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PREZIDENT’
REIKĖS SPECIALAUS LEIDIMO RUSAMS 
PARDUODAMIEMS JAV GAMINIAMS 

Brežnevas nepatenkintas, kad laisvasis pasaulis 
susirūpinęs Maskvos teisiamais disidentais

W ASHINGTON, 1). C. — Prezidentas Jimmy Carter pareiš
kė spaudos atstovams, -kad jo nutarimas neleisti parduoti sovietų 
i’ass agentūrai pačių moderniškiausių elektronikos priemonių 
žinioms perduoti nėra joks kerštas sovietų valdžiai. Preziden
tas nekaršta uja, jis nenori kerštauti ir sovietų vyriausybei. Jis 
nesikiša į sovietų vidaus reikalus ir nenori kerštauti. Jis tiktai 
ieško būdų, kuriuos sovietų valdžios priešakyje stovintieji žmo
nės suprastų amerikiečius.

ADMINISTRACIJA SUSITARĖ SU 
PAŠTININKŲ UNIJA

Pirmais metais pakels algas 5%’ o sekančiai 
pridės, jei infliacija nesustos

WASHINGTON, D. C. — Amerikos pašto administracija su
sitarė su puses milijono pašto tarnautojų unijos atstovais dėl tri
jų metų kontrakto ir išvengė bereikalingo streiko. Pasitarimai 
vyko visą ketvirtadienį. Pašto tarnautojai turėjo pradėti streiką 
penkadieno naktį, lygiai dvyliktą valandą, ibet komisijos pir
mininkas pranešė streikuoti norintiems tarnautojams, kad jie ne
mestų darbo. Abi pusės jau buvo susitarusios pačiais svarbiau
siais klausimais. Buvo likęs tiktai algų klausimas.

Pašto tarnautojų unija buvoti paštininkams pasilikti 
pasišokusi reikalauti žymiai di
desnio atlyginimo, bet galų ga

prie 
darbo iki derybos dėl naujo dar

le paklausė prezidento Carterio 
ir pasitenkino 5% pakėlimu pir
mais metais. Ateinančiais metais 
vėl pašto tarnautojams bus pa
kelta alga, jeigu infliacija nebus 
sustabdyta. Panašiai bus pa
sielgta ir trečiais metais. Bet 
jei infliacija bus sustabdyta, tai 
paskirti ekspertai algų reikalu 
susirinks ir visą reikalą dar kar. 
ta apsvarstys. Laiškanešių strei 
ko nebus. Penktadienio rytą, tuo 
jau po penktos valandos, abi pu 
sės baigė derybas ir pasirašė su i 
sitarimą.

JAV vyriausybe vietomis bu- 
^vo paruošusi karius perimti paš
to įstaigas ir jas tvarkyti, kol 
bus susitarta su dirbančiais paš
to tarnautojais. New Yorko pas 
to tarnautojai nepatenkinti susi 
tarimu, jie norėjo didesnių al
gų ir streiko. Tuo tarpu Chica
gos pašto tarnautojų dauguma 
streiko vengė. Jie patenkinti, pa 
vyko susitarti. Naujai pasira
šytą kontraktą unijos nariai dar 
turės patvirtinti. Jeigu atmestų, 
tai derybos turėtų prasidėti iš 
naujo.

Nors valdžios tarnautojai pa
gal Įstatymą neturi teisės strei
kuoti, bet kadangi jų yra ma
sės, tad, dėl šventos ramybės, 
įstatymai pamirštami. Svarbiau 
sias klausimas dėlei kurio taria
si ir nesusitaria, tai tas, jog paš 
trilinkų unijos vadovybė nori 
‘‘atimti” iš paštų administraci
jos teise paliuosuoti kiekvieną 
pašto tarnautoją, jei jis tik ne
tinkamai atlieka savo pareigas 
ar dėl kitokių priežasčių. Ame
rikos paštininkų unijos prezi
dentas Emmet Andrews laiške 
yvriausiam paštų valdytojui pa 
reiškė: "Jei jus neatsisakysite 
nuo teisės išvaryti iš darbo paš
to darbininką — visos pastan
gos susitarti dėl naujos darbo 
sutarties neatitaisomai žlugs”. 
Šiaip ar aip žiūrint, paštininkų 
tarpe atmosfera yra įkaitusi. Jų 
vadovybė yra pasiruošusi visuo
tinam streikus, kuris užsitęstų, 
jei butų reikalo, ilgesnį laiką.

Krašto administracija jau yra 
prašiusi U. S. Distrikto teismo 
teisėjo Gerhardo Gesello įsaky-

bo kontrakto nėra pasibaigusios, 
bet teisėjas atsisakė tokį įsaky
mą paskelbti, kadangi kol kas 
nėra pagrindo.

Prasidėjus paštininkų strei
kui, Ilinojaus valstijos paštuose 
perintų darbą iš Didžiųjų Eže
rui jūrininkų centro, iš Fort 
Sheridan ir iš atsargos pašaukti 
kariai.

30-TIES MYLIŲ ILGIO 
ALYVOS RUOŽAS

ČIKAGA. — Netoli Čikagos 
miesto paplūdimių buvo pastebė 
ta 30-ties mylių ilgio plūduriuo 
j ant is ežero paviršiuje aliejaus 
ruožas, kuris gali užlieti visą 
paplūdimį ir suteršti gražią smė 
lio krantinę. Aliejaus ruožas bu 
vo pastebėtas liepos 20 d., ku
ris tęsėsi nuo Indijanos valsti
jos ribų iki pat Wilmette prie- 
mescio. Aliejau ruožas nėra pla 
tus, vos Ifrties pėdų pločio, bet 
jis yra nepageidaujamai pavo
jingas, ypač paplūdimiams.

Spėjama, kad koks neatsakin
gas svetimas prekybos laivas ne 
pastebimai nakties metu ištuš
tino savo motorų bakus, išlieda
mas alyvą į vandenį. Už tokį 
brutalų darbą laivo kapitonas 
būtų nubaustas 10,000 dol. bau 
da, žinoma, jei būtų buvęs sugau 
tas tai darant.

Uepos 22: Auksė. Marija Mag
dalena, Platonas, Jovartas, Rim 
vydas.

Liepos 23: Brigita, Apolina- 
nas, Gelminė, Ilgė, Tarvilas.

Saulė teka — 5:34, leidžiasi
— 8:19. t .. / 

šiltas, tvankus, lis, ^’aus.

TERORISTO PASAKOJIMAI

Salisbury, Rod. — Rodezijos 
kariams pavyko suimti gražiai 
suaugusį Rodezijos pogrindyje 
veikusį teroristą, kurį atvedė į 
žurnalistų susirinkimą ir įsakė 
jam viską papasakoto apie save. 
Pasak teroristo, jam pabėgus iš 
Rodezijos, jis buvo kaimyninėje 
valstybėje vaikiančių komunisti 
nių ttroristų nusiųstas į Ango 
la pasimokyti teroristinio “mo
kslo”.

>
Be to, jam sugrąžinus į R<r 

deziją pogrindžio teroristiniams 
verksmas, jam buvo vadų bei 
vadukų įsakyta žudyti visus tuos 
juodukus, kurie tik bendrauja 
su baltaisiais ir ypač su baltųjų 
vietine ar cantro vyriausybe. 
Jis turėjo uždavinį būtinai nu
žudyti juodųjų partijų bei tos 
grupės vadus, gurie gražiuoju 
yra susitarę su baltųjų Rodezi
jos vyriausybe taikiu būdu pe
reiti į juodųjų daugumos valdy
mą Rodezijoje.

— Teksas valstijoje niekad 
tokių didelių karščių nebuvo, 
koki dabar juos kepina.

— New Yorko popieriaus dar
bininkų fondo nariai patraukti 
teteman ui pinigų jletkvojtmį.

Reorganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės choras dai
nuoja Amerikos lietuvių gyvenimo aktualijas Naujienų pik
nike. *Į

Iš kairės į dešinę matome: F. Brauniene. I Sarapiną, F. 
Sarapinienę ir I. Pranskeviciene.

Foto Al V-oičio

Spekuliantu išdaigos
Vertybės popierių spekulian

tai buvo paleidę gandą, kad 
Sears and Roebuck bendrovė vėl 
skaldys savo akcijas santykiu 
2:1, kas automatiškai pakelia 
akcijų kainą. Tuo būdu akeijų 
spekuliantas, anksčiau pirktas; 
Sears ir Roebuck bendrovės ak 
rijas parduotų brangiau, uždirb 
damas gerokai pinigų.

Sears and Roebuck bendrovės 
administracija, tai išgirdusi, 
tuoj paskelbė, jog tai yra tik 
apgaulingi gandai, neatsakingų 
asmenų paskelbti ne,s jokių ak
cijų skaldymo artimoje ateityje 
bendrovė nenumato.

Daugėja užsieniniu įmonių
JA Valstybėse paskutiniu lai

ku labai padaugėjo naujų ar se
nų įmonių kiekis, kurias valdo 
ar įsigijo užsienio kapitalistai. 
Tai skaitoma geru ženklu, nes 
užsienio kapitalas pasitiki JA 
Valstybių ūkiu. Antra vertus, 
visos užsieniečių įsteigtos įmo
nės suteikia daugiau darbo žmo 
nėms. Statistika rodo, kad visų 
Amerikos darbininkų 5% gavo 
darbo užsienio kapitalu sukur
tose įmonėse.

Kas laimėjo?
BONA. —: Vakarų Vokietijos 

politiniai stebėtojai, taipgi ir pa 
šaulio diplomatai, yra nuomo
nės, kad Kremlius sąmoningai 

! vienu ir tuo pačiu laiku visoje 
Sovietų imperijoje ėmė teisti ir 
bausti disidentus, kai vedamos 
derybos Ženevoje dėlei ginklų 
apribojimo. Kremliaus disidentų 
teisimais iššaukė prez. Carterį 
politinėn dvikovom kurią jis 
pralaimėjo, nes SALT sutarties 
reikalu 'diskusijos ir toliau ve
damos ir kas svarbiausia, kad 
Amerikos prezidentas pasiuntė 
į Ženevą vaisi, sekretorių pasi
tarti su Gromyka, kai disidentų 
teismai buvo pačiame įkarštyje.

Mėnulio akmenys ir smėlis
Prieš vienuolika metų Ame

rikos astronautai nuskrido į 
mėnulį 1969 m. liepos mėnesį 
ic prisirinko ir prisipylė mai
šus smėlio, grįžo į žemę, kaip 
didžiausią pasaulyje, o gal u 
visoje visatoje brangenybę ne
šini. O lai buvo tikrai brange
nybė. .Juk tai akmenys iš paties 
mėnulio ir dar tokio demokra
tinio krašto kaip Amerika ast 
rentinių atgabeni!! Tai ne juo
kai. bet rimtas įvykis.

Akmenys buvo uždaryti auk
są saugojančiuose seifuose. Tik 
nedideli jų gramais išsvarstyii 
k&ek’»ąi buvo išdalyta moksle 
įstaigoms, mokslininkams ii 
JAV-bių valstijoms. Kitas ne
didelis mėnulio akmeni; kiekis 
keliavo iš valstijos į valstiją 
iš muziejaus į muziejų ir buvo 
išstatomi žmonių smalsumu 
patenkinti, jų akimis pasigėrė
ti. Mokslininkai, žinoma. į juos 
pažiūrėjo savo mokslinėmis
akimis: jie juos ėmė tirti che
mijos pagalba, švitindami ra
dio aktyviais spinduliais ar ki
tais būdais, ieškodami kažku 
nepaprasto. Bet patyrę, kad mė 
nulio akmuo niekuo nesiskiria 
nuo žemės akmenų, paskelbė 
tik. kad jie vra tiek lai mili
jonų melų senumo. Tiesa, juo
se buvo ieškota ir gyvybės ženk 
lu ai' 'mikrobų, bei nerasta. O 
buvo išsigąsta, nes manyta, kad 
kartu su akmenimis žemėn ga 
Įėjo būti atgabenta ir kažkokiu 
naujų ligų mikrobai, galį iš
žudyti visą žmoniją. Laimė* tik, 
kad visatos Sutvėrėjas yra vis- 
dėllo protingesnis už žemėje 
vaikščiojantį dvikojį, nors ir 
mokslo laipsniais apsikarščiu

— Chicagos gengsteriai pajuj J
to. jog policija apie juos žino 
daugiau, negu jie norėtų, kad 
ji žinotų. Vieni gengsteriai pra
dėjo įtarinėti kitus a

— Federalinis teisėjas Mc- 
Garr nubaudė aviacijos bendro
vę už tai, kad atleido iš darbo 
200 nėščių patamautoų. Bend
rovė neturėjus teisės taip pa
sielgti. Bendrovė turės sumo
kėti patarnautojoms, 2,700š000 
dolerių. Advokatai nusineš 922,- 
881 dol. ;

— Prisiekusių teismas pripa-

Kaltas ambasadorius 
Dobrvninas

VAŠINGTONAS. — Vaka
rų laisvojo pasaulio politikuo
jantieji gudragalviai kaltina 
Kremliaus pasiuntinį Vašingto
ne Anatolijų Dobrynina, kad 
jis nemokąs palankiai Ameri
kos atžvilgiu nuteikti Sovietų 
imperijos politbiuro narius. Jų 
manymu, todėl ir pradėjo gesii 
tarp Maskvos ponų ir Vašingto
no biurokratų santykiai.

; žino kaltais 53 nusikaltėlius, ap
Į gaudinėjusius valdžią nedarbo
i pašalpomis. Teisėjas kiekvienam
[ paskirs bausmę.

