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VAKARŲ VOKIETIJOS KANCLERIO SCHMIDTO KELIONĖ AFRIKON
KANCLERIS IEŠKOJO V. VOKIETIJOS GAMLNTAJMS RINKŲ 

IR STIPRINO POLITINĘ PADĖTĮ
Taip kancleris Schmidtas li

ko patenkinti teigiamai išnau
dojęs savo vizitą Afrikoje tiek 
politiniu, tiek ir ekonominiu at 
žvilgiu. Numfoma, kad V. Vo
kietija linkusi .savo ūkio galią 
panaudoti Afrikos kontinente, 
suteikiant ekonominę ir kartu 
poltinę pagalbą, kuri, pasak žur 
nalistų,, bus buferiu, atsparos 
jėga, prieš Kremliaus Įsigalėji
mą juodajame Afrikos 
nente ir vienkart stiprūs 
visokioms afrikiečių 

lioms.

BONN A__ Dar prieš šių me
tų laisvojo pasaulio galiūnų 
ekonominę konferenciją Bon- 
noje, Vakarų Voiketijos kanc
leris Helmutas Schmidtas, ieš
kant Vokietijos gaminiams rin 
kų ir vienkart stiprinant polit. 
padėtį, pasistengė apsilankyti 
kaikuriose Afrikos valstybėse, 

• kaip garsioje žemės turtais Ni
gerijoj ir Rodezijos juodųjų po 
grindžio “išladsvinimo” .terori
stams prieglaudą suteikiančioje 
Zambijoje.

Vakariečių spauda, aprašinė- 
dama kanclerio vizitą Afrikos 
kraštuose, daro išvadą, jogei 
kancleriui pavyko juodajame 
kontinente patraukti savo orbi- 
ton lankomų valstybių lyderius 
ir su jais išdirbti palankią ūki
nę bei politinę veiklos ir ben
dradarbiavimo programą, pri
imtiną visiems, neišskiriant net 
revoliucionierius.— Programą, 
kuri pastosianti kelią įsigalin- 

^tięms tenais Kremliaus ir Ku- 
bos “patarėjams”.

Esą, Afrikos kontinente, ne
skaitant Prancūzijos, nesijau
čia kitų vakarų Europos šalių 
ir tiek pat JA Valstybių žyme
snės įtakos bei veiklos, todėl 
ant V. Vokietijos pečių ir gren- 
ta ekonominės ir politinės sta
bilizacijos ypatinga atsakomy
bė.

Kanclerio Schmid to ir Nige
rijos prez. Obasanjo pokalbių 
išdavoje, buvo paskelbta ben
dras komunikatas, jogei Nige
rija ir V. Vokietija yra suinte
resuotos matyti Afriką laisvą 
nuo betkokios dominacijos bei 
užsienio valstybių intervencijos 
ir kad afrikietiški konfliktai 
turi būti palikti vietos suintere 
suotų valstybių nuožiūrai ir 
sprendimui, 

i 
Aišku, tokio bendro valsty

bių abiejų lyderių komunikato 
tikslai yra nukreipti pirmiausia 
prieš Kremliaus “patarėjų” ir 
Kubos karių intervenciją, ly
giai kaip ir prieš Maskvos ponų 
pastangas Įtraukti į Afrikos 
konfliktus vokiečius.

Gi kas liečia Zambiją, tai 
kancleris Schmidtas pažadėjo 
Zambijos prez. Kaundai Euro
pos rinkoje paremti pastovias 
kainas pagrindinėms žalia
voms, kaip variui bei vario rū
dai.

NERAMUSPARČIAI BLOGĖJA PADĖTIS LIBANE

konti- 
vaistai 
nega-

valstijos senatorius Thomas C.Illinois
Frank D.'Savicko draugas, , buvo atvykęs į Naujienų pavasarinį 
pikniką, pasikalbėti su žmonėmis, patirti-jų nuomones. Nuotrau
koje — redakt. M. Gudelis supažindina pikniko dalyvius su sen. 
T. C. Hynes. Foto Al Vaitis

Hynes, geras sen.

PAŠTININKAI PRIEŠ 
SIŪLOMĄ KONTRAKTĄ

Balsuos kitą savaitę

VAŠINGTONAS. — Didžiau- 
i’ų Amerikos paštininkų unijos 

lyderiai ketvirtadienį nubalsa- 
o prieš proponuojamą darbo 

kontraktą, tačiau sutarė pavesti 
'i*a planuojamąjį susitarimą 

eiliniams unijų nariams ratifi
kuoti nubalsavimu.

Amerikos Pa«to Darbininkų 
Unijos (APWU) derybų pata
riamasis komitetas 29 balsais, 
)rieš 15, nubalsavo atmesti tą 
planuojamąjį trijų m?tų akor
dą. bet tas pats komitetas 30 
balsų, prieš 9. nutarė propo- 
nuojamąjį darbo kontraktą per 
siųsti 280,000 nariams nubal
suoti.

VISIEMS AMERIKIEČIAMS ĮSAKYTA KUO GREIČIAUSIAI 
APLEISTI PARAKU PAKVIPUSĮ KRAŠTĄ

BURI TAS. — UPI žinių agentūros pranešimu, liepos 27 d. 
JA Valstybių pasiuntinybė Libane pranešė visiems amerikie
čiams .apleisti Libaną. Pasiuntinybė jau išsiunčia pasiuntinybės 
tarnautojų šeimas ir artimuosius.

KALENDORĖLIS
Liepos 29: Marta, Olavas, 

Jundilė, Mantvydas.
Liepos 30: Julita, Petras. 

Kris>, Radvilė, Bijūnas, Kvie-

Saulė teka — 5:40, leidžiasi

Saulėta, Šita,

Teismo keliu ieško nuosa
vybės

VAŠINGTONAS. — Buvę? 
prezidento Niksono dešinioji 
ranka adv. J. D. Erlichmanas 
iškėlė teismo bylą, reikalauda
mas, kad jam būtų grąžinta jo 
asmeniškas turtas bei užrašai, 
kuriuos FBI buvo atėmusi jam 
tarnaujant Baltuose Rūmuose, 

"kai -išlrilo'.AVetergate skauda

Erlichmanas buvo patupdy 
tas į kalėjimą, bet suėjus 1? 
mėnesių, jis šių metų balan
džio mėnesyje, dovanojus baus 
me, buvo iš kalėjimo išleistas

Al tos vadovai PLB suvažia
vime

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės suvažiavimeToronte svel 
kinimo kalbą pasakė Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis. Suvažiavime 
dalyvavo ir Altos valdybos vi- 
cep. Teodoras Blinstrubas; Lie
tuvių dienose taip pat buvo Al
fos jaunimo komisijos pirm. 
Ofelija Baršketytė ir J. Talan- 
dis. i

Dr. K. Bobelis
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas Dr. Kazys Bobelis 
pasiuntė telegramą Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisi
joje dalyvaujančiam JA Vals
tybių atstovui Edvardui Mez- 
vinskiui, prašydamas jo, kad 
jis komisijoje bedirbdamas pri 
simintų lietuvių teises anapus 
geležinės uždangos.

Atstovas Mezvinskis, atsaky
damas į dr. Bobelio telegramą, 
pažadėjo Iri užtikrino prisiĮinti 
lietuvius komtmjoė’ posMžiuo-

LAMINGAI GIMĖ VAMZDELYJEPADĖTAS KŪDIKIS
LONDONAS. — Liepos 26 d. 

Londono ligoninėje laimingai 
gimė visiškai normalus, 
nius mėnesius motinos 
išnešiotas kūdikis.

devy- 
iščiuje

tik irVisas pasaulis apie tai 
kalba, ypačiai įdomaujasi tuo 
medikai. Skelbiama, kad to Lon 
dono kūdikio gimimas yra pra 
džia naujo medicinos posūkio, 
kuris yra istorinis.

Vieni tuo įvykiu džiaugiasi 
ir didžiuojasi, kiti gi tai smer
kia, sakydami, jog jis yra prie
šingas gamtai, nepadorus Kir 
prieštaraujantis Dievo įsaky
mams bei jo paskelbtai mo
ralei

čių, kur jie susitinka su 
sėkla, šią kliūtį medikai 
darni, medicinos pagalba bei 
maža “operacija”, kiaučinėlius 
apvaisina fe perkelia į motinos 
iščių tolimesniam kūdikio išsi
vystymui.

Pasak Chicago Sun-Times, 
žydų ir musolmonų religijos ly 
deriai liepos 26 d. viešai paskel 
bė, kad motinos apvaisinimo 
vyksmas nei procedūra neprieš
tarauja jų religiniams Įstaty
mams. Bet Vatikanas. pareiškė, 
kad toks dirbtinas apvaisini
mas Rymo Katalikų Bažnyčios 
yra uždraustas. O anglikonų 
bažnyčios vyraiusybė sako, kad 
ji sveikina kūdikio tėvus, lai-

Iš tikrųjų gi, tai beveik nie-kningai susilaukus įpėdinio. An
glikonų bažnyčia mano, kad 
daktarų pagalba apvaisinimas 
motinos neprieštarauja anglie 
konų bažnyčos nuostatams, jei 
tik apvaisinimas vykdomas pai

tėvo 
apei-

ko ypatingo: kūdikis prasidedi 
ir išsivysto motinos iščiuje. 
Skirtumas tik toks, kad takas, 
einąs iš motinos kiaušinėlių liz
do yra užaugęs, nepraleisda
mas kaušlnėliams pereiti Į iš- mant teisėto tėvo sėlką.OKUPUOTOJE LIETUVOJE

VILNIUS. — Okupuotos Lie
tuvos rėžimas giriasi visokia 
ūkio pažanga ir panašiais daly 
kais. Bet kaip toji “pažanga” 
kuriama, tai matyti iš šių metų 
gegužės mėnesio “švyturyje” 
tilpusio aprašymo, būtent:

— Klaipėdos tiekimo bazėje 
užsipleškė didelis gaisras. Ti
riant priežastis, konstatuoja, 
jog viskas prasidėjo trumpu su
jungimu elektros apšvietimo 
tinklo, Iškilo keli klausimai: 
kaip galėjo susidaryti trumpas 
susijungimas, kokia pirežastis 
kas dėl to kaltas? Paaiškėjo, 
jog toje bazėje daug kas pa
žeista įrengiant ir eksploatuo
jant elektros įrengimus: nesi
laikyta valstybinės priešgaisri
nės apsaugos organų ir elekt
ros tiekimo Inspekcijos nurody 
mų, elektros naudojimo tvar
kos instrukcijų. Elektros ap
švietimo tinklas čia iš dalies 
buvo sumontuotas išvis be tech 
nikinės dokumentacijo, o jį 
priimant naudoti, nebuvo atlik
ti reikalingi išbandymai ir ma-. 
tavirnairDtttg kaa buvo padw-

ryta atmestinai, aplaidžiai, ne
paisant būtinų elektros eksplo
atavimo taisyklių. Tai, kaip pa 
rodė bylos nagrinėjimas, ir su
kėlė rumpą sujungimą, kurio

kaip milijono rubliu žala val
stybei...

Toliau “švyturys” porina:
— Kuo didesnė padaroma ža

la, kuo didesnis nusikalstamas 
aplaidumas, tuo griežtesnė bau 
smė. Baudžiamojo kodekso 179 
straipsnis numato laisvės atė
mimą iki trejų metu, pataisos 
darbus iki vieneriu metu arba 
atleidimą iš paerigu...

Tai amžina “pasaka”, nuola
tos girdima už geležinės uždan
gos.

