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UŽ ŽMOGAUS TEISES FIZIKAS 
ORLOVAS GAVO 1 METUS

Komisija kova su 
naciais

Milicija buvo- suėmusi fiziką Sacharovą, bet 
po penkių valandų vėl paleido C

MASKVA. — Skaitant užsienio korespondentų pranešimus 
Jš Maskvas, Sovietų imperijos rėžimas labai “vykusiai“ sugeba 
vykdyti Brežnevo pasirašytus Helsinkyje aktus praktikoje.

Kremliaus ponų įsakymu ' be 
atodairos suiminėjami disiden
tai, teisingai ir. kišami į Gulago 
kacetus.

Gegužės 18 d. Maskvoje sure
žisuota teismo komedija nubau 
dė žmogaus teisių ir laisvės gy
nėją, žinomą pasaulyje fiziką 
Jurį Orlovą; kaip jau Naujieno
se rašėme, nubaudė septynius 
metus iškentėti sunkiųjų darbų 
Gulago kacete ir išbūti penkis 
metus be pilietinių teisių trem
tyje — ’kokiame nors Sibiro už
kampyje. . x ,

Suėmė Nobelio premijos 
laureatą

Antras įsidėmėtinas Helsin
kio akto; žmogaus teisių ir lais- 
vės triuškinimo pavy^ys Sovie 
tų imperi joje- yra Nobelio pre- 
mijo& laureato fiziko Andrejaus 
Sacharovo' suėmimas netoli tei
smo rūmų Andrejų Sacharovą 
ir jo žmoną Maskvos milicija su 
ėmė, kai jis norėjo įeiti į teis
mo rūmus'pasiklausyti teismo 
sprendimo, nubaudžiant fiziką 
Orlovą. Remiantis Sovietų vei
kiančias ^statymais, Maskvos 
mflfcija neturėjo jokios- teisės D 
ziko prof. Sacharovo ir jo žmo- 
no»?nėįtestią teismo rūmus.

‘ Sacharovas su žmona, milici
jos tempiamas į žalią kalėjimo 
trokfclį, dar spėjo susukti “No- 
helio premija 'skirtina fizikui Or

Vėliau Sacharovo uošvė 
pranešusi korespondentamsjcad 
Sacharovai milicijos buvo išlai
kyti kalėjimo penkias valandas

Lasvės ir žmogaus teisių gy
nėjas Sovietų imperijoje And- 
rėjus Sacharovos dabar yra su
laukęs 56 m. amžiaus. Iškėlus 
jam laisvės vėliavą Sovietijoje, 
jis Kremliaus rėžimo buvo iš
mestas iŠ darbo ir dabar gyve- 
na vargingai nuolatinėje mill-. 
cijos priežiūroje, apsuptas sėk
lių.

..Fiziko Orlovo teismas, -
-i ■ < y—

’ Kremliaus ponų rėžimas pra
dėjo laisvės ir teisių gynėjus 
triuškinti tuojau diktatoriui 
Brežnevui pasirašius Helsinkio 
^ctus. Aukščiausio laipsnio pa-

sityčiojima iš žmogaus teisių ir 
iš Helsinkio aktų pasireiškė šio 
mis gegužės mėnesio dienoms 
Maskvoj, fiziko Orlovo teisme, 
kai teismas nepriėmė Orlovo liu
dininkų, kai nedavė jam laisvai

KALENDORfiLIS

Gegužės 20: Alfreda, Bernar
dinas, Augmantė, Argėla, Erd

vilas, Eidimantas.

Gegužės 21: SV. Trejybė, Vik

torus, Valentas, Vydmrnė, Pui- 
kfe, Vaidevutis.

gintis, kai speciali mlicjos at
gabenta 50-tes asmenų grupė 
teisme šaukė ir triukšmavo, kai 
visi korespondentai ir pašaliniai 
asmenys/ liet artimiausi teisia
mojo draugai buvo išmesti iš 
teismo posėdžių salės.

Fiziko Orlovo žmona, išeida
ma iš - salės pasakiusi: “Viskas 
dėjosi, lyg būtų surežisuota ko
medija Teismo sprendimas Jau 
iš anksto buvo suredaguotas“.

Teismui skaitant bausmės 
sprendimą — Orlovas pasiliko 

Kramus^bėtv JoTpSmųjų vėdyBlt 
25 m. sūnus Dimitrijus sušuko: 
“Tėve, Jūs laimėjote bylą.“ Tuo 
met milicija*jį išvedė iš teismo 
sailės.

Nubaustojo fiziko Orlovo žmo 
na, disidentas Vladimiras Sle- 
pak ir kiti nubaustojo rėmėjai 
susirakinę rankas prie teismo 
rūmų, ėjo toli gatve prie savo 
automobilio. Jie šypsojosi nu
galėtojų šypsena ir išdidžiai kė
lė galvas. Milicija juos sekė ir 
filmavo. *
; 15 mėnesių nematytą Orlovą, 
jam sėdint izoliuotame kalėji
me, vedant jį milicijai iš teismo 
rūmų į kalėjimo uždarą troke- 
lį, apie 100 susirinkusių žmonių 
minia pradėjo šaukti: “Jura“, 
Jure“4 Milicija pradėjo kaukti 
sirenomis, kad nutildžius minios 
šauksmą.

Nubaustojo fiziko šalininkai 
minioj dalino korespondentams 
disidentų paruoštus motivuotus 
lapelius. „

^Nubaustasis Orlovas, kaip 
ir Sacharovas^ yra fizikai. Jie 
abu įsteigė disidentų grupę Hel 
sinkio aktų vykdymą ir žmo
gaus teisių bei laisvės mindžio
jimą sekti Sovietų Rusijoje, ku 
riuos tuojau pasekė okupuotų 
tautų ištrošgusių laisvės.

Kolonizuoja užimtą 
sriti v

Tgl Aviv. — AP žinių agen
tūros pranešimu, Izraelio vy
riausybė yra apsiprendusi ko
lonizuoti vakarinį Jordano upės 
pakraštį, kurį yra paėmusi 1967 
m. karo metu.

Daugiau kaip 50,000 žydų ko 
lonnizuoti Jordano pakraščiais 
jau svarsto Izraelio vyriausy
bės | kabinetas. Kolonizacijos

Telavivas, Izra?lis. — Tarp
tautinis viso pasaulio žy^ų kon 
gresas, pasak Čikagos biznierio 
Philip M. KJutznick, suorganiza
vo specialią komisiją, kuriąs- už 
davinys kovoti su naciais ir an
tisemitizmu vakarų Europoje ir 
kitur pasaulyje.

Kovodama su neonaciais, žy
dų komisija naudosianti naują 

' techniką, bet kas ta per techr 
nika,tai Klutznick nepaaiškino. 
Tiek t’k pasakė, kad ji palaikys 
tamprius ryšius su Europos vy
riausybėmis. .

Esą, x n ^nacizmas iškraipo 
istorinius ' faktus, neduodamas 
visiškai teisingo žvilgsnio į 
antrojo pasaulinio karo metu 
sudegintus, į Holocaust.

Neonačištų grupėn žydų kon
gresas įskaito ir Anglijoje vei
kiančią organizaciją, vadinamą 
British National Front.

Mafija veržiasi j 
"sveikirtoK'htzTii

WASHINGTON, D. C. —Sen. 
Sam Nunn sako, kad mafija,po- 
grindžio biznierių grupė, sten
giasi į savo rankas perimti svei
katos ir ligonių priežiūros “biz
nį“, pasivadinusi Sveikatos 
Priežiūros Organizacija.

Pasak senatorių, tai būtų ge
ras “biznis“, kadangi valstybės 
iždas tam tikslui, sveikatos prie 
žiūrai, išmoka per metus nema
žiau 500 mil. dol.

Rasti Chaplino 
palaikai

LUZANA. — Prieš 78 dienas 
buvo iš kapų pavogtas Chaplino 
lavonas. Gegužėj 17 d. Šveicari
jos policija palaikus rado prie 
Genevos ežero, paslėptus viena
me javų lauke.

Du Charlie Chaplino palaikų 
vagiliai — vienas lenkas ir vie
nas bulgaras — yra Jau Šveica
rijos policijos suimti.

Pabrangs dujos ir 
elektra

WASHINGTON, D. C. — Vie
šųjų įmonių priežiūros tarny
bos direktorius Warren Fried
man pareiškė, kad kongresui 
priėmus naują viešąsias įmones 
reguliuojantį įstatymą, dujų ir 
elektros kainos pakilsiančios au 
tomatiškai.

Elektra tuojau pabrangsianti 
15%. o dujos—22^. i

12 metų kalėjimo 
už heroino įvežimą
WASHINGTON. D.C. — Wa-

Plėšrūs j žvėrys, jeigu jie n? alkani, tai žmonių ir žvėrių__
puola. Getą? priėdęs liūtas sutinka pasivažinėti gatvėmis kartu 

nuolat ų^fpenėtpj a. žyėrys-pupla^.kai jiems^susicaro -pavojus* 
Paveiksle matome liūtas buvo vežiojama s 'Kalifornijos miestelio 
gatvėmis. Savininkė būto nebijo, bet praeiviai nesijaučia sau
gūs. Policija draudžia plėšrius žvėris vežioti gatvėmis.

ne-

NERAMUMU BANGA KOLUMBIJOJE
BIGOTA. — Sąryšyje su pa

siruošimais prie Kolumbijos pre 
zidentinių rinkimų, kurie įvyks 
š. m liepos 4 d.,kraštas pradeda 
nerimauti. Jame vyksta nepa
baigiami streikai, demonstraci
jos gatvėse, peštynės su polici
ja ir beveik kovos kalnuose su 
kariuomene.

Vyriausybės ministeris Alf
redo Araujo Grau gegužės 15 
d. pareiškė, kad pogrindis pla
nuoja suardyti vidaus krašto 
tvarką ir sutrukdyti preziden
tinius rinkimus. Pasak minis- 
terio, agitatoriai profesionalai 
yra atsakingi, kad krašte vyks
ta suirutė.

Neramumai ir riau 
sės Laose

BANGKOK. — Pasak “Exel- 
sior“, Laoso valstybės radijo 
pirmą kartą pranešė, kad pro
vincijose raudonosios Kinijos ir 

1 Vietnamo pasienyje vyksta ne
ramumai.

Krašte paskelbtas apsaugos 
stovis, bet darbininkija ir netur 
tingoji masė nerimauja. Jie 
skelbia rinkimų boikotą ir, kaip 
“Exelsior“ rašo, deginama gat
vėse automobiliai, pjaustoma 
jų padangos ir užblokuojami 
keliai. Esą.t ūkstančiai trokų ir 
automobilių užtvindė Bogotos

yra ddžiausia bėda.

Nedarbas arba bedarbystė 
yra tik antro rango bėda. Esą, 
pranykus infliacijai, lengviau 
būtų galima susitvarkyti su be
darbyste.

Energijos reikalai, amerikie
čių nuomone, yra tik trecios ei
lės k Jausmas.

apylinkėje kelius ir pačios sos
tinės gatves. Jie negali judėti 
subliuskusiomis padangom!s.nes 
padangų orą išleido sulindę į 
padangas vinys, kuriuos išbar
sto naktimis pogrindis ir mies
to padaužos. Miesto nuošalesnė 
se gatvėse automobiliais kurie 
dar gali važiuoti, apmėtomi ak
menimis.

Bogotoje tokių “padaužų“ 
jau yra suimtų daugiau penkių 
šimtų. Jie visi bus teisiami ka
riuomenės teismo, kaip reika
lauja krašte įvesto apsaugos 
stovio įstatymai.

Saulė teka — 5:27, leidžiasi 
—«.-€7.. .

r*li lytt.-
• ’ * z

programą išdirbo Izraelio ka
riuomenės viršininkas maj. gen. 
Avraham Tamir.- Tai praneši 
taipgi ’ Izraelio radijas.

šhingtono teismas heroino šmu 
gelniką nuteisė 12 metu kalėji
mu ir' priteisė sumokėti 15.000 
dol. baudą. ; • '

BELGU, PRANCŪZU PARAŠIUTININKAI 
NUSILEIDO ZAJRĖS AERODROMUOSE

Kubos diktatorius paskelbė, kad Kubos kariai 
žjidz I suJizjoAisį olnoAAĮopau

K1NSAŠA. Za.re. — Ketvirtadienį atskrido Belgijos para
šiutininkų kuopa. Ji atvyko paruošti vietą kitiems traHSjxirto 
’ėktuvams. kurie atneš daugiau kovai pasiruošusių para
šiutininku v ,

Oficialiai skelbiama, kad at
skridę parašiutininkai bandys 
išlaisvinti Belgijos piliečius, už 
attikusius Katangos provincijo
je. ‘

Už poros valandų nusileido 
prancūzų parašiutininkų dali-
nys. pasiruošęs kovai savo pilie
čiams apginti. ’Prancūzai bijo, 
kad kas neatsitiktų su prancū
zų piliečiams, vadovaujantiems 
Įvairioms pramonės šakoms ir j 
prekybai. j

Penktadienį i Zairę atskrido 
.kiti prancūzų kariuomenės dali- 

j niai, kurie rūpinsis ne tik Pran- 
icūzijos piliečių saugumu, bet pa 
tars vietos vyriausybei, kaip 
lengviau apsiginti nuo įsiveržė
lių iš Angolos.