Čikaga.—Du demokratų par* > Amerikos žinioms rinkti
rijos apylinkių kapitonai yrai pranešė prezidentui,
kaltinnami sukčiavimu, balsavi-Į cnvirfu valdžia
mo metu neteisėtai gaudant ar! 
už pinigą nuperkant balsus.

Prisiekusduju teismas apkal- Jžino, kad Amerika vis 
tino J. R. Schmidtą. ^sento js galingesnė ir visą Sovietų

Sąjungą paraližuotų.

toją. Abu jie ėjo demokratų par ŪFėtiorfjoje"e^ntieji ku- 
tijos apylinkių kapitonų parei- jr pUole Soma

lija ir Džibuti. . .
— State parm apdraudos benl Valstybių sekretorius atvirai pa. 

drevė pakėlė automobilistams sako, kad nežiūrint ką begalvo- 
j apdraudą 7.7^

Apkaltinti demokratu

!kad dabartinė sovietų valdžia 
nepradėk atominio karo, nes Ru 
sija smarkiai nukentės. Sovietų 
maršalai žino, ‘kad Amerika vis

taigos tarnautoją, ir R. Seiferį, 
apskrities įstaigoje filmų aiškin

Pirmenybe policininkų 
byloms

VAŠINGTONAS. — JAV-bių 
teisingumo departamentas įsakė 
visiems savo ir valstybės advo
katams teikti pirmenybę visoms 
policininkų byloms, kai polici
ninkai yra kaltinami brutaliai 
elgiantis su juodžiais, ispanų 
kilmes žmonėmis ar kilu mažu
mų piliečiais.

Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad jis norįs gerų santykių su 
Sovietų Sąjunga; bet tie geri 
santykiai yra galimi, kai abi pu 
sės supranta viena kitą. Prezi
dentas Carter pabrėžė, kad jis 
nesustabdė grąžtų dirbtuvės par 
davimo sovietų valdžiai. Jis ži
no, kad sovietų valdžiai labai 
reikalingi grąžtai žemei gręžti. 
Jam aišku, kad rusai tokių graąž 
tų nepajėgia pasigaminti.

Teksas valstijos pramoninin
kai susitarė su rusais dėl tokios 
grąžtų dirbtuvėlės, kuri kai
nuosianti 14 milijonų dolerių. 
Teksas inžinieriai turės minėtą 
dirtuvę nuvežti į Rusiją, ten ją 
pastatyti ir apmokyti rusus, kaip 
daryti geras grąžtus. Tokio nu
tarimo prezidentas nepadarė. 
Jis tiktai įsakė pertraukti to
kios dirbtuvės pardavimą į lei
dimus turinčių paimti gaminių 
sąrašą. Prezidentas nori, kad 
pardavėjai ir pirkėjai žinotų, 
jog tai prekei reikalingas JAV 
vyriausybės leidimas. Preziden 
tas Carteris neuždraudė grąžtų 
dirbtuvės parduoti, bet, jeigu 
kils reikalas, tai ji> gali leidimo 
neduoti.

Sovietų Sąjungos prezidentas 
pasirašė Helsinkio aktus, pasi
žadėdamas juos pildyti. Dabar 
sovietų valdžia kiša į kalėjimus 
žmones, kurie primena vyriau
sybei, jog laikas tarptautinius 
pasižadėjimus vykdyti. Įvesda
mas leidimus Amerikos gami
niams parduoti, prezidentas ma 
no, kad sovietų valdžios prieša
kyje stovintieji žmonės lengviau 
ir gal greičiau jį supras.

Maskva, Rusija. ----- Sovietų
Sąjungos aukščiausios tarybos 
pirmininkai I^eonidas Brežne
vas, iki šio meto tylėjęs apie lais 
vojo pasaulio protestus dėl di
sidentų teismų, pareiškė savo nu 
stebimą tokiu dideliu šių teismų

nukreiptos demonstracijos, įmes 
ta bomba ir padegtas New Yor 
ke esantis sovietų intruristo biu 
ras.

Brežnevas norėtų didesnės ap 
saugos. Jam dar labiau patiktų, 
jeigu visi žmonės, nusiteikę 
prie. Sovietų Sąjungą, būtu su 
valdyti ir jiems neleista mėtyti 
bombų į sovietų pastatus ir įs
taigas Amerikoje.

Brežnevas ilgai ketvirtadienį 
kalbėjosi su dabartiniu čekoslo- 
vakojos prezidentu Gustavu Hu
są apie >kolas, kurias Sovietų 
Sąjunga yra skolinga už paga
mintas prekes. Maskvos agentai 
čekų ginklus pardavė ir nenori 
mokėti čekams.

Medicai neteisėtai 
išmokama sukčiams

Buvo pastebėta, kad apmo
kant socialiniam draudimui pri
klausančiu asmenų gydymo iš
laidas, apgaulingu ir neteisėtų 
būdu išmokama didelės pinigų 
sumos. Tuos sukčiavimus išda
rinėjo daktarai, vaistininkai ir 
senelių bei ligonių priežiūros 
namai — namų vedėjai.

Sveikatos, švietimo ir šalpos 
skyriaus Čikagoje vedėjas Ch. 
B. Cohen sako, kad apgavysės 
pastebėtos jau senai. Pradėjus 
jas tirti paaiškėjo, kad apgauliu 
gu būdu iš socialinio draudimo 
kasois išmokama milijonai do- 
kasos išmokama milijonai do- 
valstijoje socialinio draudimo įs 
taiga atgavo beveik vieną mili
joną neteisėtai išmokėtų dole
rių.

Pasak Coheno, jau yra susek
ta ir nubausta 1976 metais keli 
daktarai, keli vaistininkai ir se
nelių bei ligonių namų savinin
kai ir prižiūrėtojai. Iš viso jau 
nubausta 38 asmenys. Iš jų bau 
dos būdu atgauta, 1,3 milijonai
dol. Sekančiais metais, esą, ga
lima būtų sutaupyti nemažiau 
272 milijonai dol. tinkamai tvar 
kant, prižiūrint ir ypač sekant 
neteisėtai net fiktyviai suda-

gas.

— Jeigu ne Amerikos karo lai j Detente ir nusiginklavimas

Vašingtonas. — Pasak “Hu- 
Į man Events” savaitinuko, JAliją ir Džibuti

Nepakeičiamos cento 
monetos 

VAŠINGTONAS. — Valstybę 
turtų departamentas kartą no-|

tų Amerikos politikai, ką bekal 
Į bėtų prez. Carteris ir jo patarė
jai, JA Valstybių tikslas lieka 

rėjo panaikinti apyvartoje visas’vieno cento monetas, departa- nepasikeitęs: nusiginkluoti ir 
vieno cento varines manetas. mento nuomonė bei norai buvo j detentės dvasioj? gražiuoju su- 
Bet paiškėjus, kad turtų depar-! pakeisti — vieno cento moneta gyventi su Kremliaus ponais, 
tamento sumanymui yra prie-! ir toliau paliekama keliauti po — Ugniagesius labai erzina 
šinga visuomenė ir, svarbiauoia^*pasaulį ir purvinti vargių kiSe- melagingi pranešimai apie gals 
atpigus variui, iš kurio kalamos ne*. jokio gaisro n$ra.

— Ugniagesius labai erzina

susidomėjimu.
Brežnevui labai nepatiko pre 

zidento Carterio nutarimas ne
leisti Sperry - Rand kopora- 
cijai parduoti TASS agentūrai 
modernių elektronikos žinių pert v*erinių sąskaitas, 
davimo įrengimų. Negavusi mo| Sceiaiinio draudimo sukčiavi 
derniu mašinų iš Amerikos susekti prez Carteris jau

yra pasirašęs tam tikslui įstaty
mą. Pagal jį bus įsteigta specia
li tarnyba sveikatos, šalpos ir 
auklėjimo departamento ribose. 
Tos tarnybos tarnautojams iš
laikyti reikėtų išleisti į metus 
apie 50 mil. dol., kurių 90C bū
tų gauta iš federalinio iždo.

vietų Sąjunga bandysianti jas 
užsakyti Vakarų Vokietijoje. 
Jis pastebėjo, kad JAV preziden 
tas, vartodamas tokias priemo
nes prekybai su Sovietų Sąjun
gą sumažinti, labiau pakenks J. 
A. Valstybėms.

Brežnevas nusiskundė, kad
JAV vyriausybė nesi imanti prie 
monių sovietii konsulatams ap 
saugoti Amerikoje. Jam atrodo, 
kad Jungtinėse Tautoje kar 
JAV vyriausybė veik bendradar 
biaujanti su sovietų priešais, 
kai prie Jungtinių Tautų ruošia
mos prieš sovietų vyriausybę

Angliškos Kanados ben
drovės, turinčiu^ centru^ Que* 
bece, galės naudoti anglų kal
bą visiems susirašinėjimams. 
Didokas anglų firmų išsikėlė 
iš Quebeco. nes nenori nemalo 
numų.
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I LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAIKAIP ŽMOGUS PRIE VAIRO 
PAVIRSTA BROLIO ŽUDIKU

Čikagos sveikatos komisionie 
rius Murray C. Brown, M. D. 
savo oficialiu straipsnių “It’s 
Your Good Health” serijoje ra
šydamas apie automobilių sau- 
g’umą pats nustebęs prisipažįs
ta, kad jam buvo “šiurprizas” 
patirti jog mirimų trafiko ne
laimėse buna 12 kartų danginu 
negu nuo visų kitų žmogžudys
čių gatvės (nudūrimai, nušovi
mai ir bombardavimai). “Tai 
reiškia, kad daugelis šiaip nie
kuo dėtų žmonių kai tik atsigė 
da prie vairo, Marinuojančiai at 
sisako paisyti kitų žmonių tei
ses” rašo Dr. Brown.
rode kad (1) beveik visos trati

Neseniai atliktas tyrimas pa
ko nelaimės (akcidentai) yra iš
vengiamos (kai gražus oras ir 
geras kelias): (2) apie pusė vi
sų akcidentų atsitinka kaip pa
sekmė alkoholio saiko nepaisy
mo ir (3) daugumas žmonių, 
vairuojančių automobilį ar sunk 
vėžinį, su mehaniškais trūku
mais, patys tuos trūkumus žino, 
bet rizikuoja vieškeliuose lošti 
rusišką ruletę.

Patinka ar ne, sėdėdamas prie 
vairo esi savo brolio sargas ar
ba žudikas, yra Dr. Brown pas
kutinis žodis.

earthquake*, Washington 1»- 
after you” (Saugokitės, žemė® 
drebėjimai, Vašingtonas jus se
ka) nerimtai šaiposi, kad Prezi
dentas nusiuntė Kongresui pro
grama, kas daryli žemės drėbė 
jimus įvykus. Prezidento pro
poziciją Kongresui pavadintą 
“National Earthquake Hazards 
Reduction Program (NEHRP), 
Kilian nagrinėja toliau savo skil 
tyje pats pranešdamas apie to
kius žygius Japonijoje, Kinijoje 
ir JAV — New Yorko valstijo
je.

Japonijoje mokslininkai ban
do atspėti kuomet Kontinentinės 
plokštės okeano dugne nebe to
li nuo Tokio sukels situaciją, ku 
riai tie mokslipinkai jau ir pa va 
dinimą davė, būtent “Didysis To 
kai Žemės Drebėjimas”.

Kinijoje, kaip Smithsonian 
Institute patyrė, kinų moksli
ninkai studijuoja “nervuotus” 
(jautrius) gyvulius, kurie nujau 
tę žemės drebėjimą artėjant, su
kelia aliarmą.

New Yorko mokslininkai, kaip 
pats Kilian rašo, “egzaminuoja 
kažką nemalonaus, vadinamą 
“Ramapo Fault” (yda, plyšis 
žemės kevale), kuris prasideda 
nuo New Yorko miesto ir tęsia
si palei Hudsono upę po apačia 
naujai pastatyto atominės ener- 
jos komplekso Reactor L’nit No. 
3”...

mėnesį (dienos nepamenu) mane iš IV skyriaus 81 kame“ 
ros iškėlė į V skyrių 108 kamery, vadinamąją '‘mirtinin
kų kamera”, kurių tame skyriuje buvo trys: 106/ 107, ir 
108. Tą pat dieną, kuomet mane perkėlė į 108 kamerą, va- 

J. Pr.ikare apie 22 vai. į tą kamerą buvo atvestas Juozas Gi'iu- 
nafas iš Vilkaviškio apskrities, kaltinamas šnipinėjimu 

—VuriŪkblauslą vokiečių naudai. Jo rankos buvo sukruvintos, sutinusios 
ir pamėlynavusios. Griunafas paaiškino, kad buvo tardo* 

?mas NKVD 24 valandos iš eilės. Tardymo metu buvęs 
j muštas ir surakintas veržiančiais rankiniais-pančiais apie 
į 20 valandų. Iš ryto Griunafas per korpuso vyresnįjį kvie
tėsi gyrytoją, bet gydytojas neatėjo. Vėliau į mūsų kame 
rą buvo pasodintas Šv. Trejybės bažnyčios Kaune kiin. 
Dr. Petraitis ir pulk. Jonas Šlepetys. Pastarasis iš fhfeų 
kameros, išbuvęs keletą dienų, buvo perkeltas į' areštinę 

j prie NKVD buv. saugumo dep-to rūmuose. \

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas - 7 
(Tęsinys) '4U *

APIE NKVD TARDYMO METODUS 
Politinių kalinių anketas pavarčius 

A. VILAINIS

Illinois valstija yra dosnes* 
nė, negu New Yorko.

