkimų klastoji-. 
iną ir kreipėsi į L. B. Garbės teismą, kad tokius klas
totus rinkimus suspenduotų.. L. B. Garbės Tbismas,
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Utenos Draugiško Hjaibo susirinkamas 
įvyks gegužes 17 d. 6 vai. vak. Saunų 
namuose. 2417 W. 43 St Fo susirin
kimo bus vaišės

A. BrokeviČtus, sekr.

vwSeKtJA IR MOTERŲ LIGOS 
JINEKOLOGIN1 CHIRURGIJA 

X49 Pulesk. U. (Crowfore 
♦d-cai Buld.. ^ LU 5-6446

DR. C. K. BOBELIS 
HKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5R8W. 696-0533 

*0* V«tl«y Medical Center 
860 SUAAMIT STREET 

-OMJTE S3, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1738 S. Hhnhetm Rd., Westchester, IL. 
V ALA.’ DOS: *3- darbo dienomis ir

kaf antrą šeštadienį 8—3 vai.

TEI------- BE 3-5893 ‘

IML A. B. GLEVECKAS
OYfeVTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE AKTŲ LIGOS 
3907 W»t TOSrd Streo 

pagal šušiearuna.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRlSTAŠ

KALBA LIETUVIŠKAI 
26LB W. H $t. TeL 737-5145

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

Vai. ^eal susitsrūna. xi&a-įta tree!'1“ L"
----. _— ------------ - ---------- ] jn apylinkėse yra 311 LF narių.

(VENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekviena diena BUTINI

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubas rengia žaidimu popietę Ca d 
xr bunco šį sekmadieny gegužės 21 d.

vaL popiet Detrieus-Girėno salė- 
feK 4416 So. western Ave. Nariai ir 
svečiai kvieėtaam atsilankyti. Bus ge
ru dovanų, o po žaidimų kavutė. 

Kviečia Valdyba ir komisija.

Lietuvių Žagarės klubo pusmetinis 
nariu susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 21 d., 12 vai. Anelės salėje, 

‘ 4500 So. Talman Avė. Nariai prašomi 
atsilankyti nes yra svarbiu reikalu 
*r po šfo susirinkimo klubas išeina 
atostogų o reikalui esant kreiptis i 
valdyba tel. 585-5611. Po susirinkimo 
btrs vaišes.

Rože Didzgaiviene, rast.

"Dievas yra d ve šie Ir jo garbintojai
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

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

Viii žino, kad mirtis yra žiauri ir palled* kiekvieną. Ber xur yra ml 
rusieii? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ‘rit- 

mckamai. Rašykite: .
F ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. H.L. 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

yra lik macentas. Jokio cenzo- 
I ria us netari. Lieto vhi Rašytojų 
’Draugijai prašant jau keliolika 
metų jai skirtumą 1.000 dol. pa- 

_ ______ . . , premijos grožiniam
d.OOO dol. LF remia visų pakrai
pų lietuviai.

Iš Detroito V. Kutkus prane
šė, kad 1977 m. Detroite ir jo 
apylinkėse į lietuvių Fondą įsto
jo 10 naujų narių. Viso šiais me
tais detroitieČiai įnešė į L Fon- 
<da 1.875 dol. Dabar Detroite ir

DiLLĖ(>NASSEIBUTIsj^u"e doL
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATAS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrta. 1—4 popieV 
ketvirta. 5—7 vai. vak.
Ofūo SriėL: 776-2880 _ 

Rezidencijos telefu 448-5545

TAUTOS FONDAS
Atkelta iš 2 psi.)

nešę 78.800 dol. Paskutinių lai
ku broliai Mikoliųnai įnešė

4eidinmi. Ji išsirenka Jury’ ko- 
I misija, kuri ir sprendžia leidi- 
inio i>reinijavimo reiklus. Tai 
ir ‘‘Striptyzo” prernijasimą rei
kia ne L Forudą, bet ių sudary
tą komisiją kaltinti.

Dėl svarbių i priežasčių pasr- 
i vėlusi Lietuvos Gen Konsolė 

■’, J uzė Daužvardiene pasveikino 
“mili emerius” linkėjo grėihr 
laiku surinkti kitą milijoną. 
•Prašė veikti į lietuvius, kad jie

V. Butėnas teiravosi, kodėl 
nėra pranešimu iš Bostono, Ca- r i ‘ ‘A x vv4n.u į hviumuj, A.ervi jizr

jlifornijos, Nem Torko ir kitų sudaryty testamcnluS ir

Laidotuvių Direktoriai

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

FELICIJA KUPCIKEVičlLNĖ
6935 S. Maplewood Ave.

