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INFLIACIJA - NEUŽGYDOMAS SKAUDUL
ALYVOS MAGNATU ORGANIZACIJA JI AUGA IR BUJOJA
PARYŽIUS. — AF0 ir Et E žinių agentūros praneša, kad že 

mės alyve- reikalams suvienito arabų emiriteto (EAU) ministe- 
ris Maneh Sayd EI Oteiba specialiu rastu kviečia naujus žemės 
alyvos magnatus — Meksiką, Kiniją, Angliją ir Norvegiją — įs
toti naria < į dabar jau esančią žemės alyvos eksporterių OPEC 
organizaciją. Pasak žinių agentūrų, -Meksika, Kinija, Anglija ir 
Norvegija galvojančios suku-ri savo antrą tokią alyvos ekspor
terių organizaciją: tais sumetimais todėl ir kreipėsi ministeris 
Meneh Said EI Oteiba, kviesdamas prisidėti prie jau esančios aly
vos magnatų organizacijos, bet nesteigti naujos.

Paryžiuje’ ’ arabų leidžiamas 
žinių biuletenis sako, kad steig 
ti naują alyvos eksporterių or
ganizaciją būtų nelogiška ir 
net pavojinga jų pačių intere
sams, nes sudarytų trynimosi 
sąlygas ir gal būt iššauktų be
reikalingą konkurenciją.

Saudi Arabija suvienytų .ara
bų emiritetas kiekvieną dieną iš
traukia iš žemės 1.820.000 sta
tinių alyvos. Tačiau jie yra pajė 
gūs j dieną ištraukti du ir pusė 
milijono statinių alyvos.

Kas dėl kainos, tai, pasak mi 
nisterio, ji .prisitaiko pasiūlų ir 
paklausų dėsniui, šiuo metu ne 
numatoma, kad būtų alyvos kai 
na pakelta, kadangi paklausa yra 
mažesnė už pasiūlą.

Paryžiuje pasirodantis arabų 
biuletenis taipgi užsimena, jo
gei OPEC organizacijos finansų 
taryba, posėdžiavusi Vienoje, 
nutarė suteikti trečiojo pasau
lio neturtingoms valstybėms pas 
kolas 76,4 milijonų dolerių su
moje. 17.830.000 mil. dol. numa 
tyta duoti Salvadoro respublikai 
ir tam tikra suma Vietnamu! že 
mės ūkio ir irigacijos reikalams 
kurių projektų įvykdymui rei
kalinga išleisti 90 mil. dol.

Nors ir prieštaravo Vašingto 
nas, bet OPEC finansų taryba 
visdėlto paskyrė paskolą Viet
namu!, nepaskelbdama paskolos 
dydžio.

Komunistai priešinasi
Paryžius. — Pasak “Excel

sior”, .Prancūzijos komunistai 
suorganizavo visame krašte taip 
vadinamą veiklos tarnybą, — 
Jornada de Accion, — kurios 
tikslas yra kelti triukšmą ir 
protestuoti prieš Ispanijos, Grei 
kijos ir Portugalijos prieimimą 
Į Europos bendrosios rinkos or
ganizaciją. Jie demonstruoja ne 
šini šūkį: “Gyventi savame kraš 
te ir gaminti prancūziškai". O 
komunistiškai nusiteikę nekurie 
Prancūzijos ūkininkai netoli Tu 
luzos (Touluose)* įrengė žemės 
ūkio produktų pavilionus, ku
riose galima matyti tyčia suga
dintus žemės ūkyje išaugintus 
vaisius.

t*

KALENDOR6LIS
Rugpiūčio 2: Teodota, Euze- 

jus, Verpūtė, Tautgaudas, La
banoro.

Saulė teka — 5:44, leidžiasi
— 8:09.

Debesuota, šilta. Galimas Be
tas. . T_

Petkus ir Lietuvių 
Helsickio grupė

Tuom pačiu kartu su Anato- 
lio ščaranskio ir Aleksandro 
Ginsburgo procesu vyko pana
šus, tik mažiau išgarsintas, bet 
tokio pat svorio procesas, tokiu 
pat brutaliu būdu pažeidžiantis 
Helsinkio susitarimus. Vilniuje 
teistas už priklausymą vietinei 
Žmogaus Teisėms Ginti grupei 
Viktoras Petkus.

Gimęs 1929 metais Lietuvoje, 
valstiečių sūnus, pirmą kartą jis 
buvo areštuotas 1947 metais už 
dalyvavimą katalikų jaunimo 
veikloje ir nuteistas 10 metų ka 
įėjimo, kitus 10 metų už bandy
mą pabėgti iš darbų lagerio.

Po 6 metų, Stalinui mirus, pa 
leistas jis Lietuvos Universite
te Vilniuje studijavo literatūrą, 
specializavosi lietuvių literatų 
ir dvasininkų biografijoje. Iš 
naujo areštuotas per Kalėdas 
1975 metais ir pagarsėjusio vie 
nuolikos intelektualų “proceso". 
metu Lietuvoje vėl nuteistas 6 
metams. Paleistas 1963 metais 
jis dirbo zakristijono darbą, 
vėliau kaip ligoninės darbinin
kas.

1976 metais jis įstojo į naujai 
įsisteigusią lietuvių Helsinkio 
Grupę. Tą Grupę sudarė penki 
nariai: rašytojas Tomas Venc
lova. kun. rektorius Karolis Ga- 
ruckas, Ona Lukauskaitė-Poš- 
kienė, Viktoras Petkus ir Eita- 
nas Finkelsteinas.

Ta grupė apraiškė savo būvi 
mą 1976 metų lapkričio 25 die
nos manifestu ir greit po to pa
sireiškė spaudos konferencijoje 
Turi Orlovo bute Maskvoje. Ma 
ža buvo ta grupė, nariai skyrėsi 
amžiumi ir visuomeniniu kili
mu, skyrėsi ir pažiūromis ir et
nine kilme, bet juos jungė troš
kimas atsiekti legalę ir viešą ga 
limybę saugoti, kad Helsinkio 
Konferencijos Baigiamasis Ak
tas būtų ir Lietuvoje vykdomas. 
Jie skaitė tai esant reikalinga 
tarptautinei atmosferai ir kraš 
to viduje atmosferai praskaidrin 
ti.

Vienas tos grupės narys To
mas Venclova po eilės metų pas
tangų gavo leidimą 5 metams iš 
vykti į Suvienytas Valstybes, pa 
likdamas (užstatu) savo šeimą. 
Kitas poetas ir artitektas Min
daugas Tomonis už atsišaukimą 
į Lietuvos komunistų partiją, 
reikalaujant daugiau laisvės ir 
saugoti žmogaus teises, išsiųs 
tas į psichiatrinę “pagydyti pro 
tą". Paleistas po “pagydymo” 
buvo rasta neišaiškintomis aplin 
kybėmis žuvęs po traukinio ra
tais. Daug lietuvių yra pasiųsti

Vandens teisių ir žuklavimo privilegijų nustatymas tarp Kanados ir Amerikos yra toks 
komplikuotas, kad net geriausieji, specialist] negali tiksliai susitarti. Manoma, kad būtų ge
riausiai palikti tas pačias teises, kokios galiojo iki šio meto. Specalistai bijo, kad dervbos bus 
kelis kartus brangesnės, negu nepagautos žuvys.

JAV, ĮRENGIA lizdus raketoms
Raketos nešančios atomines 

galvutes bus nukreiptos prieš 
Sovietų Sąjungą. Tai, pasak dien 
raščio “Excelsfor”, yra kontra 
primonė prieš sovietines rake
tas, kurios skirtos Vakarų Eu
ropai -sunaikinti.

Naujų raketų lizdų įrengimui 
reikia dar Prezidento Carterio 
patvirtinimo, kuris manoma bus 
greitu laiku suteiktas, pasira
šant tuo reikalu įsakymą. Esą, 
to reikalauja Vakarų Europos 
NATO gynybos organizacijai 
priklausančios valstybės. Ypač 
Sovietų Sąjungos agresyviniais 
tikslais yra labai susirūpinusi 
Vakarų Vokietija, kuri ir spau
džia JA Valstybių prezidentą, 
kad jis Europoje rusams atsa
kytų tais pačiais ginklais, ku
riais Kremliaus ponai graso — 
atomą nešančiomis raketomis, 
įrengtomis Europoje ir nukreip 
tomis prieš Sovietų Sąjungos 
gynybinius taškus.

šis labai svarbus ir kartu kom 
pūkuotas politinis klausimas bu 
vo aptartas prez. Carterio ir V. 
Vokietijos kanclerio Schmidto 
privačiame pokalbyje, suvažia
vus jiems j Bonos ekonominę 
konferenciją. Jis nebuvo viešai 
iškeltas, bet politiniuose sluogs 
niuose plačiai kalbama ir disku
tuojama.

Baltųjų Rūmų žiniomis, prez. 
Carteris Europos gynybai skir
tų raketų klausimą gvildena ati 
džiai ir atsargiai. Esą, preziden 
tas net paskyręs specialią komi 
siją, kuri šešių mėnesių laiko
tarpyje turi įteikti prezidentui 

j kalėjimų špitoles “protui gydy 
ti”.

Ne tik katalikų religija ten 
kenčia nuo KGB. Sinagogoms 
uždrausta melstis už žydus, žu
vusius arabų-Izraelio kare.

Lietuvoje veikia 8 “samizda- 
tai”, jif tarpe vienas katalikų.

(Iš Tydžien Pflski, London} 

tikslius davinius ir rekomenda
cijas.

-Sadatas patarė 
begrobti žemiu

Kairas. Egiptas. — Egipto 
prezidentas Sadatas pasvarstęs 
paskutinius premjero Begino ir 
generolo Dajano pasiūlymus tai 
kytis; su Izraeliu, aiškiai jied
viem pasakė: kol neatsisakysi
te prietenzijų į svetimas žemes, 
jokių kalbų negali būtį apie bet 
kokius naujus taikos pasitari
mus.

Jeigu Dajanas, jėga pagrobė 
Egipto žemes, tai nėra jokios 
prasmės kalbėti apie taiką, nes 
jis nori pagrobtas žemes pasi
laikyti, o mes bandysime jas at
siimti. Ruošimės karui, o ne tai
kai. Bet kiekvienam Dajanui ir 
Bėgimui turėtų būti aišku, kad 
svetimų žemių grobimo galybė 
au pasibaigė. Reikia atsisėsti ir 
pradėti kalbėti apie taiką.

Gintaras Karosas 
veda biznį

Chicaga. Illinois. — Kiti jau 
rnieji rūpinasi politikos reikalais 
o Gintaras 'Kerosas susirūpino 
hetuvišku bizniu. Jis užsisakė 
labai daug visokių lietuviškų 
juostų, sagų, medalikėlių, kny
gų ir gėlių, kurias stengiasi par 
davinėti lietuviškais reikalais be 
sirupinanč am jaunimui. Jis bu
vo Toronte, Philadelphijoje, Dėt 
roite, Clevelande, New Yorke, 
Washingtone ir keliose kitose 
vietose. Jeigu užsakymų pasipil 
tų bent dešimčiai tūkstančių do 
lenu, tai pradžiai būtų ne taip 
blogai, bet jeigu tokio užsaky
mų skaičiaus nepasipiLs, tai jau
niems biznieriams dar teks ge
rokai paprakaituoti

Popayan, Col. — Katalikų 
bažnyčia vyriausybė Kolumbi
joje Jsika uždaryti Belalc&nzar

Policijos kovos su 
teroristais

Paryžius. — Du arabiškai kai 
bantieji teroristai, kaip buvo 
jau rašyta, liepos 31 d. įsiveržė 
į Irako pasiuntinybę, ginkluoti 
granatomis ir automatais. Spė- 
ama. kad jie yra palestiniečių 
organizalijos nariai, kadangi jie 
reikalavo paleisti Londone su
imtą moterį, užpuolusią Irako 
pasiuntninį.

Teroristai laiko pasiuntinybės 
tarnautojus užstatais. Pasiunti
nybė Paryžiuje randasi vos už 
kelių durų nuo Prancūzijos pre 
zidento Valary Giscardo d’Es- 
taingo privačios rezidencijos.

Teroristai pasiuntinybėje bu
vo Paryžiaus policijos apgulti 
beveik 9 valandas, kurių metu 
buvo pasikeičiama šūviais su po
licija. Mažiausiai du policininkai 
■r vienas teroristas ir vienas 
Irako pasiuntinybės sargas bu
vo sužeisti.

Teroristai reikalavo lėktuvo, 
kurio jie planavo skristi į Lon
doną pasiimti taipgi teroristę 
moterį ir po to dingti nežinoma 
kryptimi. . > T

Sakoma, kad Irakas yra vie
nas iš tų, kuris finansuoja vie
ną palestiniečių radikalų grupę 
ir kuri kovojanti su kita palesti 
niečių grupe Beirute, Libano 
sostinėje. Manoma, kad tų gru 
pių tarpusavio peštynės ir yra 
priežastimi užpuldinėti Irako 
pasiuntinius.

vietovėje ištisą parapiją. Kitaip 
sakant, įsakė ją panaikinti, ka
dangi joje atsirado mormonų 
sektos, vadovaujamos amerikie
čių ir italų. Panaikinta parapija 
randasi Popayano departamente 
. Katalikų bažnyčia savo veiks 
mą teisindama, aiškina, kad ji 
parapiją panaikino išreikšdama 
protestą prieš tuos parapijie
čius ir mormonų sektą, kurie įne 
ša parapijoje nesantaiką ir nai 
kiną gerus papročius bei nužu
do religiją gerų krikščionių šei 
mėsė. v

Infliacija — didžiausias ri 
būtų kokia nepagydoma ža 
goti ne tik prezidentui ir jo 
visą Amerika.