Jei Illinois valstijoje miršta 
vyras, nepalikęs vaikų, tai jei 
liktų tėvai, brolis ar seserys, 
anūkai-ės, našlė turi teisę į vi-

_ _________________ ____  asmenišką turtą ir dar plus 
" į palikto turto.

h f. mėnesius išgulėjau i lyginimą. Jeigu jūs norite gau-Į
• man dabar pripaži Ui tuo reikalu daugiau infermą- 
bingumo soc. see. |>en-Į cijųu paskambinkite į “AVage 
? vietos seniorų orga- and Hour” įstaigą, esančią 79

Harlem Ave., tel. 338-8832.
KIEK PAVELDIMA, KAI 

NĖRA TESTAMENTO
New Yorko valstija turi vie

ną moderniausių nuosavybių 
paveldėjimo kodeksą. Pagal jį, 
imant konkretų pavyzd, saky
sim, po Domininko mirties, tu
rint galvoj jo vaikus, velionies 
žmona Ona turėtų teisę į 1/3 
viso palikto turto. Vaikai turė
tų *3 palikimo.

Jeigu nebūtų vaikų, bet Do
mininko tėvas ir motina būtų 
gyvi arba vienas iš jų, Ona 
gautų JAV bonus su užrašu 
“payable on tiie death“ ir per 
imtų bedr. taup. sąskaitą; tas 
viskas automatiškai tektų Onai

s paaiš-jir 
e gauti

suma .1/ kaip ir tiems na- 
i/j su v n ūkams, kurie yra 65 
metų amžiaus. Tada aš krei
piausi į vietos asesoriaus įstai
gą. Tačiau iš tos istaigo taniau 
t jas paaiškino, kad aš tokios 
teisės neturiu. Malonėkite pa- 

i. kuris aiškintojas yra 
s? G. C.

Sh’rley J. 
p asesorius,
■■ informacija

a-iilii

k' -•

Park Forest

Green, Rich 
suteikė šią 

•The Ho- 
— mokes-

ažiniiną gauna tie na
mukai. kuriems suka- 
. sausio 1 d.tais metais,

no. "lame įstatyme nėra 
matyta mokestinių lengvatų I 
nedarbingiems asmenims. Jūs 
taip pat nclunt teisės gauti mo
kestinės lengvatos pagal “The 
Senior Citizens and Disabled 
persons Property Tax Relief” 
aKią* pasakė Shirley J. Green,
kadangi
viršijo* S 10,600.

KI

mina r

Caioi-adu valstijoje: pa
likto turto tenka žmonai, o ki
ta pusė — vaikui ar vaikams, 
jei neliktų vaikų,, tada visas' 
turtas tenka žmonai.

Floridos valstijoje sutuokti- 
nis-ė dalinasi palikimą su vai
kais, lygiai liek kilnojamąjį, 
tiek nekilnojamąjį turtą, bet 
našlei palieka teisė pasirinkti 
palikimo pasidalinimo būdą,ku 
ris yra 1/3 dalis palikto turto.

Vyras — našlys, paliktas su 
vaikais, palikimą turi dalintis 
lygiomis.

Ten, kur paliko 5 vaikai, jis 
turi teisę į vieną šeštą dalį pa
likto turto.

Paskutiniu melu yra tenden
cija sekli New Yorko 
palikimo kodeksą.

Jei vaikų nepasiliko, 
tik tėvai arba kraujo

valstijos

Gyvi pakaruokliai

Sėdėdamas Maskvos kalėjimuose, nuc silpno maiti
nimo susirgau skorbutu i rdėl to iškrito mano visai svei
ki dantys. Nuo atgabenimo dienos j Maskvą iki 1941 fą. 
kovo pradžios aš Maskvoje buvau laikomas per 7 mėne
sius įvairiose paminėtose kamerose tik vienas. -•

Nuo kovo mėnesio pas mane pakaitdmis buvo-sodi
nami rusai — politiniai kaliniai. 1941 balandžio 5 ar 6 man 
buvo paskelbta, kad aš būsiu išvežtas atgal į Kauno NK’ 
VD žinion. Kelyje iš Maskvos į Kauną mane patupdė 5- 
kiome dienoms Minsko kalėjime tarusioje, be langų ir be 
šildymo kameroje, kuri turėjo 2 metrą ilgio ir vieną met
rą pločio. Valgyti duodavo tik duonos ir šilto vandens.

1941 m. balandžio 12 d. iš Minsko buvau išvežtas. į 
Kauną, kur atvykau tą pat dieną apie 22 vai. Kauno kalė
jime buvau pasodintas į IV skyriaus 81 kamerą, kurioj 
radau besėdintį Joną Jablonskį. Vėliau į mūsų kamerą bu 
vo patalpinti dar keli asmenys, būtent: inž. avide, majo
ras Jakštys, ūkininkas Tuma iš Telšių apskrities, Kaunu 
IV gimnazijos mokinys Mikoliūnas, pabėgęs iš Vokieti
jos lenkų pilietis Beldikas. Eržvilko parapijos vikaras 
kun. Buteikis, kuris nuo mušimo buvo pamišęs. Gegužė

o liko 
giminės 

iki anūku, tuomet tenka jai vi- 
,si pinigai ir pusė palikto tur
to.

Massachusetts valstja nusta
to minimumą — -25,000 žmo
nai, kai nepasiliko vaikų, neat
sižvelgiant kitų palikuonių gi
minių — tėvų, brolių arba se
serų.

South Dakatos valstja žino-' 
nai - našlei padidino palikimo 
sumą iki $50,000.

Connecticut valstijoje mini
mali suma žmonai yra $5,000, 
bet ji palikimo liekaną dalina 
si tiktai su jos vyro tėvais; jei 
vyro giminės yra tolimesni ne
gu tėvai, žmona turi teisę į vi
są palikimą.

Bet jei liktų 2 ar daugiau vai į Daugiau žinių apie testamen- 
kų, tai motinos dalis būtų 1/3Į tus ir jų sudarymą rasite leidi-

s 1 ir dar plus palikto turto. Ki- 
nu į ta pusė — tektų tėvams ar vie

nam palisikusiam jų gyvam.
Jei neliktų tėvų, bet liktų bro 

liai, seserys, anūkai-ės, Onos 
dalis būtų $10,000 ir dar plus 
pusė palikimo.

Jei liktų 2 borliai ir 2 vaikai
jūsų pajamos 1977 m. mirusios sesers, kekvenas bro

lis turėtų gauti 1 /3 ir 2 vaikai 
 į mirusios sesers turėtų pasida- 

jlinti jos trečdalį tarp savęs.
^ahu gauti už j jeigu mirusio Domininko ar- 

papildomą atly-j timausiu liktų tik pusbrolis, ta- 
ei green P-ko našJė Qlla ĮUrėtų gauti visą

ŽEMĖS DREBĖJMAI
ATSARGA GĖDOS NEDARO
Chicago Tribune skiltininkas 

(kolumnistas) Michael Kilian sa 
vo vienoje skiltyje “Watch out,

nyje “Kaip Sudaęodlrii Testą“ 
mentai”. Leidinys gaunamas

rezidente
I S. Pagal tos apygardos di

ls Phil Granquist iš 
įstaigos pa- 

įsta tymas nustato. 
40 valandų savai- 

vfršvalandžius jūs 
uti pusantro karto at-i

paliktą turtą.

Kai kuriose valstijose (Cali- 
fornijoje, Ohio ir Pen n sylvan i- 
j?je), jei liktu po tėvo mirties 
vienas sūnus, tai motinos dalis 
yra pusė palikimo.

je “problema” ta pati, nes ir Ili
nojaus turi savo “ydą” (žemės 
plutos plyšį) ir neperseniausiai 
turėjo žemės drebėjimą.

xiiZuNLLKLAl, HUKLti UAKSxNASI
NAUJIENOSE”- _______________
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WITH REPAYMENT 
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see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

2212 WEST CERMAK ROAD

Pra SLazaxacskai.

BOVRSt Man.Tue.FrL.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
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big short on monev
And then the monev came.

pockets of new .Americans.

the ookl

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už njums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti. Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
JS40JXX)

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEAA AVĖ., 
Bridgeview, Illinois 60455

Tel 498-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60632

PHONE 254.4470

AH accounts com
pounded daily — 
Passbook Savinas.

1 Years Savings 
Certificate

(Minimum S5,000j.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to idarfyl

Pai4 cd 
Ccmpoun&d 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

!SlWUffv

Pilipauskaitė Bronė, gimusi 1910. m.. Kaune., “Litįk- 
so’Tabriko darbininkė. Suimta gegužės pabaigoje.:

“Prieš Sekmines tvarkiau karių kapines su - studen
tais. Jiems išsiskirsčius, aš palikau gėlių laistyti. Atėjo 
žydė ir pradėjo rauti gėles. Aš jai pasipriešinau. Tada 
atėjo čekistas žydas, nusivedė mane i saugumą<.ir Įmetė 
į skiepą. Tardė du žydai, reikalaudami pranešti studentų 
pavardes. Skiepe buvo apie 60 areštuotų, daugiausia stu
dentų ir mokinių. Čia buvo įvestas ir bolševikų šnipas su
rištomis rankomis. Jis skundėsi savo likimu, koliojo Sta- 

i liną. Tuomet visi suprato, kad tai šnipas ir su juo nieko 
nekalbėjo. Paskui mane nuvedė į tardomąjį kambarį, kur 
buvo elektrinė kėdė. Ten mane diržais prirakino per gal
vą, rankas ir juosmenį. Po kojomis pakišo tam tikrą plokš 
telę, ant galvos uždėjo šlapią, skudurą, po to paleido elekt 
ros srovę. Srovę leidžiant, tris kartus protarpiais klausi
nėjo, kas tvarkė kapus. Srovei einant aš netekau sąmo
nės. Paskui paklausė, į ką tikinti, atsakiau “į Dievą”. Išė
mę iš rankinuko rožančių, jį’ sumindžiojo. Radę šaulių 
ženkliuką ir tautinį kaspinėlį, taip pat juos sudraskė ir 
sumindžiojo”. ... |

Zabarauskas Juozas, gimęs 1894 m. rigpiūčio 28 d. 
Mariengauzeno mieste, Latvijoj. Tamavo Telšių apskri
ties komendantūroj civiliniu tarnautoju. Suimtas 1941 m. 
balandžio 29 d. Telšių mieste:

“1941 m. balandžio 29 d. 2 vai. ryto pas mane į butą, 
esantį Telšiuose, Durbino gt 4 Nr. atvyko NKVD leite 
nantas su 2 milicininkais (kieme dai* buvo keletas rau
donarmiečių). Jiems reikalaujant, įleido juos į butą šeimi 
ninkė. Man miegančiam įrėmė į krūtinę revolverį ir ru
siškai suriko: “Ruki v verčh”*). Man pašokus, ištempė 
mane iš lovos vienmarškinį ir pastatė kampan. Tuoj pa
reikalavo geruoju atiduoti paslėptus ginklus, proklamaci
jas ir organizacijos dokumentus. Jam atsakiau, kad jo
kių ginklų, proklamacijų ir dokumentų neturiu ir nieko 
apie organizaciją nežinau. Leitenantas nusijuokdamas 
atsakė, kad NKVD tikrai žinanti, kad aš esąs aktyvus 
organicacijos narys ir turįs visa tai, ko jis raikalaująs. 
tuojau pradėjo kratyti butą, viską išversdami,net atplėš- 
bami glindų lentas. Po kratos liepė man apsirengti ir ei
ti kartu su juo. Su savim paimti neleido nei baltinių, nei 
maisto, tik pokelį tabako ir dėžutę degtukų. Kratos metu 
nieko nerado, tik paėmė ir įrašė į kratos protokolą mano 
dokumentus: vidaus pasą, kamendantūros tarnybinį liu-

. ’ *) Rankas aukštyn. .
(Bus daugiau}

t _ MauJiiNot. chicaco\ ILL, Saturday? July 22/1978



PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENįS
SEIMO NUTARIMAI f

Vytautas Kutkus, PLB Seimo 
nutarimų komisijos pirminin
kas, praeitą metą vežiojęs po 
Detroito apylinkę Chicagoje iš- 
tą kiįrį butų šmeižtų paškvį 
nukreiptą prieš Naujienas, da
bar prašo, kad pačios Naujie
nos paskelbtų jo vadovautos ko
misijos paruoštus nutarimus.

Petkus, Petras Paulaitis ir ki
ti. nepabūgstančių asmeninės 
kančios kovoje už lietuvių tau
tos ir savo sąžinės laisvę.

Lietuviškumo ir krikščioniš
kumo jungtis, taip išryškėjusi 
mūsų tautos rezistentų veiklo
je, yra aiški pastanga ir kryptis 
stiprinti lietuvių tautos dvasini- ------t.'M.xpx ixrci ucluviu L<11110?

Kad Amerikos lietuviai žino- ir moralini atsparumą, 
tų, kas Toronto suvažiavime bu- ‘ 
vo nutarta, skelbiame vadinamo į 
Pasaulio Lietuvių Seimo rezoliu 
cijąs. štai visas atsiųstas raš
tas,

V-jo PLB SEIMO NUTARIMAI
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės V-sis Seimas, susirinkęs 
1978 m. birželio 30 _  liepos 4
dienomis Pasaulio Lietuvių Die 
iįu metų Toronte, Kanadoje, 
Eoyal Yorko viešbutyje, daly
vaujant laisvojo pasaulio lietu
vių atstovams iš Argentinos, 
Australijos, Brazilijos, Didžio
sios Britanijos, Jungtinių Ame 
rikes Valstybių. Kanados, Ko
lumbijos, Prancūzijos, Šveicari
jos, Urugvajaus, Venecuelos, Va 
kąrą Vokietijos ir Naujosios 
Zelandijos, pareiškia savo nusis 
tatymą šiais klausimais.

