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■ RUSAI NORI
TRYS BALIONU PERSKRIDO ATLANTĄ, 

IŠ AIRIJOS SKRENDA Į PRANCŪZIJĄ
AMERIKIEČIAI PATYS NETIKĖJO. KAD ORO SROVĖ TAIP 

LENGVAI JUOS NUNES AIRIJON

LIMERICK, Didž. Britanija
— Tns nuotykių ieškotojai 
amerikiečiai trečiadienio va 
karą balionu perskrido Atlan
tą, pasiekė Airijos pakraštį 
užmezgė radijo ryšį ir traukia 
tiesiai į pietus. Ketvirtadienj 
jie tikisi praskristi visą Airiją, 
paliks Londoną ir patrauks 
tiesia į Prancūziją. Kietvirta. 
dienio vakare balionu skren. 
dantieji amerikiečiai jau pa
siekė Prancūzijos pakraščius 
ir skrenda į krašto vidų. Visi 
3 nuotykių ieškotojai jau rado 
būdą susižinoti su savo šeimo
mis ir jbms pranešti, kad pa
siekė Airiją ir leidžiasi tiesiai 
į Prancūziją.
Sumušė kelis skridimo rekor

Trys New Mexico nuotykių 
ieškotojai, pakilę savo balionu 

v. ;>‘DoubIe Eagl IP pakilo ir pęr 
r : 116 valandų praskrido visą 

šiaurės Atlantą. Iš Bedfordo 
j Mass,,, jie praskrido 2.7(MLmy.

lių, ^pasiekdami nedidelį Li
merick miestelį pačioje Airi
jos ^šiaurėje. Amerikiečių val
domas, balionas skrido nepap
rastai tiesia linija. Kili balio
nai buvo mėtomi iš šiaurės į 
pietus, keliami į viršų ir mė‘ 
tomi į apačią, tuo tarpu sis vi
są laiką skrido tiesiai,.nesivar vadų

James Ray nenušovęs 
Kingo

WASHINGTON, D. C. — Ja
mes A. Ray, dešimtį metų pra
sėdėjęs kalėjime už juodžių va
do Dr. Martin Luther King Jr, 
nušovimą, praeitą trečiadienį 
pareiškė kongreso komitetui, 
kad jis nenušovęs Kingo. Jo ma 
šina buvo pagedusi ir nuvežta 
į garažą. Jis nuėjęs mašinos at
siimti. kai užgirdęs apie Kingo 
nušovimą.' Vietoj grįžti į savo 
kambarius, jis sėdęs į pataisytą 
automobilį ir išvažiavęs. Jis jau 
buvęs Tennesse valstijoje, kai 
užgirdęs radijos pranešimus apie 
Kingo nušovimą. Ray pareiškęs, 
kad nužudymo reikalus tvarkęs 
vyras, kuris jam buvo žinomas 
“Baul” vardlu. Ray tvirtinąs, 
kad jo advokatas visą reikalą 
taip supynęs, kad pataręs jam 
prisipažinti ir likti gyvam. Ad
vokatas bijojo, kad jį nesusau- 
dytų; ’ J. ;•
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Keliautojas Vladas Rasčiauskas į Sibirą skrido lėktuvais, važiavo traukiniais ir laivais, 
kančianie straipsnyje jis aprašys Baikalą. Paveksle matome keliautoją prie traukinio, kuris 
lias dienas ir naktis vežė Baikalo — Nachodkos geležinkeliais.
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Kas valdys Vokietija 
po šimto metų?

BONA, Vokietija. — Vokieti- .

TRUMPAI IŠ VISUR

- jos mokslininkai ir ateities spė- į .

— Indonezijoje dar yra. daug 
politinių kalinių, kurių per ne
apsižiūrėjimą pateko į komunis 
tų ruoštą, perversmą? Vadai su
kilėliai ' suimti ir sušaudyti, p 
kareiviai tebesėdi kalėjimuose, 
nes jie nesiryžo šaudyti sukilu-

į

tydamas ir nekildamas aukš
tyn ir žemyn. Balione skrido 
44 metų amžiaus Maxie Ander 
son, 39 metų amžiaus Ben Ab
ruzzi o ir 31 metų Larry New
man.

— Teroristus teisme- gynusi 
jauna vokiečių teisininkė Kris
tina Berster prašo JAVTeisti jai 
apsigyventi Amerikoje politinės 
emigrantės teisėmis. Ji nelega
liai įvažiavo į JAV iš Kanados.

Niksonas aplanke s ano anūkę

ST. CLEMENTE, Cal. — Bu
vęs prezidentas Niksonas, pa

jikai yra labai susirūpinę, kas 
valdys Vokietiją po šimto me
tų. Vokiečiai prieina įsitikinimo, 
kad patys vokiečiai Vokietijos 
nevaldys, kaip jos nevaldo šian 
dien. Hitleris norėjo įsteigti tū
kstančio metų reichą, bet jis vi
sai susilpnino vokiečių jėgas, 
šiandieną yra dvi Vokietijos, 

-kurios savarankiškai negali gy- 
vuo.ti Rytų Vokietiją valdo ru
sai, o Vakarų Vokietija be ame
rikiečių pagalbos nebus nepri
klausoma. Blogiausia, kad abie
jose Vokieti jose gema vis ma
žesnis vokiečių skaičius. Be ka
ro dabartinė Vokietijos padėtis 
vargu pasikels, o karas gali vo
kiečiams dar labiau pakenkti.

— Pranešimai iš Filipinų salų 
sako,. .kad dvyliktas žaidimas 
tarp Karpovo ir Korčnojaus ga
li pasibaigti lygiomis, persvaros 
nesimato.