Mirė 1978 riL^geguzės 15'd. sulaukusi 79 metų amžiaus Gimuri Lie 
tuvoj, Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno 29 metus.
Palitott nuĮĮū^: 2 sūnūs — Vytautas, marti Virginiia, ir Leopoldas, | 

marti Maryte, 5 anūkai — Rita, Algis, Jūratė, Milda ir Vida bei kiti 
gimmes Amerikoj, Kanadoj ir Lietuvoj.

- * ’ V ' - Trečiadienį, 4:00 vai. p. p.
Kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Penktadienį, gegužės 19 dieną 9:00 vai. rytb bus lydima iš koplyčios 

l Sy P. ManjosjGimino parapijos bažnyčią, po gedulingo pamaldų bus 
laidojama Sv^ Kazimiero Lietuvių kapinėse.

^“CT:i°s Kupdkevičienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą H" atsisveikinimą.

.Zvf? Nuliūdę, lieka:
L Sūnūs, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs
TeL 737-8600.

EUDEIKIS| apylinkių. Buvo atsakyta, kad 
dė? tolimos kelionės ir didesnių 
'Išlaidų nenorima atvažiuoti. Ma
noma, kad tokius pranešimus 
rastu turėtų padaryti.

Rezoliucijų Komisijos Pirmi-,

paskirtų lietuviškoms organiza
cijoms. Priešingai nesant testa
mento, jų turtą paglemžia tėvy
nės okupantas. Jai -gausiai pa
plota.

Suvažiavime, . dalyvavo 1-22

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

nio

luis.

z

z

1 
%

Moving

Apdrausta, parlr’auštymas 
M įvairiu atstvmv.

. aWANaS Vh-tMAS 
1 Tai. 376-1882 arba 37&996 
i

.□kfiiUFKDAS-PROTEZISTAS 
AJwtratai - ^Protezai. Med. ban
dažai.- bpečfth papėlba Lajoms. 
Uirdi NuppbrLv ir L t.

2

PLJBASM Ph*w: TArdi t-llll*354 ^b< HALSTED STREET

MAUJIIHCM, CHICAGO t. ILL Wednesday. May 46r 1973

•fcADMO jfcllitOS VALANDOS 
Vhos programos II WOPA,

If you have a question 'for the Consumers Institute* 
wri* to Ctmmhher Scene, G&fenl Electric Compahy* 
Appliance Perk, WT618,lR>uisvdla, Ky. 40225.
+ --- ... » * v - ***"22

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

— Mrs. E. J. L., Texas
AX Tita use bf cold waler m the wash will not make your 

dryer work longer or harder. What really affects the automatic 
cycle on a how well yodr whsher removes excess water 
from cMdng. (lf they ark extremely <Ta*p dpbn removal, the 
dryersM run longer fb Ury the garments.

Consumer 
Scene

DR VYT. TAURAS 
gydytojas įR chirurgas 

Bendra praktika, spec. MOT E R j lig«. 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL: . pirm, antiad., treciad. 
ir penkt, 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet Ir kitu Laiku 

pagal susitarimą.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ninkas V, Kutkus tarp kiltį pa- LF nariai;. "Per snttižiąyimą j 
įjeidavinių prašė skirti lėšų lie- LF buvo įnešta 3650 dol. 

i'tuviškos spaudos ir radijo va-
įandėlių palaikymui. Z. Juške
vičienė pareikalavo, kad į rezo
liuciją butų įtraukta, kad LF 
nėpremijuotų- prokomumstinių 
ar pArnografinių leidinių. Rezo
liucijų Komisijos Pirmininkas, 
pranešė, kad jis pasitaręs su ki
tais nariai tokio reikalavimo a t-

Dr. K. Ambrozaitis padėko
jęs už atsilankymą nariams, su-: 

uždarė. Suv&žiavi- 
baigtas Lietuvos Hilnnu.