Vakarų Europos" kariai jau 
rado Zairėje Amerikos parašiu
tininkus. pajėgusius surankioti 
daugumą Amerikos piliečių. sa-|

Nesumažins social, 
draudimo mokesčių

WASHINGTON, D. C. At
stovų konjiteas. kuris pereitais 
metais buvo nubalsavęs padidin 
ti socialinio draudime
ir šiais metais buvo nusprendęs 

įjuos sumažinti, dabar vėl 21 bal IV ’
“ j ų. prieš 16. nuprendė socialinio 

draudimo mokesčių nesuma
žinti.

Atstovų Rūmų pirmininkas į- 
spėjo komitetą, kad prez. Car- 

> teris nepasirašysiąs jokio Įsta
tymo pakeitimo, kuris sumažin
tų socialinio draudimo mokes
čius. Tas ir. nulėmė, kad 
tetas /Savo ankstyvesni 
dimą pakeitė.

Komiteto nutarimu, sociali- 
vo laiku gyvenusių šaba provin!nis draudimo mokesčių pakeiti' 

ir ėjusių -įvairias parei- mo nebūsią 1979 ir 1980 me- 
tik tais Bet didelių mokesčių opo

nentai visdėlto nenusimena ir 
mano, kad jiems pavyks mokes: 
čius sumažinti.

koini- 
spren-

Esą, vyriausybės pasiusta ka
riuomenė sėkmingai kovojanti 
su “banditais ir vagiais, kurie 
ardo tvarką ir ramybę“.

Kas tie “banditai“ ir kiek jų 
yra — radijas neskelbia.

Infliacija - didžiau 
sias rūpestis

WASHINGTON AS, D. C. — 
Daugiau kaip 54% visų ameri
kiečių pasisako, kad infliacija

Alkoholizmas yra 
paveldimas

1

cijoj.e
gas. Tame skaičiuje buvo n 
papravstų darbininkų, mūrinin
kų. bet ir misijonierių. bandan
čių atnešti daugiau šviesos skai 

Ityti ir rašyti nemokantiems vie 

tos gyventojams.

Amerikos, belgų ir pranūzų 
karių pasirodymas Zairėje labai 
teigiamai paveikė šabos gynė
jus. Zairėjn girdėtas Angolos 
radijas kelis kartus pakartojo 
diktatoriaus Castro Havanoje 
padarytą pranešimą, kad Kubos 
kariai visai nesirengia vykti į 
Žabos provinciją.

Prie Kawezi _ atžygiavusieji 
Kubos kariai aprimo ir neban
do užimti miestelio. Vietomis 
jie pasitraukė iš užimtų pozici
jų, kad kareiviai galėtų galėtų 
bėgantiems užkirsti stipresnį 
smūgį.

Niekam ne paslaptis, kad Ku 
bos diktatorius tokio tokio pa
reiškimo nedarys, nepasitaręs 
ru rusais visais Havanos komu
nistų reikaalis. Jeigu Kubos ka
reiviai pasitrauks iš žabos pro
vincijos, tai netrukus visa įsi
veržusi “armija“ turės trauk
tis į Angolą. Buvo paskelbta, 
kad 4,000 katangiečių, prieš po 
rą metų pabėgusių iš žabos, bus

{priversti trauktis j Angolą.

Dn. D. Raiste i n New England
Jis buvo sugautas vežant du 

svarus baltojo heroino iš Euro
pos į JAV. Heroinas buvo paslėp 
taa eigarečių pokeliuose.

medicinos žurnale rašo, kad al
koholizmas ir paveldėjimo fak
torius yra svarbus ir jis turi 
būti itudijuojamas.

Teng Hsienping 
ruošia Įstatymus

PEKINAS. Kinija. — Du kar 
tu premjero pareigas ėjęs gen. 
Teng Hsienping paskirtas aukš
čiausios Kinijos tarybos pirmi- 
nnku. Jis turi geru draugų Ki
nijos generolų tarp?, lengvai ga 
lėtų valdyti kraštą, bet jis yra 
įsitikinęs, kad gali paruošti 
naujus Įstatymus, kurie Kinijai 
gali būti naudingesni.

Teng yra įsitikinęs, kad čiu 
Enlajus norėjęs panaikinti vi
są eilę labai griežtų įstatymų, 
kuriuos paruošė apie Mao Cetun 
gą besisukinėjusieji komunistai 
ekstremistai. Gen. Tengas bu
vo priešingas eksrėmizmui.bet 
reikalavo, kad būtų padidinta 
įvairių prekių gamyba.

Angolos vyriausybė sustipri
no visą Za i rėš pasienį, bet nie
kas iš Zairės nesirengia Ango
los pulti.

Jeigu maištininkai nebūtų 
įsiveržę į Zairę. tai niekas jo
kių parašiutininku butų nesiun-

Amerikos parašiutininkai at-1 
sivežė didokas atsargas lėktu
vams degalų. Jeigu būtų reika^-
lo. tai ji. prancūzu lėktuvams 
galėtu jų bent dalį duoti. Dau
gelis stebisi,’ kaip. anąenikečiai 
galėjo taip.greštaųatprasti Ka-

tan^r .kovinei j oje. Savo dži
pais jie pirmiausia apvažinėjo 
namus ir ‘sufhnkiojo prie staty
tas darbų dirbančius amerikie
čius. >

Belgijos štabo viršininkas Įsa 
k ė 1,750 kariams pasiruošti ke
lionei į-Zairę. kad toks Belgijos 
karių skaičius b*is reikalingas 
apsaugoti Zairėje esančius Bel
gijos piliečius ir biznio įstaigas. 
Kiek karių rengiasi į Zaire pa
siųsti Prancūzija, tuo tarpu 
dar nežinia.

.iMaroko karalius taip pat pri
žadėjo pagalbą, bet jis pirma 
nori būti tikras, kad ta pagalba



JONAS VAIČIŪNAS

GLAUSKIMĖS PRIE LB REORGANIZACIJOS

•ąją spauda skaito ir yra susi- 
į v \ k i ~ X sva rbia u- 
y y’ių aprašymais, j 
rusti

s.a. su lų 1

Koki la

Prašau atleisti, kad šį kartą parodė palankumo vadinamam 
kalbėsiu bendrybėmis. Jeigu ‘‘bendradarbiavimui’’, kuris yra 
pasinaudočiau lietuvių spaudos ne kas kitas, tik okupanto vali- 
ištraukomis ir čia Gerbiamam os vykdymas. Apie tai net yra 
Skaitytojui jas nurodyčiau, tek-’paminėjęs amžinos atminties 
tų skelbti vėl naują ciklą. Bet( Leonardas Simutis savo knygo- 
tikiu, kad lietuviškoji visuome- je Amerikos Lietuvių Tarybos 
nė dar. daugiau ar mažiau, mū- istorioje.

Kaip ten būtų taip, bet šis vi
suotinas bruzdesys tikrai nieko 

(gera nežada. Ir tas bruzdesvs . . i *atsiversime, bus tol, kolnebus sukurta stipri 
vis prasikiš nesklandumai. Ne organizacija, kuri reikalus išly- 
kokioje vienoje lietuvių gyvxa-,gintų ir duotų stiprų atkirtį ne
vietoje, bet visur, ar beveik vi- teisingiems veiksmams. Nieko 
sur. Dažniausiai yra daromi nebus galima padaryti, jeigu 
priekaištai Altai, kad ji nori. atskirose vietovėse — ar ča LB 
Vasario 16 minėjimuose tik sau susirinkimuose ar kitokiuose 
aukas rinkti.

čia panaudojau žodelį “sau’*, 
— laetuvos laisvinimo reika
lams.

Kada atsirado kitas preten
dentas, Lietuvių Bendromenė, 
rinkti lygiagrečiai aukas taip pat 
“sau”, irgi Lietuvai laisvinti 
reikalams, — visuomenėje tas 
subruzdimas ir kilo. Reiškia, 
tą bruzdesį sukėlė 
kas nors kitas, bet 
bės. besiveržiančios 
priklausomą sritį.

Svarbiausia, kad 
druomeninikai prasilenkė su jų 
pačių nusistatymu: Bendruome
nės mėnuo — rugsėjis. Niekas 
nebūtų galėjęs jiems prikišti, 
jeigu jie tas aukas būtų rinkę 
rugsėjo mėnesiį. Tada jau pa
čių bendruomenininkų reika
lui, nors politinis reikalas Ben
druomenei, pagal jos prigimtį, 
ir nepriklauso.

Klausimas dar daugiau kom
plikavosi ,kada LB vadobybės

sambūriuose — bus keliami 
balsai už tiesa. Tie' balsai taip 
ir pasiliks be didesnio atgarsio, 
nors kai kuriose vietovėse ir a- 
trodys, kad teisingieji turi dau
gumų.

Praėjo ir išnyko ... Iki kita 
susirinkimo ar suvažiavimo. O 
iki to kito susirinkimo būklė 
liks ta pati ir erzelis liks tas 
pat.

Mes privalome būti vieningi. 
Ir ta vienybė galės būti įgyven
dinta tik tada, kada atskiru vie
tovių balsai sueis į vieną stiprų 
pasipriešinimą. O tą pasiprie
šinimą nustatė LB Reorganiza
cija. Ji neatsirado šiaip sau. Ji 
kviečia visus lietuvius talkon, 
kad bendrai dirbdami galėtu
me, pagaliau įgyvendinti taiką 
ir rimtį lietuviškoje išeivijoje.

Jeigu lietuviai, atskirose vie-, 
tose parodę savo pasipriešinimą 
neigiamiems reiškiniams, šian
dien būtų sustoję į Reorganiza
ciją, reikia manyti, jau visi kla-

ne Altą, ne

j joms ne-

ponai ben-

LITHUANIANS IN THE 
UNITED STATES: 

SELECTED STUDIES

Please send order to:
R and E Research Associates, Ine.
4843 Mission Street
San Francisco, California 94112

Soft Cover. Perfect Bound.' ' “j 
Published 1978 .4

1 t L. C. No. 77-081D18 .
* V— ISBN 0-88247-4S7-T*

LEO J. AL1LUNAS, EDITOR 
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u- inprigrants have been a very neglected group in the literature of American immigration
nistory. So writes this book’s editor, whose parėn ts were Lithuanian immigrants, and who taught 
courses on American race and ethnic relations for ne arly twenty years at State University of New York 
College at Fredonia, New York. He has compiled over a period of various years, as a result of 
research visits to the Library of Congress and other libraries, the use of interlibrary loans, etc.

. a ccmprenhensive collection of both published and u npublished studies pertaining to Lithuanians in the
1 Staves, and including dissertations,' monograms andsother research writings
~ t s - °k is organized into three main parts, the background of Lithuanian immigrants the earlier 
„ Lithuanian immigrants and the later Lithuanian immigrants. There are thirteen chapters’ with over- 
’ T-eJ;s’ dealmg wnh such topics as tre origin of the Lithuanians, a brief history of Lithuania,
* Lithuanian national character traits, the nature of and causes of Lithuanian, immigration to the 

United States before World War I and after World War II, Lithuanian immigrants in the American city 
* j Eįthuaman immigrant family, the religious life of American Litruanians. their press and politics 
and the occupational adjustment of Lithuanian refugees after World War II.

An important and thorough book on this ethnic group belongs in your library.
2 Includes Bibliography $10.00

oeimai būtų prapuolę. Nežinai 
kokios priežastys dar vergia 
dirbti tame pasipriešinimo są
jūdyje artskirai*Ar'tai būtų*Re- 
organizacija nepasitikėjimas?

Kodėl nepasitikėjimas, jeigu 
Reorganizacija šiandien yra vie
nintelė viltis lietuvius tvirtai su
vienyti? Kodėl būtų nepasitikė
jimas, jeigu Reorganizacija sti
priai yra tarusi savo žodį prieš 
pavergėjų ir prieš ryšius su juo? 
Kodėl ? ,

Prašau, Gerbiams Skaityto
jau, man į lai atsakyti . ,.

Esu rašęs savo cikluose apie 
Reorganizaciją gana plačiai. 
Nenorėčiau tų senų dalykų kar
toti, tačiau dar kartą norėčiau 
pabrėžti: Reorganizacija nesiė
mė kurti kilos Bendruomenės, 
— ji ir nesukūrė. Ji atsirado pa
čioje Bendrumenėje, norėdama 
Bendruomenę atstatyti į tą bū
klę, kurioje ji 
savo prigimtį

Kada LB 
žmonės išeina

turi būti pagal

organizacijos vadovybes suėjo

prieš mūsosios 
visuomenės negerumus, nuro
do klaidas, — tada LB vadovai 
Laria, kad įveorganizacįja truk
do darbą. Tie ponai vadovai nie
kad ir niekur nėra pasakę, ko
dėl. Jie neieško priežasties, o 
priežastis yra pagrindas visiems 
įvykiainsc Jie kaltina Reorgani
zaciją,' lyg griaunančia Bendru
omenę, tuo tarpu, kada jie pa
tys pradėjo tą griaunamą dar
bą, skaldydama lietuvius į tin
kamus. ir netinkamus”, į “mes” 
ir “jie”. Į

Atsiranda brangių tautiečių, į 
< t ____ _
kiu užmetimu Tlirdi kada i Rp- Viliaus Storastos-Vydūno. Jis ragino lietuvius būti žmonėmis - - .. . _ • . - . r _
organizacijos vadovybes suėjo sau” nepataikaujant nei rusams, nei vokiečiams, nei kitiems bolševikų palikta Jiems naudingą palikimą, buvo pasiPy; 
žmonės niekad anksčiau ben- svetimiesiems, 
druomeniškame gyvenime ne
pasirodo, mes negalime jais ti
kėti.