Jie apskaičiuoja, kad vėjas 
juos nuneš apie 50 mylių į va
karus nuo Londono, apie pie
tus perneš per kanalą, o vaka
re jau pasieks Prancūzijos pa
kraščius. Jie visą laiką palai
ko radijo kontaktą su kėlioj tyręs, kad jo duktė Julia pa 
mis radijo stotimis. Klausyto-* gimdė 9 svarų sveiką mergai 
jams papasakoja, kaip jiemshę, kurią pavadino Jeannie, ne
sek ėsi skristi savo sidabro n 
juodos spalvos balionu.

iškentė ir nuvyko į ligoninę 
savo anūkės aplankyti. Ten jis 
rado savo žentą David Eisen- 
hovverį. septynių amatų meiste 
rį, padėjusį slaugėms atlikt’ 
sunkų darbą. Prezidentas pa 
tenkintas, kad ne tik anūkė 

licininkams paleisti įkaitus, atiJbet ir duktė sveikos ir gerai 1 . • • 1 1 • .v v. - - ! . ...

— Meras Bilandic pasikalbė* 
jo su vokiečių konsulatan įsib
rovusiais kroatais, bet svariais; 
argumentais padėjo dviem po-j 
licininkams naleisfi iknihic qH I 
duoti ginklus ir išvažiuoti į per Į jaučiasi, 
licijos centrą..

Penktadienį, šių metų liepos, 
dieną, dienraštis neišėjo 

Naujienų Administracija.

KALENDORfiLIS
Rugpiūčio 19: Namadija, 

nas Eudes, šviesuolė, Vilija Dau į 
gviliSy Astys. Rugpiūčio 20: Fi- į 
liberta, Bernardas, Neringa, Pu- ’ 
tinas, Tolvinas

Saulė teka 6;02 leidžias 7;4« 
Ne toks karšttas, gali lytai. Į

Jo-

A. ATOnkmuk

Prezidentas imasi priemo
nių doleriui stiprinti

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Carteris, pasitaręs su 
finansų sekretorių, nutarė imtis 
priemonių doleriui sustiprinti. 
Jis nepatenkintas pranešimais, 
kad kiekvieną dieną dolerio ver 
fe krintanti, o vyriausybė nega 
linti imtis jokių priemonių jam 
sustiprinti. Prezidentas nepaten 
kintas ir Rezervų Banko imto
mis priemonėmis. Prezidentui 
atrodo, kad tos priemonės pri
valo būti griežtesnės ir stiprės- 
nes.

SPRINGFIELD, UI. — Dar
bo arbitras nusprendė, kad Ili- 
nois valdžios tarnautojai turi 
pagrindą gauti algos priedą po 
$40 kas mėnesį, pradedant nuo 
šių fiskalinių metų pradžios. 
Tas pakėlimas kaštuos valstijai 
$56.6 milijonus.

— Kinijos kardinolas Yu Pin 
mirė Romoje. Popiežiaus laido
tuvių metu jis tiek susijaudino, 
kad negalėjo dalyvauti laidotu
vių iškilmėse. Jam buvo paruoš
ta kėdė, iš kurios jis galėjo ste
bėti laidotuves. Kinijos kardino 
las buvo T? moty ameiaui.

TARE
PASIRAŠYS PREKYBOS SUTARTIS SU 

RUMUNIJA IR JUGOSLAVIJA
BUKARrSTO MIESTO CENTRE HUA ŠOKO KARTU SU 

DEŠIMČIA. TŪKSTANČIU RUMUMŲ ŠOKĖJŲ

BUKAREŠTAS, Rumunija. - 
Trečiadienį Kinijos komunistų 
partijos centro komiteto pirmi
ninkas Hua Kuofengas atskrido 
Į Bukareštą’ kur aerodrome jį 
pasitiko premjeras Nicolas Ce
ausescu. Abu partijos vadai pa 
sisveikino, apsikabino. iŠsibir 
čiav::-. o vėliau atvirame auto
mobilyje abu nuvažiavo į mie
sto centrą.

Pagrindinės gatvės buvo pil
nos įvairaus amžiaus rumunų, 
kurie pravažiuojantiems parti
jos vadams šaukė—‘Hua, Hua!’

— Rusija nori valdyti visą 
pasaulį, — vakare suruoštame 
bankete pareiškė Kinijos prem 
jeras ir komunistų partijos pir 
mininkas Hua Kuofengas. — 
Negalime leisti.kad galingosios 
valstybės valdytų visą pasaulį. 
Mažos tautos ir valstybės taip 
pat turi teisę gyventi ir savo 
reikalus tvarkyti....

— Azijoje, Afrikoje, Lotynų 
Amerikoje ir Europoje impe 
rializmas ir hegemonizmas tie* 
šią- savo rankas^ kad galėtų Įsi
brauti, palaužti atsparumą ir 
užpulti silpnesnes ylstybes ir 
primesti joms savo valią, — pa 
reiškė bankete 
Premjero Hua 
škimas turėjo 
rui Ceausescu,
veda kovą su maskviniais.

Kai premjeras Hua ir prezi
dentas Ceausescu pasiekė savi
valdybės Laimėjimų aikštę, vie 
nas jaunuolis rumunas, prik
lausąs komunistinei organizaci 
jai, priėjo prie Hua Kuofengo 
ir užkabino jam jaunuolių ske
petaitę ant kaklo. Mergaitė jam 
prisegė gėlių.

Hua nesitikėjo, kad jauni
mas bus toks mandagus ir pa
gerbs jiems nepažįstamą žmo
gų. Jis pats išlipo iš mašinos, 
pakėlė mergaitę ir ją pabučia
vo. Tą patį jis padarė ir su ber
niuku.

Asmens sargai buvo linko pa 
tarti Hua Kuofengui vėl lipti į 
mašiną, bet jis nenorėjo. Minia 
jam atrodė tokia drauginga, 
kad saugumas jam visai nebe-

keli 
bet 
de- 
dar

Prezidentas nemažina katėje 
m o bausmės

WASHINGTON. D C. — Pre
zidentas Carteris atsisakė ma 
žinti kalėjimo bausmę Wa
tergate bylos dalyviam*/, sėdiri 
tiems įvairiuose kalėjimuose^ 
Savo bausmes jau baigė 
Watergate bylos dalyviai, 
policininkai, įsiveržusieji į 
mokratų partijos centrą,
tebdlaikonij kalėjime. Keturi 
policininkai, kuriems Howard 
Hunt ir Gordon Liddv isakė 
pasiruošti, įsibrauti ; vidų k 
laužyti užraktus, dar tebesėdi. 
Prezidentas žino, kad komisi
ja bausmėms trumpinti tyrinę 
ja kiekvieno nusikaltėb’o baus
mės laiką, todėl jis pats as
meniškai nenori kištis. Prezi
dentas mano, kad komisija ga
lės visą klausimą tvarkyti iki 
galo.