Stasys J aš kėlias

važiavimą 
mas

TERORISTAI 
MIRŠTA S-BlDO

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

24M W»*t 63rti St, Chicago. 11 J. 6062$ 
FRosp^t 4-SQ84 

j ■ i -ifni rTMK.T -į - rr-- —i 
« Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GEL1NYČIA 
WEST č>jrd STRĖ'Et 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Driship 
' • krautuvė, .

... .THE DAISY STORE 
9918 Southwest. Hwy Oak Lawn 

Tel. 499-ŪK.

PERKRAUIsYyWAi

MOVING
LeMirmri — jporavda 

i^MAKAWA 
k. I^erIėRa^ 
TeL WA 5-8063

Lietuvip kalb*: kasdien nuo pir- 
knadienio iki penktadienio 3:00 
•—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8^0 ild 9:3U 

VaL rytb.
. zAl<fbHb bmAnrt

HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

YlV

sisako įtra&ti.. Jvyko tarp L KUI-A.LUM^.UR,-Malazija,— 
Fondą ginančių ir neginančių l Malazijds policijos pranešimu, 
“aštroko” pasisakymų. V. Ka- *5 teroristų mirė badu 
mantas pareiškė, kad esą ir

MARION A. STURONAS

maz-
daug 60-ties mylių nuotolyje

priešingų nuomonių dėl laidi- sostinės, kai policija ken- 
tinkarfitimo, tregu ponia l akavo 2,000 svarų ryžių ir kai 

mano. Wrmiriinkaujantis leido Dukirto maisto pristatymo ke-
Visiems pasisakyti. Po .ginčų dr. 
G. Batukas paaiškTiYo, kad jau 
spamioje buvo tašyta, bėt Jis — Fordo bendrovė nutarė 
dar kartą 'pžtėiškina, kad LF .jo-' pakelti kiekvienam naujam au- 
kiū leidinių neprimijuoja. -Jis i tortobilini karną $91.

Pagal tėvus Petraitis
Gyvenusi Chicago, Iflinbis

Mirė 1973 ūietū; gegužės mėn 17 dieną, sulaukusi 78 ihėtą amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės aps.

Palaidota Šv. Karimlero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę; duktė Eleanor Mohbrek, jos.vyras Thomas, sūnus 

Lebn^ .jo žmona J.ohanna, 6 anųkai — Thomas, Richarl, Robert ir Ro- 
tiMd Mohorek.'Michael ir Mark Sturonas bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Ltefavoj iikb Seserys — Anelė Petraitis šu šeima ir Mar-

. 'cella Grinius su^šeima.
Kviečiame visus giminės, draugus ir pažįstamus prisinųnti Marion 

Sturonas savo maldose. Mes Tavęs Mūsų Brangiausibli Mamyte, nie
kuomet neužmirsime.

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

‘ ~ Nuliūdę Jiefca:
Duktė, sūnus, anūkai, seserys.

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Orchard-fresh is the perfect description for the Red md 
Golden Delicious applet from North Carolina, because thatrg 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year’s really good eating apples to come to market and <re 
available from August through October. . , .

North, Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. *fhe flavor Comfcipation is hver- 
wheTminftr good, savory yet lighftt^d by fFesh apples in 

eh. TVy a change-of-pace main dish at your table.
Fresh Carolina Apple Quiche

pound bulk sausage
cupxhbpped freA z- 

omon
teaspoon dried leaf 

thyme .
Red Delicious apples, 
pared, cored and cut 
into 1 /2-frich cubes 
(1 1/2

Tn taT^eMflJet criok tausage, 
h la ow ned and onion b tende 
from heat; drain off aXcMfrjfet. * 
juice and sugar. Add prepam! sai _ 
ergs and creem; mix weR. LH4^ n 9-iheh reiche Or 
plate with pdstry. Ttra nppfe mature ihto’dtah.BAe in 350 
oven 40 to 45 minutes, or until cuatard is saL Let stand 10 
nrinotes before cutting to nerve.