VAŠINGTONAS. — Smun
kantis doleris ir kylančios kai
nos sulaiko pastangas išgydyti 
aršiausią amerikiečių ekonominę 
ligą. Ji slopina ir neleidžia tin
kamai tvarkytis krašto ūkiui. 
Pirmoji pr?z. Carterio prieš in
fliacinės programos fazė bei rai 
da neišugdė teigiamų vaisių. 
Amerikos administracija todėl 
ruošia ir žada paskelbti kietes
nes priemones kovoje su inflia
cija, kuriomis tikimasi pakirs
ti blogybių šaknis. Antrosios fa
zės kovos priemonės prieš inf
liaciją. nors ir nebus palankiai 
sutikta biznerių ir darbininkų 
sferose bei jų aplinkoje, bet 
prez. Carterio administracija į 
jas yra sukrovusi visas viltis.

Specialus prezidento patarė
jas ekonominiais klausimais Ro 
bertas Straussas, numatoma. tu; 
rėš visą eilę pasitarimų bei kon
ferencijų su Amerikos prekybi
ninkais, gamintojais ir darbiniu 
kų uniju lyderiais. Jis stengsis 
jiems išaiškinti ką reiškia an
troji prieš infliacinė kovos fa
zė ir bandys išgauti jų palanku 
mą. Bus norima įtikinti lyde
rius, kad naujos prieš infliaci
nės priemonės yra būtinai reika 
lingos, kad išgelbėjus kraštą 
nuo ūkinės suirutės. Ypačiai, 
kai infliacija nuo praeitų metų 
gruodžio mėnesio žymiai pašo
ko. Praeitų metų pabaigoje ir 
šių metų pradžioje infliacija te
siekė 4,9%, o jau šių metų bir
želio mėnesį — 11,4%. Svar 
biausia, jogei nesimato jos silp
nėjimo. Nors prezidento ekono
miniais klausimais patarėjas 
Straussas ir teigė žmonėms, kad 
šiais metais infliacija nebus di
desnė kaip 7.2%.

Kodėl infliacija įsigalėjo ir ko 
dėl ji virto aršiausiu Amerikos 
ūkio skauduliu? Tai turėdama 
omenyje prez. Carterio adminis 
tracija save teisindama ir apra
mindama amerikiečius, sako, kad 
viso to kaltė yrą maisto kainos, 
kurios birželio mėnesį, pašoko 
net 16,8%, lyginant jas su pa
tarnavimais ir kitais gaminiais, 
pabrangusiais IT,4 % . Bet tai dar 
neviskas: algų ir kainų tarybos 
direktorius Barry Bosworth’as, 
kai niekur nieko, ramiausiai iš
porino, kad gyvulių kainos dar 
nepasireiškė mėsos pardotuvėse, 
bet jas pajusime, kai mokėsime 
žymiai l rangiau pirkdami jau
tieną ar kitus mėsos gaminius 
kiek vėliau.

Bet ne vienos aukštos maisto 
kainos suardo prez. Carterio pla 
nūs. Juos ardo didėjantieji dar
bininkų atlyginimai, žymiai auk 
štesni negu administracija norė 
tų. Pavyzdžiui, angliakasiams 
atlyginimai padidinti trijų metų 
laikotarpiu’ net 30%. O kaiku- 
rie darbdaviai ir bendrovių ad
ministracija besiderėdama su 
darbininkų unijomis dėl naujų 
darbo sutarčių, net nepareika
lavus siūlo iš karto pakelti dar
bininkams atlyginimus 28% tri 
jų metų laikotarpiui.

jpestis prez. Carteriui. Lyg 
izda, ji neduoda ramiai mie 
padėjėjams, bet vargina ir

2 bil. dol. Ilinojaus 
mokykloms

Springfieidas. — Pagaliau Ili
nojaus mokyklos gal būt išsi
kapstys iš finansinių sunkumų, 
kurie jas jau vargina Ištisą me 
tų eilę, kai gub. Thornpsonas 
Ilinojaus mokyklų reikalams są
matą padidino 10,6%. Viso Ili
nojaus mokykloms gubernato
rius sutiko skirti beveik du bili
jonus doleriu, kurių daguma yra 
skiriama pradžios ir v’dūrinių jų 
mokyklų reikalams.

Čikaga iš tų skirtų mokyk
loms bilijonų gausianti 431 mi
lijoną dolerių arba 5. 1% dau
giau už praeitus mokslo metus. 
Cook apskrities priemiesčių mo 
kyklos gausiančios 223 mil. dol. 
arba 13 % daugi au.

Mokykloms kirti pinigai bus 
išleidžiami išvežioj ant rasiniais 
sumetimais mokinius, naujiem 
vadovėliams, vasaros atostogų 
metu specialioms programoms 
ir tt.. Bendrai kiekvienam Ilino
jaus valstijos mokinui bus atei 
nančiais mokslo metais išleista 
10.6% daugiau, t. y., nuo 828 
dol. pakelta iki 917 dol.

Gub. Thompsonas. patvirti
nęs mokykloms skirtą biudžeto 
sumą, sušaukė spaudos kores
pondentus ir jiems išdėstė visas 
mokyklų bėdas, kokioms mokyk 
loms ir kiek skiriama lėšų. Gu
bernatorius priminė, jogei, kai 
visų mintyse vyrauja mokesčių 
klausimas, reikėtų pagirti Illino 
jaus Įstatymų Rūmus, kurie pa 
sistengė padidinti mokykloms 
skiriamas sumas, nepadidinant 
nejudomo turto mokesčius.

— Graikijos milijonierė Chrs 
tina 1976-tais metais susitižinė- 
jo su sovietų laivų samdytoju 
Sergejų Kauzov Rio dežaneiro 
paplūdimiuose. Nei slaptoji Grai 
kijos policija, nei viešoji Brazi
lijos žvalgyba nieko apie tai ne 
suuodė. Kai susirūpino, meilė 
jau buvo įsisliepsnojusi ir mili
jonai prarasti.

Prez. Carteris numato ir su
pranta, kad suvaldyti infliaciją 
beveik neįmanoma nesumažinus 
valstybės ^laidas ir nesubalan- 
savi’^ b’udžeto, kuris šiais biu
džetiniais metais suvedamas su 
61 bilijonų dolerių nuostoliu. 
Biudžetinis nuostolis, kaip koks 
užburtas ratas, kartojasi metai 
iš metų, nes jis reikalingas kraš 
to ūkiui judinti, turint prieš 
akis bedarbystę.

Pats gyvenimas reikalauja, 
kad būtų imtasi kovoje su in
fliacija griežtesnių priemonių, 
Ix>t administracija, vengdama 
biznierių ir darbininkų oasiorie 
šinimo, prisibijo priekaišto, jogei 
ji rengiami įvesti kainų ir atly- 
ginimii kontrolę, nors to vargu 
ar galima išvengti norint galu
tinai sunaikinti infliaciją ir jos 
padarinius.



Jis gimė mėnesio pirmąją dieną, todėl jį pakrikštijome 
Bill vardu. . . .

felpo*. — peiekyi fūlas ikai- 
hytoja*.

Ne, brolyčiai. Laidotuvės — 
; tikrai ne juokai. Manote, kad to 
• Jdų graborių pas mus nėra ? Na- 
lgi, pabandykite numirti, tai pa 
j našių dalykų dar daugiau išgir
site ir pamatysite.

Melagiu klubo varžybose

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIčIUS

NUMIRĖLIO PASAKOJIMAS 
(J. Benkartaičio sapnas, at

spausdintas Pelėdoj 2-59 nr.)
(Tęsinys)

Bičiulis į antkapių adminis
traciją, o aš vėl paskui jį. Prisi- 
gulėsiu dar, manau, nusibos ir 
taip, o ko man dabar su bičiuliu 
nepasivaikštinėti.

— Antkapį norite padaryti? 
Kodėl ne, prašome. Ateikite po 
šešių savaičių, susitarsime, — 
sako bičiuliui, antkapių adminis 
t racijoj e.

—— Jei tik po šešių savaičių 
pradėti tartis, tai kada gi bus 
tada tas antkapis? — supyko 
mano bičiulis.

— Kaip norite, galite daryti 
antkapį patys, jei sugebate...

— Argi aš, būdamas gydyto- 
jas-ch?rurgas, pats padarysiu 
antkapį, — kraipo galvą bičiu
lis. — šonkaulį aš jums galiu 
išpiauti, o antkapius daryti, tai 
jau, dovanokite, — ne mano spe 
cialybė.

—Kaip sau norite, tik kad pas 
kiau nesigailėtumėte, — atrėžė 
administratorius.

Mano bičiulis apsisuko ir nu
dūlino į kapines, kur esą dažnai 
galima sutikti antkapių meist
rų. Aš. žinoma, paskui jį.

Žiūriu, sėdį prie kapų vartų 
du diedukai: vienas storas, į 
mešką panašus, kitas plonesnis, 
bet užtat su ilgais ūsais. Abu 
girtutėliai. Bet reikalą dar su
pranta.

— Antkapį? Penkis šimtelius 
ir antkapis per dvi dienas bus 
kaip nulietas, — sako du diedu
kai.

Taip ir buvo. Antkapis po dvie 
jų dienų tikrai stovi kaip nulie
tas ant mano kapo.

O dar po dviejų dienų ateina 
mano bičiulis, atneša gėlių ka
pui papuošti, žiūri — antkapis 
sudaužytas, cemento gabalai ap 
linkui išdraikyti.

Nubėga bičiulis pas kapų vai 
dytoją:

— Kas sudaužė antkapį?
— Tas diedukas buvo ne tik

ras. Jis nepriklauso unijai. Mū
sų kapinės priklauso unijai, to
lei mes negalime leisti bet kieno 
padarytus antkapius statyti mū 
su kapinėse, — ramiai paaiškino 
administratorius. — Štai susi
tarkite ne su šituo, o va, su a- 
nuo, tikruoju dieduku, tas tai 
turi unijos kortelę, ir kai jis pa
darys, tai jau niekas nesudaužys.

Taip ir buvo. Tikrasis diedu
kas padarė antkapį, niekas to 
antkapio nesudaužė, bičiulis su
mokėjo dar kartą penkšimtinę, 
ir viskas kaip reikiant.

Aš, į tokias suktybes žiūrėda į 
mas, kad supykau, kaip griebiau Į 
savo bičiulį už peties: į

— Einam, sakiau, teisybės j 
ieškoti...

pirmasis melagis: — Čikago
je buvo taip karšta, kad bege
riant viskę, ji pradėjo čierkutė- 
j e virti. O kai įmečiau gabaliuką 
ledo, tai stikliukas nuo retrak- 
cijos sprogo...

Antrasis melagis: — Papra
šiau savo bosą, kad mane iš dar 
bo pavarytų, o jis man algą pa
kėlė...

Tretysis melagis: — Buvau 
išplaukęs į ežerą būriniu laive
liu pameškerioti. Užėjo didelė 
audra, nuplėšė nuo laivelio stie
bo audeklą ir jį nusinešė vilnys. 
Kaip tuo taipu ant meškerės už 
sikabino labai didelė žuvis. Ne
galiu pasakyti kokia, bet ilgai 
su ja kovojau. Laivelis jau buvo 
pilnas vandens, bet tas man pa
dėjo susidoroti su žuvimi: nerei 
kėjo kelti, bet pati įslinko. Ta
da praduria u laivelio dugną, kad 
vanduo ištekėtų, bet nieko ge
ro. Radau išeitį: Sėdau raitas 
ant žuvies, laikydamas kablį su 
šniūru žuvies žiaunoje, kad ji; 
nepanertų gilyn ir išplaukiau į 
krantą...

Konkursą laimėjo tretysis me 
lagis. Don Pilotas

Skrynutė pilna raudonųjų ir 
Krepszelis pilnai miežinių kruo 
pu-

Daugel sykių szaipėsi skrynu 
tė pilna aukso isz krepszio su 
kruopomis, bet neužilgo vagis va 
karė įėjo į klėtį — skrynutę isz 
neszė, suskaldė, pinigus iszėmė, 
o ją purvyne pamatęs savo ke
liu nuėjo. Tada krepszys su kruo 
pomis sau ramei ant lentynos 
gulėjo ir džiaugėsi seau sveikas.

Gėrybės žemės labai jankei 
yra apsunkinimu ir priežasezia 
myrio žmogaus.

Dėlto nereikėtų jų troszkauti, 
kaip tai daro daugelis netikusių 
žmonių.

(Iš, “Pamokslai iszminties ir 
Teisybės” S-čios laidos 1906 m.)

VUstybini p»gaičių »r 'T
r šenailę įsidėti .