Prisaikdintas naujas 
dominikonu ^rezidentas

SANTO DOMINGO, Domini- 
,konų respublika. — .Trečiadienį 
buvo prisaikdintas naujai išrink 
tas Dominikonų Respublikos pre 
zidentas Antonio Guzman. Pra 
džioje manyta, kad kariuomenės 
daliniai neleis naujam preziden 
tui perimti pareigų, bet pasku
tiniu metu buvęs prezidentas ir 
karo vadovybė nutarė leisti nau
jai išrinktam tvarkingai prisiek 
ti vykdyti konstitucija ir eiti pa 
reigas. Kad visos ceremonijos 
būtu iškilmingesnės, pats Vals
tybės sekretorius Cyrus R. Van
ce nuskrido į Santo Domingo ir 

.•priesaikos ceremonijose atstovą

-— Paskelbti statistikos duo
menys rodo, kacf Atnerikoje la 
bai neturtingų žmonių skaičius 
sumažėjo.

— Mirus Kinijos kardinolui 
Yu Pin. dabar naują popiežių 
rinks 111 kardinolų. Tiktai Vidu 
ramžiais toks didelis kardinolų 
skaičius rinko popiežių.

— Norvegijos vyriausybė pas
kelbė 12 draustinių, 
laisvai gyvena reti

— Saudi karališkai _____ ____
kitiems turtuoliams vokiečiai ,f vo JAV prezidentą. Naujas pre- 
velka į Saudi Arabijos pakraš-! ridentas prižadėjo perduoti pre 
čius didelius šiaurės Atlanto le 
do gabalus, kad turtiuoliai galė
tų ’atsigerti sveiko ir šalto van
dens.

Hua Kuofengas. 
padarytas parei 

patikti premje- 
kuris jau seniai

kuriuose 
žvėreliai

šeimai ir

— Korsikos salos gyventojai 
kelia balsą apie reikalą atsiskirj 
ti nuo Prancūzijos ir savo reika
lus tvarkyti savarankiškai.

— Prieš sovietų invaziją Es
tijoje buvo 1.400,000 gyventojų. 
Sovietų policija ir kolonistai iš
stūmė iš Estijos daugumą. Kraš 
te teliko tiktai 300.000 estų.

WASHINGTON. — Doleris 
dar ir dar kartą krito žemiau 
aplink pasaulį: Tokio doleris —? 
181.80 jenų .’(pirmadienį, t. y. 
diena anksčiau buvo 184.8225 je 
nos). Frankforte, V. Vokietijoj 
$1.9460. Dondone svaras $19740.

— Prezidentas Niksonas pa
reiškė, kad jis galėsiąs pradėti 
mokėti savo advokatams skolas. 
Jo knygą žmonės noriai perka.

— Teisėjas James A. Dooley 
paliko 9,850.000 dolerių vertės 
įvairaus turto.

— Illinois prokuroras Scott 
tvirtina, jog negalima versti ato 
mo skaldymo atmatų Ziono apy
linkėje.

— Prokuratūra traukia teis
man 111 “mokslininkų”, kuris iš- 
sinešiojo vienos bažnytėlės svar 
bfus tyrinėjimo apamtua.

ridento pareigas daugiausia bal 
su gavusiam kandidatui. Trečia
dienį buvo prisaikdintas 77-tas 
Dominikonų respublikos prezi- j 
dentas.

POLICIJA ĮTIKINO 
KROATUS PASIDUOTI

CHICAGA, UI. — Chicagos 
policijai pavyko įtikinti vokie
čių konsudatą įsivržusius kran
tus nežudyti įkaitų atiduoti gink 
lūs. Du kroatai buvo pasiryžę 
per Chicagos vokiečių konsulą 
priversti Vokietijos vyriausybę 
neišduoti Tito policijai už lais
vę kovojusio kroato. Kroatų kil
mės Chivagos policininkai įtiki
no abu įsibrovėlius nežudyti 
įkaitų ir atiduoti. Chicagos me
ras buvo vokiečių konsulate ir 
padėjo policijai įtikinti įsibrovė 
liūs nevartoti prievartos. Veiks
mai Chicagoje neturės jokios 
įtakos į Vokietijos vyriausybę.

jnoCrohq

WASHINGTON. — Senatas 
antradienį patvirtino leidimą 

• teikti iki $500 mokesčių kredito 
kolegijoms apmokėti už moks
lą. bet tik kolegijoms, ne priva
čioms arba sekundarinėms mo
kykloms.

— Keli juodžių vadai reika
lauja dar kartą ištirti Martin 
Luther King Jr. nužudymo ap
linkybes. Jie yra įsitikinę, kad 
keli asmenys dalyvavo pasikė
sinime, o nė vienas savo įsiti
kinimams neturi duomenų.

Kinijos premjeras ir partijos 
pirmininkas Hua Kuofengas

— Japosijos ir Kinijos sutar-| Rumunijoje tariasi su Ceauses- 
ties pasirašymas labai nepatin- cu, o vėliau vyks į Jugoslaviją 
ka aovieėų maršalams. ir nsą savaitę tarsis su Tito.ir vįsą savaitę tarsis su Tito.

rūpėjo.
Rumunų žinių agentūra skel

bia kad Kinijos įtakingiausią 
komunistą Bukarešte pasitiko 
apie 100,000 rumunų, o miesto 
aikštėje tikrai jo laukė apie 20,- 
000 jaunimo ir mužikų, pasiruo
šusių šokti ir dainuoti. Pats 
premjeras Ceausescu sudarė 
pirmą ratelį ir pradėjo šokti, į- 
traukdamas į ratelį ir patį Kuo- 
fengą. Kiniečiai nešoka, bet 
Hua, matyt, gali kojas nakilo- 
ti kartu su šokančiomis ir dai
nuojančiomis ramunėmis.