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

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

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

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

Ciicagot
Lietuviu
Laidotuvių
OirtKtorių
AMociacijos

AMBULANCt 
PXtARNXVL 
MAS OfEttA 

IR NAKTL
* <.

fŪ'Rlk.B 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

TOMAS m LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arde 744*1

BUTKUS - VASAITIS
44t> So. 50th Ave^ Cicero, £11. Phone: Olympic 2-1UO3
_ - -... - ~

PETRAS BIELIŪNAS
*3« So. CALIFORNIA AVE. Phows: LAftyeUe Mitt

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAnfo 7-1138-1137

Į U 
r % 
f %

tablespoon fresh lemon 
juice

tablespoon sugar
cup <2-btftcea>aJrredded

eggs, beaten
2 rwpslighterHhTrbrMilk 

Pwtry for smgte-erust

I >rt> concerned about balancing the temperature in th. 
refrigerator and freezer of my new model TBF16STD. How 
bah I Veep the ice cream hard without freezing the kttuce?

-Mr». P.R. J., Ohft>
Yaur>i1riįtratorffrevter\^VM edntroh. Try setting the 

fre^t fMį tection at "S"ant the freezer at "C". If thudoetn't 
give the temperatures you want, set the fresh food at 7 or 

■ a4d Ėbf 5D”. Allbw at least 24 hours for the
tetting ehirtte to bring about the temperatures you wish. 
Experiment iMHl you^M the settings that keep your foodrtH 
you want them.

STEPONAS C. LACK n? SūNCS
(LACKAWICS

2424 WEST 69tn STREET Republic 7-121*
Z314 WEST 23rd PLACE Vii tini* 1-WH
Tli)28 SOUTHWEST HIGHWAY. PaJoa Bilta, VL 974-441*



BENDL’OMENĖS SEIMAS

2625 West 71st Street

CICERO

lefonuirenumeratą, taupydamas laika Ir

Respub
Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

panaikinti
r'Wu vartojimą

Adresas

APNUODYTI DARBININKAI
Pavardė Ir vardu

Adresu

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Platinimo vajaus 
finlmui nemokamai

Insurance, Income Tax

351 W. 63rd St TeL 436-787b

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Ramentai

|>n Frank ZtpoUs 
Bogy, W.vsm St 

GA 4-M54

LAIKRODŽIAI !r BKANG1NYMS

Pardavimas ir Taisymas 
2M4 wist wth rrtirr •-

TvMj UpoMlc 74941 •

RENTING IN GENERAL 
N u a m o «

— Emil/ja Gorėnienė iš St. 
J etrsburg, Fla., atvyko Chica- 
gon ir apsigyveno Marquette 
Parko apylinkėje. Mykolas Vit
kus rš Surfside apsigyveno Bay 
Harbor Islands, Fla. Jonas Tijū
nas iš Chicago* pietvakarių ap
sigyveno savuose namuose, Mar 
quette Parko apylinkėje. Dabar 
tinis jo adresas yra 7132 So.Tal 
man Ave., Chicago. ,IL. 60629. 
Jonas Rėklaitis iš Brighton Par 
ko apsigyveno Gage Parko apy
linkėje. j

-jt S. Karvelis iš Michiana apy
linkės, New Buffalo, Mich., la
bai gerai vertina J. Talalos su
rinktus Lietuvos pavergimo do
kumentus, spausdinamus Nau
jienose. Jis rašo* kad jei būtų 
leidžiama apie tai knyga, tai jis 
tuojau ją užsisakytų.

— Gegužės 27 * dieną šaulių 
namuose LŠST centro valdyba 
rengia pobūvi, kurio visas pel
nas skiriamas Romo Kalantos 
paminklo statybos fondui. Pro 
gramą atliks Algirdas Brazis.

NELAIKU ATSIRADO
KINIJOJE

Varnelio pre- 
lianai Ine. 

71st< st;. Čikagoj III.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS LŠS1MOKĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tol. 927-3559

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI -

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujienas skaitytnjana.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidentinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd.,. T ' " „ — 't— -------—■ — < - -
trijų dienų atostogas dviems asmenims.
i
žaidimų

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir‘mūsų namus* 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo,. atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos'bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ‘ ‘ * <

Visuomenė prašoma Šį kilnaus 
tikslu renginį paremti gausiu 
savo atsilankymu. ____ _ t -

Naujienoms reikalingas \ - J
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Jei žinote asmenis, kurie; 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- Į 
Some atsiųsti jų adresus. Mes r 
jiems siusime Naujienas dvi sa-{ 
vaites nemokamai.

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 
Kedze. $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. i

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
Parke. 1

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 žemės. Daug gerų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
S45,000.