PER RADIJĄ APIE PETKŲ
Margučio, Sophie Barčus *ir 

“Lietuvos Aidų” (K. Brazdžio- 
nytės) radijo programose Al
tos sekretorius kun. Adolfas 
Stašys pasakė kalbas skatinda
mas lietuvius imtis akcijos gel
bėti jau trečiu kartu įkalintą 
Viktorą PėtM. ’ c-

Dėl planuojamojo darbo kon 
trakto Rytų ir Vakarų pakraš
čių pašto centruos jau įvyko ei- 
’ė “laukinių” treikų. neatėjimu 
Į darbą.

APWU prezidentas Emmet 
Andreūs, dalyvavęs penktadie
nio derybos? su Paštų Taryba, 
kai buvo pasiekta susitarimo, 
pareiškė, kad kontraktas per
siunčiamas nariams gauti jų 
pritarimą, oastebėdamas:>4Aš 
patarčiau ratifikuoti”’.
APWU yra viena, pati di

džioji iš keturių JAV unijų, tu 
rinti 554,000 pašto darbininkų. 
Visos keturios unijos savo ba
lotus turi išsiųsti savaitės bė
gyje. dėlto rezultatai bus žino
mi tik apie rugpiūčio-Augusto 
vidurį.

Amerikos pašto darbininkų 
vidutinė alga yra $16,000 me
tams. Projektuojamu kontrak
tu ateinančių 3 metų bėgyje pa 
didėtų dar $3,000, tai yra — 
-19,100.

A. a. J. Rajecko laidotuvės-

Lietuvos atstovo a. a. J. Ra
jecko laidotuvėse Amerikos Lie 
tuviu Tarybai atstovavo dr. J. 
Genys. Pasakė atsisveikinimo 
kalbą ir pradėjo vainiką Altos 
vardu.

ALT Informacija

Gromyko — Vance pasitarimai 
Lietuvos viloje

“The Washington Post” rašy 
damas apie Gromyko — Vance 
pasitarimus Ženevoje pažymė
jo, kad jie vyko puošnioje vi
loje, kur kitados buvo Lie
tuvos atstovų prie Jungtinių 
Tautų būsinė. Tą vilą dabar 
yra užgrobusi Sovietų Sąjun
ga.

CYRUS VANCE 
r frerMary et iUU

žmogaus teisių komitetas 
Chicagoje

Įvairių pavergtų tautų atsto 
vų susirinkime Chicagoje suda 
rytas žmogaus teisių komite
tas: pirm. Julian E. Kulas—uk
rainiečių kongreso atstovas, vi
cepirmininkai: Vera Romuk — 
gudų kordinadnio komiteto, 
Donald S. Davis — JAV žydų 
komiteto, kun. Juozas Praus
kis— Amer. Liet. Tarybos, sek 
retorius kun. Vilis Varsbergs 
— Zion latvių liuteronų bažny
čios, iždininkas dr. Jan Mora- 
iewski — Centro ir Rytų Euro
pos tautų sąjūdžio atstovas.

Nors Amerikos pasiuntinybė 
viešai sakosi, kad ji neturinti 
olano skubos keliu evakuoti A- 
merikos piliečius, kaip tai buvo 
dariusi civilinio karo metu 1975 
—76 metais, bet iš viso ko ga
lima spręsti, jogei Libano dan
gus gerokai yra pakvipęs para
ku ir kad jo ateitis yra tam
si.

Amerikos pasiuntinybė įspė
jo amerikiečius tuo metu, kai 
Libano policijos stiprūs daliniai 
užėmė žemę tarp apsikasusių ir 
ir kovai pasiruošusių Sirijos 
karių ir Libano krikščionių mi
licininkų, kuri? turi tikslą ne- 
prileisti plėstis didesniems įvy 
kiams.

LATVIAI REMIA
LIETLATŲ PASTANGAS

Latvijos pasiuntinybės Wa
shingtone leidžiamas Latvian 
Information Bulletin” nr. 78 iš 

’ tisai perspausdino Alfos pirm, 
dr. K. Bobelio raštą spaudai 
apie “Holocaust” filmą ir žydų 

klausimą Lietuvoje, atmetant 
nepaprastus lietuvių kaltini
mus. Tą Al tos pirm, laišką pa
naudojo įvairi spauda, -net ir rikiečių išvyka iš krašto mažai 
ten, kur beturiu mažai, 
“The Denver Post”.

Beirute gyvenantieji libanie
čiai, išgirdė Amerikos pasiun
tinybės pranešimą dingti iš Li
bano ir matydami skubotai iš
važiuojančius amerikiečius bei 
pačios pasiuntinybės ^tarnauto
jų šeimų evakuaciją, lieka nu
siminę-ir mato tame blogą sa
vo ir viso Libano ateitį.

Vienas libanietis žurnalistui 
pareiškė: “Normaliu laiku ame

pvz.

APIEIš BALTŲJŲ RŪMŲ 
SSSR

Iš Baltųjų Rūmų Teodoras 
Blinstrubas gavo į savo laišką 
atsakymą, kuriame cituojami 
prez. Carterio žodžiai, kad visi, 
kurie tik myli laisvę, smerkia 
žmofgaus teisių bei Helsinkio su 
sitarimų laužymą Sovietų Są
jungoje. Savo veiksmais jie pa 
rodo, kad Sovietų sistema ne
gali toleruoti laisvai reiškiamų 
idėjų, lojalios opozicijos apraiš
kų ar žmonių laisvų sąjūdžių. 
Sovietų Sąjungos bando eks
portuoti totalizmą ir vyriau
sybės prievartą.

KONTRABANDA URANIJŲ- 
MI IR KITAIS METALAIS

“El Sol deMEXICO CITY.
•Mexico” rašo, kad iš Meksikos į 
JA Valstybes nakties metu va
roma didelė kontrabanda tau
riaisiais metalais: auksu, urani- 
jumi, variu ir kitais.

Tauriųjų metalų kasėjai bei 
kasyklų darbininkai, susiorga- 
vę į penkių tūkstančių kasėjų 
uniją, skundžiasi kad jiems me
talų kontrabandininkai prida
ro vargo ir suskurdino gyveni
mą.

Paskaito* su skaidrėmis
Racine Altos skyriaus suruo- 

čiame baisiųjų birželio dienų mi 
nėjime ta tema paskaitą laikė 
kun. J. Pranrikis, rodydamas 
Sibiro tremtinių ir Lietuvos ge
nocido skaidrės.

Šaulių kursuose Union Pier 
liepos 2S d. kun. J. Prauskis 
taip pat buvo pakviestas laiky-

ką reikštų, bet turint dabartinę 
padėt, tai jau Įvaro mums bai
mę”.

Libano policijos daliniai me
keno žemėje atsirado tik prez. 
Elias Šarkiui Įsakius. Tuo pre
zidentas tikisi sušvelninti- pa

dėti ir galbūt kaip nors prisidė
ti prie taikos.

Kaikuriose vietose policinin
kus pavaduoja Libano kariuo
menės būriai arba mišrūs karių 
ir policijos daliniai.

Libano užsienių reikalų mini 
steris Fuadas Buthoos pasakęs 
Prancūzijos ir Britanijos amba 
šadoriams, jogei Libano vy
riausybė bandys pasiųsti ka
riuomenę į Libano pietų sritis 
arti Izraelio sienos, tikslu už
baigti neaiškią tenais padėtį, 
susidariusią dar prieš 20 mė
nesių civiliniam Libane karui 
prasidėjus. Pasak diplomatų, 
tokiam žygiui tikros datos mi- 
nisteris nenurodęs.Nelaimė Detroito vandenyse

DETROITAS. — Liepos 28 
d. Detroito apylinkėse siautė la
bai stipri audra Detroito pa
krančių sargybos pranešimu. 
Detroito upėje ir Lake St. 
Clair ežere buvo apversti bei 
sugadinti ar net paskandinti 
laivai.

Vinas laivų plaukęs asmuo 
buvo užmuštas, o kiti septyni 
asmenys yra dingę be žinios, 
kurių lavonų dar nesuranda
ma.

ti paskaitą patriotine tema ir 
rodyti minėtas skaidres,

* ’ * ' • z .?
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Kas ta Baterija B? Ar tai elektros šaltinos kareiviams sukrėsti?

I Pagilau sulygo už šešis įim
tus dolerių.

Į Vietą parinko šiaip sau «
.'nieko, gulėti galima po kru- atvykite pas manę j namus, 
j mėli u ir ne visai užkampyje.

Galų gale po visų išdarinėji- 
unų pristatė ir karstą. Žiūriu- 
kaip čia mane laidos. Ogi, kar
stas, pasirodo, per trumpas. 
Na, manau, jeigu jau aš kartą 
numiriau ir kojas ištiesiau, tai daug 
ne jums, šilo bernai, jas su
riesti.

Mano bičiulis irgi supyko.
—Kaip aš jį į tokį karstą 

įkišiu Amžiną jam atilsį, dar 
gyvas būdamas vis galva į du
rų staktą atsimušdavo, nes jį 
užtat griaumedžiu vadindavo
me, dabar juk dar labiau ištį
so...

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIčIUS

NUMIRĖLIO PASAKOJIMAS — Gal tu pasiutai, — šaukia 
mano bičiulis. — Ar aš savo 
draugą i šaldytuvą įkišiu?...

Man net kojos nutirpo: ma
nau, ką su su 
įkiš...

O laidotuvių
mina:

— Na, kam

velniais, tikrai

direktorius ra-

šėtonas būtų 1945-ųjų

taip ar kitaip ten buvo, 
iš. tikrųjų numiriau. Gu-

lau 
už-

(J. Benkarlaičio sapnas, at
spausdintas Pelėdos 2-59 nr.)

Tikėsite ar netikėsite, ėmiau 
vieną kartą ir numiriau. Iš va
karo, rodos, nieko nejutau, su 
draugu dar Canadian Club bu
telį patikrinome — ar tikrai 
gi jis 
metų?

Na. 
bet aš
liu negyvas ir girdžiu — lyg 
bobelės gieda iš senų kantiekų:

“Biednus ir bagotus, 
šleivus ir kuprotus 
Im lygiai...”

Guliu sau patenkintas ir 
k i u. kada vyrai sutartinai
trauks, kad net lempos užges
tų. Bet tuo pačiu momentu 
prisiminiau, kad aš guliu ne 
lietuviškoje seklyčioje, o ame
rikoniško graboriaus lavoninė
je belaukdamas išmėsinėjimo. 
Pasidarė baisiai liūdna kai pa
galvojau apie prisikėlimą iš nu
mirusių. Juk kaip tada reikės 
gyventi netekus tiek daug svar
bių ir reikalingų kūno dalių. 
Ale, gyvų valia ne numirusių. 
— pamaniau.

Atseit, įnirtis patiesė ir ma
ne. ,nors, atrodo, ne toks jau aš 
sukiužęs buvau.

Redos, lyg pbundu ir klau
sau, teisingiau sakant, tu r būt., 
ne aš, Omano nuodėminga siela 
klauso, nes ką tu ten, būdamas 
negyvas, pabusi. Ne tas tada 
žmogui galvoj. Jeigu numirei, 
tai jau ir gulėk ramiai.

klausau, mano priete- 
teidotuvių direktorium 
O tas direktorius, gir- 
už Frank Kruk apsuk-

liūs su 
šnekasi, 
džiu. ir 
resnis. Tas uždirbdavo greitai
palaidodamas, o šis — atbulai.

—Šiur, — sako laidotuvių di
rektorius. * — karstas bus per 
šešias dienas...

čia to šaldytu
vo... Duosi penkšimtinę viršaus 
ir karstas bus rytoj kaip stikli
nis — pačiam norėsis į tokį at
sigulti. Argi tau gaila geram 
draugui penkšimtinės?