Hua pasakė svarbia politinė 
kalbą. Ji buvo nukreipta prieš 
Sovietų Sąjungą. Pikčiausia, 
kad ji buvo pasakyta pačioje 
Rusijos panosėje.

Praeitą savaitę Kinija pasira
šė draugingumo sutartį su Ja
ponija. savaitės pabaigoj’e 
pasiv''*”s kelis susitarimus su 
komunistine Rumunija.

Sovietų Sąjungai labai nepa
tiko susitarimas su Japonija, 
Rusai aiškina, kad susitarimas 
su japonais nukreiptas prieš 
Sovietų Sąjungą. Rusams nepa
tiks ir susitarimas su Rumuni
ja-

Ateinančios savaitės pradžio
je Hua Kuofengas skenda į Ju
goslaviją. Ten jis planuoja pra
leisti ištisą savaitę, aptarti ūkio 
reikalus ir pasirašyti prekybos 
susitarimus. Hua mano, kad iš 
Tito jis galės daug pasimokyti, 
nes Jugoslavijos diktatorius la
bai gerai pažįsta sovietų va
dus.



Magaryčiut

ba

fne-

Galingam visakos silpnasis kaitas: 
fciai tiesai pavyzdžių istorijoje daug rasim, 
Bet mes istorijos nerašom, 
O štai dėl to ką pasakėčios kalba.

Jos neskaito dr. Adomavičiaus patarimų ir apkalba praei 
nancius. ,

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėete RIMAS NERIMĄ VIčIUS

Nereikėjo daryti perversme

Austrijos* sostinėje Vienoje 
tarp diplomatų kursuoja toks 
anekdotas:

Leonidas Brežnevas pagaliau 
laimingai pasimirė ir dausose su 
sitiko carą Nikalojų. Pasisveiki-

bebaigiant lūpas dažyti, jis pra
dėjo kalbėti su pozuojančiu po
nu: — Ką tu, bičiuli, manai apie 
Striptizą? šarap! sakau, netrug 
dykit man darbo. Piešiamo po
no dar nevisai užbaigta vienai 
akis mirktelėjo pozuojančiam j 
ponui. Mano pieštas portretas!

nūs, tar jų įvyko toks dialogas,: buvo kaip gyvas, net pradėjo
kurį pradėjo caras:

— Ar tu buvai visagalis rusų 
valdovas?

— Taip, draugas care.
— Kaip dabar žemės ūkis? Ar 

vis tebėra blogi derliai?
— Taip, draugas care.
—?, Ar tebelaikote griežtoj e 

priežiūroje totorius, ukrainie
čius: ir , kitus, dabąr priklausan
čius- močiutei' Rusi j ai ?

—- Taip, draugas care.
— O kaip pramonė? Ar 

dar atsilikus nuo vokiečių?
—4 Taip, draugas Care.
— O kokia dabar yra degtinė? 

Ar vis dar fėbfera' 4CT laipsnių?
—-7-Ne. draugas care. Dabar ji 

y ra 543 laipsniui 1 S -■ l ’ -
—f Tai jūs mane nuvėrtete tik*’ 

dėl tų trijų laipsnių?...
Išsiblaškęs profesorius

—•* Operacijai viskas paruoš
ta, o paciento vis dar nėra, — 
sakė operacinės vedėja pasinio 
šiušiam operuoti profesoriui. Jis 
atsakė:. _

—Lį’įu hiek^'Pfadėslmė ope
raciją be jo...

f: Tėvu dialogas

— Mūsų Zosytei visai nėra 
reikalo skubėti su vedybomis. 
Ji dar turi daug laiko ir galės 
geresnių pasirinkti. — sakė tė
vas. Motina jam- atsakė:

— Ir aš jauna būdama taip 
galvojau, o kas iš to laukimo 
sitiko?.

Melagių klubo varžybos

Pirmasis melagis. — Kai 
piešiau vieno pono portretą, jau

kalbėti.

vis

at-

—Antrasis melagis: — Kai aš 
meškeriojau Floridos balose, žu
vys kibo ant kabliuko* tik spėk 
traukti. Bet, va, krokodilas tuoj 
kapt už žuvies ir praryja. Vis 
taip rijo mano pagautas žuvę-J 
les, kad aš perpykau. Griebiau? 
tą nevidoną už nasrų ir perplė-j 
šiau nuo galvos iki uodegos..

Tretysis melagis: — Kokias 
čia butaforijas pasakojate! Kai 
aš skaldžiau akmenis carui ant 
plento, buvo labai šalta žiema, 
žiūriu, ateina mažas žmogelis ba
sas ir beveik nuogas. Ant laz-! 
dėlės pasikabinęs nedidelį ryšu 
lėlį Priėjo prie manęs ir sako: 
Padėk Dieve! Kai aš nueisiu, 
paskui mane važiuos Liuciperis 
su ugniniu vežimu. Tada bus pa 
šaulio galas Aš paklausiau ba- 
sakojį žmogelį: — Ar tau nešal
ta basam vaikščioti? Jis atsakė, 
kad šiandien labai karšta diena, 
o sniegas ir ledas kojas šildo...

Pirmasis melagis laimėjo var
žybas.