M. i 1 M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankaL

N*mai, Ž#mė — Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Pavardė ir vardas 
t .
Adresas —------

. Prie Halsted ir 18-tos vidutinio 
amžiaus moteriškei išnuomojamas 
švarus, ramus kambarys su teise na- 
ulotis dideliu butu, šiluma, virtuve 
ir vonia Telefonuoti savininkei 

FE 3-1283. č

CHOCOLATE DIPPER
EXPERIENCED

Full or Part time near north location.
Call 939-6200

< « Kazys Mačiukas 
SLA 6-ošios Apskrities 

pirmininkus

HELP WANTED — MALk 
DarbiuInfcv Reikią

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

šeimininkė p. Pečkienė. Gros A. 
Markausko Orkestras. Auka 
10.00 dolerių. Laukiame.

Rengėjai

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas <

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

D t MRS IO •
52—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

TIktil $9t puntMfltri .utomobHI. 
liability »pdr.odlm*« pantinlnkatm

Kreipta
A. L A U R A I T f S % ;

4M5 »•. ASHLAMO AVIT.-.-.'

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

— Redakt. Juozas Pronsk us 
atostogavo Floridoje. Pabuv 
vęs porą savaičių Gulport apy
linkėje prie St. Petersburgo, va 
kar grįžo pailsėjęs ir gražiai 
saulėje nudegęs.

— Chicagos Dėtuvių Moterų

linkės.
Zuzana Juškevičienė, žinoma 

spaudos darbuotoja, organiza
cijų veikėja, “Bendruomenės 
vagos” skyriaus “Naujienose” 
vyriausia redaktorė, sutiko atli
kti daug pareigų LB pavasari
niame baliuje gegužės 27 die-

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

v~ American Travel Service Bureau 
S* ^es^trn Ave^ Chicago, UI. 60643

' TeleL 312T 238-9787^ v
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me ktijonių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 
macijas visais kelionių reikalais. \ .f

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
ŠUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

- nuomininkui
4243 W. 63rd SL, Chkasa 

’ TeL 787-0600.'

Cosmos Parcels Express Corp.
MARGURTTI GIFT PARCmjl SIRVKI 

OM W. m It, Chiea^a, HL — T< WA 
mj U. bUtowf Cblcetft. WL itMM. — ToL X9443M

V. V A L A 14 T I M A €

• Iš anksto be raginimo prai 
mažindamas susirašinėjimo išls

Pavardė Ir vardas_________

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARU A N0REKIEN1 

2W8 Weti IKh SU Chicago, HL 10629 • TeL Wa 5-27Ž7 

DMvfU rOite |vclHv RvMv.
MAISTAS II EUROPOS MNDtLiy.

Atkelta iš 3 psl.
Vilniaus pavilione bus bus 

pardavinėjama lietuviški, val
giai, suvenyrai ir vakarais vyks 
Lietuviškos meno programos. 
Pavilionai atidaryti nuo 6. v. 
vak iki 11 v. v. Vilniaus paviln. 
ruošia KLB Toronto apyl. val
dyba. t- .

Birželio 29d., ketvirtadienį 
po piet, Kanados Lietuvių Jani 
nimo s-ga organizuoja laivu ek
skursiją po Antario ežerą. No
rintieji dalyvauti, registruoja
si pas iškilos vadove D. Juoza
pavičiūtę, tel. L-416'767-6537.

PLD metu organizuojama 
Royal York viešbutyje kanadie
čių lietuvių dailininkų meno pa
roda (4).

Liepos 1 d., šeštadienį, S vai. 
vak. RoyaL York viešbutyje.

Convention Floor įvyksta Di
dysis PLD Susipažinimo Vaka
ras, šokiai. Convention Fl.. auk
štas talpina apie 300 svečių. Bi
lietų kaina - $8.00. (4)

Liepos 1 d.; sekmadienų, tuoj 
po dainų šventės, Royal York 
viešbutyje :įvyks užbaigiamasis 
PLD banketas ąp ^cialia ir me
no (trumpa) programa.

PLD ; metu bus platinama 
sporto ir Dš suvenyrai, ženkli
ukai ir kt. ,

PLD . informacija veiks To
ronto Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor st ir tel. 1-416-533-9030. 
1-416-532-2911.

.WASINGTON, D.C. —žemės 
j-kio departamentas praneša,! 
kad ateinančiais metais bus rei
kalaujama paruošiamuose kum
piuose rūkymui nebevartoti 
:iek daug sodos nitratų, kurie 
dabar buvo vartojami apsau
gai kumpių, kad negęstų.