žodis lietuviams tėvynėj ir 
svetur

Lietuvių pavergimas ir lietu
vių tautos žmonių persekioji
mas yra genocidinio pobūdžio. [ 
Tai vykdoma dviem būdais: fi
ziniu naikinimu ir pastangomis 
palaužti Žmonių dvasinį atspa
rumą.

Bet tauta pavergtoje Lietuve 
je smurto nepabūgo ir savo dva
sia sustiprėjo. Tai rodo daugybė 
prasmingų ženklų, kad savo drą 
sieję kovoje už žmogaus teises 
ji remiasi didžiosiomis žmogaus 
dvasios vertybėmis. Susilaukia
me drąsių ir ryžtingų moterų 
bei vyrų, kaip Nijolė Sadūnai- 
tė, Bąlys Gajauskas, Viktoras

Dvi?jų galybių, komunistinio 
ir laisvojo pasaulio, politiniame 
žaidime ryškėja stambaus mas
to idėjinė krizė. Komunistinis 
partneris savo idėjini skurdą ir 
pralaimėjimą dangsto besaikiu 
ginklavimusi ir smurtu prieš 
kovotojus už žmogaus teises. 
Bet ir laisvajame pasaulyje vis 
dar reiškiasi spekuliavimas žmo 
gaus teisėmis, ieškant lengvų 
sprendimų ir stokojant valios 
garantuoti visiems žmonėms lais 
vę ir ginti skriaudžiamųjų tei
ses. Tokiomis aplinkybėmis suge 
bėjimas vertinti pavojų, pakilti 
iš kasdieninių darbų ir rūpesčių 
bei daryti sprendimus, kurie 
atitinktų laiko .reikalavimus ir 
sudarytų tvirtą pagrindą lietu
vių tautos šviesesnės ateities 
tikrovei, yra mūsų, į šį Seimą 
suvažiavusiųjų, šventoji parei
ga.

Lietuvių tauta šios pasaulinės 
krizės metu pasisako už dvasinių 
vertybių pirmumą prieš medžią 
ginęs, už pilnutinės žmogiško
sios asmenybės laisvą reiškimą
si ir smerkia prievartini žmo
gaus teisių slopinimą.

V-sis Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas kviečia:

1. pasitikėti savo jėgomis bei 
solidarumu ir laikyti glaudų ry
šį tarp pavergtųjų ir laisvųjų 
lietuvių;

2. kurti ir išlaikyti sąmonin
gas tvirtos moralės lietuvišką
sias šeimas visame pasaulyje, 
siekiant gausaus prieauglio ir jį 
auklėjant lietuviškoje ir krikš-

4. Šernas siūlu Lietuvių Bend 
rucmenei kartu su k’.tais veiks * 
niais sudaryti dvi nuolat‘n?s ben 
dras komisijas:

a. Lietuvos sienų ir santykių 
su ža rnynais,

b. Parengties.
5. S' :mas, kreipdamas dėme 

<i į žydu ir lietuvių dialogą ry
šium su Antrojo pasaulinio ka
ro Įvykiais, skatina visuomenę 
laikytis jame didžiausio objek
tyvumo, išjungti iš diskusijų 
jausmus ir pavienių a menų nu
sikaltėlių veiksmus vengti pris
kirti tiek lietuvių, ti k žydų tau 
toms. Taip oat S e mas 4ūlo 
PLB Valdybai rūpintis dokumen 
tinės medžiagos kaupiniu ir pa
ruošti žydų-lietuvių santykių 
istoriją.

6. Bendradarbiai!jant su ki
tais verksmais, siekti kad Vil
niaus arkivyskupija šventojo 
Sosto būtų prijungta prie Lietu 
vos bažnytinėm provincijos. Taip 
gi prašyti, kad Karaliaučiaus 
ir sritis būtų išimta iš Len-j 
kios bažnytinės provincios ir 
priskirta Lietuvos bažnytinei pro 
vinciai.

7. Seimas ragina Lietuvių Ben 
druomenę kelti pasaulio viešu
mon Vilniaus šv. Kazimiero 
bažnyčios ir katedros grąžinimą 
kulto reikalams. Ateistinis mu
ziejus bažnyčioje ir katedros 
naudojimas : 
užgauna tikinčiųjų lietuvių

čioniškoje dvasioje;
3. skatinti jaunuomenę atkak 

liai siekti mokslo. giEau pažin
ti bei vartoti lietuvių kalbą ir 
dalyvauti lietuvių kultūros ug
dyme ;

4. atgaivinti vyskupo Motie
jaus Valančiams tautos blaivy
bės idėją ir vieningai priešintis 
okupanto pastangoms žaloti tau 
tą alkoholizmu;

5. laisvajame pasaulyje mora 
liai ir materialiai remti mūsų 
laisvinimo veiksnių darbus ir vi 
somis jėgomis ginti okupanto 
,p :*r>ekio jam uosius disidentus ir 
rezistentus;

6. įtaigauti laisvojo pasau
lio viešąją opiniją įžvelgti ko
munistų kėslus, savo veikimų 
neremti iliuzijomis ir efektyviai 
g:nti skriaudžiamųjų teises.

Mūsų pastanga- ir darbus te
lydi :

išmintis, kuri tepaverčia mū- 
-ų siutimus taikliais sprendi
mais. teisingumas, kurio pagrin 
du kurtume šviesesnę socialinę 
santvarką.

dvasinė ištvermė ir savitvar
da, kurios būtinos mūsų teisin 
game kelyje į laisvę.

Tepadeda Dievas mūsų bend
ruomenei stiprėti ir dirbti, kad 
mūsų brandi ir aukštos dvasinės 
kultūros lietuvių tauta laimėtų 
laisvę ir Lietuva atgautų Nepri 
klausomybę.

Lietuvoj laisvinimo veikla
1. Seimas siūlo vlikui vėl šauk jaugtus įp niekina visos lietuvių

ti periodines veiksnių konferen praeitį.
cijas darbams aptarti, derinti ir j 
remti.

2. Seimas pritaria White 
Plains 1974 m. konferencijos nu 
tarimams ir įpareigoja Lietuvių. Lūšim uosius olimpinius 
Bendruomenę vykdyti joje su-į skatinant juos boikotuoti, 
tartus darbus kartu su tais vei 
ksniais, kurie sutiks bendradar | 
biauti.

3. Seimas siūlo PLB Valdybai 
ir Kraštų Bendruomenėms sek
ti ir atitaisyti svetimųjų infor
macijos apie Lietuvą klaidas, 
sudarant tam reikalui specialius
organus.

Lietuvių Lendi uumeiits Vi- 
galimais būviais šia pašiau 

remti.

jei ir toliau Sovietų Sąjungoje 
bus vykdomi pagrindinių žmo-1 
gaus teisių pažeidimai.

9. Seimas prašo PLB Valdy
bą kreiptis į Šventąjį Sostą, Len 
kios vyskupų konferenciją,, Var 
šuvos ir Gniezno arkivyskupą 
kardinolą WyszinSki — Lenki
jos primą ir Lomžos vyskupą, 
kad lietuviams būtų užtikrintos 

________ tos pačios teisės melstis lietuvių 
nekulto reikalams; kalba ir naudotis Seinų katedra, 

kaip ir lenkams, ir kad Katalikų 
bažnyčia Lenkijoje Seinų-Puns
ko krašto lietuvius laikytų ly
giateisiais bažnyčios sūnumis ir 
dukterimis. Raginti išeivijos lie 
tuvių verksnius, organizacijas ir 
visuomenę atktyviai prisidėti 
prie Seinų-Punsko lietuvių ko
vos už save teises.

8. Seimas prašo visu Kraštų 
! Bendruomenes atkreipti savo 
kraštų vyriausybių ir visuome
nės dėmesį į 1980 m. Maskvoje 

žaidi-

ENERGY 
WISE f~~

tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos bei kitos pogrindžio spau 
dos leindimą ir prašo visų Kraš

Lietuvių. kultūriniai reikalai

L Seimas pritaria iV-sios 
PLB Valdybos kultūriniams ry
šiams su kitais kraštai- ir ragi
na naująją PI.B Valdybą juos 
tęsti, t a* p pat ’šp] čia n t į Euro
pą ir Australiją Stengtis, kad 
repertuarai vi ų pirma būtų 
lietuviški.

2. Seimas ragina vi>us lietu
vius ir visų Kraštų Bendruome
nių vadovyl>es remti Jaunimo 
Kongresus prašo į Mokdo ir 
Kūrybos simpoziumus kviesti 
mokslininkus ir iš kitų kraštų 
ir uūlo paskirų Kraštų Bendruo 
menių vadovybėms organizuoti 
kelione^ į kitus kraštus, pavyz 
džiui į Australiją, Europą, Pie
tų Ameriką ir kitur su tikslu pa 
laikyti glaudesnius savitarpio 
pio ryšius.

3. Seimas ragina visų Kraštų 
Bendruomenes ruošti daugiau

(Nukelta i 5 psl.)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. himinu, A KISS IN THE DARK. .Pikantišku Ir tetveria 

t prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius. £y va kalba, gražia! lileiita. 
150 psl. Kaina S2J0.

Dr. Ju^i 3. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos totortJ« 
nutrauks nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 143 
osL, kainuoja $2.00. *

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4-00.

Dangums šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Ju ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oūTginę perlaida.

1739 Street. Cblcare, HL

10. Seimas skatina P LB Val
dybą sudaryti Pasaulio Lietuvių j 
Bendruomenės visuomeninių rei * 
kalų komisiją politiniams rei-Į 
kalams.

11. Seimas skatina siekti, kad 
Nobelio taikos premija būtų ski 
riama sovietinio režimo disiden
tams. jų tarpe ir lietuvių rezis
tentų grupei Helsinkio nutari
mams sekti.

12. Seimas ragina laisvinimo 
veiksnius plėsti politinių kali
nių gelbėjimo akciją.

13. Seimas didžiai vertina Lie

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI ~ 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJOJR RAŽYTOJO^ATSĮMINIMUS^
On A.‘ j?Guss^n^ MINTYS IR DARBAI, 259"psL, tiriančius 19^ 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
______ rūpini mą. . —------- ------ ------- ———-——  >1.00 
□K-A.“J. Guisen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grtžto.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštai! viršeliais tik --------:-------------------- —--------

Dr. A. J. Guw«n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kebonės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ---------------

Galimi taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čskĮ irb* money ordod, prto 
nurodytos kilnos pridedant 50c. parsiuntimo lilildoms.
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cm!f s safety

RSAL
Chicago, III. 60608Xo*r X Bomi* pity Ft % iMsr’vt -vSei b*W to

ifllhl

assjic

Pm mt* toujomi 1I*| jixlral &V 
lUk* dideliu* darbu*. Ptaūa, jie ps- 
detf* Jum* pulektl **memiku* jū*g 
uiiimojimu*. Antra, jie padeda iu- 
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Walking to the school bus, 
to the playground, to a friend’s

walk; where 
there hi no 
ai dewalk 
•tay oc the 
left dde of 
the road fao> 
tng the co* 
coating traf
fic; crow 
th# a treat 
to narked

nxmg school-aged children. 
Howmr, walking without the 
proper knowledge of pedes
trian safety often leads to 
needlees childhood injuries 
and fatalities, warns Dr. Albert 
H. Dorns, ehUd safety spacial- 
1st and former medical director 
of the Prudential tosuranee Co.

Here sre soma basic rules

I — MAUiiBMOi, CMICAM t. IU, Saturday, July 23, 1978

J

Taupykit* dabar.

Bantaupo*, padėto* prie! 10 mėn«- 
*io dienę, nei* nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmo* dieno*.

Išduodami Certifikatai, kuri* n«-

cuts to kaprw oe tbefr 
children:

joinmg the Payroll 
Pkn where you work, or the 

_ ‘ pUn where you bank.

G^EasrSS^

Buy a car no larger or 
more powerful than you

Dart b« a Bom Loseri

TavpyKite dabar

Dream 
Machine.

USA
73/4% 

I 
palūkanų, priklausomai nuo Įdėto 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė* *vkaito« 
^eša

Nasr|

e
Dr. Alton
H. Dėstą 

eroRswalki: look teft, tho
right before teivfag the carb, 
making aura the way i> clear. 
Finally, watch for terafar 
can and walk quickly whin 
crowing.

According to Dr. Dcanm, 
thfldren thoukl wait toe 
school bus on the curb or to 
the safety zone, not to the 
roadway. If discharged from 
tilt bus in nrid-atreAt, they 
should walk to the safety 
zone to the crosswalk and 
then directly to the curb. 
When crossing to the opposite 
side of the street, they should 
wait until the bus has moved

UNIVE
1800 So. Halted St

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ.
iBtolgta 1923 meUIi.

Įstaigos pletnoM Hemas automobtiUms pastatytt.