Don Pilotas

Baltruvienė

Baltruvienė, pavargėlė žmone 
lė, susimislijo per prekystę (ku- 
pezystę) pralobti. Ji nusipirko 
puodynę pieno, neszė į miestą, 
ir tokias rokundas savo galvoje 
vedė: pardavusi pieną, nusipirk 
siu tris deszimtis kiauszinių,
ant tų patupdysiu visztą, susi- kampo Moterų išlaisvinimo or- 
lauksiu trisdeszimtis visztukų; 
tuos parduosiu po auksiną, gau
siu penkis dorielius; už tuos nu

Ėriukas karštą dieną prie upelio gėrė;
Likimas betgi taip jau svėrė. 
Be to, nelaimei dar- nutikt reikėjo, 
Kad netoli išalkęs Vilkas slampinėjo; 
Ėriuką jis pamatęs, veržiasi prie lobio, 
T ačiau, kad pasiteisintų dėl šito grobio, 
Kad grobio bylą teisiškai pagrįstų, 
Jis rėkia: “Kaip, akiplėša, gali tu drįsti 
čia drumsti snukio purvino gaurais 
Gėrimą mano skaidrųjį 
Maišyčiams jį 
Su smėliu ir maurais. 
Už darbą šį bjauriausią 
Aš galvą tau nurausiu?’ — 
Pranešti drįsiu ir paaiškinti turiu, 
Kad pasroviu už šimto žingsnių aš geriu. 
Be pagrindo čia Jo šviesybė įsižeistų: 
Gėrimo jūsų drumsti niekaip negalėjau”, — 
“Todėl aš melą čia kalbėjau! 
Tai niekšas! Matėt kas dar tokį padarė? 
Atsimenu, prieš praeitą dar vasarą * 
Kažkaip tu man įsipykai. 
Nepamiršau bičiuli! — kaltas palikai” — 
“Susimylėk! Kai aš gimiau, nėra dar metų, — 
Ėriukas sako. “Tavo brolis bus tų metų’\ — 
“Aš brolių neturiu?’ — 
“Tai svotas arba svainis! Tau pabrėžt turiu. 
Ir kas gi pagaliau visus jus suminės, 
žodžiu, tai vienas jūsų giminės. 
Jūs patys, jūsų šunys 
Ir jūsų piemenys, 
Visi jūs geidžiate skriaudos, 
Ir, jeigu galit, kenkia t visados, 
Man kenkti nei vienam neleisiu,
Bet su tavim už jų kaltes aš atsiteisiu”. —
“Aš kuo gi kaltas aš?”—“Tylėk, gana jau dėste?’! 
Pakaks tavas kaltes skaičiuoti,—sako* Vilkas,—

Tu kaltas tuo jau, noriu kad š ėsti”.
Pasakė ir Ėriuką miškan jis nuvilko.

Krylovas, rašydamas šią pasakėčią savo
Nė'nesapnavo, .... ................-— -------------

Kad jo tautiečiai bus tais vilkais
Ir apgvaikais

(Krylovas, 100 Pasakėčių, vertė Jonas Valaitis, 219 psl., 
kaina $4, gaunama Naujienose).

pirksiu karvutę, o per du-tris 
metus
szimtus dorieliu, nupirksiu na
mus, ir busiu gaspadinė! ponie 
busiu, o tarnaitės man klonio- 
sis rankas bucziuos.

uždirbsiu du arba tris

Kad teip mislijo. isz netyczių 
paslydo, puodas susikūlė, pienu- 
tis pasiliejo ir Baltruvienės vi
sas turtas isznyko.

Teip daugis neiszmintingų žmo 
nių džiovina savo smegenis apie 
tai, kaip ant svieto pralobti ir 
viliojasi tuszczeis niekais kurie 
niekados būti negali.

Iš Pamokslai Iszminties ir Tei 
sybės, 1906 m. 3-ios laidos).

Išsilaisvinusiu mitinge

St. Louis mieste ant gatvės

ganizacija turėjo savo susirin
kimą. Pro šalį ėjo jauna pora, 
meiliai apkabinusi vienas kitą 
per pusiauji.

— Pasisaugok! Bėk, kol dar 
nevėlu. Jis tik nori pasinaudoti 
tavo kūnu, — šaukė susirinkimo 
pirmininkė. Mergaitė jai atsakė:

— Aš taip pat taip manau. Jis 
labai gerai žino, kad aš pinigu 
neturiu.

žmonos pareigos

Mr. Jones ir jo sekretorė at
vyko į konvenciją. Viešbutyje 
tebuvo likęs tik vienas kamba-- 
rys su dviguba lova. Viešbučio 
tarnautojas jiems aiškino, kad 
jie gali lovą padalinti į dvi da
lis specialiu įtaisu. Sekretorė da 
vė sutikimo ženklą ir jie pa
ėmė tą kambarį Kadangi kelio
nėje buvo išvargę, tai nuėjo į tą 
kambarį ir atsigulę užmigo.

Vidunaktį sekretorė atsibudo, 
nes jai buvo peršalta prie atvi
ro lango. Ji pažadino Mr. Jones— Yra aišku, kad vagys buvo laivai gudrūs ir naudojo ge 

rus nietedus. Tai rodo, kad mano įstaigos tarnautojai nedaly-^r prašė uždaryti langą, 
vavo šioje vagystėje. .. — Ar tu nenorėtum šiannakt 

pabūti Mr>. Jone®, — klausė jos

♦Kad negauti elektrinio smū 
gio patariama mažiau vartoti 
elektros, o gaunamą elektros są 
skaitą atidaryti labai pamažu.

Modernių laikų posakiai: 1) 
Kas garsiai tuokiasi, tas tyliai 
skiriasi. 2) Vyras kaip šuo: juo 
šeimoje trumpiau pririštas, tuo 
piktesnis. 3) Meiluže ir protu 
nereikia nei girtis, nei peiktis: 
turi ar neturi — tylėk. 4) Tik 
permažai ir perdaug apmokami 
neskuba į darbą. 5) Sunkiausia 
įrodyti asilui, kad jis neprotin
gai elgiasi. 6) Malonumas kaip 
ir draudimas: juo esi senesnis, 
tuo brangiau moki. 7) Geras kai 
mynas, kuris triukšmauja, kai 
tu triukšmauji
♦ Vienas stebėjosį iš kur mo

tinos išmoksta visų tų dalykų, 
kuriuos sako savo dūkiams 
daryti?