Maskvoje rusas bėgiojo gat-i Tomukas: “Ne, dėkui 
vėnūs ir šaukė: • ląip pat pilnos jau — visos

J tųrios”.
— Brežnevas kvailas... Brež

nevas kvailas...
Milicija jį sulaikė ir pristatė 

teismui Teismas jį nubaudė 23 
metus j sunkiųjų darbų kalėji
mą: 3 metus už generalinio par 
rijos sekretoriaus įleidimą ir 20 
metų už valstybinės paslapties 
išdavimą.

Pcrijgąį kalbėjo

Kadaise Illinois gubernato
rius Adlai Stevensonas, kandida 
tuodamas į Baltuosius Rūmus, 
kalbėjo Kalifornijos balsuoto
jams. Viena moteris stebėjosi 
jo ruda, saulės nudeginta oda

— Turbūt Tamsta mėgsti los 
ti golfą ir ilgai jį lošei..

— Visai ne. Aš nudegiau Flo 
ridoje, ten besakydamas balsuo
tojams prakalbas, atsakė guber 
natoms, tačiau moteris nebuvo 
patenkinta:

— Jei taip parudavai sakyda 
mas kalbas, tai perdaug ilgai kai 
bėjai.

VIZITATORIUS
Svečias (vakare): “Petruk 

ar tavo sesutė manęs laukią?”
Petrukas: “Taip”.
Svečias: Iš ko tu žinai?”

i A

Petrukas: “Prieš išeidama is 
namų, ji šventiškai apsirenge

KAI PERVĖLAI PASIŪLO

Šeimininkė (jaunam sve
čiui) : “Valgyk dar, Tomuk”.

Tomukas: “Tai kad daugiau 
nebenoriu — nebelenda”.

šeimininkė: “Tai prieš eida
mas namo gali kaiką iš tų py-

Joi

Atvirai kalbant

S?nai vedusių pora lošė Šaš
kėmis ir kalbėjo:

— Tas lošimas man primena 
dienas, kai tu buvai mano suža
dėtiniu, — sakė ji. Jis atsakė:

— Mieloji, mes tuo laku visai 
nelošdavome šaškėmis.

— Tikrai ne. Bet tada, kaip 
ir dabar, tekdavo laukti bent 
dvi valandas, kol tu išdrįsdavai 
pasijudinti...

Artisčių dialogai

— Aš atsimenu tavo filmą, 
kuriame dalyvavai 1928 metais, 
bet nemačiau ankstyvesnių. Aš 
tada buvau vaikų darželyje, — 
sakė viena sena artistė savo 
draugei. Draugė jaa atsakė:

— Tikrai? Aš visai nežinojau 
kad tu buvai mokytoja...

KAI SUMAIŠO
Raštininkas: “Pone, žmonai 

man liepė paprašyti eigos pa
kilimo”.

Savininkas: Matai, ką žmona 
pripasakojo lamstai! Tuoj pa 
rijęs namo aš su ja pasikalbė
siu!”

CIGARŲ KRAUTUVĖJE
Storas ponas nusipirko eiga-j 

rą ir po 5 min. grįžta atgali 
“Ką jūs man davėte, cigaras 
juk yra pusiau supelėjęs”, rė
kia jis akis išvertęs. “Keistas 
tamsta žmogus”, stebisi parda
vėjas:

Dėl to vieno keli triukšmą, 
skundiesi, o aš gi ir turėdamas 
net 500 niekam nesakau —i 
tyliu”.

X GIEDRIOS

JJAULK VAIKAS IR ŪKININKAS
Ant pūdymo garde — 

kriuksėjo kiaulė uždaryta. 
Čia jos iš apmaudo po pavarte 

duobė kaip šulinys jau buvo išvarytą.
Ir kur gi ne! čia pat, prie jos, 

tik už tvoros,
gelsvi kviečiai šnabždėdami bangavo 

ir puikūs dobilai žaliavo, 
o prie pačios sodybos —

daržų gėrybės:
kopūstai, morkos, burokėliai, 
ankstyvos bulvės, ridikėliai

ir dar tenai visokių 
kitokių.

0 kiaulė teesie, sakykim, ir nevalyvoji.
bet užtvoris ir ją vilioja, — 
dėl to ir tokia visados 
savosios laukia valandos.

Bičiulis, tur būt, išsigando 
manęs, negyvėlio. Kaip šoks jis, 
kaip stums mane atbulą, aš gal 
va į lovos galą kaukįt ir... pa
budau. Atseit, atsigyvinaų, iš 
numirusių prisikėliau. “Na, ma
nau, kol tuos sukčius — kyši
ninkus iš kapų neišvaikys, jo
kiu būdu nemirsiu — neapsimo
ka”.

— Va, neturi ką veikti, tai ir 
rašinėja niekus, iš laidotuvių

0>

Išnešimas policijos stočiai: “Mes tyrinėjome banko apiplė
šimą. tuo tarpu kažkas pavogė mūsų mašiną’’.^

0 ‘

Okupuotoje Lietuvoje
Šių dienų okupuotos Lietuvos 

gyvenimą Vilniuje komunistų 
partijos leidžiamame “švyturio” 
žurnale šitaip aprašo (1975 m. 
21 nr.):

Priekyjer^^^^d^^- 
loje, keliai — ketumi... Šųsųkry 
žiavę kaip vėjinio malūno spar
nai. Kurį Į^įįįkfcį? Vąžiųpsime 
tuo, kuris tyliai uolienoj ąis, gry 
hiena kvepiančias gįrias vingu
riuoja, kurį svyrąncįoą žilvyčių 
pakrūmės gožia, prie kurio Šal
čios prisirpusių šerųiųkšnių ke
kės linksta. Toliau atsitraukti no 
rime — nųp sunkvežimių dulkė
tų, nuo greičio to beprotiško ir 
žviegiančių stabdžių vaitojančia 
me asfalte... Įsukame į valstybi 
nę užeigą, į poilsio namus. Žino
ma, ne vien orūs keleiviai užeigų 
je linkminoi. Buvo ir valstiečių, 
kurių galvos sukosi ir kurie dai
navo ;

r

i

Ir pasitaikė, kad pro šalį mažas vaikas ėjo.
Jis kiaulę uždarytą pastebėjo 

ir ja susidomėjo.
“Kriū, kriū;” prašneko Deglė, trypdama prie vartų.

“Jau daugel kartų 
čia buvo ūkininkas ir kiti, 

bet jie visi kurti:
kai laisvės jų prašau, visai negirdi.

0 mano čia buvimas toks kartus!
Parodyk, jaunas žmogau, savo gerą širdį: 

atkelk /vartus!”
— “Taip, taip”, išdidų žodį vaikas vėlė.
“Matau, kad tu tam garde vargingai gyveni, / 
o daržas ir laukai čia pat gėrybių kupini. . . 99

Ir kiaulei jis vartus atkėlė.

Pašoko kiaulė, sukriokė ir į pačius *
geriausius nušniokštė kviečius.
“Štai, varpas glemždama ji sako, 

kad norime pyrago!”
Ir, varpingus kviečius ištrypus, išvoliojus, 
pikčiausiais žodžiais žmogų išvanojus, 

į daržą nulapsėjo.
čia, ausis pastačiusi, pasižiūrėjo 
užkriokė: “Ubu! Kiek čia visokio

Aš juk sakau: 
tas ūkininkas viską — sąų! 
O štai mane garde uždą^o,!”
Ir ji tuojau į lysę lipa, 

į žemę kiša šnipą 
atsidėjusi per visą daržą eina šen 

ir ten. . . - • ••

0 
ir

ir

Pro šalį lėkė varna ir pąiuątę,r 
kąip kįąulę kniso, kuprą statė, 
ir sako jai “Na, ką gi tų darai?*

Bus negerai,
kai ūkininkas pamatys 
ir čia prisistatys.

Jisai 
visai

ne taip, kaip tu, darže darbuojas.’
— “O. kas man tas akuojąs '—

atrėžę kiaulė. “Hi ... Aš sama papročius tūrių, 
savaip ariu.’’ j

Ir kiaulė kniso

*

gė-“... Jei, brolyčiai, mesiu 
ręs,
Tai žinokit; galas!
Jau tada aš būsiu miręs, 
Šaltas ir išbalęs.
Jūs mane rūsiu nuneškit, 
Ten, kur laikot vyną. 
K<ūas Į duris atgręžkit, 
Galvą — į statinę. 
0 pastatę kryžiaus vetoj 
Bonką storašonę.
Tarkit: :: Laido j am grituokllį 
Betgi tikrą pplitponą...”

Padainavo valstiečiai, pasišai
pė iš naujųjų ponų... 0 pro už
eigą vieškeliu burzgia sunkveži 
miai, kyla į padangę rusvos dul 
kės ir Uk tolumoje laukuose vin 
guriuoja kokhoznikų eilės....

Padorus bandmdarbiautujas

— Mano vyras yra išradėjas. Jis išrado priemonę, kaip sų- 
Uąu.doJi išyirĮos kąvps pupelių liekanas. Dabar jis geria šiltą 
vandenį, o kavos skonį gauna iš dūmų.

Magaryčios

♦ Patarimas norintiems su
liesėti: valgykite tik tada, kai 
laikraščių pirmuose puslapiuose 
bus gera žinia.

Gyvuliai kartais protinges 
ni už žmones. Sakysime 6 arkliai 
lęnktypiąųja, o į juoą žiuri tūks 
ančiai žmonių. Arkliai į 6 lenk- 
tymaųjančus žmones visai ne
kreiptų ęlėmesio.

♦ Gerai padaryti yra daug 
geriau, negu gerai pasakyti (Ben 
janrinas Franklinas). Jaunas 
žmogus yra teorija, gi senis yrą 
faktas (Ed Howe)*. Visuomet 
saugokis vages. nueinančio su 
daugiau, negu atėjo (John Up
dike).

♦ Pašto ženklo didumo Ūkini 
kostiumėlį, gali atnešti didelį 
vyrą.

♦ Paveldėjimas yra tikras da
lykas. Viena alkoholikė pagim 
dė girtą kūdikį...

♦ Dabar moterys rūko dau- 
giau, negu vyrai. Jei tikėti Dr. 
J. A^omavicaus teorija, tai gą

Urna laukti rūkančio kūdikio...

Girdėjome nusiskundimų, 
kad nuo saldainių dantys gen
da. Dabar jau “aišku”-, kad ja
ponai, dirbdami saldainių įmo
nėje, turi ragauti kiekvieną jų 

, rūšį, kad būtų geri. Dabar teis
man traukia darbdavius ir rei- 
kąlaųją atlyginimo už sugedu
sius dantis. Taigi, ir malonumas 
kenkia...

♦ žmonės atprato namuose 
kalbėtis. Už juos kalba televizi 
ja. Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt patarė vieną dieną sa
vaitėje nežiūrėti televizijos, bet 
tarp savęs pasikalbėti...

♦ Žudynių rekcųdas. Japoni
joje šoferiai labai atsargūs, tai 
automobilių nelaimėje per me 
tųs žuvo 9.000 žmonių. JAV pra 
eitais metais keliuose buvo už
mušta 46,880 žmonių.

♦ Kažkas yra pastebėjęs, jogei 
kiekvieną kartą, kai kongresas 
iškrečia juoką — jis tampa įs
tatymu ir kiekvieną kartą, kai 
kongresas išleidžia įstatymą — 
jis — jis tampa juoku.

Don Pilotas

vėl toliau 
ir dar giliau.

Ęąi ūkinįnkąs ją po valandos pamatė, 
net šiurpas jį nukratė: 
jo visas daržas sudarkytas, . 
baisus arimas padarytas! 
Dabar jisai, nelaukęs pieko, 

pasitelkė du vyrus dar .iš kito kiemo, 
drūtai betyąrkę nusitvėrė, 
į Šaipą viela jai įvęrę ■ .
ir šlumst — į gardą vėl Uždąrė.

Užsklendęs vartų skląstį, ūkininkas tarė: 
“Dėl tavo, Degle, neraliuotų papročių 
aš nemanau išsižadėt nei daržo, nei kviečiu.”

Lenktynės į advokato įstaigą.
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MAMTOBOS NAUJIENOS
- EWINMPEG0 LIETUVIU KLUBO
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jjo visiem! klub:ečiams 
del klubo koooe-

kė, kas tie “buikotuotojai”

Kadangi prie Winnipego Lie
tuviu Klubo priklauso skirtingų 
pitikinimų bei skirtingų tautų 
žmonės su lietuvaitėmis, bei su 
lietuviais susigiminiavę, tai se
nųjų — vyresnių klubo valdybi- 
unkų esu paprašytas apie klu
bo 40 metų sukakties paminėji 
mą parašyti į tuos lietuvių lai
kraščius, kuriuos aš žinau, kad 
klubo nariai juos skaito. O kad 
tie lietuvių laikraščiai, kuriuos 
klubo nariai skaito yra dienraš
tis “Naujienos”, j kurias galima 
plačiai parašyti. Kiti visi yra są 
vaitraščiai. Tai šį kartą tik 
trumpai — tik kalbėtojus pers- 
tatau kaip jie gražiai pakalbėjo 
ir, jų kalbų sąnatraukas trumpai 
primenu. Ir štai:

šių — 1978 m. gegužės 7 d. 
sekmadienį, prasidedant 2 vai. 
popiet į mūsų Winnipego Lie
tuvių Klubo svetainę, tai į Ka
nados. Lietuviu Klubą Mani tūbo
je, adresu 240 Manitoba Ave
nue, Winnipeg, Manitoba, Cana 
da, susirinko veik visi klubo na 
riai ir narės, kuriems tik aplin
kybės leido.