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< <21-3070
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Reikia baigti pragaištingą Gečio politiką
Algimantas Gečys, barzdukinės JAV Lietuvių Bend 

ruomenės pirmininkas nuvedė Bendruomenę prie liepto 
galo ir liepė šokti. Laimė, kad didelė barzdukinės Bend
ruomenės pasekėjų dauguma Gečio nepaklausė. Jo ne' 
paklausė net ir jo sudarytoji valdyba. Nešoko su vyrais

t nės diplomatai įteikė jam paruoštą memorandumą ir pra 
šė pagalbos. Ar jis ką prižadėjo, tuo tarpu dar niekam 
nepaskelbė. Greičiausiai, kad jis nieko neprižadėjo, nes 
jis jau buvo girdėjęs, kad lietuviai “laisvu noru” prisijun
gė prie Sovietų Sąjungos. Iš kur jis tokias informacijas 
galėjo gauti, kiekvienam yra aišku. Ką Youngas Giečiui 
pasakė ir ką rengias padaryti, platesnė visuomenė negir
dėjo. Gal ir geriau, kad jis nieko nedarytų. Jeigu ko nors 
imtųsi, tai tiktai žalos atneštų.

Gečio prašymo nepatenkinęs, Youngas išvyko į švei 
cariją, kad galėtų dalyvvauti tarptautinėje konferenci' 
joje, liečiančioje strateginių atomo ginklų kontrolę. Lai
mė, kad jam neteko dalyvauti nei vienam komisijos pasi
tarime. Jis mėgsta kalbėti daug, dažniausiai apie daly
kus, kurių nežino ir nestudijavo. Jis įsivaizduoja, kad jis 
viską žino ir skuba savo nuomonę visais klausimais paša" 
kyti. Vienam prancūzų žurnalistui paklausus Youngą 
apie Rusijos kalėjimuose esančius politinius kalinius, jis, 
net negalvodamas, pareiškė, kad Amerikoje yra tiek, o 
gal ir daugiau politinių kalinių, negu Sovietų Sąjungoje. 
Jis pokštelėjo, kad Amerikoje yra ne šimtai, bet tūstan
čiai politinių kalinių. Jis pats patekęs į kalėjimą, kai su 
Dr. Martin Luther Kingu žingsniavęs ant greitųjų ir be 
leidimo suruoštoje demonstracijoje.

, Jeigu Youngas būtų bent perskaitęs Solženicyno 
“Gulagus”, tai tokios nesąmonės būtų nepasakęs. Jeigu 
jis būtų pasiinformavęs pas emigracijoje gyvenančius 
rusus, lenkus, lietuvius, latvius, gruzinus ir kitus, tai bū
tų patyręs, kad visą laiką sovietų valdžia laiko prievartos 
darbo kalėjimuose ne tūkstančius, bet šimtus tūkstančių 
kalinių, paverstų darbo vergais. Jeigu jis būsų pasiteira
vęs Europos saugumo ir bendradarbiavimo komitetą, ku
riam pirmininkauja kongreso atstovas Daniel Fascell,

uostas 1939 hlKĄ DAROME SAVO JAUNIMO LIETUVYBEI IŠLAIKYTI

fotografuotis mėgstanti ponia Zerr, nešoko ir Greckas. / 1 r^u,
kuriam roikain nir™ niurk. rlnnti Ji. nilni.u^i nrit J butl* SaV?S toklOS mformaaiJOS, kUHOS JIS ir kUygOSekuriam reikėjo pirma niurką duoti. Jis pilniausiai prita
ria Gečio politikai, bet šį kartą atsisakė. Iš visos Bendruo 
menės vadivybės ištikimiausiu respublikono Gečio gink
lanešiu buvo demokratas Romas česonis. Pirmuoju jis 
bijojo šokti, bet nėrė kartu su Gėčių. Benerdami jiedu į 
šaltą vandenį įtraukė ir visus Barzduko pasekėjus.

Kai Gečys, besiruošdamas Toronto bendruomeninin- 
kų suvažiavimui, panoro pasirodyti kokiu didesniu “Lie
tuvos laisvinimo žygiu”, jis turėjo tartis su Gurecku, 
Bandruomenės ambasadorium Washingtone. Matyti, kad 
nei vienas atsakingas pareigūnas nenorėjo priimti Gečio 
nes visi jie buvo užimti rimtesniais dalykais. Teko apsis
toti ties JAV ambasadorium Andrew Youngu. Jam rei
kėjo pasiteirauti, ką pavergtai Lietuvai Young galėjo pa' 
daryti? Dar svarbiau buvo sužinoti, ar Youngas norės pa 
vergtai Lietuvai padėti. Jeigu Youngas nelabai norėjo pa 
dėti Angolos, Zairės, Ugandos ir Tanzanijos juodžiams, 
tai kodėl jis galėjo būti paslaugus lietuviams? Yongas 
greičiau patardavo padėti į Afriką besiveržiantiems ru
sams, bet ne patiems Afrikos juodžiams. Neištyrę šių 
klausimų, Gečys su Česoniu vis dėlto prašė Youngą priim 
ti juos ir išklausyti. Jiedu buvo tokios didelės organizaci 
jojos vadovai, kad jis padarytų klaidą, jeigu jų nepriim
tų. O jeigu reikėtų kada už jį balsuoti, tai visi lietuviai 
atiduotų jam savo balsus. Jiedu neturėjo lietuvių įgalio
jimo, bet lietuvių vardu pažadus davė.

Kai Youngas sutiko juos priimti, tai paruošė memo- 
randumą apie pevergtą Lietuvą ir paprašė, kad jis pa
naudotų Jungtines Tautas Lietuvos klausimui keiti. Ar 

. Youngas gali tokį dalyką padaryti, ar negali, barzduki-

šiandien dar gali rasti, bet Youngas tokiais dalykais 
neužsiima. Jis kerta iš peties apie tokius dalykus, kurių 
visai nežino. Youngo pareiškimas apie tūkstančius politi
nių kalinių Amerikos kalėjmuose aplėkė žaibo greitumu 
visą pasaulį ir Ameriką.-Tokią nesąmonė pasinaudojo ir 
sovietų spauda.

Prezidentui Carteriui Youngas padarė meškos pa
tarnavimą. Prezidentas įsakė jam užčiaupti burną ir ne' 
daryti jokių viešų pareiškimų apie dalykus, kurių neži- 
no.Prezidentas įsakė sekretoriui Vance gerokai apibar
ti Youngą ir įsakyti, kad spaudai ar kam kitam jokių 
pareiškimų nedarytų, klausimo pats atidžiau nepastudi- 
javęs. Amerikos kongreso komitetas iškėlė klausimą 
Youngą patikrinti, ar jis tinka JAV ambasadoriaus pa
reigoms. Vieni senatoriai patarė patraukti Youngą i at
sakomybėn. Sovietų spauda pasigavo jo pareiškimą ir ke
lias dienas kartojo spaudoje ir radijo bangomis. Ameri
kiečiams buvo , .:čėa,tas sų,GGzš čė ; (į‘ !x 
turėdamas ką veikti Ženevoje, paskelbė melagingas ži* 
nias apie Ameriką ir padėjo sovietų propagandistams. Vi' 
sa eilė atsakingų žmonių pareikalavo, kad Youngas tuo
jau atsistatydintų iš užimamų pareigų. 'Senate ir atsto
vų rūmuose buvo reikalaujama atleisti Youngą.

Lietuviams gėda, kad Gečys kreipėsi į Youngą to
kiu reikalu, kuriuo ambasadorius negali padėti. Niekas 
nežino, ar jis padėtų, jeigu ir norėtų. Gečys, vykdamas 
pas Youngą, užtraukė gėdą netik barzdukinei Bendruo
menei, bet visiems lietuviams. Kiekvienam lietuviui gėda 
klausyti, kai keliamas protesto balsas prieš Youngą, nes 
jis žino, kad Gečys kreipėsi į Youngą pagalbos, kurios jis

1) Reikia pripažinti, kad mū 
sų vyresnioji karta (tėvai) daro, 
ką gali, šioje srityje. Ir mūsų 
PLB vadovybė, kaip matome, 
deda pastangų jaunimo lietuvy
bei išlaikyti. Tą ji įrodė, pvz., 
kad ir didingo (nors ir nevisai 
jai savo darbais nusisekusio) 
Jaunimo Kongreso sušaukimu, 
lituanistinių mokyklų organiza 
vimu ir pan. Tik jai nėra lengva 
kovoti su visais jaunimo lietu’ 
vybę ardančiais veiksniais, su 
jaunimą neigiamai veikiančia ap 
liuką. Todėl visi turime PLB 
vadovybei ir jos žinioje veikian
tiems organams padėti.

2) Labai didelį ir pozityvų 

darbą lietuvybei išlaikyti ir ug
dyti dirba PLB sistemoje vei
kianti KultūrosTaryba. Ji turi 
ir gražių planų ateičiai. Tas pa
aiškėjo ypač gi iš prof. dr. J. 
Puzino labai įdomaus praneši
mo praėjusiame PLB seime. 
Mums visiems reikia tuos dar
bus ir planus paremtu

3) Ypač sveikintinas dr. J. 
Puzino sumanymas parašyti
naują (lietuvių kalba plačią, o “šeimoje”;

anglų ar kita svetima kalba kiek 
siauresnę) Lietuvos istoriją. Iš 
jos ir mūsų jaunimas “pasisem 
tų sau stiprybės”, atgaivintų ir 
sustiprintų savo lietuviškąją dva 
šią. Žinau, kad. mokslinis veika
las turi būti parašytas konden
suotos minties kalba, moksliniu 
stiliumi. Bet, sakau, istorijos 
veikalą gal gi būtų galima pa
rašyti kiek lengvesniu stiliumi, 
su šiek tiek “poezijos”, veikiant 
ir skaitytojo jausmus, tegul ir 
nenusidedant istorinei tiesai. 

Taip, pvz., yra parašyta dr. V. 
Daugirdaitės-Sruogienės Lietu
vos istorija, kurią skaitai, iš tik 
rųjų, su pasigėrėjimu, kaip ko
kį grožinės literatūros veiklą. 
Toks veikalas, sakau, gal gi 
daugiau ir mūsų jaunimą patrau 
ktų ir pažadintų jo tautinį jaus

4) Toliau, reikia mūsų jauni
mą sudominti lietuvių kalba. 
Manding, mūsų jaunieji beveik 
nieko nežino apie lietuvių kal
bos kilmę; apie josios vietą in- 
dogermaniškos kilmės kalbų 

apie jos senumą ir

negali duoti. Jam gėda skaityti, kai didžiausieji laikraš
čiai spausdina reikalavimus atleisti Youngą iš pareigų. 
Vien tik Chicago Tribune vakarykščiame numeryje įdė
jo 7 protesto laiškus. Adv. Edwin C. Johnson rašo, kad 
Youngas jau šiaip pridarė gėdos Amerikai, laikas visa ‘ 
tai sustabdyti ir jį atleisti.

Mums atrodo, kad ir lietuviai turėtų atsikratyti lie
tuviško Youngo. Naujai išrinktoji valdyba galėtų išsi
kviesti Gečį ir paklausti, kokiais sumetimais jis padarė | 
visiems Amerikos lietuviams tokią didelę gėdą, besikreipi 
damas į didelį Sovietų Sąjungos draugą Jungtinėse Tau-j 
tose ir Afrikoje. Tai buvo neapgalvotas Gečio žingsnis. | 
Tokių žingsnių jis ir ansčiau yra padaręs. Savo laiku jis, 
suskaldė lietuvių Bendruomenę, įsakydamas Gailai už-! 
daryti ištisas Bendruomenės apylinkes. Jeigu nauja vai | 
dyba savo buto neišsivalys, tai Gečys, kaip ir Youngas, 
padarys klaidų, užtrauks Amerikos lietuviams dar didės

formų įvairumą; ępie jos <rožį, 
kuriuo gėrisi visų tautų didieji 
kalbininkai. Ar nereikėtų šia te- 
ma mūsų kalbos mokslo žino
vams kiek daugiau rašyti, ypač 
gi musų žurnaluose. Manding, 
butų pravartu mūsų spaudoje 
kelti kalbos problemas, ypač tas, 
kurios surištos su tautinėmis.

b) Turime skatinti savo jau
nuosius skaityti lietuvišką kny 
gą. Jų gimimo dienose, vardinė
se, mokslo baigme progomis ir 
pan. sveikindami juos, dovano- 
time jiems lietuviuką knygą, pa 
rodydami jiems, kad lietuviškos 
knygos dovana — tai jiems di
delės pagarbos ženklas Tik, iš 
antros pusės, pageidaukime, kad 
musų rašytojai kiek pasitemptų 
;kad rašytų gražiai, skoningai, 
be visokių šlykštybių, kurių taip 
dažnai dabar aptinkame mūsų 
neva grožinės literatūros kūri
niuose. Juk jgėda dovanoti savo 
vaikams knygą, kurios kaikurių 
vietų negali kartu su jais paskai 
tyti, nes to neleidžia drovumo 
jausmas. Kas negražu, nedora, 
nemoralu, netraktiška kalbėti gy 
vu žodžiu vienam mūsų su ki
tu, to neturėtų būti rašoma nei 
knygose. Knyga turi mus dorin 
ti, o ne smukdyti mūsų moralę.

6) Norėdami sudominti jau
nimą savo tautiniu menu, rašy
kime apie jį daugiau mūsų spau 
doje. Norėdami padaryti jau
niesiems didesnę dovaną, nesi
gailėkime pinigo dovanoti jiems, 
pvz., lietuvio dailininko paveiks 
lą, ypač gi tautinių motyvų.

7) 'Skatinkime jaunimą pri
klausyti lietuviškai parapijai ir 
praktikuoti mūsų gražiuosius 
tautiškai religinius papročius, 
laikytis mūsų religinių tradici
jų, pvz., švenčiant didžiąsias 
bažnytines šventes, laidojant 
mirusiuosius ir pan.

Silpnėja mūsų lituvybė trem
tyje. Darykime visa jai išlaiky
ti.