Taip ir susitarė. Aš net leng
viau atsidusau: negyvam ir

AUKŠTA TEMPERATCRA

— Daktaru, kuo greičiausiai

man

Kailių prekyboje

Don Pilotas

MELAGIŲ KLUBO 
VARŽYBOS

Mano temperatūra yra 120 laip 
snių* — teįefonayp gydytojui 
ponia, nenr kauti ^naudoti ter
mometro. Gydytojas jai atsa
kė:

Sakoma, sukirmijusius obuo
lius nesveika valgyti. Baltrus 
— 5 metų: “žiūrint kam, kir
mėlei, tai tikrai nesveika”.

Miela ponią, jeigu tiek 
karščio tikrai yra, tai jau 
važiuoti per vėlu. Telefo- 

n nok i te ugniągeąiąms.

Brangiam ir neužmirštamam
VYRUI ir TĖVUI

Pirmasis melagis:—Kai aš va
tai nei iš 
inžinas ati- 
ir nuvažia- 
prie vairo.

RAJECKUI IR JO ŽMONAI

Didžiajam Lietuvos Respublikos Valstybininkui ir 
Atstovui Washingtone

Daktare, aš pats nesergu, bet serga mano draugas: vakar 
gavo iš savo daktaro sąskaita...

quo sparno, bet aš iššokau iš 
lėktuvo, pasigavau motorą ir 
atsinešęs prisimontavau prie] 
sparno. Tada laimingai nusilei
dau...
Tretysis melagis: — Pamačiau 
didelį briedį. Jis stovėjo pasi
slėpęs už medžio. Tada aš šo
viau į gretimą medį. Kulka at
šoko nuo medžio ir pataikė 
briedžiui tiesiai į akį...

Varžybas laimėjo antrasis 
melagis.

žiavau automobiliu, 
šio, nei iš to mano 
truko nuo k ūžavo 
vo, o aš pasilikau
Tada pasivijau inžiną ir prisi
jungiau prie jo...
Antrasis melagis: — Niekus 
šneki. Kai aš lėktuvu skridau, 

.mano lėktuvo motoras nukrito
Bičiulis ir vėl pasigailėjo ma

nęs, o ne penkšimtinės.
Kaip ten mane palaidojo,' 

kiek dar mano bičiulis barš-j 
kančių penkšimtinių paklojo, 
— gerai neatsimenu. Tačiau O
bičiulio gero būta. Vėl, girdžiu, 
sako tas mano bičiulis:

— Kaip nori, sako laido
tuvių direktorius, — pridėsi 
penkšimkę, bus ir karstas il
gesnis. Argi tau gaila geram 
draugui?

— Padarysiu tam latrui ce
mentinį antkapį, tegul tada jau 
ilsisi ramybėje.

(Bus daugiau)

VICEPREZIDENTO AUSIS

Vienam fabrike buvo dide
lis sprogimas, kad net admi
nistracijos raštinės langai išby
rėjo, o vienam vicepreziden
tui stiklo skeveldra nuplovė 

.ausį. Sumanus sanitaras ją ra
do ir kartu su nukentėjusiu

taip šalta, o čia dar į šaldytu- nuve^č į ligonine, 
vą, brrr...

Klausau — mano bičiulis į 
kapus rengiasi eiti. Mano kapui 
rietą parinks. Bičiulis į kapus, 
o aš, tai yra mano nuodėminga 
siela, paskui jį.

Pasitinka mano bičiulį ka
puose senis, o jau piktas, o jau 
didelis, o jau girtas...

— Kas tu toks būsi?—klau-; 
šia jį mano bičiulis.

— Anksčiau buvau viršinin
kas ant gyvųjų, dabar ant mi
rusiųjų, — sako senis. — Kapų 
administratorius esu, nuo ma
nės priklauso, kur ką palaido- miausiai pajutai skausmą? 
ti. v

— Argi nuo tavęs?...
— O kaip tu manai’... 

ministrątorius, p mano 
kapuose stebėtoja. Yra 
pareigos pagal etatus, — sako 
tas dideliai girtas senis. — 0 
kad įsitikintum, jog aš čia vir
šininkas, tai, va, savo numirė
lį galėsi laidoti šitame kabarg- 
ždyne...

Mano draugas 
Žiūriu, jau šimtinę 
traukia.

O senis nė nežiūri
— Už geresnę 

šešis šimtus duoda, o jis, ma
tai, gerą draugą laidoja ir pi
nigų gailisi...

i

Aš ad- 
žmona 
tokios

susiprato, 
iš kišenės

į tą pusę, 
vietą mums

no

4

Matai, vaikeli, kas atsitiko. Sekantį karta nesiginčyk 
savo draugu, kai jis sakys, kad jo tėvas gali sutvarkyti 
vą, kaip šiltą vilną...

su
tavo lė-

Pirkėja: “Ar lietus nepakenks 
kailiniams? Man atrodo, kad 
šitie bebrų kailiai bijo lietaus”.

Pardavėjas: “Panele, ar teko 
kada matyti, kad bebrai vaikš
čiotų su lietsargiais?”

DR. MYKOLUI DEVENIUI
mirus,

visiems Jį prisiminusiems ir pagerbusiems, mus užjautu- 
siems, paguodusiems ir padėjusiems labai nuoširdžiai dė
koja

LIŪDINTI ŠEIMA

Gydytojai tą ausį nuvalė ir 
prisiuvo, po keletos dienų bu
vo nuimti bandažai. Ausis bu
vo taip gražiai priaugusi, kad 
nė žymės nebuvo. Viceprezi
dentas ją pačiupinėjo ir sakė:

— Čia nėra mano ausis. Už 
mano ausies visuomet būdavo 
paišelis... ■

PAS GYDYTOJĄ

atėjoI gydytojo kabinetą 
žmogus ir guodėsi artričio skau 
smais.

— Kurioje vietoje tamsta

Magaryčios

pir • Amerikiečiai sako, kad 
— “obuolys, suvalgytas kiekvieną 
at- dieną sulaiko nuo namu gydy

toją kiekvieną”. Manomą, kad 
— Marquette Parko karčia- daug geriau sulaikytų

klausė gydytojas. Pacientas 
sakė:

moję ant 69-tos gatvės...

ČIAGIMK) PASAKOJIMAS

— Kai aš atvykau į šį mies
tą, mano ponai, tai buvau vi
sai mažas, be batų ir be marš
kiniai taip pat be cento kiše- 
šenėje. O dabar tik pažvelkite 
į mane, — gyrėsi prekybinin
kas Medžiotojų ir Meškeriotojų 
klubo susirinkime. Vienas klų- 
bietis pasakė:

— Aš visada maniau, ir dau-} 
gelis sakė, kad Tamsta esi čia 
gimęs.

— Taigi taip ir buvo. Ar ma
no pareiškimas tani nors kiek 
prieštarauja?

kiek
vieną dieną valgant česnaką.

• Progų visada yra, tik jo- 
UHs pasinaudoja, pirmieji.

• Graži diena būna gražesnė, 
kai ją pasitinkame gražumu. 
Blogiems žmonėms ji nieko 
nereiškia.

• Jaunas žmogus gyvena te
orijom, o senas — faktais.

• Kiekviena minutę tave ap
vagia tylėdama.

• Meilės laiškai yra širdies 
pažadai.

• Apie ateitį nevęrtą galvos 
sukti, ji pati ateina.

KLAIDA

Pas Noreiką užeit sveika,
Pas tą gerą fotografą.
Kai jis šauna, — sėdėt reikia, 
Nejudėl ir užimt kvapą.

Būk linksmesnis,—jisai kvie
čia: - 

Rodyk dantis, ne liežuvį . . . 
Suka, kraipo, lempą šviečia, 

t Jis lau ruošia naują būvį.

Tada lauki be kantrybės, 
Nori matyt savo grožį. 
Kaip išėjo tos gudrybės? 
O pamatęs išsižioji: —

Sėdi plikas, kaip tilvikas, 
O danties burnoj nė vieno, 
Skylėj liežuvio galiukas — 
Dabar aišku taip, kaip diena.

Don Pilotas

ONAI KAJECKIENEI
• Baimė turi dideles akis. 

Kad taip yra, tai parodo Mask
va, išsigandusi 4 disidentų.

• Aimanuojama, kad inflia
cija mažina pinigo vertę. Nie
ko panašaus. Po pirmojo Pas. 
karo mano tėvas į turgų nuve
žė vežimą malkų, o namo par
sivežė vežimą popierinių pini
gų, kaip šieno...

Pabaigai siūlau padainuoti 
modernią dainele apie dvejopą 
meilę:

Meilė galinga ir stebuklinga, 
Kiekvienam žmogui ji reika- 

k alinga,
Meile laimėti—reikia mokėti, 
Būti dįdvyrįu įr netingėti . . .

Tikroji meilė — pati ateina, 
Sauja skatikų velniop nueina. 
Tasai Striptizas, kad jį perkū

nas, 
Kąi pagalvoji, net dreba kūnas.

Don Pilotas

Kokia čia tvarka, kokia Čia švara? Kažkas padėjo kramtomos 
gumos ant šios kėdes.

mirus, sūnų Gabrijielių ir jo šeimą šioje didžio .. skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime/* ’ '

JAV R LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Šiuo metu vyksta Susivienijimo lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų, draugus . 

įsijungti į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvato
mis ir privilegijomis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėtinėmis apdraudomis.

ia Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.

★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei
katos.

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 
iki $5,000.

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba 
$2,000.

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraųdą (Whole Life V-Į)
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-2)
Metų Taupomąją apdraųdą (20 Year Endowment V-3) ir
10 Metų Taupomąją apdraųdą (10 Year Endowment V-X)

★ Po trijų melų nariams garantuojamos neprarandamos ap* 
draudų vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir į Susivieniji
mo Centrą: \

Lithuanian Alliance of America .t
307 W. 30th Street
New York, N. Y. 10001 1
Tel. (212) 563-2210 ? /

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo dątą (mėnesį 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti aj^ 
draudų mokesčiai, \ , < i

MAUJliNOl, CHICAGO «, ILL Saturday, July29,,197Ą.



“Saulė milžiniškom žirklėm sukarpo 
debesi”

Argi vadinti okupuota Lietuva yra 
nerimta ir skysta?

Skambesiai iš Dailiųjų Menų Klubo Los Angeles, Calif.

Visi pažįstame Dalilą Mae ia ko plačiausiai sklisii, ko gy 
kialienę kaip talentingą rėži so. viau skambėti ir ją kas gale 
rę, su Los Angeles teatralais 
nuolatos sukeliančią plojimų 
audras vis naujais vaidini 
ipais, tai Kalifornijoje, tai Ka
nadoje, o dabar, patykomis 
kalbama, su teatralais numa 
čiusi buriuoti link kengūro
mis nukaišytos Australijos.

Jinai moka valdyti ne tiktai 
paklusniuosius. Ji moka su- 
švitenti tarp įvairių sričių me
nininkų Dailiųjų Menų Klubo 
susirikime, kuriam ji pirminin 
kavo 1978 m. liepos d- i U 
šauniuose namuose, greta mil
žiniško sodo, kurio medžių, gė
lių bei krūmų tankynėse slaps
tėsi iki tol nematyti paukščiai 
ir žvėriukai. Savo ir vyro Ba
lio linksmumu, smagumu už
degę, atsilankiusius, kurių buvo ją. Grįžtant atgal, 
net apie šešios dešimtys asme
nų, pradėjo susirinkimą didžiu kai Vokietijoje ir rašytojų su

važiavimuose atsiskyrė su Vin 
guojant visokiems žalumynams, cu Kazoku žinioje, kad lai daug 

iš Melbourne žadantis poetas, kai tuo tarpu

tų geriau atstovauti, jei ne 
Bernardas Brazdžionis.