Vilius Storasta - Vydūnas 
(1868. III. 22 - 1953. n. 20)

suėjo 110 metų nuo gimimo ir 25 metai nuo mirties diktatūrinės nacionalsocialistų partijos, t - y.', iŠ 
darančių Reorganizacijai ir to- d^elio Mažosios betuvos veikėjo ir tautinės sąmonės žadintojo

dabartiniai vado- 
reikalo kištis. Jie 
buvo tikri bendru- 
Jie buvo pasiti-

Toks sprendiinas netikslus 
dėl t<^ kad anksčiau, kada LB 

?dar ląikėsi ir tie nesusiprati- 
] mėliai nebuvo išėję iš ribų, Re- 
! oranizacijos dabartiniai vado
vai nematė 
ir anksčiau 
ofneninkai.
kėję LB vadovais. Bet kada pa
matė klaidingą^ ^elią, atėjo į 

į aktyvų .darbą- • ’ V '
‘ Į Reorganizaciįą atėjo ir 
cfetfg<~LB vėiKėjį^iš' 'ankščiau,' 

į negalinčių pritarti dabartiniam 
LB keliui. Jeigu pagalvosime, 

•pamatysime, kad ir dabartinė-! 
se LB vadovybėse sėdi visai na
uji asmenys, išskyrus viena ki-i 
tą. ' !

Išvada būtų tokia: jeigu visi! 
sustosime Reorganise! j on, vi- 

Įsi nesklandumai išnyks. Milži- 
[niškos jėgos atkirčio jokiu bū- 
j du nepajėgs atlaikyti dabarti- 
Iniai LB vadovai (jie save toki
ais vadina). Tada^Lietuvių Ben
druomenę vėl męs matysime 
vieningą, — joje tilps visi lie-

SUSIRINKIMŲ

Lietuviu Žagarės klubo pusmetinis

J oniškiečių Labdarybės įi Kultūros 
klubas rengia žaidimu rpbpiėtę - Card 
ir Bunco si sekmaoLien.į, gegužės 21 d.

j i.vu vai. puH-ct ..AAttįia^b-vrueuo saie- 
Įe, 4416 bo. mWestern Ave. Nariai ir 
svečiai kviečiami atsilankyti. Bus ge? 
ru dovanų, o po žaidimų kavutė.

Kviečia Valdyba irScomistia. .

. . . .. ” s • < “ lr tfUHCo si seKmaaieRį, gegužes u.tuviai, iSSikrianl tuos, kurie pa-j 1:00 vai. ..r^ia^s-Lrirėno salė- 
ląikauja okupantui, ir -eina priės| 
Lietuvos liėpriKlaiisbniyįję.

Ė- ’......

Pavojingavalgyti
.įtarių susirinkimas įvyks sekmadieni} 

OulULuO Į gegužės 21 d., 12 vai. Anelės salėje,
• 4ouO So. Talman Avė. Nariai prašomi 

.Kaliforni joje .augintos sa aplankyti nę^jra svarbių reikalu 
- - -i u *r po šio susirinkimo klubas išeinalOtOS yra- pavojingos sveika atostbgu, O xeikalui esant kreiptis i 

tai, nes ids sawie turi daUg . vaidyoa/t«l- 5*5:5611. Po susirinkimo
» \ J ? j- bus vaišes.Kadmio elemento — nudm Rože Didzgalviene, rast.

1 Rinkaus dvi naujos knygos:
“DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”—

t J vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL
' ♦ Kaina $8^0. . • r» , - , ...
: “KONNERSREUTHO TERESE”

’i' ... J (NEUMANNAITĖL - . ..
i ’ didelėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai Įdomios, 

visiems lengvai ųęupraulamos jr kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $I34n), užsakant iš:

SŪDUVA, 809*ftA3fett Št., HOT SPRINGS. AR 71901. USA.

. Importuoti kristalu^ porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai/China .Rosenthal ir kilūs dovanos.

Perkam bei monetų kolekcijas.
(PrekybiniįiJšO, Erikos šeimos vedamas biznis)

PAIRI A CO.
*4207 S. Sacriimeftto (kampas Archer ir Sacramento)

> TeL 247-5081

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
! Snrinko Ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsiny.)

LIETUVOS TEISININKŲ KOVOS DĖL TEISES, 
TEISINGUMO IR LAISVĖS

Rašo prof. M. Mackevičius'

Šį Ministerių Kabineto nutarimą sekė intensyvūs ir 
konkretūs N. Lietuvos teisingumo įstaigų atkūrimo dar 
bai.

Tokiame politiniame ir teisiniame fone, dar griau-
džiant aplinkui patrankoms, prasidėjo lietuvių

: kova dėl laisvės ir elementarinių savo teisių jau nacių
-' 1

okupacijoje. /

Sovietų pirmoji okupacija vaizdžiai parodė, kad ne 
tekūnas savo teisės neša tautai ne tik ekonominį ir mora 
linį chaosą, bet ir tautos fizinį sunykimą. Todėl buvo 

jgriebtasi nedelsiant išnaudojant kiekvieną palankesnį mo 
mentą, atstatyti kas buvo savo, kas priminė nepriklauso
mą tautos gyvenimą. Svetimos gi agresijos pavojai į Lie 
tuvos žemę riedėjo vienas paskui kitą. Dar tebevykstant 

— iškilo 
antrojo

I kovai su pirmuoju okupantu — Sovietų Sąjunga 
antras tolygus pavojus iš naciškos Vokietijos, — 
Lietuvos okupanto. Pavojus buvo didelis, nės ir antra'šis 
okupantas turėjo Lietuvos atžvilgiu tuos pačius imperia- 
listiškai eksterminacinius tikslus ir priešingą lietuvių 
tautai ideologija. Tems jos tikslams siekti buvo labai pa-
ranki įvestoji Lietuvoje sovietinė teisė — bolševikų dik-
tatūros įrankis, kuris okupanto teisėmis turėjo, džbąjripė*

NKVD į Gestapo rankas. Naciai, tuoj supratę->r įvertinę

žę lietuvių tautą smaugti, neva jos pačios, šovietiriiais įs* 
tatymais, nes naciškos Vokietijos su Sovietų Sąjunga pa 
sirašyta 1939 m. sutartimi, faktiškai agresijos šiitafti- 

. imi, ir prie tos sutarties slaptu pfotokolu'(kūrfs!buVo_į/as-go metalo.
toŽTra™toįiTtadamf21 “btai N“rnbergo proceso metu). Lietuva -buvo pripa- 

sanitarinio distrikto purvą"1 - v. - . . .
gautą valant iš miesto kana sę vokiečiai turėjo papildyti savais naciškais , -okupaci- 
lais atbėgantį užterštą van: nais Įstatymais. Taigi, į Lietuvos teisinį gyvenimą į l'etu 
denį. KadmL’us susargdina vįų tautos teisinę sąmonę, vienu metu buvo brukama sve 
inkstus, labai pavojinga neš 
čioms moterims, iššaukia 
vėžį ir kitas ligas.

Biochemike dr. Dana J.
Davoli ragina tuojau už
drausti sanitarinio distrik
to purvą vartoti ne tik salo 

jras auginant-, bet ir visur ki 
J tur, kur tik auginama mais 

to augalai, bei javai. • •

žinta Sovietų Sąjungai. Primestą Lietuvai sovietinę -te1*

nais Įstatymais. Taigi, į Lietuvos teisinį gyvenimą į lietu 

tima savo forma ir turiniu bolševikų 'teisė Tr Pašizmirpag
rista vadinamoji naciška teisė. Viena ir kita-buvo Liev 
tuvos teisės ir moralės priešingumas: Lietuvos teisinin
kui beliko vienintelis apsiginimo būdus ‘rezistencija.'

Pirmieji naciški bandymai sugražinti ir pajik^i vefk- 
ti sovietų įstatymus sutiko -ne -tik teisingumo ministerio, 
bet visos organizuotos Lietuvos teišinihkų- ma'sfe pagip' 
riešininią, kurį sekė Lietuvdš ’teisininkų Hldėlis 'p&šišVėn 
tunas ir pastangos savąją’teisę sugrąžinti g^veiifijfdn. 
Tų pastangų rezultate buvo suorganizuota 'iję 'tįk ^šfn* 
gurno ministerija, bet ir visos teisingumo institucijos, 
pradedant apylinkės tdismų ir tardytojų institucijomis 
ir baigiant vyriausiu tribunolu, kurio'.priešakyje -vėl -at
sistojo ilgametis nėpriklausdhįbs EietttVcfe ’vjfr. MSįfbtiholo 
pirm. Liudas Ciplijauskas. Naciams pašalinus laikinąją 
vyriausybę ir įvedus Lietuvoje okupūcūiį -'čiVifrę?v^ttUh- 
gą, visi Lietuvos teismai pilnu tempu-jau HirbbriUristiik- 
eijos darbą. Taigi, vokiečiai buvo pastatytLpriešiįuykusį 
faktą, rprfeš lietiivrekos teisės’pilno 'htglhilino Ur "egzista- 
rimo realybę. Po ilgos kdvte'šū'bkūph'člh’ars riokfėcfli '&*- 
gariais nepriklausomos Lietuvos 4eisė principe buvo pa
likta veikti. Taip kova dėl ‘Lietuvės'teisės ličttrvių tautos 
principe buvo laimėta. Tačiau T’ėik&fas ‘bildėti 'Ir kdVOti 
dėl lietuviškos teišės pasilikb'vfšuortiet mktudlūs.

Antrasis okupantas-— naciai, nuo ipradžlbs ‘iki iffet 
okupacijos galo tęsia Lietuvės’feišės^albjiittol'ddrbą.1Prin 
cipinis nusistatymas prieš vakarų jEhrOjios 'tėišę ’ir ;jbs 
idėjinį pagrindą, o taip pat nepasitikėjimas Tifetuvos ’fįis 
mais ir tesininkais, pasireiškęs jau pirmomis vokiečių 
okupacijos dienomis, pasiliko ir ‘tdlytlžfai augo. ’1’irm‘au 
šia okupantas panaikina Lietuvos vyrausią tribunolą, 
klastingai pažymėdamas savo rašte, *’khipo ’liepradėjftšį 
veikti”, hors ir buvo išsprendęs per 100 bylų. Su dlŪiiėlĮu. 
nepasitikėjimu buvo žiūrima ir į kitas teisingtiib'o Insti
tucijas. Tas nepasitikėijmas, tam tikra prasme, buvo pir
mas Lietuvos teisininkų laimėjimas. Okupacinis, civiifėr 
valtungas iš 'pat pirmos dienos išėmė »š Lietuvos 'tėismų 
kompetencijos visas karo sabotažo bylas Ir, iš viso, visus 
nusikaltimus prieš karo vėdimo nuostatus, visas komu
nistų bylas, politines bylas, o taip pat 'žyfltfs’’fr vokiečius. 
Taip lietuviškieji teismai, pasilikę už okupacinės valdžios 
sferų, pasiremdami Lietuvos teismų santvarkos įstaty
mu, sąmoningai stengėsi stiprinti šhvb saVarahkiškumą . 
ir nepriklausomumą nuo okupacinės <tdrri'hištfaJ>jos.

(Bus daugiau) <. t ’. . ,

VISI BIZNIERIAI - į
GARSI^KIIĖ^ MA

naujienos, CHICAGO «, IU. Saturday, May 20, 1978



Įvyks š m. gegužės mėn 27 d. 

7 v. v., §v. Antano parapijos 
sąlėje 1500 et.

Bus scends programa: dainos 
— siu dienų nuotaikų aktualijos 
šilki šilta vakarienė, šokiams 
gros gera europinio stiliaus mu
ziko, laimės šaltinis ir kt.

PAVASARIO NUOTAIKŲ BALIUS CICERO J 
VISI KVIEČIAMI ^LAUKIAMI!

Petr. Tarvydas

Šiandien minėtinas Vaclovas Bielskis
jis susirupino kultūrine veikla.[ 

(Asmenys stebėjusieji V. Bielski 
tais kaikais Lš arti, pažymi, kad 
jis ir pačiais sunkiausiais laikais ’ 
nebūdavo pesimistas. Jis nepa
žino nusiminimo nuolaikų ir 
dažnai drąsino kitus. Dalyvau
damas viešame gyvenime, ta
čiau jis nerado reikalo tuo tar
pu artimai susinsi! su kuria 
nors politine partija, kokios tuo 
metu reiškėsi Lietuvoje.