Iš P. Stravinsko knygos "ir 
Šviesa ir Tiesa”. Knyga galima 
gauti ‘"NAUJIENOSE” arba pas 
autorių šiuo adresu: 6648. So. 
Albany Ave., Chicago HI., 
60629. Knygos kaina $4.50, įs
kaitant ir persiuntimo išlaidas.

— Jeigu kiltų streikas, tai paš 
to vadovybė imtųsi priemonių 

laiškams išnešti be streikuo 
jančių pašto tamautoų.

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
(Tęsinys)

Neneigsiu tų žinučių, kurios buvo parašytos San
daroje ir kurias čia anksčiau pateikiau. Bet dėl kitų 
man pažertų prasi manymų rodau faktus, kad būtų aiš
kiau, kur tiesa.

Pirmiausiai šis anonimikas (F.S.) tuo parodo tik
tai savo piktų valią ir norą tik kiršiu b* su kitais. Į San
darą atėjo dirbti redaktoriaus leidėjo M. Vaidylos 
kviečiamas. O apie lietuvių delegaciją pas JAV prez. 
S. 1). Rooscveltą pridėsiu to momento nuotrauką, la
bai iškalbingą istorinę tiesa. Iš šių pateiktų faktų ir 
nuotraukų, manau, skaitytojui bus nesunku suvokti, 
kas kalba faktais, o kas šiaip sau švaistosi prasimany
mais.

Jei viešai spaudoje nebūčiau buvęs paliestas, anks 
čiau minėto “gnybio” gal būčiau nepaminėję. Paminė
jau tuos dalykėlius, tik dėl bendro vaizdo. Tai atlik
damas norėjau vien tik padėti tos garbingos, idealisti
nės senos TMI) organizacijos nariams suaktyvinti veik 
lą, kad ji ir toliau aktyviai verktų, o už tai susilaukiau 
net spaudoje nepalankios reakcijos... O, vienok girdi
si aplink dejonių, kad trūksta žmonių bendrai lietuvių 
veiklai, bet pamėginus aktyviau pajudėti — pasireikš
ti tuoj atsiranda slopintojų ir slapukų trukdytojų...

PRIE NAUJŲ DARBŲ SLENKSČIO

Lv J 'osi ir noHnalrjo tolimesnė mano darbo eiga, 
dirbau loltau nekreipdamas daug dėmesio į aplinką. 
Nebijojau darbo, jei sutikau pagalbon, nes žinojau, 
jog spaudos darbas nelengvas, o gal priedo — rredėkin 
gas atpildas lankia. Jei nori būti tuo, kuo tau atrodo

tuo metu būtina būti ir išlikti dvasioje savimi — rei
kia daug kantrybės ir santūrumo, ir pasiryžimo vis
ką ištverti. Atsakingas darbas spaudoje visokeriopai 
įpareigodavo kiekvieną žodį apsvarstyti, nuolat sek
ti gyvenimo įvykius, gilintis į reiškinius, analizuoti 
įvykių susikirtimus. Spaudos darbininko duona rupi 
ir sūraus prakaito aplaistytose purenose užaugusi. Si
tai pats gerai supratau tik tiesioginiai spaudoje dirb-. 
ti pradėjęs.

1975 melų balandžio penkioliktą dieną darbe stai
ga susirgo vienas Sandaros darbuotojas, žurnalistas 
Jonas Vairielys. Pasirgęs keletą dienų, netrukus mirę. 
Jo išsiskyrimas iš mūsų tarpo buvo skaudus ir giliai 
jaučiamas. Velionis užsitarnavo tinkamą vietą mūsų 
lietuvių išeivijos spaudos darbininkų skaičiuje. Jis 
prisidėjo prie išeivijos spaudos, ypač Sandaros laik
raščio sustiprinimo, buvo darbštus ir jis su žurnalisti
ne plunksna nebesiskyrė iki paskutinio atodūsio.

Po jo išsiskyrimo ir mūsų tarpo, mano padėtis San
daroje tapo sunkesnė. Neatsirado žmogaus jo darbo 
vietai užimti. Norom nenorom, dalį darbų teko man 
pasiimti, korektūros taisymą, surinkto teksto laužymą, 
laikraščio ekspediciją. Sunkių išbandymų valandos 
man atėjo, atsidūrus prie naujų darbų slenksčio, aut 
pečių pajutus Sandaros leidimo komplikacijos svorį.

Iš pradžių redaktorius M. Vaidyla skatino tęsti 
lik laikinai, kol atsiras pagelbininkas. Vėliau žadėjo 
darbus kitaip paskirstyti. Deja, tokio nesulaukėm, ir 
laikraščio leidimo sąlygas sunkėjo. Praėjo melai vieni, 
ėjo antri, o redaktorius prie susidariusios padėties per
sitvarkyti neskubėjo, gal nenorėjo, nors tai padaryti ir 
galėjo. Tebūnie taip, kaip yra, sakydavo, ir vis atidė
liodavo, delsė, vengė tikrovei pažiūrėti į akis, kuri ga

bia rūstokai grasė, o kai užsimindavau, kad visų dar- 
Ibų nesuspėsiu atlikti, lai jis žadėjo pats padėsiąs, ir 

» mudu dirbsime drauge.

Pin tardavau tyliai, bet pats tuo abejojau. Galvo
davau, kaip tu, vargšeli, ką pagelbėsi ir padarysi, jei 
pate jau svyruoji, linksti po ligos našta...

Kartą, man bedirbant, redaktorius panoro, kad 
jam pagelbėčiau nueiti į rinkyklą, nes jis norįs padėti, 
kiek galėsiąs. Kai atėjo prisilaikydamas, pasižiūrėjo 
į vieną kitą puslapį, pasižvalgė ir jau pasiskundė esąs 
pavargęs, prašė pagelbėti nueiti atgal iki sofos, kur 
jis nuolat ilsėdavosi. Taip ir teko man vienam kele
tas numerių paruošti spausdinimui.

Gražu turėti v£ltį greit pasveikti, bet rytojaus 
diena kartais ką kitą lemia, o viltimis ir svajonėmis 
galima tik pasiguosti. Realybė yra toji akmeninė uola, 
į kurią sudūžta daugelis norų ir vilčių, ir prapuola po 
neišsipildymo šydu. Mūsų redakcijoje reikalai nepa- 
sitaisė, ilgoką laiką laikraščio paruošimo darbus teko 
kone vienam atlikti, išskyrus linotipininko darbą. Vis 
sakydavo, parašyk, paruošk spausdinimui, nuvežk iš
spausdink ir išsiuntinėk skaitytojams, bei platintojams. 
Tiesa, kviesdavomės talkos, bet kai ateina žmonės ne
patyrę prie šių darbų, tai darbas nebūdavo sklandus. 
Darbų vis kaupėsi ir kaupėsi, kartais mažoms finansi
nėms skylėms uždengti ir doleritrką kitą iš savo paties 
kišenės padėti prisieidavo.

Taip nenorom, bėdos aplinkybių buvau įtrauktas 
į laikraščio leidimo darbus ir teko pereiti dirbti prie 
visų būtiniausių darbų, pradedant žinių paruošimu ir 
baigiant laikraščio ekspedicija. Prisieidavo dirbti kiek
vieną dieną, išskyrus sekmadienį ,o apie atostogas, ar 
ligas, galvoti nebuvo net kada. Laikraštis, tarsi gyvas 
organizmas, sudaromas iš įvairių žinių aktualijų įvai
riomis temomis. Skaitytojji laikraščio laukia lygiai 

A’asarą ir žiemą. Tik kartą atėjęs į spaudos ba
rus turi dirbti rankoves atsiraitojęs, užmiršęs savo 
reikalus. *

TECHNIŠELAS LAIKRAŠČIO PARUOŠIMAS

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad redakcija, tai fa, 
kuri paruošia straipsnius, žinutes; rinkyklą — kuri sul 
renka, o spaustuvė — kuri spausdina laikraštį. Viskas 
atrodo paprasta. Skaitytajos, vartydamas laikraštį, 
gal tik retas pagalvoja, kaip visa tai atliekama, kiek 
ir kokio darbo įdėta, kol laikraštis atsiranda skaity tojo 
rankose.

Kas dirbo redakcijoje, spaustuvėje, gerai žino, ką 
reiškia paruošti laikraštį, kiek jėgų, širdies šilumos ir 
proto sumanumo visa tai reikalauja, o kitiems tai sun
ku ir išaiškintu Todėl ir noriu, trumpai pasakyti, kaip 
vyksta paruošimas ir su kokiais darbais man pačiam 
teko susidurti. a

Rinkimą.

(Bus daugiau)
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DK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6445 So. Puletki Rd. (Crowford 

Modica) Building), Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

inkstų ir šlapumo takų 
CHIRURGIJA 

T.Uf. 695-0533 
Vallay Medical Canter 

860 SUMMIT STREET
ROUTE 5t, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos di rekt on us

IR38 S. Hanbeim Rd., Westchester, H.
VALANDOS: 3—8 darbo diennmig jj 

ku antra šeštadieni 8—3 vaL

.£1------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd StrM) 
Valandos pagal susitartas.

PASAULIO LIETUMŲ ..
(Atkelta iš 3 psl.) 

vadovų chorams, tautinių šokių 
bei teatro grupėms ir kitiem^ 
meniniams vienetams.

4. Seimas st«’o PLB Valdybai 
steigti komisiją, kurios tikslas 
būtų aprūpinti prieinamomis 
kainomis visų kraštų lietuvius 
knygomis, plokštelėmis, laikraš 
čiais ir kitais leidiniais.

5.Seimas ragina PLB Valdy
bą sūdanti sąlygas kuriame 
nors Šiaurės Amerikos universi
tete pastoviai lituanistikos ka
tedrai.

6. Seimas siūlo PLB Valdy
bai peržiūrėti išeivijos lietuvių 
kultūros politiką, skiriant dau
giau dėmesio toms sritims, kur 
susiduriama ypač su sovietinės 
ideologijos ir Maskvos politinių 
varžtų iškraipymais.

7. Seimas prašo visų Kraštų 
Lietuvių Bendruomenes ir vi
sas lietuvių organizacijas švsti 
karaliaus Mindaugo vainikavimą 
dąrauge su Vasario 16-sios šven 
te.

b. rengti, tobulinti ir leisti 
lituanistines mokslo priemones 
mokykloms ir šeimoms;

c. skatinti glaudesnį'tėvų, mo 
kytojų ir Lietuvių Bendruome
nės bendradarbiavimą;

d. mokslo metų pradžioje ska
tinti leisti savo vaikus į litua
nistines mokyklas, aplankant jas 
asmeniškai. j

2. Kalba yra pagrindinė są
lyga tautiniam savitumui išlai
kyti, o šefma — pirmoji ir pa
grindinė sąlyga kalbai išmokti. 
Seimas primena visiems tėvams 
lietuviams jų didelę atsakomy
bę už savo vaikų lietuvišką auk 
Įėjimą ir pabrėžia ypatingą svar

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Bct Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 
meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome miry nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 4:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina Šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 

j arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 

siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
j Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa- 

jo garbėje ir šlovėje.
tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

M. ŠILEIKIS

4. Seimas ragina visus laisvo

Indianos kopose (Aliejus)

Lietuviškasis auklėjimas ir 
švietimas

1. Tautinio savitumo išlaiky
mas yra vienas iš pagrindinių 
Lietuvių Bendruomenės uždą vi- 

j nių, todėl Seimas skatina Lietu-

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T«l. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akiniu, jj 
“contact leases’”

VaL agal susitarimą, uždrryta trer į vių Bendruomenę:
" a. padėti tėvams ir parapi-

DR.LEONAS SEIBuTIS joms steigti ir išlaikyti lituanis
INKSTŲ, PŪSLĖS f“ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrai. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vai rak.
Ofise tshf.: 776-2880 _ 

Rezidencijos telef^ 448-5545

tines mokyklas;

a. kalbėti šeimose lietuviškai;
b. pramokyti vaikus lietuviš'

kai skaityti ir rašyti, prieš lei
džiant juos į vaikų darželius bei jo pasaulio lietuvius remti vie-
mokyklas; J nintelę išeivijoje Vasario 16

c. leisti juos į lituanistines
mokyklas.

3. Kadangi lituanistinių mo
kyklų mokytojų trūkumas didė
ja, Seimas skatina:

a. Lietuvių Bendruomenę or
ganizuoti ir remti mokytojų 
kursus paskiruose kraštuose;

b. Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą savo mokslą plėsti va, 
saros semestrais;

c. Organizuoti suaugusiųjų 
švietimą, kreipiant dėmesį į lie
tuviškai nekalbančius suaugu
sius ir vaikus.

bimnaziją Vokietijoje.
5. Lietuvybei išlaikyti lygiai 

svarbus kiekvienas lietuvis, ne
žiūrint kuriame krašte jis 
ventų, todėl Seimas skatina 
Lietuvių Bendruomenę ir Lietu 
vių Fondus remti visų kraštų 
lietuviškąjį Švietimą.

6. Seimas skatina Lietuvių 
Bendruomenę minėti tautai rei
kšmingą Vilniaus Universiteto 
400 metų sukaktį.

7. Seimas skatina Lietuvių 
Bendruomenę ir Jaunimo Sąjun 
gą derinti savo švietimo pastan-

Jaunimo reikalai

1. Seimas ragina PLB Valdy
bą visomis išgalėmis remti IV- 
tą Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, kuris įvyks 1979 m. 
Europoje.

Kongresui lėšos telkiamos 
bendrai PLB Valdybos ir PLJ 
Sąjungos.