Kaip gi, Bernardas jau s (Ii 
puošnaus stalo gale, šalia pasi
sodinęs Vincą Kazoką ii kitus 
parinktuosius, taip ranka ii 
atsivedęs, parodęs kur ir kam 
ir kaip sėstis. Gi Pranas Gas- 
paronis jau spėjęs įtaisyti vi
sus garsus įrašančias mašinas, 
sėdi kiek nuošaliau lygiai 
braukdamas retokus plaukus 
ir vis nuklausydamas ar kiek
vieną raidė pakliūva į juostą.1

Bernardas Brazdžionis šyp j 
sosi, dairosi aplinkui ir jei vi
si padės, kaip padėjo Dali ta 
(jai su pertraukomis plota) 
lai jam dabar prisimena Aus!-, 
ralija ir mielos kelionės pei 

taip trisde- 
nelų atgal ,Unit ar daugiau

žino!

i v H, tik dėl to.

\ aknronės.
■ ‘ audei

šų. kad nepaisau 
zanizatoriii paskui 
ui suorganizuoto? 
susirinko tik sau 

. Pasirodo, kad Be 
"čiai, bičiuliai, rė- 
liek sąmoningi, ka 
to tokių auksui o 
.tdimų, kokius ra

Atsisveikinau 
as: Tai d a b

ii patys 
Vincą?

lėje verandoje, aplinkui Ii
žirklėm snhrpo debesį. Jis pa
davė žodžius ir nuo mūsų prik 
kniso, ka mus su tais žodžiais

jo žurnalistai, jautė gėdą 
auti, kad ir puikiausiai 
Toju vakai ienfjc, Ka

no
i? priekaiš

ŠILAITY? IK TARAGTN/
KITUS šLAlrYT

ENERGY 
WISE

ir ki

atjojo
ne ca-

Svečių turėta 
(Australijos), Rio de Jeneirc 
(Brazilija), Waghingtono, D. 

C., Lucerne Valiev, Calif., Re
seda, Calif., Eagle Rock, Calif., 
Santa Monica, Calif., Vista, Ca
lif., Los Angeles, Calif, 
tur.

O reikalas štai koks: 
Kazokas. Be -pentinų ir
ro kazokas, o lietuvių poetas 
rašytojas, žurnalistas iš toli
mosios Australijos, iš' paties 
Sydney miesto, garsaus ir šau
naus. Kadangi bus kalbama ne 
tiktai apie svečią ir ne tiktai 
paties svečio, tai • pagalvojo 
abu su Baliu surėmę galvas 
kodėl nepaprašyti daugiau lie
tuvių kultūrininkų ar kultūr 
besidominčių. Lai išgirsta tai, 
apie ką, paprastai, tik patyko- 
mis kalbama vien Dailiųjų Me
nų Klubo susirinkimuose. Mū
sų gražioji lietuvių kalba ver-

man (Bernardui) gyvenimas 
jau jokių pažadų neturėjo ii 
ateityje jokių žavėsiu nesima
tė.

Ir kai šiemet su Vincu Ka-- 
zoku susitiko Sydnejuje, buvo 
kaip toje senoje lietuvių pasa
kėčioje: tau grandinė ant kak
lo, man pančiai ant kojų. Vin
cas buvo žilas kaip žydinti obe 
lis, o aš buvau plikas, kaip ari-, 
zonos dykuma... štai, ką iš mū-: 
Sų gyvenimas padarė.

Vincą Kazoką su Dailiųjų 
Menų Klubo riša ne vien žibi-' 
mas. Jis yra, su pertraukomis,j “Plunksna 
“Plunksnos” klubo Sydnejuje: tus, DMK-bas yra jaunesnis 
pirmininkas. Į “Plunksną” su- įsteigtas 1956 metais, taigi ga- 
sispietę ne tik prakilnūs Aust-! lėtu būti kaip “Plunksnos” pa- 
ralijog menininkai, bet jie yra dalinys ar seserinis, 
priėmę ir platesnės apimtiesi klubas, 
žmonių. “Plunksna” neturi nuo; 
latinio pirmininko, jo neturi 
ir Dailiųjų menų Klubas

Tolesnėje programos dalyje 
buvo labai gražios lietuvių po
ezijos deklamacijos, atliktos

TORNADO mos.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
KĮekyienif lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 

Tių gertftvia, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtu kaygas galima užsisakyti Naujienose.

taM Kalantas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 2^3 peL, kietais drobes viršeliais kaina 4 doL

Juom KapaEInskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 p«L Kaina 7 doL

dlKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOa 
Autorė buvo VUniūje,'Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiųose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

M Zolčanko. SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. KuraWa, KELIONE J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Aū- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ūfaaaskavtmiL Abi knygoc parašytoa lengvu, gražiu stiliumi.

Prrf. F. Fakarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likime-

Vincai žamaftU. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FAKAiWU 
M pcL Kaina SU0.

fte fr kiti leidiniai yra gronazzi
NAUJIfNOSt, ins Sa. H A LITE D FT., CHICAGO, TLU
IhH—Irawf tata raURtata vtakaM pelhr Ir rrMedowf

Jau kuris laikas itspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoj*

Alekso Aferose myga aprašanti paskutinių PO (1889-1909) metu 
Chicago* liatuvfu gyvenimą Ir jų atliktus darbu* 864 paL Kaina 
SIU Išleido Amerikos Lietuviu Istorijom Draugija.

Knygoje aprašyta pirma* Chleagon atvažiavę* 
beturiu kolonijom jų ruorganisootoa talpos draugijos, statytos bai-

lietuvis, plnsoa

dokumertal katalHdJkų, aocailistinnj, laisvamaniškų Ir 
orgmizadjų atlikti darbai įatelgtoi mokykloj įkaltyklot. ban-

Nortettaff Mą knyn JstgytL prašomi parašyti čeki arba Money 
I Ortai

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
* vardu fr pasiųsti:

neturi rašytų įsta- ga “Sapnų pėdomis”, išl. 1953. tame. Tenai šaulys strėle 'mi
ni. turi eilėraščių, kurie nenus-J ko ne įpaukštį, bet kaip puo
toje savo vertės ir šiandien ir} tas išsireiškia, leidžia mintį i 
čia kai kuriuos paminėjo, šil-f erdve. Tame eilėraštyje yra gi
tai aptardamas. (Ii ir graži mintis.

Dailiųjų Menų Klubas turi sa-l Kazokui patinka audra, lie-) čia kazokas švelniai įsiter- 
vą metraštininką. “Plunksna’ lūs, o aš sako Bernardas, slaps'p ė, kad Bernardas per gražiai 
yra išleidusi savo veiklos met-Į tausi nuo audru ir lietaus, bėg pasakoja. — Tai dabai pals 

"Mūsų kalbėk apie save ip savo poezi- 
ar ką nori, — Bernardas.

Vincas Kazokas dėkoja už 
nepaprastai gražius žodžius ir 
darbus, kurių jis nėra nuvei 
kęs. Čia išgirdo, kad jį narį pa
daryti poetu, kai jis tokiu ne
sijaučia ir 
žurnalistu ir 

Paskaitė 
“Sapnų pėdomis 
rinkinio: 
mirką”, 4 
“Lopšinė” 
“Ruduo”, ‘

t “Plunksna”
tų, jų neturi nei DMK. “Plunks 
na” neturi iždininko, jo neturi 
ir DMK. “Plunksna” netur 
nuolatinio užrašininko, be

rasti, DMK-bas dar neišleido 
jau veikia 25 me-

li roli n is

Kalbant apie vincą Kazoką 
iš kart galime praleisti žinias 
apie jo mokslą mokykloje 
gimnazijoje , universitete, nes 
(ai neturi jokios reikšmės gy
venant Australijoje. Skaitosi 
tiktai tai, ką padarė lietuvių 
kultūrai. V. Kazokas yra išver
tęs ir lietuvių k. paskelbta A. 
Koestler’io “Nulis ir begalybė” 
F. Dostojevskio “Didysis Ink
vizitorius”, A. Gide “Sūnus 
palaidūnas” ir kt. Yra dalyva
vęs keliuose literatūriniuose

damas pastogėn. (N 
Pastogėn”, kurią redaguoja’ ją
Kazokas). Paklaustas, kas jam 
padarė didžiausią įspūdį Či 
kagoje, Vincas nedvejodamas 
pasakė, kad milžiniškas lietus, 
kurį galėjo stebėti iš didelio 
aukščio Čikagoje, svečiuojan
tis pas bičiulius. Stalai nu 
krauti valgiais gėrimais, o Vin
cas negali atitraukti nosies nuo 
lango, kur plaka pašėlusi lie
taus audra.

Paklaustas, ar rengia naują 
poezijos rinini ir kokią numa
tęs antraštę, atsakė, kad yra 
du kandidatai į antraštę: “žo
dis ir ugnis”, arba ‘‘Ugnis ir žo
dis”.

Kazokas nepaprastu grožiu 
yra aptaręs Čiurlionio “sau

metraščiuose. Jo poezijos kny- lį”, kurį mes visi gersi pažįs-

f
<

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

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

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

Tel. 247-5081

J. Blukaus dvi naujos knygos
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
▼ienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių paLsauliai, 444 psl. 
Kaina $8.50.

“KONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITĖ),

didelėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $1350, užsakant iš:

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

Buy a window that gives 
you your money back.

New Thermal Comfort Vinyl Replacement 
Windows more than pay for themselves in what 

they save yon in energy bills. And upkeep.
They insulate like wood. But never 4>eed 

paiting. And last just about forever.

thermal comfort, inc. FOR FREE
130 N. Ridgeland, Oak Park, Ill. 60302 BROCHURE 

Daily 9 to 5, Monday 9 to 9, Saturday 9 to 3 524-1888

Sekančiu Dailiųjų Menų Klu 
bo pirmi ninku bus Algrdat- 
Gustaitis.

šeimininkai svečius laba 
puikiai pavaišino užkandžiais 
ir kitkuo.

Beveik plunksna

Organize car pools to 1? 
save gasoline. .JOS 
Don’t be a Bom Loseri

daugiau skaitos 
š to duoną valgo 

savo kūrybos i-
” ir numatyk) 

“Mergai lės”, “A k i- 
‘Akmens s\ajonė” 
“Nelaukite vakaro”, 
fMano žemė”. ”šau- 
1 M. K. Čiurlionį)

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios)

MEMBER MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS 
nter-City Relocation Service

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O
-

RSAI

g Tavpykite daba

Taupykite dabar.

liduodami Certifikatal, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės iškaitei
’’eša . - jrf

5'/4%

B&ntiupoi, padėtos prie! 10 mėne
sio dieną, neša nuoiimčiui nuo mė
nesio pirmoa dienot.

assin

j . MAUJl&MO*. cmicaco a, tu, Saturday, July 29, 1978

Tu teūjonn jUf piliai at- 
Oaita dideliai dirba*. Pirmi, jie pa- 
de<* Jum* pidekti įsmeniiku* Jūrę 
aiiimojima*. Antri, jie padedi ia- 
karti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namam* įsigyti.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halstad St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigt* 1923 meUU. T< 421-8070

Į*t*lgx>« pl«tuo«« Mem** *utomobHl*m* pastatyti.



Money

KAUNO PILIS

P. StravinskasKUN. M. SIDARAVIČIUS

(Tęsinys)

kas sąrašas

$34.00
$18.00
$ 4.00

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

kurios laiko- 
Tuo kiek vie
ni a tvti mūsų

$33.00
$18.00
$ 3.50

$16.00 
$ 9.00 
X 3.00

netaktiškų 
kitus blogai

pusei metų —-— 
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Užsieniuose: 
metams-------

pusei metų------- ,
vienam menesiui

teisės atstovauti REG. JAV LB narių. Abi tos Amerikos 
lietuvių Bendruomenės (JAV LB ir Reg. LB) turėtų bū
ti traktuojamos lygiai.