St Kairys atsiminimuose ra
šė: Kaip žinome, po Penktųjų 
metų revolucijos pakilimo ir 
atsiradusių vilčių, toliau sekė 
vėl sunkūs reakcijos melai, ka
da rusų caro režimui sustiprė
jus, buvo tramdomas visuo
meninis darbas ir ypatingai bu
vo persekiojami atgimusios lie
tuvių šviesuomenės siekimai 
stiprinti lietuvių tautinę kultū
rą.,

“Vėl užtroškintoj, žandaro 
bato prispaustoj aplinkumoj vie
šai pas mus galėjo kvėpuoti ir 
visuomeniškai krapštytis tki tie, 
kuriems užteko vietos po tuo 

'batu, — “caro kamipinkų” pa
dermės žmonės. “Buvo mato
ma, kad tam tikra dalis revolt 
ucijos laikotarpio veikėjų v net 
visai pasitraukė iš visuomeni
nio darbo. Bet V. Bielskis pasi
liko ištikimas savo jaunystės i- 
dėjoms, jis matė kad šiuo sun
kiu laikotarpiu politinė veikla 
negalės sėkmingai plėstis tad lės. Karo viesulas gali sugriau

Pirmojo Pasaulinio karo V. 
Bielskis sulaukė Šiauliuose. Ly
giai, kaip ir visa Lietuvos inte
ligentija, artima liaudžiai, V. 
Bielskis jautriai pergyveno tas 
nelaimes, kokios tuo sykiu už
puolė Lietuvą. Nuo karo au
drų jam teko pasiliauk Ii Į Ru
sijos gilumą. Nors čia pat prieš 
savo akis jis malė didžiuosius j 
Lietuvos žmonių 
jam, kaip ir daugeliui kitų, kas 
sugebėjo numatyti tolimesnę a- 
teitį, atsirado vilties proš va is- l « • Y r • _ i i • , •

Eagle Lake, Wis. (Aliejus)M. ŠILEIKIS

teėjusi te spaudos ir galima gauti knygų nnkoj*

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {tako* J krašto politiku. 102 psl. Kaina $1.50.
.' 1 • * * * . * '

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstai tokiu adresu:

ti mūsų prispaudėjų jėgas . . . V. Bielskis kaip tik tuomet pra« 
Tikrumoje taip ir atsitiko. Ypa- dėjo savo gyvenimo visuomeni- 

; tingai po to, kai karo eigojo di-
bet l džiosios galybės, pirmiausia Ru

sija, o vėliau ir Vokietija išsi
eikvojo, neteko jėgų, ir paga
liau sulaukė tikros katastrofos. 
Lietuvos žmonėms artinosi švie
sesnės dienos. Tolydžio žmonių 
širdyse brendo įsitikinimas, jog 
artinasi proga atsipalaiduoti 
nuo svetimojo jungo, nuo šimt
mečiais iškentėtos priespaudos.

Tada kaip tik atėjo laikas V.
Bielskiui visa" savo jėga įsijun
gti į pačius svarbiausius politi
nius žygius. Labai taikliai Ste
ponas Kairys savo atsiminimuo

se apie sį jo gyvenimo laikotar
pį parašė: . . . “Man atrodo, kad

1739 So. Hatited St, Chicago, -IR. 8d»08

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyrwdeji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną 
menSkil ptfino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
Dabar jie gaH 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 Antino Rflko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 
slmena Ir psfinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO BOKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos sttripeflnti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antenas ROkss, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
malčlo • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl, kaina 2 dol

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Cte suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

J«sbs rtpoHnsirat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai įplei- 
ttast Uetnvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

Jvent Kaminsku, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dol

CIKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO*-LTKTUVOs. 
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 psL SI.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalba-

M ŽoK^lco SATYRINIS NOVtLtS Genialaus rusų rašytojo 
SO satyrinių novelių. 199 pusL, kaina S2.

D. KorabHt, K ELION t | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
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liau, kai prasidėjo aktyvioji lie-j buvo sudarytas vien iš dešinių- masiš seimas!“
tuvių veikla, jis nedelsiant per-j jų atstovų. Tik įsikišus tuo pat V. Bielskis dar būdamas Ru- 
sikėlė ten, kur veikė svarbesnie-metu turėjusiems savo suvažia- sijoj atliko kai kuriuos svarbius 

ą lietuviams kareiviams, šis darbus. Jis tarp kitko buvo de- 
Nor prof. V. čapinskis alsi seimas buvo priverstas priimti legalu Rusijos tautų suvažiavi- 

anksčiau padarytą socialdemo- me Kijeve, o svarbiausia nuėjo 
i į komisariatą Maskvo- 

j pasiūlymą dėl seimo prezidiu- je, kurs rūpinosi Lietuvos tur- 
<ijmo sudarymo. Toliau, seimo tų, iš gabentų karo prodžioje, 

prasi-:darbų eigoje aiškėjo dar griež- sugrąžinimu. Juk buvo rusų 
, jtesni nesutarimai. Pagaliau de-Į valdininkų iš Lietuvos išgaben-

ji politiniai sąjūdžiai.

minimouse tvirtina, kad “Biel• į 1 ~
skis ir aš buvome marksistai”,!kratų ir socialistų liaudininkų dirbtu 
bet Bielskis kad ir vėliau savy
je pateikė social, pažiūras betki 
nuvertus rusų carą ir pia™-. 
dejus aktyviai politinei veiklai,! 
kai reikėjo pasirinkti politinę šinysis sparnas, išprovokavo ti archyvai, įvairūs dokumen- 
partiją, jis prisidėjo prie anais seimo skilimą. - tai, daugelis mokyklų su visu
laikais plačiai veikusių sociali- Vadinas, taįj įvyko, kas taip inventorium ir mokslo prienic- 
stų — liaudipinkų partijos, dožnai pasitaiko net iki šių die-’nėmis, savivaldybių raštai, ban-

niškai turiningiausią, labiausiai 
ryškų, išimtinai aktinga laiko 
tarpą ir šiame darbe nepailsda
mas ėjo iki buvo gyvas”. Tas 
pats autorius dar pabrėžia išim
tiną V. Bielskio, veiklos svarbų 
bruožą, nurodydamas, jog ą- 
tejo laikas, kada reikėjo, kaip 
jis sako “žodžiais apvilkti Įaj, 
kas pačiuose žmonėse iškilda
vo. Jis buvo pasiryžęs ir suge
bėdavo išryškind žmonių troš
kimus’ \

Tik pirmuosius dvejus karo 
metus V. Bielskis gyveno Rusi
jos pietuose, atokiau nuo lietu
vi ususitelkimo centru. BeV vė-

- b
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NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
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Tada liaudininkai save laikė so- nų lietuvių bendroje veikloje, 
cialistais. O tik vėliau, jau Lie- V. Bielskis buvo seimo prezi 
tuvoje liaudininkams, naujų dilime ir jam teko vadovauti 
politinio gyvenimo sąlygų po
veikyje, socialistiniai dėsniai 
pasirodė lyg ir nereikalingi.

Bet tais laikais, kai Petrapi
lyje Myk. Januškevičius ir F. 
Bortkevičienė leido “Naująją 
Lietuvą”, kai veikė radikalų 
nusistatymų, ugningas kalbė 
tojas dar jaunas Petras Ba
lys, V. Bielskis savo pažiūromis 
puikiai tiko šiai veiklai plėsti. 
Jis rašė aktualiais klausimais 
straipsnius į “Naująją Lietu
vą”, o taip pat buvo deleguoja
mas į svarbiuosius komitetus 
atstovauti socialistų — liaudi
ninkų srovę. Advokatė L. Vie- 
nožinskaitė Purėnienė tuos lai
kus atsimindama, sako: . J 
mes tada dar buvome įvairino-j 
se lageriuose, V. Bielskis bu
vo socialistas — liaudininkas, o 
aš S. D. P. narys. Bet Sedme tų 
partijų žmonės ėjo iš vieno ir 
beveik visuose klausimuose bu
vome vienodos nuomonės”.

Lietuvių Tautos Taryba 1917 
metais sušaukė Rusijoje gyve
nusių lietuvių seimą. Tuo tarpu 
nesigilindami į visas šio nera
maus seimo nuomonių sankry
žas, galime tik pasakyti, jog de
šinysis sparnas iš karto pasišo
vė visame kame dominuoti. Ju 
pastangomis seimo prezidiumas

kų dokumentai, o .taip pat bu
vo evakuotas visas Lietuvoje 
veikusiu geležinkeli! turtas. Tie 
turtai buvo išblaškyti po visa 
Rusija. V. Bielskis dideliu atsi
dėjimu ieškoję tų turtų ir su
darinėjo sąrašus, kad vėliau bū- 

Į tų galima visa tai į Lietuvą gra-

(Bus daugiau)

— Jei žinote asmenis, kurie

paskutiniam šio seimo posė
džiui. štai jo paskutinės kalbos 
seimo delegatams ištrauka:

“Dabar lengva širdimi važiu
osime namo ir vykdysime lai,
ką čia nutarėme. Aš tikiu, kad žinti. 
netrukus išauš ta diena, kadi 
mes susirinksime laisvoje Lie-| 
tuvoje. Visų mūsų mintis — 
laisva Lietuva. Ta mintis mus 
visus suriša. Grįžę laisvon Lie-
tu von — o aš tikiu mes visi tik įgalėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
tokios trokštame, mes mokes? šome atsiųsti jų adresus. Mes 
me ją atgaivinti, iš pelenų pri
kelti. Tegyvuoja laisva Lietu j 
va, tegyvuoja Lietuvos Steigia vaites nemokamai.

jiems siusime Naujienas dvi sa-

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMA
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios) 254-8500
MEMBER MES TAIP PAT PARDUODAME VI-
D p I <*\SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
I* ^7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0 

ater-City Relocation Service _______ _

1739 So. Rallied St, Chicago, HL WWW

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
N«v|l«n«N ycllma gavtf ]wtkię knyvYt kvr1« W kakM 

knrsv «pln»Y ar Janfyn^
AI«kMnd9« PakalfrfJHa, MBS MITTAMB. Jdosfis J®hių ilett J 

atrimintnuil ir {vykiu M tietq apraiymtl, xtaitcod kaip r> } 
manas. 387 p#L Kaina 98. į

A. PakainSkit. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvyktoj jcKmini- 
ir laiko {vykiu Lietuvoje tr Vokietijoje iptaiyinaL raAin- 
tyti | 12 daliu. 296 pat. kaina 98.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IK MINTYS, n tomai, 
_ Hali virfelials. 338 pat Kaina M.00. Jfckfcaii vtrt 

PrH. VaeL 8lr0ka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I -dalis. 208 pat, Irflta — 93,00. minBtaii vtr- 
lėliais — 52,00; n dalia, 228 p«L, {rita — C.00. minki- 
fait riršeUali____________ ;__________ -—■— _ _

Henrikai Tom« — LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės tr Labgnvoe. apskritys ra Įdomiais sixaijaati, Hiu- ; 
strarijomti tr dokumentacija. 338 pat, kalni 38.

P. Kolonas, TARP tALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daHu Uetsta < 
partizanu buities romanas 292 pastiptu. Kaina 93.

Janina NarOn*, TRYS IR VIENA, jaunystės stitadniaul

Grs-

M. Gudalls, POVILAS MILERIS- Mosrafijos bruožai 2M 
patilptai ____________________ - ■ ■ —

Knygai nteikint reikli pridėt! 25 et ptšto fflildcCML
N AU J II N 0 8.

1739 8. HalitM St, CkJeuro, Ill. IMM. — T»L HA 1-4199
'

Alekao Abroae mygi aprašant! paakntinte >0 metę
Chicago! lietuvių gyveninę ir te atliktoj darbo 354 X. Katei 
$10. IBeido Amerfkoa Ueterte teorijoj Draugija. ’

Knygoje aprašyta pirmai Chicagon atvaBarpr Eetxrria pinam 
Betnvlp kolonijoj. j^_ joorgantaotoa šalpos drrogijoa. statytos 

riao buvo 12 L 41 tea t* v draugija. 
d Ir 814 TrfklesaJu teariu blogrtfi- 
fku. nocriltitlMU- titi^wsatrilku fr 
įsteigto* tsotrklot. b*r-

nyfloc, Ifteigtl lafknMhl. kurte 
p<wultetffld chorai, 9 bcfaytiri 
)<* /Duoti dokumentai katalik 
ritą organizaciją atlikti darbai, 
kai ir kt

Norintieji Mą knyga iaUytt, prašomi parašyti Mį arba
Orderi - - /

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
.... rardu žr pasiųsti: —-----

17M Se. Haktc4 8U ddcat% B8L \

S3 10

Pm ru ttzyoml jl»j jixlfaL it- 
Urt* didelius darbus. Ptaas, jie ps- 
deis Jums piriekti ssmenižkus jūsų 
uisimojimus. Antrs, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prie! 10 mėna- 

*lo dien4, neis nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno®.

liduodami Certifikatsd, kurie ne-

i 
palūkanų, priklausomai nuo jdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąskaitoe 
neša

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

|MM<ta 1928 metalą. T< 421-8070
Įstaigos pietuose Hemas •utoroobUlam* pastatyti.