Tuo pačiu sodos nitratas su
teikia kumpiams rūkyto kum
pio kiek salsterį skonį. Bet ty
rinėjimai parodė, kad sodos ni
tratais “pagei'niotas’’ kumpis iŠ 
Šaukia žmogau* kūne vėžį.

B “LIETUVOS AIDAI”
H, KAZE BRAZDZlONYrt, -

PROGRAMOS VEDRJA
J/ W0PA 1490 AM Frt ai 9:30—10:00 p. m.

WLNH 106.3 FM Sal. at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st StrtGt, Chicago, Illinois 60629 

T»M. - 778-5374

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
/jpv P*1 Tlentutell f f AA UetavJ talHslnka

Chlofifojp iidniSf

^bLnormana 
įfj^jURŠTtlNĄ

263-S82g 
rl (į» taigos) r 

677-S4S9 
(bato)

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

MARQUETTE PARKE: didelis mū
rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, $37,500j

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

— Giliaro Urbonu - leidžiamo 
laikraščio “Si>eak Up“ balan
džio numeris praeitą savaitę 
atėjo pas JAV skaitytojus. Ja
me vis daugiai! ir daugiau kon
centruojasi laisvės kovotojai, jų 
organizacijos, prieškomunisti- 
niai veikėjai, jų grupės if pa
vergtų tautų kilmės amerikie
čiai bei kanadiečiai. Leidėjas 
kviečia visus tautiečius paremti 
darbą užsiprenumeruojant " šį 
mėnraštį anglų kalba. Metams 
kainuoja $7.50, gi paskiras nr. 
75 centus. Adresas: Speak-Up, 
P.O. Box 272, Station B, Toroų- ‘ . . . _ . ...
to. Ont. M5T 2W2, Canada. | nndus llhn<>ls Technologijos m 

5 • stitute.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipia# I visus skaT 
Mojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį Užsiprenumeruojant, tikslu-sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos iidvijos 
taip pat pavergtos Lietuvos Sos-žrtonių gerovei, -bendnnote Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybes atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso. . -

MACHINE HELPERS 
DAY SHIFT

į . $4.85 to $5.05 per hour * 
Plus Bonus 

NIGHT SHIFT
$5.10 to $5.30 ner hour 

Plus Bonus
No experience Necessary 

Will train. Company paid major med
ical, health & life insurance, pension 
plan. Clean .& heated working con
ditions.

APPLY IN PERSON 
NATIONAL STEEL SERVICE 

CENTER, INC.
2424 Oakton St., 

Evanstdn, HI. NAMUS . į
- IR VISKĄ NAME }

Telefonuoti: -«
523-9367 arba _ 737-0397 1

ALEKSAS --

Be to, ji bHotekai 5 tomus Lietuvių En- 
anglų kalbą ciklopedijos anglų kalba. Enci

klopediją dovanojo Antanina ir

vlĄ-Srvįsur Lietuviai (ės) 
kviečiami atsilankyti i PLD To
ronte. r’ •

Visi laukiami, būsite priim
ti Lietuvišku nuoširdumu ir 
svetingumu.

Organizacinis Komitetas

• Užsakau* Naujienas kaip dovaną savo ____
yra naujas skaitytojas. Priede —_____ doLI ■■
Pavardė Ir vardas _______________ ____ ____

j Siuntiniai l Lietuvi 
ir kitus kraštus

?. NEDZINSKAS, 4045 Archer Av. 
Chicago, UI. 60632. Tel. YĄ 7-598C

► Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus _______  doL

Jonas Vaičiūnas, pubticistas 
ir žurnalistas, LB Marquette 
Parko Apylinkės Vaidybos pir- 

Įmininkas ir CV narys ipforma- 
Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reima rezervuou vietas f ei jai, dalyvaus LB pavasarinia- 

—prieš 43 - 60 dienų. ___ j • me baliuje Ciceroje,. ir kartu
visus marąuetteparkie- 

ėius atsilankyti

MANAGUA (AP), — Xikara- y 
guos darbo ministerija praneša, f 
kad purškiant medvilnės lau- W
kus skysčiais, naikinančiais 
medvilnės kenkėjus, apsinuo^ 
dijo 800 darbininkų, o 25 dar- t fl
bininkai mirtinai nusinuodijo. _
c — fcfACjif Noi, CKrctao gr imWadnfld&]rt )4af 1978

, kuris

2417 W. 43 St. Chicago, Ill tiekalais padengs stalus žinoma 
Narių dalyvavimas yra būti
nas. Kviečiame visus geros va 
nos lietuvius susirinkime 
gausiai dalyvauti.