III. Prieš šaukiant veiksnių konferenciją, turėtų

Vanduo ant žemės, po žeme ir viršuje

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams------- -------------

pusei metų_________ __
trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui _______

Telegramos į Washington^
Ęer Altos įstaigą Chicagoje 

ir per Alt os skyrius pasiųsta šim 
tai telegramų prezidentui, Val
stybės sekretoriui ir kongreso 
nariams,, prašant, padėti išlais- 
viųti? Viktorą Petkų.

tovauti Amerikos lietuvius JAV cejatrįnęse valdžios įs
taigose, nes dabar abidvi tos orgaruzaęjjos atstovauja 
lygiagrečiai tuos pačius lietuvius to$e pačiose įstaigose, 
kas irgi yra didelis nesusipratimas. Tas JAV LB ir AL Tą 
kompromituoja amerikiečių akysę įr kenkia Ąznerikos 
lietuvių geram vardui. Mani nuomoję, Amerikos lietu- 
vių atstovavimą turėtų vykdyti ALTas, vykdąs jį jau nuo 
seniai, tuom tarpu kai JAV LB tą patį Amerikos lietuvių 
atstovavimą savavališkai pasiėmė tik vėliau, nepagrįstai 
ir netaktiškai, pastūmusi AUTą į šalį. Kpį tokia padėtis 
bus, tarp veiksnių niekuomet susitąrimo ir susiklausy 
mo nebus, nes ALTas tokio Bendruomenės smurto nie
kuomet nepripažins teisėtu. Antra gi vešlus, jei JAV LB 
būtų teisėta Amerikos lietuvių atstovybė (Washingtone), 
tai ALTui beliktų visai susilikviduoti, nes, atėmus iš jo 
tą Amerikos lietuvių atstovavimą (JAV centrinėse val
džios Įstaigose), būtų nepateisinamą jo egzistencija, h*

viškų knygos draudžiamosios 
spaudos platinimo vienu iš di
džiausių punktų. Pats ~ Surago 
miestelis įsikūręs Nemuno kai
riame krante, netoli nuo Ryt
prūsių sienos. Į pietus nuo mie
stelio tęsiasi Sudargo miškas, 
kurio plotą sudaro apie 1,189 
ha. Vakaruose jis susijungia su 
didžiuliais Rytprūsių miškais. 
Tai ir ši vieta buvo tinkama pe 
reiti sienai.

leidinys išleistas 1861 metais 
kurį vertė L. Rėza ir kurio kap
ha yra geresnė už antrojo N| 
Testamento egmempliorių b 
kurį vertęs ir spaudai paruo
šęs S. Bitneris. Statkutė de Ro
sales pastebi, kad vieno Testa
mento kalba taisęs Fr. Kuršai
tis, o kito — pats vertėjas ’S.i 
Bitneris. S. Bitnerio išverstą 
N. Testamentas pasaulį išvydo 
visų šimtu metų anksčiau negu! 
Rėzos, todėl Bitnerio Testamen 
to kalba yra žymiai archaiš
kesnė.

būti veiksnių iš anksto pasiruoštuos ir konferencijos dar 
bo tvarkos taisyklės, reguliaminas, kurį konferencijai 
priėmus (visą ištisai ar su pakeitimais j būtų sklandesijis 
konferencijos darbas.

ĮV. Veiksnių konferencija neturėtų būti laikoma jo
kių “superveiksmų”, ir jos nutarimai negalėtų būti pri
mesti VLIKui, kaip privalomos rezoliucijos, nes VLIKas, 
kaip tautos teisinė atstovybė, negali niekam paklusti ar 
dalintis su kuo jam priklausoma kompetencija, taipgi 
savo atsakomybe. Tas seka iš VLIKq 19$4. II. 16 d- dek' 
laracijos, kuri atstoja jo, VLIKo, steigiamąjį aktą ir nus
tato jo status (teisinę prigimtį).

V. Prieš šaukiant veiksnių konferenciją, ALTas ir 
JAV LB turėtų, pagaliau, išsiaiškinti ir savo tarpusavio

fetegla
Spauda "Yieriįįbės Lietuvuiųikų' 

12Q Grand Street------- Brooklyn* A\ 1’

Plėgų km., Lukšių vai., šakių 
aps. Kai tik buvo įšventįntąs 
kunigu, jau pradėjo rūpintis 
žmonių švietimu ir religinės li
teratūros gaminimu.0 kai 1873 
m. buvo perkeltas į Sudargą 
klebonu, tai visas savo jėgas ir 
pajamas skyrė lietuviškų kny
gų gabenimui iri platinimui!

Tuomet Sudargas tąpo lietu-

“Profesionalas” vagis 
daugiau kalėjime ^ėdi

CHICAGO. — Populiariau
sias vagišius Josef Pančo, per 
40 metų gana pagarsėjęs smul
kesnių daiktų vogime, per 61 
metus savo amžiaus, daug di
desnę to amžiaus dalį praleidęs 
kalėjimuose, vėl nuteistas 6 me 
tams.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJOJ 
IŠLEISTOS KNYGOS

Kanadoje: 
metams ------
pusei metu .— 
vienam mėnesiui

ir visoje Lietuvoje. Tai sukak
ties proga susipažinkime su šio 
žymaus knygnešio veikla.

M. Sidaravičius - Siderevi- 
čius gimė 1829 m. lapkričio 9 d.

nusąkytas įstatuose: “platinti apšvietą ir lietuvišką Ii 
teratųvą, bei stengtis savo ųąrius kelti doriškai ir pro
tiškai ęr g^įviąti bei stiprinti juose patriotiškumą, sa-

No. 1. — Keistutis. Tragedija penkiuose aktuose. 
Lenkiškai parašė A. Asnyk. Lietuviškai vertė Vincas 
Kapsas. Tilžėje, 1897 m., 101 pusi., kaina ....... 30c.

No. 2- -— Orleano Mergelė. Tragediją penkiuose 
aktuose su įžanga. Vokiškai parašė Friedrich Schiller. 
Lietuviškai vertė Vincas Kapsas. Tilžėje, 1898 m., 158 
pust....25c.

Veiksniais, mano nuomonė, turėtų būti laikomi tik 
tie, kurie tokiais buvo laikomi žymiai anksčiau — tai 
VLIKas, PLB., ALTas ir LDT. Jei būtų norima konfe
rencijoje turėti daugiau atstovų iš kurių kitų daugiau 
lietuvių apgyvendintų kraštų, tai veiksnius galėtų atsto- 
vauti ir daugiau asmenų, leidžiant kiekvienam veiksniui 
įsirašyti į atstovų sąrašą ir asmenis (savo atstovus) iš 
tų kitu kraštų. į

II. Įsileidimas į konferenciją JAV LB, kaip veiksnio, 
šalia PLB, kaip tas per nesusipratimą buvo padaryta 
paskutinėje veiksnių konferencijoje, būtų nesusipratimas 
ir šioje konferencijoje ,nes, iš tikrųjų, nelogiška, tuos pa-' 
čius Amerikos lietuvius konferencijoje atstovauti net 
dviems skirtingiems veiksniams. Vieno jų atstovavimas, 
ipso facto (savaime) pašalina kitu.

Jei jau tikrai į veiksnių konferenciją būtų įsileista 
šalia PLB dar ir JAV LB, tai, tuo atveju, Reformuota 
JAV LB galėtų visai pagrįstai reikalauti šalia įsileidžia
mos JAV LB įsileisti į konferenciją (lygiomis teisėmis)

Per čia anksčiau sukilėliams 
buvo gabenami ginklai, o vė
liau jau knygnešiai pradėjo ne 
šti lieuviškąs knygas.

Kun. M. Sidaravičius apsigy
venęs Sudarge, tuoj suorgani
zavo veiklų knygnešių būrį. 
Pats savo arkliais iš pasienio 
zonos veždavo knygas į'pasky
rimo punktus.

Kartais net prisidengdamas 
ligonių Tanįymu. pats nektimis 
pravezdavo knygas’ pro .rusų 
sargybas. Pergabentas- knygas 
slėpdavo pas patikimus žmones. 
6 iš ten jau jas gabendavo į 
Lietuvos gilumą. Ir taip pro 
Sudargą ėjo pagrindinis knygos 
kelias ne tik beveik į visą Su
valkiją, bet taip pat i Kauno ir 
Vilniaus apylinkes.

Jausdamas lietuviškos spau
dos trūkumą, jis pats rašė ‘ ar 
vertė kitų parašytus raštus į 
lietuvių kalbą. Jam tame darbe 
daug padėjo J.-Antanavičius ir 
kiti rašto žmonės.

Visas savo santaupas aukojo 
spaudos reikalams. Jis pats 
kukliai gyveno, nevalgė mėsos, 
negėrė degtinės ir nešiodavo ik} 
visiško nusidėvėjimo narnų dar 
bp drabužius. Ir sulaukęs senat

xNaujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
1U. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia liūsti pašto 
Orderiu karti' ru ntii žyniu.

Labai senas lietuvių kalba 
N. Testamentas

CARACAS, Venec. — Pie.tų 
Amerikoje, Venecueloję vsds- 
tybės tautinėje bibliotekoje už
eita du Naujojo Tesiamentc 
leidiniai lietuvių kalbą. Juos 
rado Venecueloje gyvenąnt 
veikli lietuvė ponia Jūratė Stat 
kūtė de Rosales. Sensacingais 
radiniais džiaugdamiesi, Stat 
kūtė de Rosales džiaugsmu ir 
sensacija pasiląlino su “Dir
vos” skąįtytojąįą šių metų 27 
numeryje.

Vieno rasto N. Testamente.

dėlę ir garbingą Amerikos lietuvių laisvinimo organiza
ciją išardyti?!

VI. Prieš šaukiant veiksnių konferenciją, reikėtų iš' 
siaiškinti ir nesusipratimus JAV LB su Reg. JAV LB, 
geriausia susijungiant joms abiems i vieną Bendruomenę 
ir, pagaliau, atstatant Amerikos lietuvių vienybę vienoje 
jų Bendruomenėje. Atstatymas Amerikos lietuvių pilnu
tinės vienybės yra visai galimas, tik reikia abiems ša
lims to nuoširdžiai norėti ir joms abiems to siekti.

Kodėl gi to nėra ir kas dėl to yra kaltas? Manding, 
aš teisingai savo knygoje “IR ŠVIESA IR TIESĄ” esu 
pareiškęs, kad čia bus kalta vienos šalies puikybė, ta 
“nupuolusio angelo nuodėmė”. Ir dabar esu tos pačios 
nuomonės. Noriu tik tiems’ puikuoliams, nenorintiems su 
savo broliais lietuviais kalbėti, pridėti dar šiuos Senojo 
Testamento žodžius: Kur puikybė pasirodo, ten ją atse
ka ir gėda...

PLB Seimui (Toronte) nutarus šaukti laisvinimo 
veiksnių konferencijas, reikia spėti, kad tokia konferen
cija anksčiau ar vėliau bus šaukiama, nežiūrint to, kad 
paskutinė veiksnių konferencija VLIKo buvo šaukiama, 
bet ji nepasisekė, net ir visai iširo.

Nemanau, kad tokia veiksnių konferencija esame 
mįs sąlygomis daug ką gero duotų, bet, jei ji būtų tik
rai šaukiama, norėčiau čia padalyti dėl jos kaikurias 
pastabas ir duoti vieną, kitą sugestiją.

I. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kas gi yra tie 
mūsų laisvinimo veiksniai, kurių konferencija turėtų 
būti-šaukiama.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vaL ryto ifa* 5 vai nkaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

paminėsiu 
veik-

♦ ^šių * švįr^ąsto- egzęrupliorii 
radimas kažkur net Pietų Ame* 
rikos bibliotekoje lietuvių kąl-| 
boję yrą įųo v sensacingas ir 
svarbus, kadangi jie. bibhogra 
fąms buvo’žinomi tik iš ant
raeilių šaltinių, iki šiol niekur 
ir jokioje bibliotekoje jų ne
suradus. šis 1861 m. Rėzos 
verstas ir Kuršaičio taisytas 
leidinys benę įus tik antroj^N. 
Testarneųto laida, nes 181$rmJ 
Karaliaučiuje buvo atspausta 
Rėzos' pąruoštą. spėjąma, pir- ■ 
moji laida.'

daug 
lietu- 

aukotis dėl savo

1900 m., 33 pus!., kaina_ 10c.
- Baudžiava Lietuvoje. Parašė Žmogus.
1901 m., 76 pusi., kaina ,...10c.
Geologija. Parašė Archibald (įeike, pro-

LIETUVIŲ VISUOMENINĖ IR KULTŪRINĖ VEIKLA
Jau keli dešimtmečiai kaip veikia lietuviškų or

ganizaciją ir kitokių sambūrių gyva ir aktyvi veikla 
Amerikoje. Viską čia aprašyti būtų sunku 
tik koletų, kurių buvau arba esu nariu, ap kurių 
loję teko dalyvauti, kaip spaudos atstovui.

Mes dažnai girdime ir spaudoje skaitome, 
gražių žodžių, nurodymų, kaip išlikti išeivijoje 
viais, kaip vieningai reikia dirbti 
tautos išlaisvinimo.

Gailia, kad šioms kilnioms idėjoms įgyvendinti 
vis dar nesurandama vieninga nuomonė. Dažnai tiems 
siekiams kelią pastoja kai kurių organizacijų vadų 
sukeltos bereikalingos audros, kurios visus gražius 
tautinius užsimojimus vėsina ir silpnina.

Šiandien norėdami išlikti gy vais ir ištikimais sa
vo tautai, turėtame vieningiau glaustis viens prie ki
to ir Lietuvai laisvės siekti ne vien tik žadižais, bet ir 
giliais širdies troškimais, atsakydami savo 
aistringų pareiškimų ir veiksmų, kurie 
nuteikia, nervina ir veda iš lygsvaros.

Nederėtų patiems kirsti tą šaka, ant 
si mvsų vieningumas, tautos tęstinumas, 
nas doras lietuvis didžiuojasi ir norėtų 
(aulinį solidorurią bei visą sąjūdį veiksmingesnių.

Visuomeniniame darbe, organizacijų vidaus gyve
nime, o taip pat partinių vadovybių tarpusavio san

TMD; įkųęėjįai, lietuvių išeivijos žadintojai, ragi
no ir kviete visus susipratusius lietuvius jungtis į tau- 
tinj darbą, laikytis vienybės ir siekti kilnesnių tikslų, 
šviesesnio gyveninio ne vien Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams, bet ir tėvynėje Lietuvoje esantiems padėti.

Šių tikslų atsiekimųi TMD pagal išgales išleidi- 
nęjo moksliškas knygas ir veltui siuntė į visas viešas 
įstaigas, knygynus, skaityklas čįa ir Lietuvoje.

Nors Tėvyųės Mylėtojų Draugiją yra pergyvenusi 
daug šviesių ir tamsių dienų ,bet jos praeitis yra atžy- 

Įmėta gražiais darbais. Kokiose aplinkybėse ji nebuvo 
atsidūrusi, bet niekad neišleido iš akių tų tikslų, ku
rie buvo jos egzistavimo ir veiklos pagrindas. Iki šio 
TMD yra išleidusi apie 49-nias knygas, kurių tarpe 
dr. Vinco Kudirkos raštų šeši tomai išleisti (1909) ir 
dr. Vandos Sruogienės Lietuvos Istorija (1956).

Spaudos draudimo laikotarpiu (1896-1904 m.) iš
leido dvylika įvairaus turinio knygų, kurių nemaža 
dąlįs pęr Prūsiją paniekė Ljętųya. čia patiekiu Iraugi- 
jos išleistų knygų sąrašą, įstatus ir leidinio Istoriją. 
(Foto kopijos.). Gal skaitytojams bus įdomu paskaity
ti kai kurias ištraukas:

Štai TMD Išleistų ^nygų ikį 1916 metų autentiš- 
(oto ^PJMją paiųita įr TMD leidinio.

^ėurnės Mylėtojų Drauyijoį leidinys.
* * * * f

• TėY. r
IŠTAKI ĮĘ^TORpA

(Išparduota).
No. 3. — Lenkai ir lietuviai nuo 1228 m. iki 1430 

m. Parašė pagal lenkiškus istorikus Žemkalnis. Chica
go, Ill., 1899 m., 64 pusi., kaina ...,25c.

No. 4. — Grovo Kyburgo kelionė Lietuvon 1397 
m. Lietuviškai išguldė J. Basanavičius. Plymouth, Pa., 
1900 nu, 52 pusi., kaina ....25c.

No. 5.
žemės. Rusiškai parašė R ubą k i n’as. Vertė Drugys. Chi 
cago, III

No. 6.
Chicago, ill

No. 7. -
fesorius universiteto Edinburge. Vertė M. Plymouth, 
Pa., 1901 m., 144 pusi., kaina__ 25c.

(Bus daugiau;

vės vargingai baigė savo gyve
nimo dienas. t

Kun. Martynas Sidaravičius 
Lmirė 1907 m. kovo 7 d. ir palai
dotas Sudargo kapinėse. Ant 
jo kapo buvo pastatytas elge
tiškas akmuo su mažu geleži
niu kryželiu. O nepriklausomos 
Lietuvos laikais pastatytas di
desnis paminklas.

Nors nuo to žymaus knygne
šio mirties jau prabėgo 70 me
tų, bet jo nuveikti darbai 
mum yra šviesiu pavyzdžiu ir 
šiandien, nes jis parodo kaip 
reikią mylėti savo tėvynę, au
kotis visuomenės reikalams ir 
kovoti su komunistinio okupan 
to užmačiomis.

V. Vytenietis

2^ ex 
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tykiavime nelengva prieiti vieningos nuomonės. Daž
nai reikia kantrybės, taktiškumo. Praeina nemažai lai
ko, kol suvienodinamos, suderinamos nuomonės, net 
ir tada, kai visi siekia teisingo sprendimo. O ką jau be
kalbėti apie tuos atvejus, kai atsiranda veikėjų, kurie 
reikalus supranta savaip ir, užuot išlyginę nesklan
dumus siekia kelti aikštėn kitų organizacijų klaidas, 
tačfiau nemato jų pa^ių vadovaujamų organizacijų 
neatliekamų uždavinių, ar nepadarytų darbų, nepai
soma, kur ir kaip išleidžiami visuomenės suaukoti pi
nigai ir nepatenkinama atskaitomybė.

Daugeliui atrodo, kad toji nesutarimų priežastis 
yra nereikšminga; ji neturėtų trukdyti viena kitai dir
bamo darbo. Gal truputį daugiau lakto iš vienų ir ki
lų pusės, truputį geros valios ir. būtų galima prieiti 
prie gražaus susitarimo ar bendradarbiavimo. To iš 
visų lietuviškų organizacijų ir veiksnių ir trokšta vi
sa patriotiškai nusiteikusi lietuvių išeivija.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA
Kai Lietuva buvo dešimtmečiais Rusijos pavergta 

ir neturėjo savo spaudos, lai Amerikos įiętųyiąL se
nosios kartos iškilieji idealistai ir patriotai, visuome
nininkai, kaip Tomas Astraniskas, dr. Jonas Šliūpas. 
Juozas Adomaitis — šernas ir kiti, pradėjo lietuvius 
organizuoti ir laikraščius jiems leisti, o vėliau 1896 m. 
įsisteigė “Tėvynės Mylėtojų Draugija” knygoms leisti, 
ši TMD (sutrumpintai) gyva iki šiol.

Jos steigimo mintį iškėlė “Vienybėje Lietuvinin
kų” Tarnas Astramskas, ragindamas siųsti į Lietuvą 
knygas, ir “Sietyno” draugijai pasiuntė jų už peųkį> 
dolerius. T. Astramsko minčiai pritarė ir daugiau lie
tuvių ir įsteigė TMD, kurios nariai turėjo mokėti po 
5 centus mėn.

TMD — idėjos pradininkai įkūrė šią kultūrinę lie
tuvių organizaciją idealistiniu pagrindu. .Jos Ūksiąs

Ai of December L 
Subscription kates:

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

20 cents per copy.

70 m. mirties sukaktis)
Tai buvo vienas veikliausių 

spaudos draudimo metų knygų 
platintojas. Jis spaudą dau
giausia platino Suvalkijoje.Bet
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DK. K. G. BA LUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
ginekologinė chirurgija 

6449 So, PųlaUų R<j. (ęrtryfęrd 
Medical Building), Tel. LU 5-6446 

Priima ligonių# pągal susitarimą.
Jei neauUięp.a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BORELJS 1 
WKSTU >R <LĄE>UVO tąkų 

CHIRURGU/ i
4<K-C53-

*•» V#U,y V.edįę.1 C.n,^ 
MA SUMMIT STrfęt

ROUTE 58 ELGIN ILLINOIS

OP puti V UARGTS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. |L 1
DOS: 3—R dąrbo dtfroml, ir. 

ksr antro %_ i vai
T»l: 562-2727 ,rb, $£>37^

-CL. — BE 3-5893

ŪK-. A. R GI^VECKA^i

.M,

R
for your 

child's safety
Walking to the school bus, 

to the play ground, to a friend *s 
house, to the store — those 
are common experiences a- 
mong school-aged children. 
However, walking without the 
proper knowledge of pedes
trian safety often leads to 
needless childhood Injuries 
and fatalities, warns Dx. Albert 
H Domm, child safety special
ist and former medicaldirector 
of the Prudential Insurance Co.

Here are some basic rules 
which Dr. Domm urges par- 
ents to impress on their 
children:

Walk only 
on the side* 
walk; where 
there is no 
s i d ew alk 
stay on the 
left side of 
the road fac
ing the on
coming traf
fic; cross

Dr. Albert the street
H. Domm in marked

crosswalks: look left, then 
right before leaving the curb, 
making sure the way is clear. 
Finally, watch for turning 
cars and walk quickly when 
crossing.