B NAUJIBNO<, CHICAAO t, ill Saturday, Majz 20, 197B



THE LITHUANIAN DAILY NEWS'
PtrwdfbvU Dally Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., tnc 

1Z3> So. Ha I trod Street, Chicapo, III. 60608, Talephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Aa of Docofnbor 1, 1T77 
Subscription kata:

In Chicago $33.00 per year, $18 00 per 
aix months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 t>er 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metų__________    $16.00
trims mėnesiams _____ $ 9.00
vienam menesiui ............ $ 3.00

Kanadoje:
metams__________________ $33.00
pusei metų------------------$18.00
vienam mėnesiui_______ $ 3 5n

20 cents per copy. Užsieniuose:
metams__- _______ $34.00
pusei metų___ ________ $18.00
vienam mėnesiui _____ — 1 4.00

Nuo flruodiio pirmos d. 
DlonraUlo kainos:

Chlcagoje ir priemiesčiuose: 
metams -  $33.00
pusei metų __ _____ $18.00
trims mėnesiams__________$10.00
vienam mėnesiui —______ '$ 3.50

Naujienos eina kasdien, lįsk ir i an t 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So, Halsted St.. Chicago, 
Hl. 60608. Telel. 421-6100.

Kitose JAV vietose: ,,
metams ___ ___ $30.60

'Pinigus reikia ’riųstj pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu

^AtJJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus iekmadienlus, nuo 
‘9 vai. ryto Iki 5 vaL vakaro, šeštadieniai — iki 12 vaL

. Helsinkio aktai
Helsinkio 'aktai Amerikos lietuvių tarpe sukėlė d‘* 

delį nerimą. Lietuviai tų aktų neruošė, diskusijose neda 
lyvavo , iš ankisto paruoštų kopijų neskaitė ir nei vienas 
lietuvis jų nepasirašė. Juos pasirašė 35 valstybių galvos, 
prie 32 Europos valstybių vadų, ten pasirašė JAV ir Ka
nados aukščiausi pareigūnai. Helsinkio aktų pasirašy
mas ar nėpaširašymas nuo lietuvių nepriklausė. Niekas 
lietuvių neklausė, pasirašyti juos ar nepasirašyti.

Dauguma lietuvių apie Helsinkio aktus mažai teži* 
nojo, bet Amerikos Lietuvių Taryba, ypač josios pirmi
ninkas, valdyba ir ALTą sudarančių lietuvių organizac’* 
jų vadovybės žinojo apie pasiruošimus EUrbpOš taikai 
š’ekti ir Helsinkio aktams rūošti. Amerikos Lietuvių Ta- 
tyba visą laiką budėjo, kad j ruošiamus Helsinkio aktus 
nebūtų įrašyta Lietuva ir,kad pavergtos lietuvių tautos 
ir valstybės reikalai nenukentėtų. Altui pavyko atlikti 
didelis darbas, bet iki šio meto tuo reikalu jis nepasigy- 
rė. Jis vadovaujasi priežodžiu, kuris liepia padalyti ir 
nepasigirti. ,

Prezidentas Fordas,, prie vykdamas. į Helsinkio .kon
ferenciją, rado reikalo pakviesti Dr. Kazį Bobelį ir* Sus’ 
vienijimo Lietuvių Amerikoje prezidentą Povilą Dargį 
ir pasakė jiems, sekretoriaus Henry Kįsinger’o akivaiz
doje, kad Helsinkyje rusų okupuotos Lietuvos teisės ne: 
bus pažeistos, JAV nekeis savo pozicijos Lietuvos ir kitų 
pavergtų Pabaltijo valstybių klausimu. Iš Baltųjų Rūmų 
Dr. Bobelis ir Povilas Dargis nuvyko į “Laisvosios Euro^ 
pos” radijo stotį ir pasakojo prezidento Fordo pareiškiu 
mo turinį. Lietuvoje gyvenantieji žmonės buvo, geriau 
informuoti negu Chicagoie brežnevinę propagandą Hel* 
sinkio aktų reikalu skelbiantieji laikraštininkai.

JAV administracijos ir diplomatai aiškiai matė, kad 
Sovietų Sąjunga, pagrobusi didelę dalį Rytų Europos ir 
pavergusi milijonus gyventojų, taikos nenorėjo. Ameri
kiečiai naujo karo nenorėjo. Amerikiečiai buvo pasiruo
šę sustabdyti sovietų karo jėgas, jeigu jos bandytų verž
tis į Vakarus, bet dėl užimtų sričių pradėti naujadarą 
jie hehttfęjo. Jie panaudojo sovietų 1973 metais ! Kelsim I 
kyje šu važiavusiems užs’ėnio ministeriams padarytą 'fa 
siūlymą Europos taikai siekti. Sovietų valdžia’jautėsi la 
bai nesaugiai. Ji bijojo kiekvieno savo kaimyno. Ji pr- 
mon’edėn norėjo saugumo ir jai labai rūpėjo bėnHrūdar- 
biavimas su kaimyninėmis ir tol’au esančiomis valstybė'

mis. Kada kaimynai bendradarbiaus su Sovietų Są jungi 
ir valdžia bus užtikrinta saugumu, tada bus galima ir 
apie taikos sutartį pradėti derybas. Amerikos diploma
tai sutiko paimti pagrindan šį sovietų pas’ūlymą. bet jį 
aplipdė keliais savais pasiūlymais, kūrinos rusai sutiko 
priimti. Dabar aškėja, kad amerikiečių padaryti pasiūly 
mai sudaro rimtą pavojų dabartinei sovietų valdžia’. Į 
Helsinkio aktus buvo įrašyta kelios žmogaus teisės ir 
paminėtos sovietų pasirašytos kelios tarptautinės sutar
tys. Tose sutartyse nusakyti principai šiandien kelia di 
džiausią nerimą pačiam Brežnevui ir dabartiniams Krem 
liaus valdovams.

Belgradan suvažiavusieji sovietų valdžios paskirti 
delegatai norėjo svarstyt’ tiktai kelis Helsinkio aktuose 
įrašytus principus, bet JAV delegacijos pirmininkas Ar- 
thur Goldbergas pačioje pradžioje rusams ir visiems pri
minė, kad turės būti svarstomi visi Helsinkio aktuose 
surašyti principai. Sovietų delegacijos nariams labai ne
patiko tokia amerikiečių pozicija, bet jie negalėjo išmes
ti visos eilės principų, paties Brežnevo pasirašytų. Sovie 
tų propagandos agentūros ir j laikraščių redakcijas su* 
lindę sovietii propagandistai tebekalbėjo apie dabartinių 
Rytų Europos sienų neliečiamumą/ bet amerikiečiai »r 
vokiečiai pirmuose posėdžiuose pareiškė, kad tokio prin
cipo nėra Helsinkio aktuose, ir pabrėžė, kad suvažiavu* 
šieji neseks sovietų propaganda. , ‘

Amerikos ambasadorius Arthur Goldbergas ne vie
ną kartą išardė sovietų diplomatų ir propagandistų ge* 
rai paruoštus planus. Jam užtekdavo paklausti kel’s klau 
simus, 'kurie pasėdavo konfuziją visoje sovietų delegaci* 
joje. Praeitų metų spalio 6 dieną Belgrado, konferencijo
je ambasadorius Goldbergas pasakė kalbą, kurioje jis 
išdėstė Amerikos pažiūras sušauktos konferencijos reL 
kalu. Pasveikinęs delegatus Ir padėkojęs Jugoslavijos vy 
riausybei už sudarytas sąlygas tokiai konferencijai Su
šaukti ir laisvai posėdžiautų be visos eilės kitų dalykų, 
ambasadorius Goldbergas tarė:

“Mūsų uždavinys yra dalis to seno ir didžiojo dar* 
į bo, liepiančio ieškoti Europoje saugumo ir bendra

darbiavimo pažangos, si konferencija yra dar 'vie* 
nas žingsnis artyn į didįjį tikslą, Viėha dalis to dirfž’o 
jo proceso, mažinančio akistatos Europoje pavojaus, 
pakeisdama juos galimybėmis bendradarbiauti. Sis 
susirinkimas ne tik rbdo, bet ir yra rytų ir vakarų 
santykių atslūgimo vaisius. O visa tai, ką iries čia 
padarysime ateinančiais mėnesiais ^guli turėti, 'tiėS’o 
ginęs” įtakos į ’tolimesnį detėhtės'v^tytfžtšį. (

! Aš paties prezidento Cartėrio esu čia paskirtas kai 
bėti, kaip JAV Valstybės sekretorius. Aš turiu ‘pa* 
ties prezidento gilų asmenišką pasižadėjimą siekt’ 
■galutino (Helsinkio)) akto, kurio šis susirinkimas 
yta svarbus elementas. Jis yra pasiryžęs konstruk* 
tyviai dirbti su kitų valdžių čia esančiais atstovais, 
kad pasiektume Galutino Akto tikslus"—pagerinti

Europos šaugumą ir bendradarbiavimą.”
(The Followup Meeting To the Conference on Secu* 
rity and .Cooperation in Europe”. Washington, D’ 
C. 51 psl.’). ’ 5

aš šio Amerikos delegacijos pirmininko Goldbergo, 
kalbančio valstybės sekretoriaus ir /prezidento vardu 
aiškiai matyti, kad Helsinkio aktai buvo tiktai paruošia
masis Europos taikos koriferencijos žingsnis. Tai nebu
vo Rytų ir Vakarų Europos sienų ntistatyihas, kaip brež 
‘nev’nė propaganda skelbė. Tai buvo Į svetimų ’laikraščių 
rėdakcija sulindusių brežnevinės politikos'skelbusių ra
šeivų šauksmas. Tai buvo bandymas parūdyti Mašk^oš 
'satrapams, kad negalima’visą kliką apguutbriėti laisvtijo 
pasaulio tariamą demokritiją sovietinėje sistemoje, kad 
ten yra didžiaus’a v<

Kalifornijos pakraščiuose

P. Stravinskas

Dr. K. Šidlausko studiją paskaičius
kitas valstybes Sovietams?

a) “Pardavimas” arba kokių
(Pabaiga)

Turime griežtai kovoti su 
visomis mūsų laisvinimo darbui 
kenkiančiomis ir mus iš kovos 
fronto į bendradarbiavimą su 
okupantu sutiančiomis mūsų 
jėgomis ‘Ir Jtakomis.

ATGAL Iš AKLiGATVIO!
1975/VHI. 14 d. “LL” veda

majame “Nepalužkime kovoje 
dėl tautos laisvės” pasisakėme 
prieš tą 'hibsų spaudą, kuri aiš
kina, kad 35-kids laisvojo pasa
ulio valstybės, ’Pasirašydamos 
Helsinkio'konferettei jos1 dėktara- 
ciją, Apardavusios” Sovietų Są
jungai Lietuvos ir eilę kitą val- 
Stybų.

"babir gTnorime čia dar kiek 
‘ano 'vedamojo Gilintis ’praplėsti 
Ir1 paryškinti Lbei Wvo Ilgimus 
motyvuoti.
L ttėl Llėtdvos “pirdarimo”'Uk- 
to.

1) Ar kitos valstybes galėjo ir 
norėjo Helsinkio konferencijos 
aktu “parduoti” Lietuvą ir dar

6)

Taigi Lietuvos valstybė kitų 
valstybių nebuvo, nei negalėjo 
būti “parduota” ar kaip kitaip 
atiduota, perleista Sovietams 

(Helsinkio konferencijos aktu. 
In. Kaip vertinti fttūsų tam tl-

r, 
laikant jį tikrai buvusiu ir tei
siškai galiojančiu?

Tai pasitarnavimas Maskvai, 
Brežnevui, kuris tokią mintį 
skleidžia ir tiesia ranką j Lietu
vą. kaip savo valstybę.

Muins reikia dėl to protestuo
ti, duodant skundus tarptauti
nėms institucijoms, o he savo 
godžiais Lietuvos perleidimo 
faktą patvirtinti.

1) Teisinė Lietuvos valstybės 
padėtis nepasikeitė. Ji ir po Hel
sinkio konferencijos liko ta pa
ti, nes toje konferencijoje nebū
ta jokių teisinių faktų, dėl ku
rių galėtų pasikeisti ta mūsų 
valstybės teisinė padėtis;

2) Jos gi padėtis pasunkėjo

teisių į tą ar kitą valstybę kam ^ros spaudos rašymus apie Lie 
perleidimas galėtų būti tik ta- tUvos valstybės “pardavimą”
da, jei tą padarytų teisių turė
tojas tinkama, teisės reikalau
jama tvarka.