Įėjimas visiems laisvas. P< 
visko bus kąvutė.

- Ą. Abraitis 
Apylinkės p-kas.

SLA 6-osios Apskrities suvažia
vimas, o po.td 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, DI. •

Kviečiami SLA Kuopų atsto? 
vai ir valdybos iš Illinois, Indi
ana ir Wisconsin šioje konfe
rencijoje dalyvauti. Tariame 
būtinų ir svarbių reikalų, suriš
tų su organizącija aptarti.

Susirinkime dalyvaus SLA; 
prezidentas Povilas Dargis.

Prašome Kuopų atstovus pra
nešti Kaziui Mačiukui, 2p49 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, tel.: 
776-3140 kiek narių dalyvaus..

Bus aptarti vajaus ir k|ti SLA 
reikalai. , i

Aktualūs Kupletai -į- ^šių die
nų negerovhi šyptelėjimai,įbus 
padainuoti LB pavasariniame 
baliuje tam reikalutj: šubrgąnį- 
zuoto seksteto. Kas parašė ku^ 
pietus, sužinosime tik atsilankė 
į pobūvį šv. Antano parapijos 
salėje. -

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
1 tvarkaraštis Jau paruoštas.' DėĮ. 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kiela, 6557 S. Talman, Chirago, 
ĘL/60629: TeL 7^1717. į
—. JAV (R.) LB Brighton'ftr 
ko apylinkės, valdyba . šaūkž^ 
visuotiną mėtinį narių. susįrii 

: kimą,‘ kuris įvyks >1978. 5.J 2L 
•2 vaJ. popiety šjftdių: Namuėse,

" •* " . ‘į - *
T 71 ft* įę ‘ j-~vn j iĄ~

— Dail. Audronės Šimaitytės 
keramikos darbų paroda ‘jos Te 
ra-94 studijoje buvo sėkminga. 
Daugelis darbų yra ne tik me
niški, bet iir taktiški kasdie
niam bei šventadienių naudoji
mui. šiam darbui j r yra pilnai 
pasiruošusi ir sąyo^ studijoje 
moko pradedančiųjų ir pažengia-Į klubas Įteikė Baltųjų Rūmų bi- 
šių keramikų grupes, 
pakviesta dėstyti 
Miesto kolegijų suruoštuose;!^ ‘ ‘ ’
kursuose prie šv. Kryžiaus ligo- Albinas Repšiai iš Bellwood apy 
ninės ir moko keramikos pag

ijjfęrmarij^s ^kyr, vei-l HKALTHY FOOD restoranui, 
esančiam 3236 So. Halsted St., 
reikalinga patyrusi padavėja. 
Prašome kreitpis 326-2724 te
lefonu. ’ * .
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- į Lydekų Balius
Cicero lietuvių žvejų ir Medžį

i WASHINGTON, — Respub- 
jlikonas senatorius. W. Ę. Mi- 
jchel sako, kad prezidento Car- 
įterio patarėjo kelionė į raudo- 
nąją Kiniją yra netaiku parin- 
kta. Patarėjui Zbigniewo Brz- 
jzinskio pasiradymai Pekinge 
igegužio 13 d. sutapo su tauti
nės Kinijos prezidento inaugu
racija. Sutapimas gali būti su- 
tp ras tas ir aiškinamas JAV no- 
jras apleisti tautinę Kiniją ir su- 
Isidraugauti su raudonąja.

Po susirinkimo bus draugiš
kas pobųyis ir kavutę su prie 
4c. Ląųkšiinė-’ r

prašau tiuntiuėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
lokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas_________ '______*---------------- -------- ------

2& kL Lietuvių Veteranų salėj (, 
l<i4 S. .49 Cicero, IR >
įn^š. - j ■’

Pradžia* 8 vaf.; vąliaro. Salt; 
- ir šiito vakarienė. - Lydekos pa •

BEST THINGS IN LIFE

iš anksto — prieš 43 - 60 dienų.
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