According to Dr. Domm, 
children should wait for the 
school bus on the curb or in 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 
the bus in mid-street, they 
should walk in 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 
on, rather than risk being 
caught la the flow of traffic.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stret> 
Valandos pagal susitarimą

Dail. Jurgis Juodis Avė Marija (aliejus)

DR. FRANK PLECKAS1
WINNIPEG, MANITOBAFOLKLORAM, 78 ARTĖJANTOPTOMETRISTAS

KALBĄ LIETUVIS,KAI
2618 W 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’” j &ia:s metais, vietoje ouvusio

Vai, agal susitarimą, uždaryta trecl pereitų metų Folk .Arts Council
“contact lenses’

(Tęsinys)

Šia;s metais, vietoje buvusio

1 of Winnipeg prezidento Henryk 
PxtLEONAS SEIBrJTIS Lorepc (lenko) paskirtas buvęs

j board direktor Agnus Brama- 
Jdat. Taip pat, šiais metais po du 
i pavilijonus turės: Jrish, Hun
garians, Poles ir Ukrainians tau 
tybės, nes tos grupės esančios 
didžiausios, kurios reprezentuo
jančios miestą ir dar esą paduo 
ta naujos aplikacijos 5-kiems pa 
vilijonams t. y. Ryga — Latvi
ja, Hungary — (Pannonia, Nati
ve — Canadian, Swedish ir Ru
slan, kurios taip pat būsiančios 
Įjungtos į kitų tarpą. Tuo bū
du, šiais metais susidarys 34-ri 
paviljonai. <Mjįsų broliai latviai 
jau ilgas laikas Folkloramose 

j nebedalyvavo, bet kaip matosi,

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rc STREET 
VaL antr&u. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5 —7 vaL vak
Ofiso 776^-2880 _ 

448=5645

DR. VYT. TAURAS
ąYD¥TQJĄS IR ^riWURUAS

Rraktik*, jpet, MOTERŲ lioo;.' 
05ms 2652 WEST 5yth S'iRCET ' 

Te.'. PR S-1223 '
OHSO- VAL.:- pirai., antį ai, trpAn n 
ir penki. 2rA ir 6-8 vai vak. Statadie- 
-iflis 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal MMitjiriTnjį

OBTHOPEDa^PROTEZISTAS 
ėrifc Aparatai - Protezai Mtiban- 
tjR dažai Speciali pagalbą Moms, 

(Arch Supports) ir t t.

63rd Stv Chicago. IIL 60629 
PRospect 6-5084

metams paviljonų licencijos vie 
toje $50, bus $100 ir pasai, vie 
toje kainavusių $3-jų bus $4, o 
paviljonai, kurie nępridayė Fol 
klorama, 77 piniginių apyskai
tų, šiais metais, is viso negaus

PERKRAUSTYMAI 

moving 
k*‘di"?*!. — ®iln* <po rauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

' TeL WA 5-8063

MOVING
Apdraustas psrkraustymsj 

ii įvairų* atstumu.

AHTAMAS VILIMAS
b Tai. W 37fcff%

SOPHIE BARČUS
RAPUę iĘLMOS VALANDOS

Vho* progr»n>o» Ii W0PA, 
1490 WL A M.

Lietuvių kalbą: kasdien nuo pir- • 
madienio iki penktadienio 3:00 

—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 3:30 iki 9:30 
ai. ryto.

Vedėja Aldona Daukua

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL 60629

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas rieulBteli 
hrtuv) tauMnliika 7^ 

Chieagop

(»»l*igo«) ir 
S77-S4M

ISSN

Jei žl>ote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

VAŠINGTONAS. — Krimi
nalinių nusikaltimų srty’je mo
terys baigia pasiekti lygybės su, 
vyrais, bet labiau pasirenka 
lengvesnus nusikaltimus, to
kius, kaip pasisavinimas, apga
vimas, suklastojimas, bet gink 
luoti apiplėšimai, politinis tero 
ras, žmonių pagrobimas ir žmo 
gžudystės, kaip moterų nusikal 
timais yra tik išimtys, o ne tai 
syklės, parodė valdžios finan-]

le’dmo.
Reikia neužmiršti, kad KLB- 

nės Winnpego Apylinkės V-bos 
p-kas yra atsakomingas už Fol- 
kloramos apyskaitos paruošimą 
todėl visi darbuotojai privalo 
jam padėti ir sąžiningai priduo 
ti pinigines apyskaitas iš kurių suotas tyrinėjimas, tačiau nau-Į 
bus daroma bendra apyskaita j jų nusikaltimų daugėjimas yra 
vyriausybei. •

šiais metais (1978) Lietuvių’ 
paviljonui Folklorams, 78, kai
po kandidatė į gražuoles atsto
vauja studentė April Stepon — 
Steponavičiūtė'' (Buvusio lietu
vio aldęrmano duktė) ir pavil
jono majoru — meru inž. Jur
gis Valaitis.

Tenka prisiminti, kad Winni 
pego miesto majoras Robert 
STEEN, per Vasario 16-tos mi
nėjimą — lietuvių vėliavos pakė 
Įima prie miesto savivaldybės, 
jo paties kabinete sųąirinkųsįem 
priminė: “Aš, šiais, metais asinę 
niškai aplankysiu lietuvių — Jū 

’ sų paviljoną’1. -Tad 'reikėtų jį 
tinkamai priimti, Folklorama, 
78 prasideda rugpiūčio 12-19 die 
nomis. K. Strikąitis.

moterų tarpe didesnis, negu 
vyrų..

— Karo teismas nustatė, kad 
Filotovas jau nuo 1974 metų 
teikė žinias vennai Vakarų vals
tybe.

A Great Grilled Sandwich

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ RŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Dievas yra Šviesybė ir |emf nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5,

Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yrą “ti- 
’ kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yrą pasakęs: “Jūs esate pašau* 
1 lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesu, kad žmonės matytų jūsų gerus dar- 
• bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die- 
i vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi- 
i nms žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra žį- 
į būrys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda- 
l mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 

tavo Šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). Šventasis Dievo kai- 
i nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
I -3- ? *

Mažeika S? Evans

riGHl.HEASJ DISEASS.

O
GIVE HEART

Lietuvos Atstovo a. a. Juozo Kajecko žmonai,

A. A. ONAI KAJECKIENEI

mirus, sūnui Gabrieliui su šeimą reiškiame gįlią užuojautą

ir kartu liūęįime

Amerikos Lietuvių Taryba

IGNUI JAŠIŪNŲ!

2

2

Golden Grills
6 sandwiches

1/4

Amerikos Lietuvių Aero Klubas Čikagoje

Sandwiches are an Amer?2an tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fiH 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. HardeeobkeH eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle .relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the fitting on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

^y. AQt bard cook a dozen eggs right now, so you cart, 
stir up Golden Grills, and. still have some on hand for snacking 
or deviUing.

6 hard-cooked eggs*, 
chopped 

1/2 cup chopped copked 
. ham 

1/3 cup finely chopped 
onion OR 1 Į/2 
tablespoons instant 
minced onion

1/2
12

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing 

teaspoon salt 
dices rye bread 
Butter *' *

Thoroughly combinę ah ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread sfcce. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side dowp; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both rides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes

*Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATEJR to cojne at least 1 

inch above eggs. Cover, bring rapidly just tq foiling. *him off 
heat; if necessary’ remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water la minutes for 
large eggs — ad just time up qr down' by about approx. 3 
minutes for each size larger or ^nailer. Cool eggs Immediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it is less likely you will have a dark surface on yolk). To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all eves. egg 
between hands to loosen shell; then peel, stytmg Urge <a4. 
Hold egg under running cold water og dip in bowl of water to 
hdp ease off aheL

Laidotuvių Direktoriai
< JČifc&N c a a e oru m_i tt/rora

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
| Telefonas 523-0440

v -

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Lietuvoje mirus, jo sūųui Edųiųndui reiškia gilią 

užuojauta

In tod*y*» -do-tt-yourselT’ world, the amateur decorator or 
the prof atskilai too, for that matter, is taming Increasingly to 
“tamlmjB-—or architectural .spindles as they're knorvn in the 
trade—to provide tnnoratiTe and imaginatiTe tooebes ta. the 
home.

which used to be known as
Sawn in half, they are betoc 

mounted on walls and doors 
m decorative elemente, need

are available in a variety of 
sizes aud styles. But the sky's 
the limit when it cocoes to 

.the decorattvs uses to which 
' they*rt xmr being put.

Architect^ toterkr derignem 
tad; Xtod
the spindles a yerwue, ttytlxh

character to a heme qr uffice, 
Indoors or ml

elements.
X. 'A Need Ox, Xverett, 

Wash- the vorkTs Mrg«t 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces tbeee deo- 
orater items \n nine different 
styles, three different thick* 
nesnes and in heights from 736 
inches to eight feet.

The spindles are made of

eandle botam er lamp haaea, 
as room dMdera. acreem and

on hopper-fed. lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in rfear, protfcOs 
plartta. A broifcnre on rpiadie

1 - - "" " " " 1 ' ■ 1111 - - ’Ul

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street ____
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

' i—w——i m 11 11 f-

NARIAI:
Ckicx^of

Dir*ktoru( 
Associacijofe

AMBULAMC1 
PATARNAVb 
MAS DtENA 

S IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M, PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

^Q7 So, UrUANICA AVENUE. Pkone: YArdf 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phoira: LAfayettc 3-357)

GEORGE F. RUDMINAS
3Z19 So. LITUANICA AVE, TeL: YAria 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

2424 WEST 69ta STREET REpvblk 7-121)
2314 WEST 23rd PLACK VIx tfata 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa fiilk, PL J74-441I

M54 Bo. HALBTKD STREET Phone: TArda 74111
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PATERN MAKERS

Juozo Šmotelio

Cindv Vainauskaitė iš Brid-

400 N. Notary Public

REAL ESTATE

5 doleriai.

7114 S. Campbell Are

and

TOOL ROOM MACHINIST

«■

lefonu
Pavardė ir vardas

press
Adresas

Sponaorlaus pavardė, vardas tr vietovė

Pavardė ir vardo

Adreso

wanted 
train.

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

valstijos loterijoje 
Big Pay Day loši- 
688, 32, 6 iri 7498.
traukime laimėjo

’NAUJILJJOS* 30ISEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS TŲ AKYSE

CHICAGO WIRECRAFT CO, 
1534 S. Ashland Ave., 
Chicago, Ill. 60608.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALST1D ST. 
CHICAGO, IL 60601

Knygos kaina — i

Autoriaus adresas

• Platininio vajau* 
tinimui nemokamai

MAINTENANCE MACHINIST 
LIFT TRUCK MECHANIC

- SPECIALI 20% NUOLAIDAI 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-i 
me $4 už sidabrinį dolerį. Per-* 
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATK1A, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentu

XI Frank ZapoHa 
W.VSm St.

GA 4-M54

— Vincenta Radvilienė iš Be 
ery Hills apylinkės po ilgesnės

LAIKRODŽIAI Jr BRANG 1NYM

Pardavimai Ir Tilrynm 
W WEST 69th STRUT

TaM.i 7.1941

SEWING MACHINE 
OPERATOR

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

SAVININKAS parduoda prie 73-čios 
ir California 3 miegamųjų mūrinį 
bungalow. Tel. 737-8655.

Siuntiniai J Lietuvą 
h- kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av. 
Chicago, III. 60632. T»). Y A 7-5980

experience but will

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede ________ doL

Pavardė Ir vardo ----------------------------- ...—

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai

Insurance, Income Tas

2951 W. 63rd St Tel. 436-787K

SECRETARY SALES OFFICE
District Sales Office of National 
Firm in Skokie. 55/60 wpm typing. 
Full benefits and good starting sa
lary. Call 675-1920. Located in Old 
Orchard Shopping Center.

An equal opportunity employed

išau siuntinėti Naujienas dvi savaites auripa. 
įsipareigojimu.

Must he experienced.
WIRE DRAWER—TRAINEE

SAVININKAS parduoda Oak Lawn 
apylinkėj aukšto mūrini namą. 
Tel. 499-0998 arba 424-5597.

• Platinimo vajaus proga, : 
pastangas, prašau jas riunŪn

Pavardė Ir vardai — ..........

IJETUVLS
DAŽYTOJAS

CLEANING/OFFICE

Office in Schiller Park has an im
mediate need for a person to do ge
neral cleaning of office. Approxi
mately 40 hours—day shift

Apply or call 678-1100
AIRWAY PRODUCTS CORP.