Nors liūdna, bet reikia pri
minti, kad negalėjo atvykti keli 
nariai dėl gilios senatvės, kiti 
keli dėl ligų bei silpnos sveika
tos. Neatvyko kelios jaunosios 
kartos — mišrių šeimų poros 
esą klubo nariai ir narės, gal tik 
dėlto, kad nebuvo muzikos dėl 
pasilinksminimo — pašokti, gal 
dėl pervėlai gauto pranešimo, 
o svarbiausia, gal dėl dienotvar
kės: pakeitimo? Ir, kaip ten be
būtų bet visiems seniesiams pri- 
brendusio amžiaus žmonėms 
(dabartiniu laiku besidarbuojan 
tiems) susirinkus — minėjimas 
ėjo tvarkingai, klubo valdybos 
didžiumos nustatytos dienotvar
kės pris:laikant. Tai iš virš 100

buvęs Mac ( n^r<>r. 
lietuvi; ūkir/nk; s

ukevičius, n ?t is 80 j 
io -— iš Portuge Le- Į 
nitoboj. Į klubo pa ’ 
u savo žmona Julija
’L kaip ir vi a

> tautą gerbdamas, pa- I 
is khibiečius, pasidžiaug 
:ad vi 4 gražiai koperuo ? 

> malonu pasiklausyti. į

Publ ka jo graudžiai — griaus 
mirgai linksniuojamą kalbą iš- 
klaueiu^i, Jai nuoširdžiai garsiu 

pL/jimu padėkojo.

alL’mi- užJba'gus 6 vai. 
buvo duodama vakarienė, 
ar.'ents prasidėjo korto-

HEs arimai iki 11-tos vai. vėiu- 
o. Tai taip mūsų Winnipego 
ctuviu Klubo 10 metų sukak- 
s pamirejunas gražiai praėjo.

Kazys Beniulis

Prai 
opiet

'4

kalbėjo, kaip ang-1 
i a t is the best1’, tai i 

paskut:nė geriausia“ kalbėt fv 
uic o naujojo ateivio, klu 
ve u patikrinimo revizijos 

Meči Javo ša-

I

Senas klubietL

esančių klubo narių, virš 60 
riams-ėms susirinkus buvo 
miau klubo praeitį prisiminti — 
galėjo laisviau pakalbėti.

Tarp susirinkusių klubo narių 
buvo atvykęs ir Winn’pcgo Lie
tuvių švento Kazimiero Rymo 
Katalikų parapijos klebonas — 
kunigas Justinas Bertašius, klu
bo valdybos, bei klubo pirminiu 
ko Bob (Roberto) Urbono pa- 
orašytas kaip garbės svečias, 
nes prie klubo priklauso ir jo 
parapijos narių .

Pirmininkas Urbonas atidaręs 
susirinkimą apibūdino klubo 40
metų sukakties paminėjimo rei-į 
kšmę. Po to pirmininko paprašy-! 
tas kunigas prie vaišių stalo at- ‘ 
sistojęs persižegnojo ir, keliais 
trumpis žodžiais sukalbėjo mal
dą prieš valgį. Po maldos, pirm, j 
paprašė visiems prie vaišių sta 
lų susėdusiems atsistoti vienai 
minutei ramiai mirusiųjų klubo, 
narių pagerbimui. Senosios klu, 
bietės gaspadinės buvo pietums! 
pagaminusios įvairių gardžių ; 
valgių. Buvo ir gardžios kavų-j 
tės, minštu ir stipresniu gėrimu. J 

i
Pietus pavalgius, kunigas su ’ mažai laiko kai kuriuos vaizdus 

keliais klubiečiais draugiškai greitai perleido nepaaiškinda- 
pasikalbėjęs atsiprašė, kad jam*ma. Nors dabar tas nebe labai 
reik grįžt* į kleboniją, nes kle-

xino) pepiškėjo. ksd dabar Lie
tuvoje (kaip ir č’a Kanadoje) 

J >’ra Hv:gubi espaltucti plentai 
. (vieškeliai). Rodė gražių moli

nių namų primūrytų, šalygat- 
<viai pagal tuos gyvenimui moli
nius namus gražiais žaliuojan
čiais medžiais apsodinti-apau- 
gę. Parodė vieną cementinį 
(betoninį) šešių aukštų pastatą 
ir daug gražių vaizdų. Tik dėl

bo gaspadinių vardu. Jį pasi- mas, kad ir toliau taip būtų, 
dž’augė. kad mūsų lietuviai klu 
bieč:ai prie klubo priklausan
čius kitataučius lygiai gerbia 
Ka^p ir savuosius tautiečius. Ji 
dar pasidžiaugė pavirdama se
nąsias Įdubo gaspadinės, kad jos 
visos nuoširdžiai darbavosi dėl 
klubo ugdymo, kad tos ga^padi- 
nės, kurios dar gyvos, dar ir 
šiandien darbuojasi klubo nau-

Kalbejo darbštus klubo gaspa • 
d« irius, tai klubo iždininkas, se
nas ateivis Viktoras Novogrods- 
kas. Jis pasidžiaugė, kad klubas 
finansiniai yra gerame stovyje

nesanti klubo narė, 
oit’ums nuoširdžiai sim 
ujani, kaip neperseniai 

etuvos pas savo vyrą Mečis 
iovą šara’i>ką atvažiavusi emi
grantė. Ji gražiausiai pagyrė 
klubiecius, kad visi su visa s gra 

ugyveno. Tik apgailestavo, 
levisi klubo nariai į pami- 
ą teatvyko, kad buvo to

kių. kurie tą klubo (40 metų) 
paminėjimą boikotavę. Tik ne-

La blausiai nemėgsta 
nuosavybės mokesčių

Vašingtonas. — Tarpvaldinių 
Santykių Patariamosios Komi
sijos pareiškimu, nuosavybės 
mokesčių mokėtojai visose JAV- 
bes nėra griežtai prieš tuos mo 
kesčių > kaip parodžiusi pačios 
valdžios pravesta anketa.

ziai
Nuosavybės mokesčiai skaito 

m i nepakenčiam i ausi a is, tačiau 
didžiojoje JAV-bių dalyje fede 
i aliniai mokesčiai nuo uždarbių- 
pajamų ir nuo nuosavybės “bė
ga pirmyn lygiagretomis”.

Kd(l Las musų K1U | cl.ioo nu—
auktas komunisti-' aus klubietis. buvęs su pirmąja

$2.06
Gillmi

$3.06 
3X06

fit Ir kiti Uidtaiai yra prmairf
NAUJIINOM, 1739 Sa. HA LITI D FL, CHICAGO, TLL. M99

prakalbos. Pirmininko pašaukti 
pirmiausia,! kalbėjo klubo vice
pirmininkas Vladas Steponavi
čius. Jis papasakojo kaip tas

įdomu.ncs dabar visas pasaulis 
bonijoje esą susirinkusių jo pa-j naujoviškus budinkųs budavoja 

—stato. Viskas visur pasauly- 
e progresuoja.

Jtn karti laiku atapaaadlnta Ir salima gauti knyga rinkoj*
KNYGOS ANGLŲ KALBA

SAlVI

>

kjilc

08^1909) meta
664 ptL Kabu

%

J. Jxmliwt, A KIS5 IN THE DARK. Pikantišku ir tatvrnta nnotvklc 
acrašymai. paimti iš gyvenimo. Lengva* itilius. gyva kalba, gražiai išleisti 
130 psl. Kaina 32 50.

Dr. B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. L1 eta v rx bctorllol
tantrauka nno pat aenxjju tmžip iki pokario metu. Vidutinio formato. 14? 
osL, kainuoja 32.00. FC

Dr. Juezaą B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai DLK Vy 
tauto bruožai. paliečiant to laiko Lietuve* valstybės ir lot kaimynu istorija 
211 pal. Kaina 33.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Mu knygų yra tinkamos dovanos Ivairiornla progom!a. Jai It 
kitas knyga* galima Įsigyti atsilankius 1 Naujienai arba atsiuntus čeki ar 
oin’ginę perlaida. <

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš JO mte*- 
rio dien4, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmoi dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie ne*
1

<

Aletoo Abrone mygs aprašanti paskutiniu 90 
Chieagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 
|10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje a pirmas Chicagon atvažiavęs
Itatoriu kolonl

I
I
1
1

Uetirrii, plraot 
roonrmtaotog Jalpou draugijai, rtatyto* b<I- 

kurixj riao buvo 121. 41 teatro drrugljt, 48 
____ _ _ nytinlal ir 314 reiklemlu žmonhj biografi- 
Duoti dokrnuertjJ katalitlfinĮ. »ocafll!tlnnj, UijrviTnanUrij ir 

tftu arganlneljw atlikti darbai, (Mtelgtot mokykloa, ikaltykloa, ben- 
kaiirkt

Nortatieti Ha tom trirrti. praiomi pararti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVI U ISTORIJOS DRAUGUOS 
. *' * rardu Ir ptsiųtti:

17N S®. HahtM BL, CMkxc®, nt M4M

rapijonų. su kuriais jam reikia! 
svarbius reikalus aptarti.

Gaila, kad kunigas taip grei- i 
ta* išėjo, nes jam — išėjus, klu-l 
bo ir jo parapijos narė panelė 
Viktorija Daubaraitė, senųjų; 
lietuvių emigrantų, jau mirusių j 
Vinco ir Marijos Daubarų duk
tė, Kanadoje gimusi — Ji rodė- 
iš savo tėvelių gimtinės — iš 
Lietuvoje apsilankymo parsive
žusi (jos pačios Daubaraitės) 
nufilmuotas filmas. Iš tų filmų mūsų įdubas prasidėjo, kad au 
nuotraukų (kurias rodant jį aiš

Senas klubietis Kazys Beniu- 
šis (šiuos žodžius rašantis) pa
aiškino kodėl ant klubo durų bu 
vo uždėta “Geležinė uždanga”, 
kad naujieji ateiviai nebegalėtų 

i klubą nariais beįeiti ir paaiški-
Už tų filmų parodymą Dau-p0 ^as r’ėl to buvo kalti, net jų 

■ baraitei buvo nuoširdžiai pade-1 vardus ir pavardes paminėda“ 
kotą garsiu 
net žodžiais.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvieni! lietavis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietn- 

rių R^būvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomii knygomla, 
Oi sumtoėtif knygas galima užsisakyti Naujienose.

Amm Kipeanslas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
<ftUnt Lietuva, bėrimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 pšL. Įdėtais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozu Kapičlntkiir IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia
natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 

kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

dIKAGI FTt S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO/-LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
tolbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $130. Yra taip pet 
Uversta f anglu kalba.

M Zolteko. SATYRINĖS NOVĖLtS, Genialaui rusu rašytojo 
80 satyriniu novelių. 199 pust, kaina 32.

D. Kuraiti!, KELIO N t f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
ieriana pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo pmnagandą bei 
otmaAavimaL Abi knygot parašyto* lengvu, gražiu rtiliumi.

PM. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 175 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą 
Kaina SS. *

Vbicai tarnaltia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTdJI,

rankų plojmų irimas-
1 Pašauktas kalbėti naujas atei 

Po filmų rodymo prasidėjo j vis — nuošrdus-'larbštus klubie 
įUs. klubo finansų, sekretorių Juo 
zas Demereckas. pradėjo kalbėti 
apie Lietuvą, bet tuoj buvo pa 
prašytas kalbėti apie klubą, tai 
jis — Demereckas atsisėdo ir vi 
sai nebekalbėjo. (Ojis, Deme
reckas, yra daug ir sunkiai dėl 
klubo reikalų dirbęs — galėjo 
daug ko pasakyti. Gaila, kad ne 
kalbėjo — K. B.)

Kalbėjo senas ateivis nuošir-

komis ir paskolomis klubo na
mas buvo nupirktas, perremon- 
tuotas ir pribudavotas — padi
dintas. Pasidžaugęs. kad visi klu 
bo nariai garžiai kooperuoja, 
dar paaiškino, kad tas mūsų klu Į 
has buvo apša_____ __ _____
niu. tik dėl to, kad ukrainų tru- 
bočrai, pasamdyti klubo atida
rymo pokilyje sugriežti “0 Ca
nada” i— (Kanados Himną), o 
jie — tie ukrainiečių trubočiai 
— sugriežė “Intemaci onalą”. 
Tuos ukrainiečius trubočius pa- 
samdžiusieji du lietuviai Kubie
čiai jau seniai yra mirę. Paklaus 
tas. kas tie du lietuviai klubie- 
Čiai tuos ukrainiečius trubočius 
pasamdžiusieji buvo — Steponą 
vičius jų pavardes pasakė.