♦ Nesarbu, koks menkas 
vo žodynas, bet jo užtenka
sakyti daugelį dalykų, dėl kurių 
vėliau gailiesi.

pa-

♦ Jau ir pražilau, bet vis ne
galiu suprasti, kodėl uošvienę 
taip nepalankiai vedusieji vy
rai pasitinka. Uošvienė yra dūk 
ros motina. Ji savo dukrą isau 
gino. Taigi jai rūpi dukros gy
venimas. Ji nori žinoti, kad vy-

♦ Atėjau į psichiatrinę ligoni 
nę aplankyti savo kaimyno. Vos 
į vidų įėjus, mane pasitiko žmo 
gelis ir sako: — Dar vienas dur 
nius atėjo...

♦ Išgėrus magaryčias, reikia

Muzikantai,
Neškit dūdas ir bandūras, 
Bėkit greitai — 
Griūva mūras...
Tiktai laiką gaišinau, 
Televizą gadinau — 
Iš piktumo pasiutau, 
Ėmiau knygą ir skaitau.

Don Pilotas

— Jis nėra akrobatas, tik vietoje pieno jam duoda “milk
shake. v

bosas. Per vieno
— Kodėl ne. Aš labai nore-j ėjo vieškelis, 

čiau, — atsakė jam sekretorė.
— Tai užsidaryk langą patį

— pasakė jai Mr. Jones.
A. Tretininkas pas indėnus

Antanas Tretininkas, atvykęs 
iš Žemaitijos į Ameriką, norėjo 
susipažinti su indėnų gyvenimu 
it tuo tikslu nuėjo į jų rezervą^ 
tą. Jis pamatė seną indėnę, vėl 
kančią didžiulį glėbį sausų ša
kų, tuo tarpu jos vyras jojo ša- 
ie jos ant riebaus arklio.

— Kodėl tu nepadedi savo žmo 
nai: ji turi eiti pėsčia ir dar neš 
ti sunkią naštą, o pats joji ant 
arklio? — sakė jam Antanas 
Tretininkas. Indėnas jam šaltai 
atsakė:

ūkininko laukus 
Motoristai savo 

I greitu važiavimu vis gąsdydavo 
J ūkininko gyvulius. Ūkininkas vis 
dėdavo prie kelio saugaus vaira
vimo šūkius, bet jie nieko negel 
bėjo. Pagaliau jis surado gerą 
užrašą, kuris sulaikė motoristus 
nuo greito važiavimo. Lentoje 
jis užrašė:

— Nudistų vasaros stovykla.

Pagal seną lietuvišką sapnininką
ANTIKRISTAS yra negeras ženklas ir reikia laukti atei

nančių pavojų. Jį pergalėti reiškia išvengti pavojų.
ANTAKIAI juodi ir vešlūs reiškia gerą pasisekimą.
ANTĮ matyti ženklina apkalbas, išjuokimus, rhelagingUs pra 

nešimus, šaudyti laukines antis — pergalę ir naudą, sugauti 
antį reiškia nugalėti netiesos skelbėjus

APAŠTALĄ sapne matyti — sulauksi gerą naujieną.
APSIVALYMAS nuo nuodėmių — ką nors sugėdinsi ar

pais gėdą apturėti.

APELSINĄ valgyti arba matyti — turėsi rūpesčių ir šir
dies skausmo..

APGAUTI ką nors sapne reiškia priešingai jgyvenime: 
velyti gero.

BŪTI APGAUTAM — reiškia įsigyti ištikimą draugą.

APKURSTI — gausi liūdną žinią.

APLEISTU BŪTI — ženklina laimę ir džiaugsmą. Apleisti ; 
savo namą reiškia būsi turtingas ir visi reikalai klostysis pa
gal tavo; norą.

APLOŠTI ką nors kortomis — saugokis, kad tave kas ne- 
aploštų ar neapgautų.

APSIVESTI sapne — reiškia ateinančią laimę ir džiaug* r 
sma. * ? ’ • ■

APSIAUSTU nauju dėvėti — reiškia įvairius nemalonu
mus, o jei jis perdidelis — tai saugotis neramumų,- jei siau- • • 
ras— ligos. Auksinis apsiaustas ar švarkas reiškia didėlę gar
bė. Maudytis su švarku blogai: tau nesiseks meilėje Dėvėti ‘ 
paauksuotus drabužius turtingiems reiškia garbę,, o neturtin
giems ir ligoninis mirtį taip pat juodi ..drabužiai.; turtinėms.. 
gerai, o neturtingiems dar didesnis vargas. Dėvėti, yogtais .drar/ 
bužiais reiškia pasisekimą įr^ linksmybes^ J^ū1į.^jWskiūm. v— 
saugokis paniekinimo ir užgauliojimų^

APYNIAI reiškia meilę ir Inciulys^rxMaiytl^Lpyiiius prie i

I i

I
I
It
1

trokšta. rO A

APVOGTU būti žcmkliiia, kad.^prsxasi..gerą.vidraBgą ar
draugę. į T „-rcHLrii a

jau 
Jh 3 [rau-

— jAš joju, nes turiu arklį, o 
ji jo neturi.