Tos gi valstybės, Helsinkio 
konferencijos dalyvės, pasiraši 
usios konferencijos aktą, nei 
viena neturėjo jok:ų teisių į 
mūsų valstybę. Todėl jos išvis 
negalėjo tokio Lietuvos perlei
dimo, vad. “pardavimo” pada
ryti. Kas ko pats neturi, to ir 
kitam duoti ar perlėkti negali. 
Tai elementoriausias logikos 
dėsnis, kurį gali suprasti kiek
vienas gaiviu protu galvojas 
žmogus, net ir neteisininkas.

b) Bet tos kitos valstybės 
Lietuvos “parduoti” Sovietams 
nei nenorėjo. Apie tai nei žodžiu, v r -
neužsiminta Helsinkio ‘konfe- dėl Brežnevu" ir jo sjrib’ropifain- 
rencijos akte. O ko nėra akte. varomos propagandos, skel
to nėra nei burnoje. Apie tai I’’a,n? ^’^kiausią netiesą, kad 
nei nereikia kalbėti.

išnaūddjiirias, negu Viduramžiais ar dar senesniais lai’ 
kais. . .

Sovietų valdzib's "atstovas, pasirašydmas Helsinkio 
aktus, pasirašė principą, pripažįstantį Europos tautoms 
suverenines teises ir laisto ausisprendimo principą. Be* 
sivadovaujast š’uo principu, Belgrado konferencijoje bu
vo iškeltas rusų okupuotos ir pavergtos tautos klausi* 
mas. šitas klausimas turės būti sprendžiamas Europos 
taikos konferencijoje. Belgrado konferencijoje aihėrikie 
č’ai jį iškėlė ir įtraukė į stdrsiytinu Europos taikios klau
simų dienotvarkę. Helsirikib aktai yra 'paruošiamoji dir
va Europos taikos konferehcijai. Rusai nenorėjo jjasira* 
šyt* taikos sutarties tuojafalp'o karo. Jie’mdnė,‘kad galės 
suvirškinti Visas ipavėrigtas Rytų Europos tautas. Belg
rado "ko riferencija parodė, kad taip nebus. ■Jeigu Sovietų 
valdžia morės siekti sauguirio/ta'fturės leisti pavergtoms 

__5 ^ytų ’Europos tautoms laisvai tvarkyti saVo reikalus ir 
ergįja Iridar ‘didesnis’SSbžmbHih 'šiišithrti Su Rusija’dėl būsimų santykių, jeigu norės.

Helsinkio dokumentu Lietuvos 
valstybė pripažinta Sovietų Są
jungai. Mes gi, vietoje griežtai 
kovoję su ta klaidinančia Hel
sinkio akto interpretacija, savo 
spaudoje tą interpretaciją pat
virtiname ir tuo patys varome 
propagandą prieš save ir savo 
valstybę,
IV. Koktu pašėkmių gali turė
ti mflsų apAudos 'aiškinimas, kad 
JAV prezidentes Fordas Lietu
vą ^pardavė” Sovietams?

Pi rili tab s!a, llAV centrinės 
valdžios .įstaigos gali toliau A- 
merikos lietuvių atstovybių 'vi
sai nepriimti (nei JAV LB Val
dybos, pretenduojančios tolia 
atstovybė būti, nėi ALTo/kUris 
tokia atstovybė yra), joms !pa- 
sakydanios, kad, jeigu jūsų spa
uda skelbia, kad Lietuvos val
stybė JAV galvos ‘parduota”, 

(Nukelta j 5 psl.)

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

L. Bendruomenės Suskaldymo 
Dokumentai

’(Tęsinys)

Baigęs savo pranešimų, pridūriau, jei Tamsta kuo 
nors abejoji, atvyk j Cicero, apklausk vieną ir kitą pu 
sę, mnly.*’ kas yra kaltas.

L. B. t<ruošto Void. pirm. J, Gaila pareLškr: “A4 
viską žinau, man nereikia nieko klausti. Aš specia
liai iiįvykau į l.hicago; kad lave rytoj ismrMti K L. B, 
Cicero apylinkės valdybos", j B. K raito VuMy*
bos pirmininko, “darui<n ^i^kianh pa*
reiškimą ‘buvo atsakytą; 'f ^0^9 rinkai^ 
nei Tnihita ninhe ikni^i", Tši t/oro L. B pa*
rciguno rtarnybinis vai*
dylnxspiriniiilnku.

Maža to, baigę* tokią mi L. B,
Krašto Valdybos pirmininku p. J, sutekau P. L. 
B, Valdybos pinniniiik^ <nž. Br, Naiaį. kuris praei
damas pro šalį, uidainavo: “Me* ry bM tave 
T tokią P. L. B. Valdybos pirmininko inž. B. Nainio 
dainelę, atsakiau: — Ncjnčtyk kily, nes pats pirma 
gali iššokti. ***

Tai kokios asnieayMe *r vadovauja L*
Beini ruomenri. I o jie siekia ir kur jie eina, žino lik 
j k patys.

GĖDINGAS VEPvBŲ SEKMADIENIS ‘ j 

L. B. Krašto Valdybos pirminhrkas J. Gaila, pa-* 
dedamas L. B. V. Vakarų Apygardos pirmininko R. 
Krono, Ateitininkų Federacijos vado dr. P. Kisieliaus/ 
J. Arštikio, A. Miluno ir kitų frontininkų - bendradar- 
biautojy, Nurengė skandalingų mitingą, 1971 m. balan 
džio mm. 7 d. Rooseveho pradžios ihdkyklojc, Cicero.

Snkvrcsti, suvežti mitingo dalviiai iš įvairiausių 
vietovių: dr. P. Kisieliaus ligoniai, tiltą statytojai, fron 
tininkai. ją vienminčiai ir keli Ciccrb apylinkės smal
suoliai. Ko norėjo tie iš toliau ir arčiau suėję ir šuva- 
žiavę žman<s? Sakėsi esą suk iesti į susirinkimų nau
jai L. B. Cicero apylinkės valdybai išrinkti.

KbdM ' pHsTrcikč naujos apylinkes valdybos? Vai* 
dyba buvo išrinkt* dviejų metų kadencijos luikotar- 
pMi.

Du buvusieji L. B/Cicetfe apylinkės nariai. J. Arš- 
Hkys ir A. Miltina* puikiai ’atliko Jūdo rolę, kaltin
dami kilus 5-kis apylinkės valdybos narius:

a) Kodėl apylinkės valdyba sprehdimus darė bal
su dauguma?

b) Kodėl valdybos dauguma nepakluso ihažumcs.
valiai? 4 : J < M 4^4 *

c) Kodėl apylinkės vaidyba nėši ak ė a py ink čs na< 
rių susi rinkim?), kurio reikalavo 40 asineną?

d) Kodėl apylinkės valdyba, tautinių, religinių 
švenčių „minėjimų proga, kalbėtojai^ kvietė kan. V. 
Zakarauską, dr. Z. Danilevičių bet niekad nepakvietė

dr. Rekašiaus, inž. B. Nainio?
c) Kodėl apylinkės vaWybH leido atsikūrti Cicero 

ALTo skyriui?
t) Kam apylilik'ės Valdyba kreipėsi į L. B. Garbės 

Teismą, prašė paaiškinti neaiškius L. B. įstotų paragra 
fUS?

Suagituoti mitingo dalyviai pareiškė nepasiyke- 
jimą, ne tik teisėtos apylinkės valdybes, bet ir Kontro
lės komisijos nariams.

Sukviesti mitingo dalyviai neturėjo jurilllnes, nelj 
moralinės teisės pareikšti nepasitikėjimo Cicero apy-1 
linkės valdybos Ir Kontrolės komisijos nariams, nes 
Jų rtnugurtin buvo neregistruoti Cicero apylinkėje liė- 
tuvfaf.

Milingo dalyviai išsirinko iš savo fnrpo'fbontitiin 
kų - beudradarWwutO^/ClteHo ‘apylinkės valdybą ir 
K/mtn>U<* komhdjg. kurio* neturi jokio tci4to p’Afcrfn- 
,do L, B. vėfkloje, Tol tnfvo sąmoningas. L.
B. jstatų laužymas, sutqrpImJs. Cicero apylinkės na
rni skaldymas ir įžūlūs L B. griovimas.

Mitinge dilyvaifu Z. MUUniskS*. gatfs halsą, pa
reiškė: Krašto Valdybos pirmininke, J. GšHa. mes ma 
hėm, kad Tėmafa atvyki! į Cicero snlafkvtt. šndėrth- 
ti apylinkės narių skiHiu|įia nuontbries, IM Tgmsts 
atvykai skaidyti Ir grtiuti/Lrfe.'CIcctto apylinkę. Prieš 
tokius Tamstos veiksmus griežtai prptestuoju. Aš esu 
20 metų šios apylinkės narys. J. Gaila prašau mane 
išbraukti iš L. B. sąrašų ir protesto žcnklan Apleidžiu 
šį susirinkimą. z- .

5^ r-’fc"-'. .. •- •> >

P. Z. SliWdiik^, V»vo paltą, demonstraty
viai apleido šalį.

Mitinį rfalyvftd visiškai hUvertino L B. Garbės 
Teisino insllhiciją, Hės jie nepalaukė jo paaiškinimų, 
bet brutaliai vykdė savo nepateisinamas užgaidas.

P. L. B. VnhHbos ^imdninkas inž. B. Nainys, tbo 
pat laiku, 1974 m. balandžio mėn. 7 dieną, tą pačią 

"2-rą vafahdą, tokių pat egzckticijų, vykdė Sfarąueltc 
j Parko apylinkėje.

P. L. B. Vnl'dybds‘^!riWhihk,its ‘irfž.'b. \“Al^ys L 
L. B. Krašto Valdybos pirmininkas J. Gaila, uo lai 
vykdydaini frimtininkų - bcndradarbUutojų tcikalavi 
mus, sąmoningai latržė ir hcgnllf-sHngai trypė ’L. 
įstatus ir moralės dėsnius. Jie abu nelegaliu, stiklu, 
brutaliu būdu imšnlino qdo ^aėclįy bendra derbiu ulo- 
jams nepalikimus, tos tik įpuscjuMtis savn kaUcitti- 
Jbje/L. ll’Cčėro Ir'Mnrtjttchc Parito ApytTdklų^nc lik 
valdybų, bet ir Konfrolię komIMjtj nšritfs.

Tai klasiškas L B. įstatų laužymui, L B. skaldy
mas ir sąmoningas jus griovimas! Jei taip būtų sti- 
Mcklhę* L. B. fiM keiks fjpylihkča valdvbbs nrn- 
r\s, tai deniai jis bflhi p A dergtas fr plhšAffiltas nho 
f»ef kokių pareigų L. Ikndriiohichėjc. , t

‘Mtia cfaugtau ;
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numUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Putafci Rd, (Crowford 
Mkal ToL LU 5-6444

t,j$kiiQ8 pagal susitarimą.
e* oor^dEepia, 'skambinti 374-8004.

iirtėSTŲ fR iLAPUfoo TAKŲ 

CHIRURGIJA 
VtUf/6^5-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR, PAUL V. DARGLS 
"gydYTojas ir chirurgas 
Wwtchetfer Community klinikos 

M*dUinos direkroriM.
1938 S. NeUheim Rd., Westchester, IL. 
VALA? ŪOS: 53—6 darbo dienomis ir 

tas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tif.s »42-i?27 542-2724

TĘU — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS 

'cyWyto/as ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

*007 W«*t l03rd Str«} 
Valandos pagal sdtourmą.

DR. FRANK PLECKAfe 
OPTOMETRiŠTAS 

KAhBA LIETUVIŠKAI
71 /5t. Tri. 737-5K?

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

ViL 'agal suatarimą. Uždaryta tre<

•BR.ifiO’NXS'SEtBU'nS
INKSTŲ, PŪSLES f".

PRdŠTkfūS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET

ketvirti 5—7 vaL vak.
"Čtiso 'faUL: 776-2880 - 

Razidonciįos telefu 448-5545

i

k

tat

faktų iškraipymo Holocaust fil- 
mos serijoje.

ALjr cteviarfio &/r. v-ba

'{tfihfctaufo aALT žinios r 
l’fc/Sihfttoo mėn. 28 4. T 

vykusfaihe '(Ketiniame lietuvių 
organizacijų atstovą susirinki
me, dalyvaujant 60 atstovų 
nuo 23 or^anfa^ijų. buvo’Išrink 
ta haUja skyriaUb valdyba, į ku 
rią įėlna'du ‘"Sklyvūs jaunimo 
veikėjai.
Suilrihlcfftbii '^rašant: 'kontro
lės hc&itfsijk į ’n. Idzelis, V.Titrt- 
kaūSkSs fr ’R. ’Bridžius, siitlko 
paslikti.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Dagys Gal *būt... (Medis)

Vietos šaulių veikla
V. D. Š. Rinktinės, Rockiordo 

5-to šaulių būrio š. m. geg. 7 d. 
2 v. p.p. įvyko lietuvių klubo 
patalpose metinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė valdybos 
pirm. Aug. Pocius. Sekretoriau
ti pakviettė K. Jemeikienę. Pri

statyti naujai į būrį įstoję šau- 
j liai: Aleksas Kinka, Danutė 
Bielkienė ir Regina Bielkutė.