Darbšti klubietė Leona Samu 
laitienė kalbėjo angliškai, klu-

Kanados Lietuvių atskursija į 
dabartinę IJetuvą nuvažiavęs 
Juizas Radzeričius, praeitais 
metais buvęs klubo protokolų 
sekretorius. Jis savo kalboje 
tarp visko rimtai pasakė, kad 
pirmieji dėl klubo pasidarbavu- 
seji yra pagarbos verti.

Kalbėjo naujas ateivis nuošir 
dus’darbstus klubietis, jau ilgai 
esantis klubo knygų patikrini
mo revizijos komisijos nrys Jo
ans Mališauskas. Jis džiaugėsi, 
kad senieji ir naujieji klubiečiai 
gražiai sugyvena, pageidauda-

fa ansa Jlij it-
Ucki dideliai (Urbiu. Ptenx, jit pa- 
dt4i Jami pixielrti ismeniikui jūrą 
uiximojimus. Antrx, jie padedi iš
karti geresnę apylinkė! bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

«

DR. ANTANO X GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 

_JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSĮMINIMUS^
Dr. A. J. Guss^n — MINTYS IR DARBAI, 259 psl.71i^HančiTW 1905 

meta Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir susi- 
__  rūpinimą.________________________________________ **-0°

Dr. A. J. Guąąan — DANTYS, Ju priežiūra, sveikata ir grožii.
Kietais viršeliai!, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Mlnkštaii viršilai! tik__________________________

Dr. A. J. Gtnsąn — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionė! po Europa įspūdžiai. Dabar tik ---------------

taip pat užsitakyti paštu, aHIuntut č«kj arba money orderi, pri 
nurodytos kainos pridedant 50c. partluntlme IIlaidoma.

173S So. HALSTEP ST_ CHICAGO. ILL. «6603

palūkanų, priklausomai nuo įdėto! 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ixskaitof
•'eša ' . ^fĮįį

1800 So. Haltfod St, Chicago, III. 60608

1739 Roatk Halrted Strwt. Chfcac*. HL WCM

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metaU. T«L 421^070
Įstalgot pietuose kiemai automobtiUnu putatytt

ft

1 —. aaujibmoi, Chicago I, ILL Wednesday, August 2, 197g



NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vxL

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Daily Exept Sunday by The Lithuanian New, Pub. Co., Inc.
173* So. Halstad Strwt, CMcage, HL 60ė0i. T.Uphon. 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Ai of D*c*mb«r 1, 1977 
Subscription Rata:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA. localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. S9.00 per 
three months. Canada $33-00 per year; 
other countries $34.00 per year.

puaei mėty------------------------- $16.00
trims mėnesiams ______ $ 9.00
vienam menesiui -- i 3.00

Kanadoje;
metams ______________ __ $33.00
pusei metu _____________ 318.00
vienam mėnesiui _______ _ $ 3 JO

20 cents per copy. Užsieniuose:
metams ______________ _  $34.00
pusei metų______________ $18.00
vienam mėnesiui - $ 4.00

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams _______________  $33.00 Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia dusti pašto Money 
Orderiu kartu ru nbakymu.

pusei metu _____________ $18.00
trims mėnesiams ________  $10.00
vienam mėnesiui - $ 3,50

Kitose JAV vietose: 
snetams ________ 130.00

Renesansas ar tolimesnis smukimas?

Reikia pasikalbėti, ištirti, kodėl taip jie daro? Kartais 
gali būti kokių paprastų ir nesunkių kKūčių, kurias bus 
galima lengva pašalinti. Kartais gali būti ir didesnių 
kliuvinių. Reikia tikėtis, kad tėvai nebus tiek užsispyrę, 
kad keliamu klausimu nesidomėtų ir nesikalbėtų. Su kant 
rybe tikriausia jie bus įveikiami.

Mokytojai pastebėjo, kad reikia kalbinti tėvus, pra* 
syti. Ir kas tai atliks? Palikti tik mokyklai — būtų ne
tikslu. Lituanistinis švietimas yra visų bendras rūpestis, 
tai vienas iš svarbiausių dabarties rūpesčių. Į ką pavirs 
mūsų mokyklos, jei nebus prieauglio. Kaip atrodys mūsų 
lietuviškos draugijos, kad ir skautai, jei jaunimas į jas 
neįsijungs. Kas bus su mūsų lietuviška veikla ir visa lie
tuvybe, jei taip lengvai pasitrauksime iš mokyklų.

Visų rūpestis yra sutelkti kuo daugiau vaikų į litu
anistines mokyklas. Pirmiausia tuo turi rūpintis Lietu' 
vių Bendruomenės įvairūs daliniai — apylinkės, apygar
dos. Juk Lietuvių Bendruomenė iki šiol labiausiai ir rū- 
pinisi tų mokyklų išlaikymu, suorganizavimu. Tegu da_ 
bar irgi pasirūpina, sudaro sąrašus ar kartoteką. Yra 
dar tokių šeimų, kurios atokiau gyvena ir neturi trans
porto priemonių. Tą klausimą galėtų išspręsti Bandruo- 
menė, kuri pažįsta savo plačias apylinkes. Jos galėtų su
rasti talkininkų tokiom šeimom.

Lietuvių Bendruomenei turi talkinti visi, kam rūpi 
lietuviškos mokyklos ateitis. Padėkime, statykime visom 
jėgom kuo didesnę savo lituanistinę mokyklą. Nesigailė' 
kime vaikam lietuviškojo švietimo!”

Kurią Bendruomenę reikia remti? Ar tą, kurios va
dovybė yra Philadephijoje ir, pamiršusi tiesiogines pa
reigas, išėjo politikuoti, ar dar vis nesusiorganizavusią 
ir vis vengiančią steigti naujus skyrius, vis dar tikinčią 
vienybės galimumais? Jeigu kalbama apie paramą mokyk' 
Joms ,tai kodėl daryti rekomenduojama pagal “Bezdžio-

M

Čiaudo Menat Sainte Adresse (Impresionistinė atpyba)

su prezidento J. F. Kennedy ir Šimais, sulaužyti vagių ir gro-

E2v7-

civilinių teisių kovotojo Martin 
Luther Kingo nužudymu. Tų at
vaizdų nuotraukos paskelbtos 
praėjusio pirmadienio laikraš
čiuose.

Vasara ir jos malonumai baigiasi. Baigiasi ir atosto- 
gos. Už mėnesio prasidės naujieji mokslo metai lituanis
tinėse ir parapijinėse mokyklose, šiuo metu yra svarbu 
kelti nuotaikas, kad kuo didesnis lietuviuku skaičius jas 
lankytų.

Menu ir stebiuosi pedagogo Domo Veličkos ir kitų 
' pastangomis bei energija steigiant Pedagoginį Lituanis

tikos Institutą — vienintele išeivijoje aukštaia mokykla. n^s sūrio’" pasakėčią?
Mano supratimu ir giliu įsitikinimu reikia remti pa 

čias mokyklas'tiesioginiai, kaip buvo remiama K. Done’ 
laičio lituanistinės mokyklos Čikagoje. Jos iš savo pusės 
turėtų sudaryti amerikiečių mokyklų pavyzdžiu Tėvų ir 
Mokytojų Sąjungą su specialiu komitetu “surasti tokias 
šeimas, kurios nesiryžta savo vaikų leisti į lituanistines

Komitetas praneša, kad atpa 
žinus vieną kitą gal pade-

tikos Institutą — vienintelę išeivijoje aukštąją mokyklą, 
: išduodančią bakalauro laipsnio diplomus. Taip pat ste- 
‘ biuosi tėvais ir mokytojais, jų nepaprasta energija ir at'
kaklumu bei pasiryžimu steigiant .lituanistines mokyklas 
įr jas išlaikant. Be jų privačios iniciatyvos ir nuolatinių 
pastangų šios mokyklos jau neegzistuotų. Geriausiu tos

: privačios iniciatyvos pavyzdžiu buvo K. Donelaičio litu
anistinės mokyklos Čikagoje — didžiausios išeivijoje, mokyklas”.

, Paskutiniais metais St. Petersburge lituanistiniai kursai
jaunimui buvo įsteigti ir gyvuoja privačios iniciatyvos --= 

• dėka.

Oswaldo ir Bay, daugiau galėjo 
dalyvauti suokalbiuose. Kas. tu 
ri ką naujo prašomas, pridedant 
jai turi foto nuotraukas rašyti 
adresu: House Select Committe 
on Assassinnations, Washington 
D. C. 20515.

(pfi)

SOVIETU ŽURNALISTAM 
SUVARŽYMAI AMERIKOJ

Kaip dievs guduitstaip 
guds dievui

Vašingtonas.—Sovietų 33 ko
respondentams privalomi tokie 
pat suvaržymai bei draudimai 

„JAV kokius sovietai taiko Anie-(1__
rikes laikraštininkams Maskvo- men tą kur ir ko nori važiuoti, 
j e ir kitose Sovietų Sąjungos 
vietose. Ta abišalių suvaržymų 
tvarka veikia nuo 1955 melų, 
kai JAV-bėms nepasisekė prikal
bėti sovietus kad panaikintų ke
liavimų suvaržymus svetimša
liams.

JAV suvaržymai Sovietų laik- 
lituanisti-1 raštininkams liečia leidimus ke

liauti. ir jų leidimus apribojant 
skaičių—13 žurnalistų Wasing- 
tone, 19 New Yorke ir 1 San

Tačiau vis girdisi balsai apie mokinių mažėjimą litu
anistinėse mokyklose, nes naujosios kartos tėvai, baigę;

■ ai’ lankę lituanistines mokyklas, savo vaikų -Į jas nelei- ■ 
džia ar nesugeba juos sudominti lituanistikos dalykais.

; Savaitraštis “Darbininkas” 29 numeryje liepos 28 d. ve- 
: damajame “Svarbus rūpestis” duoda tokį liūdną vaizdą:

“Daug kur nusiskundžia, kad mokyklose mokiniai 
mažėja. Kai buvo mokytojų konferencija New Yorke, be 
veik visos kolonijos taip kalbėjo — mažėja mokinių skai
čius. Dejavo Bostonas. Savo dejones ne taip seniai dar 

' priminė Keleivyje. Dejavo Elizabethas. Tokia Baltimore, 
' turėjusi Karaliaus Mindaugo mokyklą, jau užsidarė. Li- 
; kučiai vaikus veža į Washingtono K. Danelaičio mokyk

lą.” >
Paminėjus, kad ir New Yorko Maironio 

nėję mokykloje mokinių skaičius labai nežymiai mažėja, 
duodama kai kurios paskatos bei rekomendacijos:

“Tad pirmon vieton reikia surasti tokias šeimas, ku- Francisco mieste. Sovietu ūži- 
rios nesiryžta savo vaikų leisti į Lituanistines mokyklas. Inių agentūra Tass turi 16 sava

tarnautojų. Oficialūs sovietų 
laikračiai, magazinai rr žurna
lai taip pat yra reprezentuoti.

Sovietų lakiraštininkai Va
šingtone ir Nėtf Yorke, norėda
mi važiuoti per 25 mylias už 
miesto ribų, turi 24 valandomis 
anksčiau prieš išvažiavimą 
painformuoja Valstybės Depart

Sovietams visiškai uždrausta 
rodytis JAV-bių 23 teritorijose, 
tiek pat kiek uždrausta ameri
kiečiams Sovietijoje.

Prašo pagalbos
Vašingtonas—.Specialus Kon 

gresa komitetas. (House Assa- 
ssintion Committe) sekmadienį

E. JASICNAS

Felikso Vaitkaus kapą ir gimines 
aplankius

1975 m. rugsėjo 21 d. suėjo 40 metų nuo Itn. F. 
Vaitkaus transatlantinio skridimo iš JAV į Lietuvą. Tos 
sukakties proga 1975 m. rugsėjo 19-25 d. Naujienų nu
meriuose buvau patalpinęs ilgesnį, plačiai dokumen
tuotą straipsnį apie F. Vaitkaus žygį.

Kadangi prie II-jo lietuvių transatlantinio skri
dimo suorganizavimo ir įvykdimo tais 1933-35 metais 
didžiumoje prisidėjo Naujienų b-vė, lai Naujienų dien
raštis ir surengė to skridinio ĄO metų sukakties pami
nėjimą — banketą. Ta proga buvo išleistas skridiniui 
paminėti leidinėlis ir surengtą foto nuotraukų ir doku
mentų paroda. Niekas iš F. Vaitkaus giminių bankete 
nedalyvavo, nes tada nebuvo žinomi jų adresai.

Surandu F. Nailkaus gimines

I*rieš metus laiko Amerikos Aviacijos Istorijos 
Dr-jos (AAHS) žinių biuletenyje, naujai įstojusių na
rių sąraše netikėtai pastebėjau R. Brotz pavardę ir ad
resą. Prisiminiau, kad inž. Ant Bratz, gyvenęs Kohicr 
miestelyje, Wisconsin valstijoje, buvo F. Vaitkaus žm > 
r.os tėvas, padėjęs F. Vaitkui perstatyti Lituanica H 
lėktuvą ir jį paruošti transatlantiniam skridimui. Spė
jau. kad R. Brotz, gy venąs gretimame Sheboygan mies
telyje. galėtų būti Vaitkų giminė. Parašiau R. Brotz 
laišką.