(Bus daugiau)

Mažeikai Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, $pa^ MOTERŲ ligos.
Ofisas 2652 WEST 5vth Si RGET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antiad., treciad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Soštadie- 
niaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal 5Hixitarimą. į

Mielam kaimynui

KLEMUI JURGELIUI,

Lietuvoje mirus jo žmonai, reiškiame' giliausią užuojau

tą ir kartu liūdime. . v. . V- . '

Kazimieras ir Vladas Skripkai 

Sofija ir Vytautas Ripskiai

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

KMUA

P1. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDa^PROTEZISTAS Į 

Aparatai - Protezai. M<cL ban
dažai. Special; pagalba tjfoms. 
(Arch Support) ir t t.

2150 West 63rd SU Chicago. HL 60629 
ToleT.. PRospect 8-5084

s

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Laidimai — ®ilna eporauda 

ŽEMA KAINA 
it ŠE R t NAS 
Tal< WA 5-8063

Moving
Apdraustu p*rkriu«>ym«s 

iš įvairių •retumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996- s
SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Vte» fHTSęnmo* H WOPA,

1490 HI. A. M.

Lietuvfy kalba: kasdien nuo pir
madienio Iki penktadienio 3:00 
.^-3:30 vai. popiet. Šeštadieniai? 
•> sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai 'ryto.

Vedafa Aldona Oaukui
Tafaf.: Hemlock 4-2413

7154 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 6062$

—------- - ----------- --- ,

tHdžfausfca kailių
p^a ’riertCnt^U

ttotarj talUntatai 7^

577-MA® 
(Uito)

— Jei finite asmenis kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas pra
šome Atsitjsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

mu 4.UTU Kilis auptuaainią u g<HniA gauti cuygų n.tii«j«

CH1CAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
AieS3o Abruse knyga aprašanti paskutinių 80 <1869-1 metų 

Chicagus iietHvtų gyvenimą ū jų atliktus darbui 664 ptl. Kaina 
>10. Kiekio Amerikos Lietu’/nj utonjoa uraugua

knygoje aprašyta pirma* Uhictgon atvažiavę* lietum, prren> 
lietuvių Kolonijos, jų fuorgamzuoroa šaipos draugi]ub. statytos oai 
uycius, įsteigti laiKraacxu, narių riao buvo 121, *41 teatro draugija, 48 

cnuim, » oaznyuiMiu ū reiaiebulų onuuių 'uxu^rao 
jos. Doon doa amen tai Aatalitišaų, aocailistizuų, taisvamanišKų u 
etų organizacijų atiiKU darbai. įsteigto* mokyklos, ikaitytlos, ban
kai ir kt , L’At

Norin tieji m vnyM i>uytj ^fuoiD> p&raayo ceaj arD« Muuei 
Orderi

ŠMbKlhOS METUViį USTUKUt# PKaUGIJU^ 
vardu ir paniųsCU

»

GERIAUSIA DOVANA
Ktekvieaas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lletu- 
gil'būvis, privalo susipažinti su žemiao iš vardintomii knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Kapaėlnakas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie) 
džiaut Lietuvą, bėgtiną nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių s to vyk 

kietaih orooei* viršeliais kaina 4 doL
Kapačrnskat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dėtu 

yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beįsi- 
kunanŽIb ir 'patvariai jsikurusiu asmens istorija Knyga gausiai ilin- 
Aruota. 300 pai. Kaina 7 dol

ČlKAGltTtS įSPUOŽlAI KOMUNISTŲ PAVERGTO,-ulETUVO<. 
Autore turto Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naučakiųuse. 
Klaipėdoje ir Falangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokiu 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 paL SI JO. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. t

M Zošėanko* SATYRINES NOVRlRS Genialaus rusų rašytojo 
90 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2

D. Koratm, KfeklONt 1 ANAPUS GELEŽINRd UŽDANGOS, Au
toriaus pastabumą neapgauna Intumsto ir agupropo propaganda be 
idmukavunai. Abi xnygoa parašytos lengvu, gražiu stilium^

Prof. P. Pakarails, KRY21U0Č1Ų VALSTYBES SANTVARKOS 
SRŲO1A1. 176 p&i dokumentuota istorinė studija apie prftsų likimą. 
&aina $2.

Vincas ffctnattta. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTRJt,

j
'i

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

tie I* riti lentiniai yra gaunam

MAUJItMOSt. ITM Se. MALSTfD n.. CHICAGO

rteUMtiM ▼alenOmis era* etutanr tr ermeO«H

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

f BANKING )
IS EVERYBODY’S 

L BUSINE S S J

Bank Trust Services-Conld One Help You?

MAHIMG IT BETTER fOfl YUll
by

Carolyn Avelino
pOTl-WfXMfl Krtckeux

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

By Wdlis W. Alexander 
Executive Vice President 

American Bankers Association 
Determined to make 1978 

the year m which you get fi
nances under control? Maybe 
what you need « some expert 
help.

Last year thousands erf 
Americans found that it was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 full service banks offer
ing trust WTTrces.

For yean three services 
have been popularly thought 
of as the exclusive domain of 
the well-to-do, but with the 
complexity of today’s econ
omy, and the relative level 
of affluence many Americans 
enjoy, more and more people 
are finding professional assist
ance valuable in providing for 
their own personal financial 
security and asset protection.

If your property value 
(including yow home, other 
real estate, savings, buames 
mtcresta, vtoeks, bonds, v*ct>- 
ritiea, stamps, coins, 
and life insurance)totab more 
than 3100,000, H Bright br 
worth your wbfle to Inverfi- 
gate the benefit* offered by 
these bank sarficea. Fere 
charged are baaed the type 
and level of service required. 
Usually they are calculated ts 
a perrerrtags of the in
volved.

T%v aarrict1# yrovHed by 
bank trust 
generally break down tete 
five disfinet areas ~ each of

which Is deigned to meet a 
specific need, but which may 
be used in combination with 
any other to match your 
individual requirements.

The five areas of asristance 
are-

• Personal financial ad- 
•rice and counsel.

• Assistance in tax plan
ing.

• Custodial arrangements 
for certain assets — for exam
ple bonds with coupons, stock 
certificates, gold coins and 
other valuables.

• Investment management 
service* — in which the fin
ancial institution exercises de
signated discretion in the ma
nagement of assets.

• Trust services—in which 
the institution actually takes 
title to the property, manag
ing it for the benefit of the 
desired beneficiaries subject 
to the express directions of 
the person setting xp the 
trust account.

While >100,000 in awets 
k a good rule of thumb for 
determining your need for 
ruch service, people with leev 
have often decided that they 
need professional assistance 
vnd hare been ^scee^fuITy 
accommodated by their local 
ftfQ rerriee bank. To find out 
if you could benefit too, 
ebeck with your banker io 
find oat which financial iw- 
xtitotiam is yoer whrm eflFess 
trrist Tbres^ msJre m
a fee pęofeassoshBl

• ft Jaal might yH. yre® •
vohstiar oC the I

Achieving Kitchen Efficiency
TTie energy crisis has made 

the subject of energy-saving
cooking more than just idle 
conversation. Today’s home
makers are very concerned 
with ways to save money in 
the kitchen because they 
have to be.

There are real ways to 
achieve energy-saving effi
ciency m the kitchen which 
we’ve experienced in the 
Hunt-Wesson Kitchens.

For instance, always try to 
match pan size with the 
burner. A pan that is smaller 
in diameter than its accom
panying burner will allow 
heat to escape. That translates 
to precious energy wasted ’

T Remember to cut your 
vegetables before cooking 
rather than cooking them 
whole. This speeds the pro
cess. Legumes or dried fruits 
should be soaked, also, to 
reduce cooking time. Soaking 
returns them to their natural 
state^or consistency.

Another obvious way to 
lessen cooking time is to 
choose a relatively quick and 
aaiy to prepare main dish. 

Convenience foods such al 
our Prima Salsa, prepared 
spaghetti savo, would, cer
tainly help the cause. Simply 
heated thoroughly, this thick 
sauce tastes like it simmered 
*11 day.

* Don't be afraid to experi- 
mtnt with new cooking 
methods. Oriental stir-fry 
cooking is not only intriguing 
as a change-of-pace menu 
idea - it h more energy 
wffirrsprt and mrtnfieus thia

boiling or steaming. You cut 
food into small pieces so they 
cook quickly.

If you wish to cook with 
your oven or broiler, it is 
important to leam how to use 
them in a more efficient man
ner. Consider the following 
tips:

Always try to use a meat 
thermometer when roasting. 
This can usually prevent 
overcooking. Also, get in the 
habit of using a minute-timer 
for precise cooking. Do follow 
your recipes; they were meant 
as a guide.

Remember that preheating 
the oven is generally wasteful 
except for “quick-bake’’items 
such as cookies, pizza and 
frozen entrees. Cut down on 
this habit.

Make an effort to thaw 
foods at least partially before 
cooking. Don’t try to incor
porate thawing time into 
cooking time. This is a aura 
energy waster.

A genuine blessing to every 
energy conscious homemaker 
may be the microwave oven. 
An industry study shows that 
by 1980, between 20-25 per 
cent of American households 
will be using them. If used 
exclusively instead of a con
ventional oven, the energy 
savings of a microwave oven 
could approach 85 per cent.

These, energy-saving hints 
are proof that there are in
deed ways to save fuel money 
in the kitchen. It's just 
another way Hunt-Wesson is 
working to make it better 
far you. I

NARIAI:
Chic&^oe
Lietuvių
Laidotuvių
OirtKloriĘ
Awociacf job

AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 
IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

v. LITUAMCA AVENUE. Phone: Y Arde 7-34V

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
W48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf.yelU S-S57J

GEORGE F. RUDMINAS
8C19 So. LfTUANlCA AVE. TeL: YAtAj 7-1188-11W

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIOQ

2424 WEST 6»ta STREET RKp.bUc 7-1111
2314 WEST 23rd PLACE Vil kink 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, VL >74-4411

8o. HALčTTKD STREET Phene: T Arde 7-ltll

MAUJI1MO«, CHICAGO «, ILL Saturday, July 22, 1378



Dtkni už vizitą Ir prenuniera- čius jums padėjo Ixenu Praus’Į PROF, DR. P. BRENDERIS 
.ti?- , (keviciene ir Antanina Repšienė.. (-,0 M MIRTIES SUKAKTIS)

_ Saru Mikšenas, St. Peters- Svečius prie įėjimo sutiko Jo-Į
burg Beach, Fla., platinimo va- zefina Kriauėiuninė, o bilietus' P. Brenderis buvo šveicarie- 
jaus proga, lapu Naujienų me pikniku gėrybėms pardavinėjo t’s, gimęs 1894 m. spalių 17 d.
.tinių prenumeratorium. Jo kai 
mynas Jonas Papeliušką, būda 
inas Chicagoje ir atsilankyda
mas Naujienų piknike, įteikė 
jo kinetinę prenumeratą, taip

I pa t penkinę už gautą kalendo- 
frių. Sveikindami naująjį skai
tytąją P- Mikšėną, dėkojame 
p. Juliui Popeliuškai už au
ką.

—Rockfordo šaulių 5-tas bū
rys, vykdydami plačios kultūri
nės veiklos dali remti lietu
višką spaudą, paskyrė Naujie-. 
noms $15 auką ir ją įteikė per 
Aug. Pocių. Pėkui valdybai ir 
visiems to būrio nariams.

— Ponia Elzie Gražulis iš

Emma Petraitienė. Prie baro Bazelyje. Ten lankė gimnaziją 
svečius aptarnavo Walter Kai-i ir daktaro laipsniu baigė univer 
vaitis, Juozas Martikonis, Sta-’sitetą Studijavo keasikinę filo- 
sys Pranskevicius, J” 
Tautkus, Stella Daraška, Nan-i 
cy Santoski ir kit. Prie Imimės 
šulinio dirbo Prances Klumbis, 
Stella Daraška, Nancy Santos
ki, Josefina Mileriųtė, Jean Rus 
sell ir Jill Lukas. Skaniuosius 
spurgus kepė Petras Blekys iš 
Zarasiškių klubo; Jam padėjo 
Ona Blekieuė. Rožė Didžgalvie- 
nė, Elzbieta. Pelkujiienė iir jos 
sesutė Medlin Rainis. Dėkui vi- 
tiems ir nepaminėtiems. Ypa- 
soms ir visiems čia paininė- 
tinga padėka priklauso Juozui 
Ankui, Baltic Bakery’ savinin-

Kazimieras logiją ir lyginamąją kalbotyrą.
oZ'lzQ I __ __  „ f ITT T • • • .W

Marquette Parko išsikėlė į Pa- ^uj dovanotus visus keps-
los Hills, III. Kartu su ja ten 
apsigyveno duktė ir žentas An- 
thonv Guest - Gužauskai, buvę 
Beverly Hills gėlinyčios savinin 
kai.

tą .. Af T X-1 -I • 4 — Dr- Juozas Tautvilą iš Ga-js;ern\ nt^iionkvTn^Dail. M. I. Šileikis t j * a*- • i Jsierns uz aisnanKymą., , ----- ry, Ind., geru žodžiu ir auka _ Standard Federal Taupy-
žukauskienes portretas pradžiugina Naujieną darbuo-jmo Bendrovė paskyrė 50 dole- 

 tojus. Vakar gautas iš jo toks; rių taupymo sąskaitą laimin 
gani Naujienų rėmėjui. .Dova
nų paskirstymas bus laike ru
deninio Naujųienų pikniko rug 
sėjo 10 d. Polonia sode.