Valdybos posėdžių protoko
lus perskaitė K. Jemeikienė, o 
metinio susirinkimo D. Bube- 
lienė, Protokolai priimti be pa
taisų.

Valdybos ’pirm. Aug. Pocius
DR. VYT. TAURAS
’GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ____ r-.— —e>- - —

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligoi.! pranešė, kad per trijų metų ka- 
WCi- C4»u e. o-rrr

banke, einamoje sąskaitoje.
Revizijos komisijos praneši

mą padarė J. Stadalius, kad ka
sos knyga vedama tvarkoje ir 
pajamų bei išlaidų pakvitavimai 
atatinka. - - ’ j

Po pranešimų vyko valdybos 
rinkimai. Po menkų diskusijų,j 
valdybos sąstatas nepasikeitė, 
liko senoji valdyba: vali pirm. 
Augustinas Pocius, vicepirm. 
Kazys Rutkauskas ir Petras Šer 
nas, sekretorė Kazė Jemefkienė 
ir kasininkė Domicėlė Bubelie- 
nė, narys Jonas Bielskis—šaudy 
mo vadovas.

'Ofim 2652 WEST 5-rth SiR'-TET 
Tri. PR 8-1223

OFISO VAU: pina., 'antfad., trečia d 
ir peAt.'2-4Tr 6-8 vai vak. štžtadie- 
'siais 2-4 *val "popiet ir 'Kitu laiku 

pSįal susitarimą.

^BMibFEDAi>PKarEZlSTAt 
rto Aparatai - P,rotew.. Med. ban 
Įy dažai.Mateli><galb< tujoms 

(Arch SuPEęGTtv įj t t, 
Vat; ^—^4 ’ir 6—8. ^^ądiėhiais 9— 
2850 West 63nd^dfi1eago. 1IL 606^

j>—■■■■■■■■■■■ jL ■ ■■ ■
Gėlės visoms ptogoms 

BEYERkY HILLS GĖLINYČIA 
~ . 2443 WEST 63rd STREET 
Yelfbnai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros Ir Gerte Drishiy 

krautuvė. ' :
THE DAISY STORE 

9913 Southwest Hwy Oafc Lrwn 
Tel. 499-131?

PERKRAUSTYMAI

MOVINT 
Xcfdimai — ^il ria i paraudi 

fm’KXfWA
rR. lERt &A5

A; 5-8063

^'OVl'N'G

'H ’ įvairi v "htstumv.
ANTANAS VILIMAS

Te!. 37^-n« ąrfea/37^5996

Į RAO f JO i Ei mos ‘ VALAfibČS

Visos programos Iš W0PA, 
14$b Tcit X X

Lietuvių kalba: kasdten'ddo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
*—3:30 vaL popiet Aeštafiėniais 
- ir tekmadienitos nno fc3O iki 0:30 • tr»l ---

Telef.: H Em lock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

'dtafKeb, ‘III. ifitM

■i • - ' <

ienciją turėta ’6 'susirinkimai, 4 
valdybos posėdžiai ir -6 neoficia
lūs pasitarimai ’ dėl saūliškos 
veiklos. Kasmet buvo -suruošia-

"Nes širdimi tikima, o burna išpažįstama, Ir taip (gylamas išga
nymai. — Rom. 10:10.
Čia pąsakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tinkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjj išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai 
ralystei.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną, her tvr yra 
ruaieji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*5, kurią gausite 
mokamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 6b629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

fDr. K.

/Atkelta iš W)

paghl ’jifs, tos valstybės jau
nėra ir jūsų, vadinas, laisvini- 
rito pastangos yra keltui.

Ttas'tada hiuihs betiktų dary
ti? Visus savo laisvinimo veik- 

Valdyba savo pirmame posė-išnius likviduot ir laisvinimo 
darbą Baigt. Likvidacija — tai 
vienintelė logiška išeitis, jei ir 
toliou laikytumės tos pažiūros, 
kad Lietuva Helsinkio konferen
cijos aktu Sovietų Sąjungai 
‘‘parduota”.
V. Atgal iš akligatvio!

Savo siauraregiška, nerimta 
ir su mūsų valstybės interesu | 
nešuderinahia Helsinkio konfe
rencijos akto interpretocija pa
tekę į akligatvi, turime tą Lie- 

^uVds “įSardavimo” klausimą 
rimtai pergalvoti ir nuo anos - 
pažiūros j Lietuvos valstybės ! 
padėtį šiandien atsisakyti. Tu
rime visi, kaip vienas, laikyti 
Lietuvos valstybę teisiškai ga
liojančią, tokios pat teisinės pa- į 
dėties, kokia ji buvo ir prieš į 
Helsinkio konferenciją.
....Taigi — Atgal iš akligatvio! -Į

(Pabaiga)

ciyje pasiskirstė pareigomis se 
kančiai, pirm. — A. Pauticnis, 

| viceinrrti. —X). ’’Jokūbaitienė, vi- 
“ėepirm. oiįĘ^ftžaciniams reika
lams —'Pr. Rfegaitis, vic^pirm. 
jaunimo reikalams — R Aukš- 
tiiolis, iždiHinkįs — K. Karalis, 
sekretorius — F. Mackus, šėkr. 
spaudai !r ihformacijai—Vyt. 
Smetona.

Romo Kalantos intencija bu
vo užprašytos šv. ATišios abejo- 
se liet, parap. ‘bažnyčiose: šv. 
Burgio —sėkmacL, geg. 14 d. 10 
vai. 30 Tnip. Tr DMNP — antr., 
gėg. 16 d. 7 vai. vak.

Skyriaus valdyba pasiuntė 
motyShidfą protestą NBC vado
vybei dėl lietuvių šmeižimo ir

1

Į revizijos komisiją išrinkti: 
Juozas Stadalius, Danute Biel- 
kienė ir Jonas Bielskis. Per klau 
simus bei sumanymus, trumpai 
aptarti Joninių - gegužinės pa
ruošimo darbai. Barą tvarkyti

ma Johinių-įgeguziffė. šiais me-J apsiėmė Justinas Bubelis, o vir
tais taipogi užsakytas parkas" - - ~
birželio mėn. 18 diena. Progra
mą išpildo V. D. ‘š. ’Rsnktinės 
mehb kuopelė, Jciiriai vddrivau 
i a prityręs šaulys ‘J. Petraus
kas.

Sekretorė K. Jemeikienė per
skaitė porą gautų padėkos laiš
kučių iš šaulės NI. Stankaitienės 
ir L Petrutienės, nes ^pastaro- 
sios buvo ligbmneje aplanky
tos.

Kasininkė D. Babelienė pra- autobusai atvykimui/į Joninių 
aešė apie kasos stovį,'kad nario gegužinę, labai malonu girdėti. I 
mokėstrs ’išfenkdmas ir tuojau Taipogi kviečiame ‘Čhicagos Jū- ? 
pasiuhčiamks V. D. Rinktinės šauliųs-es bei apylinkėje gy- '■ 
vrild^Hjai. Būrio ^pniigai Taikomi venančius lietuvius.

tuvę M. Pocienė. D. Belkienė ir 
P. Nekrašienė. Reikia tikėtis, 
kad baro vedėjas J. Bubelis be 
vargo susiras padėjėjų. . 1

Valdybos visas dėmesys yra 
nukreiptas į Joninių - geguži
nės paruosimą. Tuo pat kartu 
bus švenčiamas 5:to šaulių bū
rio pirmas gyvavimo penkme
tis.

V. D. ‘ š. Rinktinės vadovybė , 
yra pranešusi, kad -jau užsakyti t

I

RevoWn Of The One-Pot Meal
In Colonial times many 

Taige. Konies. boasted a/rum- 
mefttchen. When the weath- 
er got hot, cooking was done

if.-. i

ml-

Mažeika U Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

!

I 
I

dry. Today we still want to 
keep the house cool, but also 
want to save energy and free 
time for all the leisure activ

ities of ramner. Thanks to 
‘modern conveniencee we can 
overthrow kitcheh drudgery 
without sacrificing taste or. 
nutrition.

The kero of this kitchen 
revolution, is the one^pot 
meal, Blade in *a slow cooker 

Jike a crockpot, baked in the 
6vei| fSe "m^t before, or’^ire-' 
pared in Wranoe ’and frozen. 
One-pot meals can be , as 
simple as hot dogs and beans, 
or as fancy as coq au via. But 
they aH get you out of the 
kitchen while fce sun shines, 
ebiisutoe energy during off- 
peak boms and help keep the 
house cool, cutting down on 
air confitSoning b®u

Summer Is also the time 
when friends are likely to 
drop in, and one-pot meats 
are an easy but elegant way 
to entertain, indoors or out. 
Coupled with a festive "tolarf 

''and served On a table sėt 
with decorated Viva napkins 
and “color-ebordinated paper 
placemata, they mėm teas 1 
serving and cleanup time.

Speifcfag pf revohitioM, 
cur Russian friends hare a 
way of makrng iced tea using 
solar power. Put tea bags, 
sugar, water and lemon juice 
in a sealed Container, shake 
well and place in bright sun- 
light for a few hours. Then 
pour over ice. Presto, real 
iced tea wi£h lemon!

Some other taps fot cdol 
kitchens come bom the Scott

t

'even If you aren’t frying foods, 
or open the kitchen windows 
at the top, io hot air escapes. 
Cook or wash (fishes after 
dark whenever you can. A- 
void opening the refiigentor 
'as much as possible —the heat 
it removes from the inside is 
pumped outside — into your 
kitchen. Use low heat when 
baking your one-pot meals: 
the insulation on your oven 
Will be more effective. Use dis
posable plates, cups and nap
kins as often as possible, but 
‘when there are fishes to wash, 
load the fishwasher fuRy be
fore running. You n&ęht even 
try washing dishes in cold 
Water — with modern deter*

EUDEIKIS
PETRUI RIMGAILAI

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■

i Vėliau duosime platesnes ži-
■ nias apie pačią, programą.

Augis

GAIDAI -- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

f

AMBULANCr 
patarhaVi
MAS DIENA

TO. NAKTĮ.

OireJttori^
Apmfedjfrs'

TURIMI. 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

-<£307 3b. IJTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS
<$48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetfe '345ft

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArtte 74133-1131

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, *flL Phone: OLympfc Z-dVfte

mirus, jo žmonai MARIJONAI, sūriams'LI- 
ŪDŲĮ. ir RIMUI, broliams, seseriai,, jų šei< 
Įhdths tfėi visiems 'Artimiesiems reiškiame u- 
'žūoJadtA u* kartu liūclmie.

UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJA

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

4330-34 so. California avenue
Telefonas 523-0440

‘Mūsų brangiam tėveliui Aleksandrui Skdpui laimin- 
^gai’liibaiįus'š^vo Odisėją ir galų, gale atvykusį JAV, visi t 
SkoįSb ’SflHiosTiri Ha i: -žmohh Elvira Skbpas, Apolinaras *fr £ 
Nijolė Stopas, TSlvardas ir Danutė Skhpafs, Ahis 'Ir Xldbtra * 
Grinius, Algirdas ir Sofija Palionis, Vladas ir Genė Bikul-- 
čius širdingai dėkoja gerbiamai poniai M. Rudienei, BALF’o^ 
■pirmininkei už-dideles pastangas ir neparasta ’rflpėštj 'Vislio
se darbuose ki buvo pasiektas tiks as. Pakartb ’iu Ij^pįč os 
ištartus žodžius per Aleksandro sutiktuves Bikulčio svetai
nėje: “Man visada būna nepaprastai gera kada aš galiu pa
gelbėti Wb tautiečiui Hėfuviiiir.

Ačhi JUms, šoklia.

la today's "do-tt-yonraelT’ world. the amato decorator or 
the professional too. for that matter, U turning increasingly to 
“turningsor architectural sptotfies m tbeyte known in ths 
trade—to provide innovative and Imaginative toocbcf M the 
home. a

Architectural spindles—yes, 
they*?-’ the same products 
which used to be known as 
balustrade* tn staircases—now 
are available in a variety of 
fdaes and styles. But the sky*« 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
tbey^e rxw Mhg put. 

j Archi
erą* find

Atootho reflfam of the 
>nmer kitchen is the bar
beque or camp tro% ArMA 

‘means leaving th* kftehea far 
'behind. Every camper knows 
that the ooa indispensable

and nse it to

beeMldh, ti
planning can be a tims and ,

SptDdles an befcx osed m 

m room dividers, tereeto »fid

mounted on walls and dbort 
» decorative elemento, need 
as plant holders or •* rrfQo i 
elements.

JL A. Hard Co_ Everett 
Waah- the world'! largest 
mahnneturer of architectural 
spindles, produces these dee* 
orator items in nine different 
style*, three different thldk- 
iMHRes and in heights from 7U 
inches to eight feet. .