Atsakymas, atėjo labai greitai, bet mano nustebi
mui. ne iš R. B otz, bet iš Pily po Vaitkaus, Felikso Vait 
lauš sūnaus, gyvenančio tame pačiame Sheboygan 
miestelyje! Atsakyt :e Pilypas paaiškino, kad mano laiš
ką gavęs iš savo pu;-brolio R. Brotz, ip apsidžiaugė, kad

Juodžiai nepatenkinti
Georgia valstijos senatorius 

; Julian Bond sekmadienį pareiš
kė nusivylimą prezidentu Carte 
riu kaip esą tvarkomos beturčių 

. problemos. Jis pasakė, kad Car 

.teris yra žmogus, kuris žino 
mūsų, himną žodžius, bet nežino 
mūsų uždarbių čekių numerių 
ir kritikavo prezidentą esąs jis 
susiipnmes Humphrey-Hawkins 
pilno darbo bilfų. paverčiant ji 
priemone žemesnio lygio bedar- 
’biams šelpti.

bikų “rateliai’, išaiškinti prie
vartautojai užpuolimą ir žmog
žudystes policijai pradėjus prakti 
kuoti “gylio” (Sting) operaciją, 
prisimetant kriminalistais. Tuo 
metu olicija ir federaliniai agen 
tai atgavo $114 milijonu vertės 
pavogtų daiktų, kurios po
licijos valdininkai nudundami 
pirkėjus, tuos $114 milijonų ver
tus daiktus “nupirko” už. $3.2 
milijonus kartu su pirkiniais nu- 
.siveždami pačius pardavėjus”. 
Piktadariai labai susirūpinę. Tas 
metodas praėjusių metų bėgyje 
įvestas jau 33 miestuose. Meto
das tinkamai pavadintas “gy
liu”.

ANGLIJOS KULTŪRININKŲ 
PRAŠYMAS

Londonas. — Ukrainos poetas 
ir žurnalistas 58 metų amžiaus 
Sviatoslavas Karavanskis jau

nes Kulakovas buvo numatytas 
Brežnevo Įpėdiniu. Jo mirtis su- 

• ardė planus tai taikiai ir sklan
džiai perleisti Imperijos vado
vavimą. Stebėtojų nuomone, da 

i bar Maskvoje gali iškilti pirme 
nybių peštynės dėl vadovavimo. 
Esą, į imperijos vadovavimo sos 
tą gali atsisėsti jaunesnis, kas 
savaime sukomplikuotų ir supai 
niotų JA Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos santykius.

Manoma, kad i Kremliaus sos
tą gali atsisėsti 64 metų am
žiaus Juri Andropovas, KGB 
vadas; Gregorijus Romanovas, 
55 metų amžiaus Leningrado ko 
munistų partijos vadas, arba 
Vladimiras Ščerbitskis, 60 metų 
amžiaus Ukrainos komunistų 
partijos bosas.

Recesijos "nesimato"
Vašingtonas/ Federal Reser

ve Board pirmininkas G. Wil-

kad nors “biznio atrodo maišy
tai, bet recesijos- nesimato?’ ėsą

žmonės labai nesunkiai išlygina 
savo skolų rekordus- Dėlto <<in- 
ffiaerjos padarinius teks revi
duoti, bet jau aukštyn” pasakė 
baigdamas • kad- dėl infliacijos 
kalti esame mes patys”..

kinamas Sovietų imperijos ka
lėjimuose^ Paskutiniu laku Poe 
tas Karavanskis buvo paskelbęs 
•bado streiką ir kažkokiu būdu 
.sugebėjo paprašyti laisvojo pa
saulio pagalbos. Jo likimu da
bar susirūpino tarptautinės Am 
nesty organizacijos Londono sky 
rius, o daugiau kaip 4 tūkstan
čiai Anglijos -politikų, visuome
nininkų, rašytojų ir kultūrinin
kų pasirašė prašymą ir pasiun
tė Kremliaus ponams, prašyda
mi, kad kalinamas Sviatoslavas 
Karavanskis būtų paleistas 
kalėjime į laisvę.

iš

"Gylio'7 operacija
Chicago. — Įstatymu saugųjį

bos atpažinti tris fotrgrafines 
nuotraukas ir du braižimus. vyrų 
kurie galėjo turėti ką bendro mo instancijų pareigūnų prane

aš domiuosi jo senelio inž. A. Brolz darbais ir jo tėvo 
F. Vaitkaus įvykdytu transatlantiniu skridiniu. Jo mo
tina Marta tebesanti gyva ir tebegyvenanti gretimame 
name. Kvietė juos aplankyti, atsivežti ir parodyti ma
no sukauptą archyvą apie II-jį transatl. skridimą, ir 
kartu pamatyti jo motinos turimą skridimo fotografi
jų ir dokumentų rinkinį.

Surcjidame F. Vaitkaus kapą ir svečiuojamės 
pas jo gimines

Pereitą žiemą p. Vaitkuvienė buvo ilgesniam lai
kui išvykusi Floridon. Apsilankymą privertė atidėti ir 
buvęs ypatingai gilus praėjusios žiemos sniegas. Pa
galiau telefonu sutarėme, kad atvyksime šeštadienį, 
balandžio 22 d. . (

Kohler ir Sheboygan miesteliai randasi Wiscon
sin valstijoje, prie Michigano ežero, nedavažiavus Gre
en Bay. apie 150 mylių į šiaurę nuo Chicagos. Muuu 
su Jūrate išvykome apie 7 vai ryte.

(Bus daugiau)

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
(Tęsinys)

ALTa yra visų amerikiečių lietuvių institucija ir 
jos slipnhė glūdi tame, kad ji yra šio krašto piliečių 
organizacija, kuri turi tam tikrą svorį politiniame gy
venime ir šio krašto valdžia skaitosi kaip sii savo pi
liečiais.

Antrojo pasaulinio karo metu ALTa rūpinosi, kad 
JAV vyriausybė nepasiduotų Sovietų Sąjungos spau
dimo! įjungti Pabaltijo valstybes į Sovietų Sąjungą, 
o po karo — kad JAV — taikos konferencijose nepa-

Naujas galvosūkis
Maskva. — Liepos 17 d. šir

dies priepuoliu mirus politbiuro 
įtakingam nariui Fiodorovui Ku 
lakovut Kremliaus ponai, ypač 
Brežnevas atsidūrė klystkelėje. 

Jiems ypačiai suskaudo galva.

KARAS RODEZDDJE ,,
SALISBURY, Rodezijos gin

kluotos jėgos sekmadienį puolė 
juodųjų nacionalistų partizaną 
bazes Mozambike, iš kurių jie 
puldinėja ir terorizuoja Dodezi- 
jos gyventojus, norėdami ne
versti dabartine koalicinę Rode 
zij os valdžią, praeity kovo mė
nesį sudarytą iš mįuistęno .pir
mininko Jan Smith ir kitų tri 
jų Rodezijos juodžių lyderių.

Juodųjų partizanų bazėse Mo 
zambike laikeisi Mugabe terori
stai save vadina Zimbabve Tau 
tine Elaisvinimo Armija, Zim
babvės Afrikonų Nacionalistų 
vado Robert Mugabe militarinė 
ranka, kurią Rodezijos valdžia 
stengiasi nukirsti.

Praėjusį lapkričio mėnesį Ro 
dezijos kariuomenė smogė dvi 
didesnes ZANLA bazes, kurio
se oficialėmis žiniomis užmuš
ta 1,200, neofscialėmis — arti 
3,000 partizanų teroristų...

i mirsiu Lietuvos klausimo, ir atmestų Sovietų Sąjungos į inkorporacijos į Sovietų Sąjungą Depą-
pastangas gauti Pabaltijo, kraštų įjungimo tarptautinį 
pripažinimą.

ALTa nuolatos jautriai seka JAV politinį pulsą ry
šium su Lietuvos klausimu. Ypač tas klausimas pasi
darė opus, kai pasigirdo ruošiama Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencija Helsinkyje, Suomi jos 
sostinėje, 1975 metų liepos mėnesio paskutinėmis die
nomis. Nuo Suomijos krantų matosi Lietuvos bendro 
likimo kaimyno Estijos sostinė Talinas. Už Suomijos 
įlankos rūkų egzistuoja į Sovietų priespaudos orbitą 
patekusios Baltijos tautos.
AMERIKOS LIETUVI! AUDIENCIJA PAS JAV PRE

ZIDENTĄ G. R FORD. SĄJŪDIS DĖL LIETUVOS 
VALSTYBINGUMO GRĖSMĖS

Platus sąjūdis vyko visoje Amerikoje, kad minė 
toje konferencijoje jėga pavergtos trys Pabaltijo vals
tybės — Lietuva, Latvija ir Estija nebūtų tarptautiniu 
mąstu pripažintos, kaip laisvanoriškai įsijungusios į 
Sovietų Sąjungą. Buvo stengiamasi gauti platesnių ži
nių ir gauti informacijų iš Washingtono Baltųjų Rū
mų bei gauti audienciją pas JAV-bių prezidentą Ge
rald Rudolph Ford. Buvo gautas atsakymas, kad prez. 
G. R Ford sutiko priimti p aba It iečių delegaciją 1975 
metų vasario 27-tą dieną, 11:30 vai ryto.

Grįžę iš Washingtono Baltųjų Rūmų delegacija 
ALTos būstinėje, 2606 West 63 rd Street, vasario 28, 
dieną, sukvietė visuomenės ir spaudos atstovus jie pa
darė platesnį pranešimą apie pričmim 
ir Amerikos vyriairsybės jJotftT 
tybių atžvilgiu.

sikeis. Jis užtikrino, kad Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijoje Helsinkyje pasirašytas ak
tas visai neHes dabartinių Rytų Europos valstybių 
sienų. ] > , ,

■ I i®. -

Dr EL Bobelis delegacijos vardu padėkojo prezi
dentui G. R. Ford, už Amerikos valdžios nusistatymą, 
o prezidentas pasidžiaugė, kad pabaltiečiai jį remia 
ir palaiko jo užsienio politiką. Panašiai pasisakė ir dr. 
K. Šidlauskas ir T. Blinstrubas, ir tikisi, kad prez. G. 
R. Ford savo duotojo žodžio laikysis. Delegacijos pri
ėmimas ir pakalbos Baltuosiuose rūmuose užtruko apie 
valandą laiko. i

Vėliau artėjant konferencijai kuri turėjo įvyku 
1975 m, liepos 30-31 ir rugpiūčio 1 d. visos Rytų Euro
pos etninės tautybės išvystė plačią veiklą dėl pavergtų 
jų kraštų. Buvo ruošiamos demonstracijos, budėjimai 
prie Jungtinių Tautų, Baltųjų Rūmų Washingtone ir 
kitur prie įvairių įstaigų, o taip pat rašomi laiškai, 
siunčiamos telegramos. (

Daugumas juto nerimą, kad vėl didieji vadai gali 
padaryti lemiamų klaidų, kaip jas padarė po antrojs 
pasaulinio karo nesutvarkę tų mažųjų tautų reikalu. 
Juk dažnai kilnūs pažadai pamirštami fr nelaimingų 
žmonių bei pavergtų tautų teisės pamirštamos... Nebu
vo jokių garantijų, kad ir vėl pasirašytoji sutartis 
Europos Saugumo konferencijoje, į kurią suvažiuos 
trisdešimt penkių valstybių atstovai, bus visų pasira
šiusiųjų sąžiningai vykdoma.

R»mij

§ v^-.^Rviėu ašhroniy žymelį
Dr. K. Bobelis visos pabaltieaį'j^jjj^skalbėto- n i ų etninių grupių vaduv^Us^prezidenlūrą, kad « 

jas pranešė, kad prezidentas G. R Ford VU
1 _ — 1 - - — * * Al I* F L M I Iv V lz> I » % 1 1 * I V %palankų nusiteikimą Pabaltijo valstybių reikalu ir už

tikrino, kad Amerikos nusistatymas nepripažinti Pa- (Pabaiga)
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DR. K. G. BALIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 8o. Pulaski Rd. (Crowford 
Modical BuikHn®). ToL LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą, i 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeUf. 695-0533 

Fox Volley Medical Confer 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wootchestor Community klinikos 
Medicinos di rekt onus

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, H-. 
VALAM>OS: 3—8 darbo dienomis ir;

--- A— * -- *

T»l.; 547-2727 542 2728

.El____ BE 3-5893 į

PR. Ą. B. GI^YECKAS; 
^YDYTOJASJR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Stret) 

Valandos pagal suMtanma.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. ^7-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses'”

VaL agal susitarimą, uždsryta trečį

James McNeHl Whistler TapybąĮSPŪDŽIAI IŠ SUVALKIJOS
DltLEONASSEIBUTIS

i 1
i Ir

TEMA JkSKUSUOMS

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST S3 rd STREET 
Vai. ąntrau. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak
Ofiso talof.: 776-2830 - 

Rezidencijos telef*: 448-5545

(Tęsinys)

kilo man mintis, kieno šis 
• janįuias. Tas jaunimas yra juk 
į mūsų. Taį gi mūsų draugijos 
(narių vaikai, Qąl ir patys yra

metų ant Klevu kaimo piliakal
nio būdąvo ruošiami saviveiklos 
ansamblių sąskrydžiai, i kuriuo^ 
gausiai suvažiuodavo saviveikl— 
ninku būriai iš Punsko—S.eipų 

įLVKD*) nariai, o jeigu ne, tai krašto, o dar daugiau žiūroj.
Tai buvo lyg koks šio krašto 
žmonių festivalis. Ar šiuo laiku 
jau trūksta saviveiklininkų, nė
ra žiūrovų, nesiranda organiza
torių? Juk anksčiaus tuos sąsk
rydžius organizuodavo. LVKD 

: Centro valdyba. O. gal anųot me
tu Cent, valybos atstovai buv$> 
ęaviveiklin. ? Vėliau besįšnękų-

!labai gailą, juk tųrętų būti šiuo 
laiku orgąnįzųctąs jaunimas, 
kuris mokėtų ne tik kultūringai 
gyventi, bet ir kultūringai links-

pora kalvelių, klonių, o mintyse 
VU girdui žodžiai “iki kito su- 
si|ikiwM* Taip, iki greito susiti- 
kuuo, gražioji Suvalkija, mes 
dar susitiksime. Ir kuo toliau 

| važiavau į Lenkijos gilumą, vis 
ry^k^ui man buvo sutiktų žmo
nių veidai, jų šnekos, jų gražes
nis gyvenimas, kur savo rankų 

Uai’Uais kuria sau laimingesnę 
ateitį.