3801 Rose Schiller Park
An equal opportunity employer

Namai, lema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Tautinė Stovykla įvyks rugpjū
čio 13-26 d. Paxton, Mass. Iš 
Los Angeles ten vyksta šie 
skautai ir skautės: Algirdas Ba 
siulis, Jonas Bužėnas, Algirdas 
Leškys, Darius Mikėnas, Da
rius Prasauskas, Vytas Venc
kus, Vytenis Vilkas, Vilija But 
kytė, Audra Bužėnaitė, Ilona 
Bužėnaitė, Rita Čekanauskaitė, 
Audra Griniūtė, Indra Leškytė, 
Dalia Venckutė, Regina Vilkai
tė ir Inga Vizgirdaitėj stovyklą 
suplauks lietuviai ’skautai-tės 
iš Amerikos, Kanados, Euro
pos, Pietų Amerikos r Austra
lijos.

vėl tapo Naujienų 
užsisakydama jas 
metams. Ji kurį 
ligoninėje ir turėjo

Wood and metai 
per hr. minimum

TYPIST
for IMB Seiectrie composer. Expe 
rienced or will train. Busv art & pub 
locations studio. Park Ridge.

Call 823-4632

RECEPTIONIST TYPIST
Painting Contractor located on near 
North side needs uerson with good 
skills for receptionist w*ork. If you 
like a small office with a wide va
riety of interesting job duties, this 
iob will be perfect for vou. Good sa
lary, commensurate with experience. 
Many Benefits including free park
ing. Call 943-8585.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj am.

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 asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
Žaidimų kambariu, TV, telefonu tr kiteis moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 .premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos* ir'paskirstytos rude
nini ame Naujienų piknike. ' • :

LOCK COMPONY

St. 723-2400

IEŠKAU PIRKTI iš savininko nau
jesni 2 ar 3 miegamu bungalow ar
ba nedideli sklypą Marquette Parko 
ribose. Tel. 925-2009.

Išnuomuojama įvairiems 
parengimams buvusi Pakšto sa 
lė. Muzika sulig pageidavimų— 
Balio Pakšto ar kitų. Reikalui 
esant prašoma kreiptis: 3800 
So. California, tel. 247-0582 ar
ba 247-1804. (Pr.)

—Del visų rūšių- stogų dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KtELĄ,434-9655.

2 butu 9 m. senumo. 2 po 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.

10/^2 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

— Kpt. Laisvydas Baršauskas 
iš Mon t realiu paskirtas į mo 
dernių tankų dalinį Vakarų 
Vokietijoje. Jis yra baigęs Ka
ro mokylą Kingstone.

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

SALES BDLG. MATERIALS
Great opportunity in modern Home 
Center for man with building mate
rials background. Can lead to Man
ager. Immediate opening.

MR. POLAND, 344-0440
LUMBER CITY

D ft M 1 f 1 O 
65-48 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai S9t pusmečiui lutomobHte 
Liability apdraudimas penslninkama 

Kreipti!
A, LAURAITIS 

***& ASHLAND AVI.

MATRON
Immediate opening for part time 

Matron.
Applv in uerson:

PERSONNEL OFFICE

lietuvišką ipsudą tr Naujienų
pridedamai _______ doL_________

Experienced in production only. Re
ferences required. Guarantee and 

piece rate.
939 - 0922

RENTING IN GENERAL 
N u e m e a

HELP WANTED — MALk 
Darbininke Reikia

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

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.

RECEPTIONIST - TYPIST
Immediate opening for sharp respon 
sible person with good phone per
sonality and typing skills. Loop lo
cation. Good benefits. State Agency. 

Call 793-5472 Jackie 
An equal opportunity employer

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mlatto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose frelt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

— Illinois 
liepos 27 d. 
m? laimėjo 
Gold Strike 
19, 35, 22 ir 34

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

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 Su legaližko- 
mis formomis — $3.50.

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

Men experienced in lathe, mil, 
drills,etc., needed to make dies, 
jigs & fixtures for wire pro
ducts company. Overtime & 
fixtures for wire product com
pany. Overtime & full benefits, 
Phone for interview: 243-5940.

TOOL AND DIE
MAKER

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

756-1400 
Evengreen Plaza

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentes
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

CARSON PIRIE SCOT & COĮ Į 
9700 S. Western Ave.

Steady full times employment.
Ecellent benefits.
Apply in person

WILSON STEEL &
WIRE CO.

4840 Western Ave.
Chicago, Illinois

OPEN HOUSE
2 butai mūrinis, 4542 - S. Francisco, 
gražiai atremontuotas. Tuoj galima 
užimti. Žemi taksai, šeštadienį nuo 
12 iki 6 arba sekmadieni nuo 10—4. 

436-7878

$75 MĖNESIUI UŽ $200 BUTĄ
Labai .patrauklus 3 kambariu butas 
1-me aukšte. Labai gera apylinkė 
netoli ežero. Mokėsite tik $75 i mė
nesi ir dirbsite tik apie viena vai. 
kasdien 5 mažu “butu name. Nėra 
atlaikų - garbage, šildomas dujomis. 
Labai geras pasiūlymas apie namus 
suprantanbiam žmogui. Rekalingos 
rekomendacijos.

Teirautis angliškai.
Tel. 334-7037

LOCKSMITH 
with

G anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede________doL________________

kiečių Draugija, remdama lie- delegavo ją 
tuvišką spaudą, parėmė Nau
jienų leidimą ?25 auka, kuria 
atsiuntė per korespondentę 
Oną švirmickienę. Dėkui val
dybai ir visiems tos draugijos 
nariams.

— Brighton Parko Lietuvių 
'Namų Savininkų D-jos geguži- 
įnė įvyks sekmadienį, liepos 30 
d., Vyčių salėje-sodelyje, 2455 

1W. 47 St. Pradžia 1 vai. popiet, 
i Šokiams gros Ramonio orkest
ras. Visus kviečia atsilankyti.

Draugijos Valdyba

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

4612 S. Paulina St 
(Town ot Lake)

Dažo namus Iš lanko Jr S vidaus. 
Darbas garantuotu.

Skambinti YA 7-9107

Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir JJ 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 nepriklausomybes atstatymo ir visuotino lietuviškų reį. 
kalų renesanso.

B “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZE BRAZDZIONHE, 

PROGRAMOS VEDŽJA
J/ WOPA 1490 AM FriL at 9:30—10:00 p. nu

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—-10:00 f. m.
2646 W. 7\st Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

pertraukos 
skaitytoja, 
vieneriems 
laiką buvo 
sunkią operaciją. Draugės jai 
padeda pernešti nelengvas ligos 
pasek mes. Laba i sociali ir d rato 
giška Vincenta dabar apsarū-- 
pino lietuviška spauda* -seka lie 
tuvišką gyvenimą ir velija, kad 
vėl grįžtų lietuviška vienybė. 
Malūnu ją matyti skaitytojų są 
rašuose.

— Irena ir Kazys Aižmai, gy
venę Brighton ir Marquette 
Parko apylinkėse, žinomi ben
drųjų reikalų ir darbų bei spau 
dos rėmėjai, perėmė svetainę ir 
salę iš Balio Pakšto. Jie jau yra 
paruošę sales ir virtuvę vi
siems renginiams.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAtOVITTI OI FT PAKILI SIKYICI 
«•! W. 6Mi Chlc^a, IIL W4M. — T»L WA i-VXt 

Chlof*, HL WOt. — TaL 
V. YALANTINAI

NORIU išnuomoti 5-kių kambarių 
butą. 2 miegamieji antrame aukšte, 
suaugusiems, be vaikų ir be gyvuliu
kų Cicero apylinkėje. Skambinkite 
teL 652-6776.

SIUNTINIAI l LIETUVA 
MARDA N0REIKIEN1

ms Wert fttk St, Chicago, m W62f • TeL Wa 
waslrinkhmv rOšUr įvairių pradek 

MAISTAS Ii IL’ROPOS SAN DILIŲ.

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514

ftboll žaidėja. Jos linktinė lai
mėjo Illinois valstijos čempio
natą, gi visoje Amerikoje yra 
ketvirtoje vietoje. Lindos Jag
minaitės rinktinė yra 5-tos apy
linkės nugalėtoja.
— Jurgis Breivė, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas savanoris, 
mirė liepos 23 d. Cicero, III., 
sulaukęs 76 m. amžiaus. Liū-, 
lėti liko pusseserė Emilija In- 
suraitė. Palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

— Ponia K. Everlinas, gyv. 
Gulfport apylinkėje, St. Peters
burg, Fla., pakeitė buto adresų 
Keisdama, atsiuntė $5 auką, 
Dėkui.

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at-1 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

TOOL MAKER/MACHINIST
Excellent opportunity for tool maker/ 
machinist.Experienced working from 
blueprints. Must have 3 to 5 yrs. ex
perience on Bridgeport Grinders & 
Lathes Too rav. benefits overti
me available from this raoidly gro
wing manufacturer. 451-1100 for in
terview-.

FORT LOCK CORP.
3000 N. River Rd., River Grove

men req. $12-77 
plus 10 pd. holi

days $1.09 per hr. pd. vac. $1.80 hr. 
welfare and pension. Periodic cost of

PRESSMAN
Some printing experience in High 
School shop or trade school. Will 
train on AB Dick. 5 day wk. Air 
cond. shop. Good wages. Time and 

overtime. Profit sharing. Free 
hosp. ins. Paid lunch period.
NORTHWEST SUBURBS. 673-4646

—A. a. Adolfina Reikenienė, 
aviacijos pulk. Evaldo Reike- 
nio našlė, mirė Kanadoje. Lai
dojama šiandien, liepos 29 <L, 
Anapolio kapinėse. Liūdinti li
ko duktė Elvyra ir žentas Ba
lys Kronai, sūnus Bičardas su 
šeima. I laidotuves iš Čikagos 
išvyko Liudas ir Ona Kronai, 
taip pat daugelis cikagiecių.

C. & L.
615 E. 75th

at double time after 5 hrs. Exc. 
shop cond. Parking lot

PENTAGON PATTERN AND 
ENG. COMPANY

May Street Chicago
243-3505

— Regina R. Žymantaitė, New 
Yorko lietuvių visuomenės vei
kėja, gavo magistrės, laipsnį j 
Hunter kolegijoje. Ji paraš j 
diplominį darbą apie Lietuvių 
socialdemokratų partijos -----

Į IRON WORKERS
mę. Ji yra Dirvos korespondenj gatvės kampo, ant kalnelio po Experienced. Stair layout man, me 
lė Jungtinėse Tautose. Ameri- medžiais, Bus- šilti pietūs,

Chicagos Lietuviu SuvaĮ- kos Lietuvių Tautinė Sąjunga1 mie kepti pyragai 
Vliko tarybą. j gira. Prašome

kėdutes. Jei iš vakaro 
Šautų lietų, ruošiama 
neįvyks. (PI.)

4 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 priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45.000.

VALDIS

na_ chanic and welder.
Lava ir TITAN ORNAMENTAL IRON 

d WORKS. INC.
atsinešti save 2239 West 35th St Chicago.

prana-1 523-2347
šventė

EMBOSSER
for in grave stationary. Hand 
or automatic Will train.

Call 337-4800 
SPAULDING & COMPANY 

959 No. Michigan

Futbolo klubas Lituanica 
j^ip] 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 
pat gaisrininkai^veikatos sky
rius tikrins kraujo spaudimą.. 
Gros Vyt. Dargio “Vyčių erkes 
tras, bus gėrimų ir užkandžių. 
Visi kviečiami. Klubo svetainė 
yra 2614 W. 69 St. (Pr.)
— Senyva moteris norėtų gy

venti prie šeimos su pilnu išlai
kymu atskiram miegamaja
me. Siūlyti tel. 476-3803. (Pr.)
— Lietuvos Dukterų Draugija 
ruošia šeimyninę p.-šventę na
riams ir svečiams liepos 30 d. 
sekmadienį, 12 vai Marąuetk 
Parke prie Calrfdfnijos ir 71

k ' w