— Illinois valstijos loterijoje 
liepos 20 d. Big Pay Day lošime 
laimėjo 079, 46, 8 ir 7338. Gold 
Strike laimėjo 07, 10, 20, 02.

nius iri tortus. Dėkui pianistui 
Ąžuolui 
muziką 
asmens 

isytojus

Stelmokui už žavingą 
ir už sugebėjimą vieno 
orkestru sužavėti klau 
ir šokėjus. Dėkui vi-

su prof. Wackemageliu ir iš 
prof. M. Niedermanno gavo pir 
mąsias žinias apie lietuvių kal
bą. Baigęs universitetą mokyto 
javo Fetano mergaičių gimnazi 
joje

1924 m. buvo pakviestas į 
Lietuvos Universitetą ir h urna 

! nitarinių mokslų fakultete dės
tė lotynų kalbą ir literatūrą. 
Pradžioj buvo docentas, o nuo 
1930 m. ekstraordinarinis pro-i 

i fesorius. Domėjosi lietuvių kal
bos mokslu ir mūsų bendrinės 
kalbos praktika. Grožėjosi lie
tuvių kalba ir apie ją daug rašė 
užsienio žurnaluose. Jo lituanis 
tiniais klausimais daug parašy 
tų straipsnių buvo patalpinta 
“Archyvam Philologicum”, “Vai 
re”, “židiny”, “N. Romuvoj” ir 
kt. Domėjosi lietuvių hegzamet 
ru parašytu eiliavimu ir kūry
bos stiliumi. Kartu su prof. A.

laiškutis: “Įdomu skaityti Nau- 
I TRUMPAI | pienas, bet dar maloniau iš ank 

TRUMPAI I StO sum°kėti prenumeratą, ir
111 * i dar pridėti $20 mašinų fondui.

’Linkiu sėkmės”. Dėkui už laiš-j
— Vytautas Lukoševičius, Ita- ką, ankstybą prenumeratos pra 

sea. III., tapo Naujienų skaity-f tęsimą ir už auką.
toju. Jis su žmona Jadvyga da-{ — Naujienų piknikas praeitą 
lyvavo Naujienų piknike ir bu- sekmadienį labai gerai pavyko 
vo labai patenkintas laimėjęs' dėka labai gerų talkininkių ir tai 
lėlę — Lietuvaitę. Vakar ponia^kininkų, kurie padėjo priimti 
Jadvyga buvo atvykusi į Nau-!vaišinti ir aptarnauti gausius 
jienas padėkoti už pikniko ma- svečius. Vyr. pikniko šeiminn-. ________
lonumus ir už tą lėlę. Ji užsa-^kė Sofija Adomaitienė ir josjxiA GROVE sode 46-ta gatvė 
kė savo vyrui Vytautui Naujie-į padėjėja Galina Joschweit savoj jr Archer Avė. Ten liepos 23 d 
nas vienam mėnesiui, kad jis J namuose ičkepė skanų kugelį, ftUs atidaryta R ALF’o Chicagos 
galėtų su jomis susipažinti ir. taip pat pagamino šimtus ska-]apSkr. gegužinė, kurioje bus vi 
tapti jų nuolatiniu skaitytoju, nių kaldūnų. Aptarnauti sve- soirių valgiu 
_________________________________ '_____________________ i spurgų virimas ir kitokių

DĖMESIO! DĖMESIO!
Ateinančio sekmadienio po

pietės kultūringai laiką praleis- 
t, geriausia vieta bus POLO-

Juozo šmotelio

Msimininuj Skirsneliai
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai. t 
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell A^e.

Chicago, Ill. 606X9

— Futbolo klubas Litu^nica 
ruošia tradicinį pikniką ir fut
bolo turnyrą liepos 29 d. nuo 
11 ryto iki 11 v. vak. Marquet
te aikštėje, 6900 So. California. 
Dalyvaus Lituanica, Sparta, 
Lightning, Winged Bull, Rams, 
Green-White ir Real FC rink
tinės. Programoje taip pat da
lyvaus Chicagos miesto raitoji 
policija ir šunų dalinys, taip

Sennu ir pn>f. M. Niedermannui «a«rininkai.Sveikatos sky-
ruošė lietuviškai vokišką žody
ną. Paruošė mokslinės literatū
ros apie lotynų kalbą ir aiškino 
kai kurių žodžių ryši su lietuviu 
kalba. Mokomosios metodikos sri 
tyje jis turėjo daug gabumų ir 
buvo geras dėstytnc specialis
tas. Todėl jį aukštai vertino pro 
fesoriai ir gerbė studentai. Pra 
nas Brenderis mirė 1988 m. bir
želio 14 d. Palaidotas Kauno ka 
talikų kapinėse. Su jo mirtimi 
netekome stiprios mokslinės jė
gos. V Vytenietis

tikrins kraujo spaudimą.. 
Vyt. Dargi o “Vyčių orkes 
bus gėrimų ir užkandžių, 
kviečiami. Klubo svetainė

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi < visus skai* 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnu 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 išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rėk 
kalų renesanso.

gėrimų, lošimų, 
Įžy

mybių, o šokiams gros Ramo- 
nio orkestras.

Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti ir įsitikinti, kad 
tai nemelas. K. J.

ENERGY

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOK ĖJIMAIS

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’denUs

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-7747

Mūrinis 2 butų, naujai atre-! 
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

2 butu 9 m. senumo 2 do 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell 1*4 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
S65.000.

10*4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

4

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

nūs 
Gros 
tras, 
Visi 
yra 2416 W. 69 St. (Pr.)

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

HELP WANTED — MaLL 
Darbininke Rfiikla

KAIP IŠVENGTI
NUODĖMĖS PASĖKŲ?

Pasiklausykie šį 'penktadienį, 
liepos 21 d. “Gerosios Naujie
nos Lietuviams” radijo banga 
1490 AM, 9:45 vai. vakare. Ry- 

Itoj, šeštadienį, išgirsite banga
Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, i o o-i n
ersburg, FL 33708, tel 813-391-9753, paskyrė vaL vakar^ per

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

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

Mvkolas Karaitis, sav. C
17350'Gulf Blvd., St. Petersburg, ...
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

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.

Visas ir visus kviečiame į diffiąją talk*.

“Lietuvos Aidus (6 Kas yra jums 
brangiausia”?

Pareikalaukite knygelės “Kaip 
atgimti iš naujo”. Prisiusime 
dovanai. Mūsų adresas: Lithu
anian Ministries,, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454. (Pr.)

Change the oil and 
filters every3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

Prenumeratos pratesimo, užsakymą, bei galimą skaitytoją reikliam 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

• K anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.

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

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Adresas

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

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

kuria

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MAEDA N0REIKIEN1

Ž663 Wert Itth SU Chicago, m 6C62R • TeL WA 5-2757
OMelIi eesIrlRkhnej >erw rOUee įvairi? prekfv.

MAISTAS Ii BL’ROPOS SANDtLIŲ.
Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė ir vardai .. -------- . • - _ .

SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MAtourrri gift parcbls ihvki 
13*1 W. WHi Sf„ Chicks, III «M29. — T*L WA 5-2717

Adresas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------w
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rnsipą.
tinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.

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

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Hvtrdė ir vardas

/adresas

B “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZE BRAZDZIONYTE,
ESI PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fit at 9:30—10.-00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

—Varpininkų Leidinių Fondo 
gegužinė įvyks ateinantį sekma 
dieni, liepos 23 d., Vyčių salėje 
ir sodelyje. 2455 W. 47 St. Pra 
džia 12 v. Gegužinė įvyks nors 
ir blogam orui esant. Progra
ma: dainuos sol. Irena Petrau
skienė, akompanuos Lidija šlei 
terytė, gros Venckaus. Pranske 
vičiaus. 
vaišės,
mi visi dalyvauti ir paremti lie
tuvišką 
spaudą: žurnalo fiiSėjos” ir ag
ronomo prof. dr. Jurgio Krikš
čiūno monografijos išleidimą.

(Pr.)

Pajėdos orkestras.Bus 
laimės šulinys. Kviečia-

tautine - demokratine

WANTED, 

yrs. exper. 

poss.

DENTAL TECH.

Dentures only. 8 
Future partnership

Mus be able to communicate. 

521-6011. Betw. 11-5.

OFFSET PRESSMAN

Expd. in running A B Dick 
w/ITEK.

Good benefits.

Loop area.
427-3775

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

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimv Statyba Ir Remontai

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto Isldkną, 
Dirbu Ir užmiesčiuose prelt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

REIKALINGOS
SIUVIMO MAŠINŲ- OPERATORĖS

Patyrusios prie Merrow arba Over- 
edge mašinų.

ROYAL KNITTING MILLS

2007 S. California 
Tel. 247-6300.

— SPECIALI 20% nuolaida 
už 14 karatų retežėlius. Daug į- 
vairių puošmenų. Mokame $4 
už sidabrinį dolerį. Perkame 
pašto ženklus ir pinigų kolek
cijas. PATRIA, 4207 bo. Sac- 
ramento. Tel. 247-5018. (Pr.) į

LAYOUT MAN
Need experienced layout man in 

steel plate fabrication shop. Liberal 
benefits. Mus speak English.

STANDARD BOILER & TANK 
CO., INC.

1000 West 142nd St. 
Riverdale. IL 60627.

Call Al Antusid, (312) 568-7000.

62—30 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9t pusmečiui automobille 

Liability apdraudimas pentį ninkami 
Kreiptli

4445 Se. ASHLAND AVB. < 
5ŽM775

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P^NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ž I M K U S 
Notiry Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

~ ~mT l7’ s? **
Gausus namų pasirinkimas

BUDRAITIS REALTY 
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus 
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Suauvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna* 

ma "Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
rio siusti: ‘‘Naujienos”, 1739 S. 

į Halsted St, Chicagc HJ 60608.

BEST THINGS IN UFE

P08W W.YSfh St 
GA 4-8454

MACHINIST
PRODUCTION VERTICAL 

MILL OPERATOR
Please contact Milton Pearl. Penta
gon Industries. 4751 N. Olcott, Chgo. 
867-9200.___________________________

PRESSMAN
Experienced A B. DICK operator 

wanted. 7 
Good pay for 
speak English.

5421 W Addison 
736-2966.

LAIKUODŽIAI ir BHANGINYBtS 

Pardavimas Ir Taisymai 
£646 WEST 6M STRUT 

Talat.: Rlpubllc 7-1941

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

TOOL ROOM MACHINIST
Must be able to produce. yĮen experienced m lathe, mil. 

drills.etc., needed to make dies, 
ijigs & fixtures for wire pro- 
’ducts company. Overtime & 
■ fixtures for wire product com- 

M A 1 N Tm%NxjA n c e !pany. Overtime & full benefits, nA t (N av
Immediate openings on our day shift Phone for interview: 243*5940. 
for individual with 2-3 yrs. plant 
maintenance experience. You will 
be making both electrical (AC-DC) ( 
& mechanical repairs and trouble-; 
shooting on production equipment..’ 
Applv in person or call 379-4070

ADOLPH PLATING
^2 S. Central, Chicago_____

DIE SETTER 

Experienced

CHICAGO WIRECRAFT CO.

1534 S. Ashland Ave.,
Chicago, Ill. 60608.

CLEANING & LIGHT 
MAINTENANCE 
Full time. Days.

Exc. Co. benefits, including profit SARATOGA APTS............. .
IHOLLING MEADOWS 
259-0888.

sharing.
Wisconsin Tool & Stamping

9521 W. Ainslie St.. Schiller 
678-6733

Co.
Park 

625-6306
3 CHOICE WOODED LOTS average 

..... DRAPERY INSTALER SObcMO’ in development adjacent to 
Indiana National Dunes Fark near 

Dependable person needed to esti- Chesterton, Indiana. Bargain invest
mate. remove & rehang for drapery ment, $11,000 complete. Mrs. Martha 
cleaning service. Life insur., hospi- Gavagan, (219) 926-7535 or (219) 
talization. vaca, exc. starting salary. 925-6189.
Full time permanent position.

282-3717 fcr interview.
FORK LIFT OPERATOR

Experienced in 
steel. Exc. Co. 

į profit sharing 
Wisconsin Tool 

9521 W. Ainslie 
678-6733

handling of colled 
benefits including

& Stamping Co. 
SL, Schiller Park 

625-6306

MAINTENANCE MECHANIC 
Young plastics co. with tremendous 
growth need exD. all-around me
chanic. Exc. starting pay and advan
cement. Hospitalization & vacation. 
Applv in person.

CLARK-CRANE FOAM IND. 
1550 E. 97 PL 

978-3400

, BY OWNER — NO BROKERS 
2500 N. — 57 W. Qveen Anne Brk. 
bung. & 4 rm. in law apt 3 bdrms.. 
V/z modem bths., formal dining 

: rm. & Ivg. rm. Paneled den. custon 
bld. kitch, w/modem appls, oak firs 
& trim, walk in closets, alum, facia 
trim & gutters, storm. & screen, 2

; car grg, elec, eye, Close to schools 
& trans. Mid $70?s.

522-0567

IEŠKAU PIRKTI iš savininko nau- 
jasni 2 ar 3 miegamu bungalow Mar
quette Parko ribose. Tel. 925-2000.

REIKALINGAS vyresnio amž: vy
ras pagelbėti apie namus Marquette 
Parko apylinkėje. Tel. 476-3128.

CLEANING LADY 
To clean small office. Must be ex- 
periensed and reable.___

CLEATTVE PRINTING CO. 
5059 So. Oak Park 
Chicago

____  ______________ 586-3244 
MAWlkNOi; CHICAGO if ILL_____________ Julr