^jįiętuvių Visuomeninės Kul- 
lūrųs Draugija

A. ŽUKAUSKAS

šiais metais apsilankus B. Gor 
bulskiųį, jft lųtorinių 
kuris vįfo Seinuos
Lūžo te aprikusius fc‘Ąr-| 
monikai^ fcųri vi^ Kreivėnų 
kaime dąvė UV* Sęi
nuošė — įr Suvalkuose — 
du. Tąi Tąęte’ kad žmonės 
mėgsta muįHfcą, dainą ir Šukį.

Kas iįgUų te^silauM 
tas tikriąų^teį bus labai ųu- 
stebintaį ijci didelių
augimu, jeįgū pritĄ Eterius 
metus ęįą dviteį^ite
bažnyčią, įąį Šiuo Įąįku vte'š 
Pusko mylite
gimnastuos ulėmis, puikiu 
bendrabučių ir drąųgiąbučiu { 
mokytojų Ąąipu. Daug prista
tyta priy. namų parduotu bai
giamas statyti restoraans, tik 
įsikūrė bankas, čią yra vienin
teliai Lietuviu kultūros namai 
Lenkijoj, prie kurių veikia pui 
kus estradinis ansamblis MPu
nia”, moterų oktetas bei gar
sus choras.Svarbų vaidmenį su Į 
vaidino vieniątelė Lenkijoje, ir 
viena, įs cĮvejų už Lietuvos ribų 
lĮeĮuvįškoji giiųnazija (vidun- Į 
nė mokykla), kuri per dvide
šimt metų išleido daugiau kaip 
30Q abąplYęjptų.Trcčdalis jų jau 
bąigė ąuįštąrias mokyklas ir 
šiuo. Įąiku ęlarbuojasi Liaudies 
Lenkįįos iptel^enių gretose,ke 
lęta^ i1! te dūktai o laipsnius mėr 
giną gauti. Pmiskę ^ena dau
gumu teteligenti-
joSjQ |į^o ląįiu Punskas tai jau į 
ne medinis bažnytkaimis, o* 
miestelis su yįrš penkiais šim
tais vietos gj'vent^jų, kurių 
planuose puikūs sumanymai vis 
gražiau puošti savo gyvenviete. 
Prie Punies ežer > norima įeng- 
ti rekreacinį poilsio parką su 
estrada vasaros koncertams, 
svajojama apie naujus kultūros 
namus, peš dabartiniuose ankš
toka. ĘęikąUngas ir kraštotyros : 
muziejus, nes eksponatų jau yra 
nemaža mokytojo J. Vaina pri- 
vašioje kolekcijoje. Nepraeis 
daug laiko ir į Punską važiuos 
ir toliau, iš gilumos Lenkijos 
žmonės paatostogauti, praleisti 
laisvo laiko lietuviškoje aplin
koje, o to laisvo laiko, pasirodo, 
žmogus turi vis daugiau. 0 gal 
bus ir tokiu, kurie atvažiuos čia 
ir į vidurinę mokyklą brandos 
atestato gauti, sąlygos jau yra. 
Mažoj aut. b u so stotelėj pasku
tinis rankų paspaudimąs, “iki 
kito pasimatymo”, krenta ištarti 
ž džiai, ir paskutinis žvilgsnis 
pro autobuso langą į rytmečio 
saulėje nušviestus šviesiausiai 
baltuojančius Punsko namus, į 
pes^šypsančius į mokyklą sku
bančius vaikus, ir autobusas vin
giuotu keliu palieka svetingąją 
lietuvių sostinę Lenkijoje. Dar j

l

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes iirdimi tikima, o bume išpažįstama, ir taip įgyjamas llga- 
nymas". — Rom. 10:10.
čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tat ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir pąži- 
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį 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 ka
ralystei.

• Ją U ui drambliukai būna su 
Uialina apie 12 metų. Tada jie 
būna pilnai suaugę ir subren
dę.

♦ Mokesčių departamento ži
niomis 1973 m. JA\ buvo 
90.836 milijonierės ir tik 89.161 
milijonieriai.

TV. RAITO TYRINtTOJAI.

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

* ™ji c o a c oaj mj u/cera

BOdmed

coctroDcd Vkhy government, fe© 
French leaden m North Africa 
wanted tt> exchange jnfonratioa

BnttAfria.

morning of October 23rd, 1S42. 
tris group traveled by submarine 
from Gibraltar to the Algerian 
eoest where they went into con
ference with General Mast and his 
French associates. The French had- 
eohnninous information regarding

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIA USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
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DR. VYT, TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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MOVING
Apdraustas par kraustymas 

H įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 3M-W82 arba 376^5996

2533 W. 71st Street

u

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ĄMąUįĄNCI 
^TĄR^ĄV^ 
MAS DIENA

V«dė[ą Aldona Daukut •

Telef.: HEmlock 4-2413 

715F So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

RADIJO iUMOS VALANDOS 

Vito* progremo* S WOPA.

Lietuvių k«lba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:3Q vai.' popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

arai ■

7 ------- į”—"- i 6J * 11 aunumi^cll 1111FKN-
Bandra praktika, spec. MOTER J lipox. į mintis.Kur yra cent.valdybos in 

Ofisas x652 WEST 5*th SYRGET (struktoriai.kur šio ikras to moky 
Tel. PR 8-1223 'tojai? Ar nevertėtų skirti šiam

OFISO VAL.. pirm., antiad., treciaa.! jaunimui daugiau
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. štstadie-t .. -9Ti Oz4 c,

1 ' • 4. • 1V-1 ? dėmesio? Juk visur ir visada sa- _maig 2-4 vaL popiet ir kitu laiku . . v. *, v/ ; -
; ** p»gai įtarimo. įkonia, kad jaunimas — niusinęiuojant sų šio krašto znio^ę-
—------ ———^——‘ateitis. Juk visuose LVKD su- mis, paaiškėja, kad šii^o teįįku

važiavimuose buvo kalbama sumažėjo saviveikloj ratelių.
apie jaunimo auklėjimą, net tatKokia priežastis? Nejąųgi žjęąt> 

n. Apa^Ud-*ft7S^Mit®«*» buX° skirtas vieųąs pienu- ugs nemyli dąjpų ir. šokių?> ĄV *< e-x.; ... ’ • -
■TV (Arch Supports; ir t t.
VaL: B 4 ir B-- 8. ^-°g^adipmaig. g •• 1 • ■■ + 1
2S50wW43rtS<CMe^.MLW»lauiziaus zmoSaus; nel Instr^-j

’ T.l.£. PRosp^t g.5084 ’ t&wmej P’fctm

B, ŠILEIKIS, 0. p. ;
ORTHOPEDAb-PROTEZlSTAS:

k Jotoms, ‘mas. Pasekmės menkos. Ne- (men u, prieš, kelerius ęąetus tę^o
: 9-4 ir 6-8 «uwaaiėnm« fl_i * niašĮau čia -n«. vie^o, lįjęęsafe man bfiti-4<levų k^iinoĮ pasyve- 

nusių žmonių chorą repetięjjoj, 
kur iki įsnąktų^vį^i miklino sa
vo balsus, kad tik gerai pasiro
dytų sąskrydyje, nes jautėsi 
atsakingi už tai, kad iv kaime 
vyksta šis saskridvis. Prieš aš
tuonerius metus, kai Vroclavo 
ansamblis ‘‘Vilnelė” lankėsi 
šame krašte, susidomėjimas 
šiuo ansambliu buvo didelis, ir 
kur tik nekbncertavomc, visur 
buvo pilnos salės žiūrovų. Ne 
mažesnis susidomėjimas buvo,

perkraūstymaT
MOVING

Leidimai — ^ilna aporauda 
ŽEMA KAINA

R. ŽERĖNĄS
Tel. WA 5-8063

,no^ if QOfttjo. vąl&rtjo# prezi
diumo narni. Grįžome namo su 
sugadintą nuolaiką. Ilgai nega- 

■’ l&ų Uų-
vo to jaunimo. Palikus svetin
gus žagariu kaimą ųkinįįtekų§ 

► — draugus, mąuo keliąs vedė i 
Į taip vadmąmą Lciįųyių sostinę 
• Lenkijoj ę — Pųų^ką. .Prava
žiuodamas įęieyų kjpmą, prisi
miniau, kad čia prieš delimtį

An informer reported police on 
&=r way to the house. It was a 
critical situation. If the Vkhy po 
bee found the American missies, 
there, Marshal Petain would throw 
r*3 a French-German collaborated 
resistance, the French Resistance 
leaders would be tried for high 
treason, 3 nd finally the vain able rry 
formation would never see Eghi.

The owner of the house hurried 
General Clark into a wine cellar 
under the courtyard while the 
Frenchmen scampered down to the 
beach and bushes. Only the owner, 
some friends, and the consul 
mained to meet the police.

In the wine cellar, General Clark 
squatted’at the bottom of the stairs 
with a carbine, ready to fight S 
necessary. Beside him lay bags 
stuffed with incriminating evidence. 
Overhead the police could be heard 
plainly.

The mqjre^ctable 
British captain, se 
coughing spasm was 
ately to smother it _
for an electrified moment when 
General Clark went into action. 
He stuffed the gum he had been 
chewing into the Britisher’s mouth. 
Immediately the srtuation was 
$ave£

That night the American rrisrioa, 
safe on the submarine, slipped sį- 
Jently a 
waters.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

frosty Cranberry-Orange Relish Pip
47 Martha Logan —

Consumer 
Scene,

Didžiausias 
pas trink imas <

NOIMANĄ
URiWNA
fe.Td.M3.SSM

J Desserts for bolidąy meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice —' or ą sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 

’ are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
• Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh- 
mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 

» Until the marshmallows mdt. Cool and fojd into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture ispouretTinlo a'biked 
tender, flaky pie shęll. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen^ so there is no last 

f minute rush or fuss.
Frosty Cranberry-Orange Relish Pie

Yield: 9 inch pie
Baked 9-inch Swift’ning/ ---- - - • •* -

Jewel Shortepin^ pi^

ir IQ ęunce packag^ frozen .

< —. ^ęi kurie
8«>1UU Wsifaky^i NptpQlfe pra- 
šouie ^tąiųąti jy ądreąųs. Mes 
jiems liesume Naujienas <tvj sa-

20 fuB-sized
U cup sugar
1 cup whipping cmmdrfį

- '-SSKSSW*
Combine relish, msrshmiflowi snd sugar ®

f

Dear Consumer Scene
We art planning to buy a microwave oven soon. The litera

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

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

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

I read an ad in % national' magazine lately that suggested 
that to tave energy in washing, I use cold water. Does thia 
cause the dryer to operate longer in order to dry clothes?

— Mrs. E. J. L., Texas
No, the use of cold water in the wash will not make your 

dryer work longer or harder. What really affects the automatic 
cycle on a dryer is how well your washer removes excess water 
from clothing. If they are extremely damp upon removal, the 
dryer win nag longer to dry the garments.

I am concerned about balancing the temperature In the 
refrigerator and freezer of my new model TBF16STD. How 
can I keep the ice cream hard without freezing the lettuce?

-Mn. P.R. J., Ohio
Your refrigerator/freezer has dual controls. Try setting the 

fresh food section at “5" and the freezer at UC”. If this doesn't 
give the temperatures you want, set the fresh food at *7** or 
T8 ” and the freezer at "I>'\ AUow ai least 24 hours for the 
setting change to bring about the temperatures you wish. 
Experiment until you find the settings that keep your foods as 
you waoĄ them.