The apindlea are made Of 
retorted western Woods, turned 
an hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finleh then shrink 
wrapped to dtoar. protftetow 
phMrtfa. ▲ brochure an spindle 
ebarsdbertetks and ideas for

t

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE EUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., X3cerb
Telef. 863-2108-9

TRYS MOMRNISXOS KOPLYČIOS
A tKSYi TtiTCSiO'BniAMS pastatyti

NARIAI:
Chicago*

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKA^TCI

-Z42i WES1 69tn STKKK; K^puOUc 7-121«
2314 WEST 23rd PLACE Vli Vnb ‘
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pakw Hilta, VL 074-440 1

P. J. RIDIKAS
3354 8o« HALSTED STREET Phooe: TArdi 7-1H1

« — MAWlfKtt, CHICAGO 1, ILL S^tJrd^\\^20,’1978* *
<1



Rasa Bakšytė, Danutė Beržaity 
Aušra Kežytė, Ramunė Piei

llnytė ir Kimus Trumpickas. Ma-“ 
» kyklos vedėjas yra Kazvs Mik?-

— Parnas Berneckas, ŠAL- 
FASS pirmininkas, pareiškė 
spaudai, kad Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse birželio 2ffcį 
liepos I d. Toronte dalyvaus 
apie 1.000sportininku. Apie šim
tine ju atvyks is Australijos.

— Hamiltono

ris, mokyklą lankė 82 mokiniai, 
baigiamūjį skyrių mokė Anta
nina Mikšienė. Juozo Dubinsko 
$50 premija įteikta R. Bakšylei 
ir R. Pleinytei. Dovanas gavo ir 

j kitų skyrių geriausi mokiniai. 
.Mokslo metų užbaigtuvėse ge
gužės 6 <1. dalyvavo tos moky- 

Htuanistinės ’ klos steigėjas ir gedėjas preL dr.. 
mokyklos 10-tą skyrių baigė J. Tadarauskas ir ilgametis ve

1 9 78 METU

BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 IŠPARDUOTA 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31

Visos kelionės turės vienos diepos ekskursiją į Kauną. Visose kelio
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai į dięną. USSR 
viza $15.00. Visose kelionėse galimą pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakaųt vietą reikia įmokėti $100.00 
rankpinigių.

Marius Kielao .. ~

6557 So. Tolman Ave. 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717 
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

- * i

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

- tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo, pasekti knygnešių bei liėtuvžkos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeraojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui bet ir -visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir* jos. žznonių gerovė!, bendronris dėfocds 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reiw 
kalų renesanso. j \ — * 7 .

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuše, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turte progas būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitats moderniais įrengimais.

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

"M

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką,
- -*• ....
Prenumeratos pratesimo, užsakymų,...bei galimų Aaltytojų reDnUma 

prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis attorponSs,

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką tr 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  dot
f — ■ ■■ ų L ,

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, 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė ir vardai 

Adresas _------------------------ -

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaftes susipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas _________ —___ __________________________ _

lames lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pridedamus  dot _

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas ----------

Pavardė Ir vardas

iulresas

— Parduodamas vokiškasGrožvydas J. Lazauskas.“ San- 
Saba stereo — radijofonografas, dara turi eilę nuolatinių ben- 
šviesaus klevo Console 50 colių dradarbių, kurie išvardinti ge- 
ilgio. Kaina nebrangi.

TeL 778-2023. (Pr).
— Chicago Vyčių choras ru

ošia gegužinę birželio 10 d. Vy
čių sodelyje ir salėje, 2455 W.
47 St. tikslu sukelti lėšų kelio
nei į Dainų šventę Toronte. 
Choristai kviečia visus lietuvius

{kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
’ j Viskas bus gražiai ir tvarkin- 
i>gai - suorganizuota. Pradžia 7 
[IvaL vak. (Pr),

ii — Petras Stravinskas skaitys 
i [įdomią paskaitą tema “Krikšči- 
! ęniškosios labdarybės (Caritas) 
i bruožai” gegužės £8 d. 11:30 
j vai. ryto Svč. P-lės Gimimo pa- 
i rapijos salėje. Rengėjasi — A. 
Į L. R. Kat. Federacijos 44-tas 
j skyrius kviečia visus atsilanky

ti. (Pr).
Adelė Gabalienė, tel. 778-1036 
dejas J. Mikšys.

— Illinois valstijos loterijos 
gegužės 18 d. Big Pay Day loši
me laimėjo 186, 13, O ir 4222.

j Gold Strike lošime laimėjo 38, 
ri36, 45 ir 01.
| — Gegužės lid. Los Angeles,
f Cal., mice dr. Grigas Valančius,

gūžės numeryje. Sandaros pa
vasarinis piknikas bus šį sek
madienį, gegdzės 21 d. Vyčhį 
salėje ir sodelyje, 2455 W. 47 St. 
Bus įdomu jaunimuiJy suaugu
siems, visi kvFeciami.

—Dail. Ona ir Liudas Kronas 
iš Lyons išsikėjė į Westchester, 
11.1 Jie yra žinomi savo socialu
mu, vaišingumu ir spaudos bei 
bendrųjų reikalų rėmimu, ,męi7 
le lietuviškiems reikalams ir 
saviems tautiečiams. Dėkui už 
gerus linkėjimus ir už dešimke 
Naujienų paramai.
_ — StaSys Bakutis, St. Peters
burg Beach, Fla.,. iš anksto be 
raginimo pratęsė prenumeratą, 
o savo gerus linkėjimus atlydė
jo auka. Dėkui. Taip pat dėkui 
Floridos tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas 3 mėn., tikslu 
tinkamiau susipažinti.

— Dėkui Juozui Palioniui iš 
Rockfordo už nuolatinnę para
mą Naujienoms ir už $5 auką, 
atsiųstą prenumeratos pratęsi
mo proga. Taip pat dėkui Ste
fanijai Baltūsienei iš Kenoshos 
už ankstybą prenumeratos pra
tęsimą ir $2 auką kalendoriui.

— Bruno Matelis iš Marquet
te Parko kiekviena proga pare
mia Naujienų leidimą. Dėkui už 
anistybę prenumeratos, pratęsi
mą ir už $17 auką. Dėkui tos 
apylinkės tautietei užsisakiusiai 
Naujienas vieneriems metams t 
ir atsiuntusiai $2 auką, bet 
pavardės prašiusiai neskelbti. 
Taip pat dėkui Jonui Leng
vinui už $2 auka kalendoriui.

žinomas visuomenės veikėjas, 
LŽS centro valdybos narys, kny
gų autorius. Gegužės 13 d. ten 
pat mirė dail. Jonas Rimša, gim. 
1903 m. Svėdasuose. Tą pat die
ną Chieagoję širdiespriepuolių 
staiga mirė kun. Balys- Chom- 
skis. Velionis buvo žinomas mu
zikos vertintojas.

— I£n. Andrasiūhas, E. Bo" 
reisą ir P. Bružas pakviesti San
daros redaktoriaus pavaduo
tojais. Jane Bajerčiene, dr. A.
J. Gusenas, B. Brazdžionis; Leo 
Venckus ir R. Rudys yra skyrių 
redaktoriai, o J.* Kapačinskas,
K. Tautkus ir P. Venclova — re>- 
dakčijos nariai. Edita Rimkie
nė yra administratorė, ekspe
dicijos - reikalus . tvarko . Stasys 
Dagys. Vyr. redaktorius yra

. PERRY P'-AZA MOTEL
.1007 Park Ave, Hot Springs, Ark.

Albertas Ir Kastutė Rožėnai, Sav. *

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, sūdomas maudymo® 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef. 
: - 501—523-9814. į

Naujienoms reikalingas -7. ;
LINOTIPININKAS ’

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

HA 1-6100.

MARDA NOREMENl
EWS Wool fftk St, Chicago, HL Wttt • TeL WA 5-2777

DMtlh Mdrtokteiot ftroe rOitet Įvairiu prekHfc 
MAUTAS Ii EUROPOS WNDtLRk

Cosmos Parcels Express Corp.
MAKQumn QIFT PARCELS SERVICE

B “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZt BRAZDZJONYTt,

PROGRAMOS VEDtJA
WOPA 1490 AM FrL at 9:30—10:00 p. nv
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 «t Street, Chieogo, Illinois 60629 
. Telef; - 778-5374

— JAV (R.) LB Brighton Par! 
ko bpylinkės'^aldyba ^šaukh I 
visuotinų metinįnarių susiriij 
kimą, kuris įvyks 1978. 5. 21.
2 vai. popiet, šaulių Namuose, 
2117 W. 43 St. Chicago, 111 
Narių dalyvavimas. yra būti
nas. Kviečiame visus geros va 
vos lietuviu^ šiam susirinkime 
gausiai dalyvauti.

įėjimas visiems laisvas. P<
► visko bus kavutė.

A. Abraitis 
Apylinkės p-kas

— SPĖČIAU 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATU RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka; 
me ^*54 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5018. (Pr.)

— Kelionių į Vilnių š. m.. 
Birž. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22- d. 
d. informacijai bei Tegistruotis 
prašome kreiptis į Marių Kie- 
lą, .6557 S. Talman Ave., Chi
cago 60629, teL (312) 737-1717

Namai, Žemė — Pardavlmvt 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1M0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

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

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda-už

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su-, 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjau prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, 111. 60629

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

rinis bungalow, gazu šildomas. Ireng- 
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, $37,500Į ’

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
1951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

■ŠUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininku,

4243 W. 63rd SU Chk*».
TeL 767-0600.

. HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
Tel 737-7200 irta 737-8334

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
luettp Parke.

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

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

' Tuo reikalu Jums gali dau^ 
padėti teisininko Prano šulo pa 
fuošta, teisėjo Alphonse Welb 
peržiūrėta, ‘•Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDARO MI
; 1SSTAMENTAI

’ Su- legaližkoiiUstjTormoniis 
Knyga su formomis gauna

tna: ‘Naujiem}’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaliiko 
mis formomis — $3^0.

Užsakymus su Money orde 
du siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St, Chicago HL 60608

MACHINE HELPERS 
DAY SHIFT

$4.85 to $5.05 per hour 
Plus Bonus 

NIGHT SHIFT
$5.10 to $5.30 per 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., 

Evanston, 111.

CHOCOLATE DIPPER
EXPERIENCED

Full or Part time near north location.
Call 939-62.00

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose graft, ge? 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava, 

Tol. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU
-■'NAMUS
IR VISKĄ NAME 

TėLefonnoti: 
523-9367 arba 737-0397

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St
- (Town of Lake)

Dalo namus Ii la>rko fr Ii vidau*.
> Darbas garanfuofas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS SAKINIS

Didžfausfcis kailių 
pasirinkimai

pM vlanlatelį I-ioVj 
Įf'>1 Itotan faUHnfnką 9^ CT“ 

Chlotfo> 

Ar^NORMANĄ 
«HRk>URŠTEINĄ

HOUSE MAN who is hhndy around 
the home. Must be over 45. Live-in. 
Foreign welcome but must speak un
derstandable English. Thursdays 
every other Sunday off. $125 
week. Near North side Chicago, 
erences required.

Call weekdays 372-3505.

and
per

Ref-

62—to M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai W» pwmefliH awtomobine 

Liability ipdnudlma, pemlnhtfcMM 
Kreiptis ;

num

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HEALTHY FOOD restoranui, 
esančiam 3236 So. Halsted St., 
reikalinga patyrusi padavėja. 
Prašome kreitpis 326-2724 te
lefonu. .

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTUS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STUMT

TaUfu RlpobUc 7-1941

SEWING MACHINE 
OPERATOR

To work three or four days ą week. 
Must have experience in sewing cu
shions.

342-2049

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

.1 Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer A»
■ I Sic.90, III. 60632. Tel. YA 7-59* 
»

(j»tai«oi) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wahaah Ar—»

ASSEMBLERS 
t 

We are looking for a skillful assem- { 
pier (woman) of jevelry. Good work
ing conditions. Good starting salary 
and opportunity for future advance
ment

CALL IN ENGLISH 
Miss OKI or Mr. UENO 

726-6386 
SAKATA PEARL CO. 
55 E. Washington St. 

ROOM 429RENTING IN GENERAL

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

SE 3-1283.

1 -----------------------------------------\
---------------- CLERK TYPIST < 
iJnnnmniamacIWe ar^ looking fOT 8 WOTnan With > 

typing Skills and some hRure 
apptitude- , ’Must speak English Good starting, 
salary and future advancement. .

Call in English 
Miss OKI or Mr. UENO 

726638G J
SAKATA PEARL CO. i 
55 E. Washington St. 

ROOM 429
7246 S. California Avenue išnuomo
jamas vienas svarus kambarys su tei
se naudotis visomis buto privilegijo
mis. Teks gyventi kartu sc buto sa
vininku. Telefonubti 734-6122.

VELTUI 
NAMŲ SAVININKAMS . .

Mes užpildysime jūsų patalpas visai 
be jokio atlyginimo ir jokiu įsiparei
gojimu.

KREIPKITtS 
" TEL. 745-8712

Nuo 8 ryto iki 8 vaL vaK

1X1 Frtnk Z*poll> 
UOS Vi W.vStti st 

GA *-*654

Šrate Farm U?e Inwrance Co^oany ’]

PERSONAL
Asmenų laiko

ANNA LINKUS would like to meet 
with old friends and perhaps snare 
her home in Florida. Presently stay-

* — 6, ILUBa^urd^y, >0f 19Į8