Jf you have a question for the Consumers Institute, 
write to Conaumtr Scene, General Klee trie Company, 
Appliance Park, WTSlk, Louisville. Ky. 40225. ’

NARIAI:
Ckicagor

Rietuvių
Laidotuvių
DureKtorią
Asociacijos

ANTANAS M, PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

LTTVANICA AVENUE. Phone: YArti 7-3401

BUTKUS- VASAITIS
144b So. 50tb Ave^ Cicero, ILL Phone: Olympic Z-J.003

PETRAS BIELIŪNAS
*348 Sa CALIFORNIA AYE. P ho m: LAfayeU* 3-3573

GEORGĘ F. RUMUNAS
JtĮS So. LĮTŲANICA 4VE. TtL: YArĮa 'Į-113S-HII

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACXAWICS)

2424 WEST 8 SU STREET RKpnbUc 7-121 j
?3U WEST 23rd PLACX Vilktai* 74C7>

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palu Hill*. UL 274-UM

3354 So. HALSTKD STREET Pheoe: T Arda 7-ĮUA

l — MMMiiMoa, CHtCAGO i, IkkWednesday, August 2, 1273
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KRIKŠČIONYS GINASI

LAISVĖS KAINA

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Naujienoms reikalingas

SKURDAS MAŽĖJA

and

Call 368-8787 Personnel

Juozo šmotelio

“LIETUVOS AIDAI”
5 doleriai.

7114 S. Campbell Are.

Pavardė ir vardas

INStttAHC^

Adresas

Sponaoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

$3.50.

Pavardė ir vardai

Adresas

Adresas

Pavardė ir vardai

naujienos, CHICAGO 8, ILUWedneed&r, Auguat 2, 1978

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

[tės | kuopų 
IMO darbus.

MAINTENANCE MACHINIST
LIFT TRUCK MECHANIC

4840 Western Ave. 
Chicago, Illinois

cinnati, Ohio. Paroda tęsis 
rugpjūčio pabaigos.

MIAMI. Pabėgęs iš Kubos 27 
metu amžiaus kubietis Ramon

plačia 15 dieną, per Žolines, va
žiuoja maldininkų autobusas. 
Dėl informacijos skambinti te
lefonu 737-8931. (Pr.)

Knygos kaina — i 

Autoriaus adresas

• Platinimo vajaus 
tinimui nemokamai

Graži, lengvai skaitoma ir 
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.

Call Frank Za polis 
BKB’A W.TSfh St

GA 4-3654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba lr Remontai

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas duntin

Pavardė Ir vardai .-------------

LAIKRODŽIAI Ir SRANGINYBtS

Pardavimas Ir Taisymu 
264S WEST 69th STRUT
T#M-j RRewbllc MN1

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

M. HM K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

Must be experienced.
WIRE DRAWER—TRAINEE

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

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

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaliŠko 
mis formomis

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S. 
Halsted St, Chicagc ID 60608.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

išau siuntinėti Naujienas dvi savaites suMpe. 
įsipareigojimų.

Taupomąją Apdraodą - Endowment Ir> 
s gautų pinigus aukštojo mokslo nudi-

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

* H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede________dol________________

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

KAUKARA, Libanas. Krikš- 
šionių milicija pirmhadienį 
smarkiai apšaudė Libano ka
riuomenės 509 vyrų kontingen
tą po dviejų metų pertraukos 
bandžiusį sugrįžti į Pietinį Li
baną ir prisijungti prie Jungti
nių Tautų sargybos taikai pa
laikyti.

Smarkia ugnies užtvara iš 
mortarų ir kulkosvaidžių ban
dė priversti libaniečius grįžti. 
Žygis sulėtintas.

Incidentas rodo, kad Izraelio 
remiami ir palaikomi krikščio
nys tikisi, nepaisant J. T. ir Li
bano valdžios, pietinį Libano 
galą apginti ir sau palaikyti.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenim*- Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimak.

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

— A. Daukus iš Marquette 
Parko tapo Naujienų skaityto
ju, užsisakydamas jas 3 mėne
siams. Dėkui už dėmesį Nau
jienoms ir jų platinimo vajui. 
Taip pat dėkui asmenims, ku
rie jį supažindino su Naujie
nomis ir turėjo teigiamos įta-

— Toronto Lietuvių Namai 
leidžia savaitinį biuletenį. Jis 
išeina kiekvieną penktadienį.

ton, Evanston, m. No experience 
necessary. Liberal fringle benefits 
including profit sharing.

Interviews will be conducted on 
Friday, August 4, 9 AM.—2 P.M.

FANNIE MAY CANDY SHOP
1635 Orrington — Evanston.

An equal opportunity employer

—. Marta Lupinskienė, gyv. 
Gage -parko apylinkėje, pasako
jo, kad praeitą šeštadienį, prie 
Western ir 50 gatvės vakare už 
puolė ją pora jaunuolių. Atė

mė rankinuką, kuriame buvę 
apie 15 dol., namų raktai ir įvaix^v 
rūs dokumentai. Mano, kad ją Estevez Cardova ant savo dar- 
apiplėšė meksikoniukai. Įbo plausto išplūduriavo Pietinio 

Atlanto bangose 7 dienas, kol 
nebe toli Key Largo buvo iš kar 
žuvių meškeriojimo 
sportinio greitlaivio 
ir gyvas išgelbėtas, 
tas” buvo padarytas 
pripūstų automobilio 
gumų (kamerų) 
tų, kurios buvo vien brezentu 
apvyniotos. Cardova mitęs žuvi 
mis, kurias rangomis pasigau-

MECHANIC

Experienced mechanic for Phillips
burg inserters & Cheshirese machi
nes helpful. Experienced in setup 
& maintenance. Good pay & bene-

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

MECHANIC

Full time — Skokie area 
Must speak English 

Call Bud at 
678-9520 

’SERVICE STATION

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leldlrrą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose gmft,- ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tel. 927-3559

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentaa

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

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* i visus skaT 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų ret 
kalų renesanso. . _ — % fe *

TOOL AND DIE
MAKER

Qualified person only. Top pay 
good benefits for right person.

756-1400

D 8 m 2 S 1 O
38 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9t pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas ponslnfnkintt 

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 Se. ASHLAND AVI. 
52M775

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

— V. Markevičius išrinktas 
Cicero Lietuvių Medžiotojų ir 
žuvautojų klubo pirmininku,V. 
Vanagas—vicepirm., L. Norus

— Pranas S^k mokas, gyv. 
Marquette Parke, visuomet pri 
sideda prie akcijos Lietuves ir

SECRETARY

India Engineering Council, 333 N, 
Michigan, Su’te 2014. needs mature 
secretary with typing, shorhand 
skills.

Phone 236-2162 or in person for 
interview.

fraternalinė organizacija — duoCa gyvy-

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

72 ir Campbell 1!4 aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
$65.000.

ĮOH akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Jdsurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

— Dail. Kęstutis Zapkiis išj 
New Yorko pakviestas tapybos j 
lektorium Princetono univer-j 
sitete. Jo kūrybos paroda yra 
Dabartinio meno centre, Cin-

WELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reiki*

sekr., B. G remontas — iž 
Gražvs — ūkio reikalams

— V. Girdauskas iš Marquet
te Parko kiekviena proga pare 
mia Naujienų leidimą. Dėkui 
už ankstybą prenumeratos pra 
tęsimą ir $5 auką. Taip pat dė
kui tos apyinkės tautiečiui, už 
sisakiusiam Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardės 
prašiusiam neskebti.

— Illinois Sate Fair įvyks 
rugpiūčio 10—20 d. Springflei
do mieste.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUirn GIFT FARC ELS SERVICE 
1381 W. HHi St, Chloro, I1L 80629. — T<L WA 5-2737 

3333 HaltHd Chloge, IIL 60608. — Tel 2544328 
V. YALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA N0RETKIEN1

2608 West St, Chicago, m $C62t • Tek Wa 5-27X7 
DWelI> eeslrifikhms gėrėt rūšies {vilriy Rveklv. 

MAISTAS 11 EUROPOS SAND8L1Ų. valstijose, nors ne tiek 
1960 metais.

grįžtančio 
pastebėtas 
Jo “plaus
iu dviejų 
vidurinių 

, virve suraišio 
vien

“Sparta
įmušdami j lietuvių reikalais. Jis taip pat 

pasiuntu laišką Prezidentui Pet 
kaus reikalu. Liepos 27 d. jis 
gavo padėką iš Baltųjų Rūmų 
už savo nuomonės pareiški
mą.

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

• Užakatr Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ________ d

Pavardė ir vardas — - . -

g, KAZE BRAZDZIONYTE,
tSJ programos VEDĖJA
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

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

TeW. - 778-5374

TOOL MAKER/MACHINIST

Excellent opportunity for tool maker/ 
1 machinist.Experienced working from 
blueprints. Must have 3 to 5 yrs. ex
perience on Bridgeport Grinders & 
Lathes. Top pay, benefits & overti
me available from this rapidly gro
wing manufacturer. 456-1100 for in
terview.

FORT LOCK CORP.

3000 N. River Rd., River Grove

HELP WANTED — MALE 
Darblnir.in* Reikia

Per radiją skelbiamos žinios apie A. šearanskfo iškeitimą į 
vakaruose laikomą kalinį, knirac* Maskva suinteresuota. Labai 
svarbu, kad tuose pa^ikeitimut se kalinamais nebūtų aplenktas 
Viktoras Petkus, iš visų trijų nuteigtųjų gavęs sunkiausią bausmę.

Gausai siųskime Wasbingtono valdžios žmonėms laiškus ir 
telegrama- tuo reikalu. Ame.iko? Lietuvių Tarybos būstinėje, 
2605 W. G3 ^t., Chicagcje, tel. 778*6900, gal ina gauti pavyzdžių 
h adresu.

VAŠINGTONAS. Washington 
Post rašo, kad Cenzus Biuro 
pranešimu, neturtas f ir skur
das Jungtinėse Am. Valstybėse 
per pirmąją šio dešimtmečio 
puse žymiai sumažėjo.

Beturčių skaičius 1970-1975 
metų laikotarpiu sumažėjęs 
11.6 nuošimčiais. Daugiausiai 
pagerėjimo pastebima pietinėse 

kaip

_ Lilė Milukienė bus 5-tos 
Tautinės skautų stovykks vir
šininkė. Seserijos stovyklai va
dovaus Irena Kerelienė, broli
jos — Sigitas Miknaitis. Stovyk 
ta įvyks rugpiūčio 13-26 d. Pax
ton, Mass. Į ją yra pakviesti ki
tų tautybių skautai.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos So. Bostono skyrius surin
ko daug parašų JAV preziden
tui Carteriui, kad jis laikytų 
Viktorą Petkų disidentu ir dė
tų pastangų jam pagelbėti, rū
pintis jo likimu.

— žurn. Algirdas Gustaitis iš 
Los Angeles, daugelio laikraš
čių bendradarbis, išrinktas Dai
liųjų menų klubo pirminin-

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

VALDIS

BUSINESS MACHINES 
SERVICE & REPAIR 

TRAINEE
Unlimited future. Chance to become 
high earning skill technician. To 
Qualify, you must be neat, deped- 
able,have a high mechanical atitude.

CLERK/TYPIST 'ACLAYTON OFFICE EQU1PPMENT

We need someone to type and hand- 
le various general office duties. Good 
pay & benefits. Loop location. Call 
------...368-8787 ask for Ralph. ■AbhAhMAmIfMUmmmhH

— Senatorius Hynes pasvei
kino lietuvius, losiančius Mar
quette Parke liepos 29 d. fut
bolą. lošė Lituanicos klubas su 
čekoslovakų klubu 
Laimėjo lietusiai, 
vieną įvartį į ‘^Spartos” var

— Į Dievo Motinos apsireiški
mą, Necedah, Wsconsin, rug- davęs. Kelionei jis turėjo pasiė

męs tik skustuvą, dantims šepe 
tuką, ir tuščią pinigine, diržą 
su sagtimi ir bonkutę suntan lo 
tion nuo saulės spindulių.

SLA — Jau 80 m«tv tarnauja lietuvių visuomenei Ir Išmokėjo dau
giau kaip SĖKLINIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams, 
dldžlauslt lietuvii _ ___ ___________
bėt apdraudą Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSfvlĖ- 
NLJTMAS noiaiko p*Ino, o teikia patarnavimas savitarpinės 
pagalbos pagrindu.
jau turi daugiau, kaip trla w puto milijono doleri v kapitalą, 
tad lo apdrauda tikra Ir taugL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių rolkaflngiautlai apdraudai nuo $100.00 
iki $10,000,00.
jaunimui duoda gerą 
wranča, kad jaunuol _ ______________ _ ___ ____
joms Ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir Jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama Hetuvlikv KLUBŲ ir d ra ugi Iv na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudė mokestis $300 
i metus.

SU — kuopos yra daugumoje lietuvių koloniji 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SI

1 Steady full times employment. 
Ecellent benefits.
Apply in person

WILSON STEEL & 
WTRE CO.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkiy

MANAGER TRAINEE 
CABINET MAKER J

Fannie May Candy Company is see- 
Experienced in furniture manufac- king a reliable manager trainee for 
turing & repair. Small shop. Excel- their store located at 1635 Orring- 
lent working condition. Steady.

827 Chicago Ave. (rear) 
Evanston Hl.

869-9233

BEST THINGS IN LIFE

blate Farm Life Insurance Company

TheDi-GeT 
Difference