Moderni pasakėte

+ Literatūros avangardo šta
bas aiškina senosios ir naujosios 
moralės etapus. Girdi jeigu jau 
“Striptizą’’ reikia sudeginti, tai 
taip pat ir lietuvių liaudies dai
nas apie rūtas reikia mesti į 
ugnį. Aš manau, kad koks ne
raliuotas dailininkas nutapytų 
“Striptizo” stakles ir jose gulin
čią nuogą moteriškę nepadorio
je pozoje, tai jokia meno gale
rija nekabintų ant sienos, nevel 
tui sakoma* kad geras paveiks
las atstoja 1000 žodžių.

r

i

laimėk

gyvenimą ir
ne*

Netikėtas svečias: “Aš tik dabar visai nesenai sapnavau-ir 
sapne girdėjau mane šaukiant”.. . .. . > *

* ttlurday. August 19, 1978

praeina.
gus
nigų, arbatą-gerti^44-3gerai>E'gj6ve®ža;r.at4.U’3ą w Ui

ARELIS, skraidąs ^p^dai^ė^isj LeišMiaA^g^s

areštuotu reiškia apkalbas ir moderniškas pinklės. Jei, šapna 
vai, kad ištrūkai -iš p$Hcijos£ tai dilelės

* *

ARFA yra tvirtybfe ir laimės
fa — nereikalingas, b^rasni

aaimės.T

ARKA yra negeras sapnas. Būti arkoje reiškia neturtą, 
įeiti į ją — atsidursi pavojuje, o išeiti iš jos reiškia tufeti 
džiaugsma ir laimę. 5^

- ; -ARKLYS reiškia sunkų daiLą^-Pašibain<į 
kiniu arkliu reiškia pergalėsi savo Jinešus^Sėdėti ant didelio 
arklio arba be balno joti reiškia artiūia lafitife; Jėi škęstš, tai 
saugokis nelaimės savo namuose. Baltas ir bėras arklys aihe- 
ša laimę. Arklys be kamanų — džiaugsmas mūsų priešams. 
Jei arklys ateina prie tavo rankų, tdi jis atneša laimę, 
dvėsęs arklys yra nelaimė. Matyti piktą Rai
džios žmonių ir mokesčių inspektoriaus. 
liūs apnuoti yra gerai.

ARIMAS laukb neša laimę, matyti ariančuis vftia į gerą 
isekimų pasisekimą, pačiam arti reiškia reikės sunkiu diffctb 
bet bus daug džiaugsmo darbo vaisiais. Arli Janebiš — gėtas 
ženklas, tik turėti daugiau vargo. Matyti drtoją ženklini Viltį 
o prie namų — turtą.

ėti lau-
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tik vienybėje galybė

DETROIT. MICH.
J

/* Per aspera .ad astra — per

£

yfięsa, išreikšta lotynų priežo- 
'.Rodyje

>/ Dė^ą vieningo, darnaus visu! 
ėveikėjy darbo įr pastangų, St.j 
'Petęrsbargoj^LLTn skyriaus va 
rdovybėje l*rvo atliktas žygis, 
SUisi(arįwvęĄ' pagarbos visų Ue- 
'Jųvių JšgeibėjiiTiui.Viktoro Pet 
<iaųs iš, msiskpliškasios kančių

lieka nei vieno lietuvio, kuriam 
laisvė brangi, neprisidėjusio 
prie garbingo pagalbos arti
mam darbo. Tik vienybėje — 
galybė.

Aldonas rečitalis

J. Krs.

Liepos mėn. 26 d. St. Peters- 
burgo lietuvių kolonijos Lietu
vių klube sol. Aldona Stempu- 
žinė - Švedienė davė dainų ir 

ir _ . - • iarUU rečitalį, prie piano — jos
— rug-.yyj^g muz Jonas Švedas.

jpiūčįo m; dienomis, Lie-a Solistė Aldona su nepaprastu 
Huviip Klųlio patalpose buvo su- įsįjautimu išpildė pasirinkta 
Rinkta d^Ugiau kaip 900 parašų 
žpo prašymais prezidentui Jim-

Solistė Aldona su nepaprastu

gana plačią ir sudėtingą progra 
mą iš kompozitorių: Dvariono, 

, . Šu
mano, J. Juozeliūno — Liluvių 
liaudies sutartinės. Ir operų ari 
jos — Carmen, Sevilijos kir

^fay Carteriiii, senatoriams Ri- Kaėanausko, Gruodžio, R. 
iAĖįiįarcr DCStbhe ir Lawton Chi- 
J&įj ir kongreso atstovui C.

Bill Young,, prašant padėti
įnVuktbfui petkui laisvąjį pašau- pėjas ir Arija Contilena — H. 
$ išvykti. :

-V-L* ' 1
- [ Pa^ašamsĮ Ir čia tenka didelis nuopel-

prisidėjo flail. An-,nas> ųajp Aldona sako, jos mu- 
.Rūgštelė,-p. Ona Galvy-Kj^os direktoriui muz. Jonui 

įdiėnė;- -p.p Kačinskai, p.p. Va-Į§Vedūi, kurio akemponimentas 
tiek subtilus, kad klausyto- 

Jn Dr. Irena Maėioninė. |jas isgvwena kiekvieną solistės 
/i- Kur vienybė, ten ir galybėj išpildomą veikalą. Auditorijoje 
‘K&p-netikėtai laisvės pasaulį iš* jautėsi didelis publikos susikau 

Sirnaš Kudirka, taip šian- pimas, koks būna tiktai aukšto 
|dięiL. galime-tikėtis, laisvas bus lygio muikaliuiuose koncertuo- 

Y&tdras Petkus. Tad, te ne- se. V. V.

$ išvykti. ’ Villa.

e
T ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

šalima gauti nepaprastai įdomius gydyto- ‘ 
Xi(y(>UOMtN«S VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 

r <LMINTYS IR DARBAI, 259 pat, Itečianaus 1905
• “ ■ < JahJoniklo ir Totoraičio jaunu dienas ir susi-

■ ? ---------- įį---------------------------- «.0C

vietoje $4.00 dabar tik 
tik ______________________

ApK$TA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS,

$3.00
$2.00

Dabar tik  $X00
idMaatytT paftu, atsiuntus čekį arba money orderi, pris

A V J 1 ifi -N U. S, 
lS CHICAGO, ILL. W608

i lės \art.d jau atidaromi. Šau- 
tį k;a numerius ir pirmoj eilėje 

sparčiai šinkuojatna linksmoji 
gerokai saulėje įkaitę bute

liukai. Ivi tikėti būriams, tai 
13 numeriu diena būtų nelai
minga diena. O štai.

Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

Užsimezgė D.L.O.C. V-bos
L.B. V-ba pasitarimai

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centre Valdybos pirm, 
adv. Raymondas Sakis rugpiū- 
šio 9 d.iš Detroito Lietuvių Ben 
druomenės Valdybos pirm. Al
gio Rugieniaus, dėl paistarimo 
Vasario Hi-tos Dienos minėji
mo, laišką gavo. Dėl klaidingo 
adreso laiškas gautas pavėluo
tai. Buvo siąlomos dvi datos: 
rugpjūčio 9 ir 16 dienos. Pasi
tarimams kviečia iš abiejų pusių 
po keturis asmenis iš valdybų. 
Jei LB pirmininkas kviečia pa
sitarimams vieni kitiems ge
rais norais talkininkauti, tai 
viskas tvarkoje, bet jei panorės 
kaip V. Kutkus savo propagan
diniuose pranešimuose spau
doje ir per radijo skelbia, tai 
griaus prieš 35 metus sukurtą 
federaliniais pagrindais D.L.O. 
C. statutą.

Kaip aukščiau minima, 
stovų skaičius lygus, keturi 
prieš keturis. Be abejonės, kad 
viena ir antra pusė laikysis sta
tutą nekeisti. Jei viena pusė, 
kaip jau propaguojama/ reika
laus keisti D. L.O.C. statutą, tai 
antroji tokių pat privilegijų 
bus priversta reikalauti. 1 as ^jag^a]eūa 3 Stankūnienė 
gubernatorių ar pas majorą dėt 
legaciją siųsti ir tai nesutaria-;
ma. Tartis reikia, bet ne vienos jam laimikio, o pats susiradau kaip čia gražiai šoko lietuviš- 
organizacijos naudai.. Vardan’ sau kompanionų ir išvykome kos kojos. Koks stipruolis pu
tos Lietuvos vienybė težydi.

Ant. Sukauskas

SU

Iš Zarasiškių Klubo geguži
nės

Rugpjūčio 13 d. iš pat rytoj 
saulė parodė, kad diena busj 
labai karšta ,o vėjas nerodė nė! 
kvapo. Pranui Adomaičiui sa
kau: Bičiuli, važiuojame į Za 
rusiškių klubo gegužinę Onos 
Bruzgulienės ąžuolyne, atsigai 
virsime. O jis sako: Atvažiuos 
švogeris Burba, tai vyksime į 
Unin Pier uogauti. Palinkėjau!

PIKNIKAS
. -7 ' - ■* . - 1

NAUJIENŲ

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti f pikniką.

Rėmėjams biis paskirstytos gausios ir vertingos dovanos

4

POLONIA SODE
46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUEIM

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

kitų parapijų maldininkai. Ta 
tai ir zarasiškiai nors simbo 
liškai prisimena savo kra*t< 
tradicijas surengdami geguži
nes.

Atsisveikinę su pažibamais:
viena buvusiu klubo pirm. p. Bikul- 

[ grakšti ponia ar panele, pra- čium, p. Jonu Adomėnu, po- 
i kvitavusi visą ('ieną prie po»»č nais Lakais ir kitais: Valio, za

tilo, laimėjo ne! penkis 
įvairiu gervini’. O 

varvinu, bet niekas 
i išeina, am t matematiko A. 
i j: lis .nė vc’nio nelaimėjau.
gi aš .burtais tikiu...

Jau ir pavakarys, oras 
pūtį atvėso, bet vėjelio nė 
po... Nors ir p*er šilta diena, 
bet barui sveika... As pats ir 
ponios Emilija Kolbienė, po
nia Bartakienė nusipirkome po 
:aišą ponėkų ir dar ueskuba- 
le namo. Atėjo ir ponia Bar- 
ora Smaleiienė, tai ji ir aš 

lik du belikome senieji Zara
siškių klubo nariai ir pirmieji 
organizatoriai.

KJubas buvo įsteigtas prieš 
15 metus, bet jo jau nebūtų bu 
\ę. jeigu ne naujieji ateiviai.

us
no

tru-

au 
spaudą ir kitas pa- 

reikalingas organizaci 
parama ateina lietuviš- 
reikalams iš klubo pa-

iškiai, grįžome į kaistų Chi 
ja.

Klubu kur. M. S.

MENO FESTIVALIS

1 pas zarasiškius. Radome nema
ža krūvelę zarasiškių ir Ang- duoda kojom į grindis, tai net 
lijos klubo narių: ponus La 
kus, kurie yra ir Zarasiškių 
klubo nariai, o ponia yra sek
retorė. Vis ųpinna aplaksčiau 
ąžuolyną pažįstamų ieškoda 
mas, ne, ir kur nepasisuksi 
ten sutiksi savuosius, kurie ne- 
išlakstė po kurortus ar kokius 
festivalius, bet atvyko čia.

štai, po ąžuolais paunksmė- 
je verda papuniškos ponč- 
kos, kaip pavadinsi, nepaga
dinsi, tik paragavęs sužinosi, 
kad tai “good stuff”. Tiktai

sigavęs jauną amazonę. Ka<

man pagailo tų pampuškų vi-| 
rėjų, kad tokiame karštyje rei 

darbuotis.Vėsioj e ir 
drėgnoje baro pastogėje kve 
pėjo gėrimai ir šurmuliavo 
draugiški pokalbiai. Virtuvėje 
kvepėjo dešros, skatindamos 
apetitą, tik, deja, kad norėjer 
s- daugiau gerti negu valgvti... 
Pasukau į šokių salę. Dievaži,

ausis užtrenkia. Pamanai, 
jeigu grindys lūžtų, lai 
“skradžiai žemėn nudardėtų"

Prisisveikinęs jūsų reporte 
ris su pažįstamais ir nepažįsta
mais, prisėdo prie fantų pira
midės ir skaičiuoja: 13 butelių 
“linksmosios”, ir labai daug 
įvairiausių klubui dovanų gė
rybių. Praeina pro šalį klubo 
pirmininkas, klubo Spiritus 
movens, Petras Blekys su sau
ja bilietų siūlydamas laimėti., 

į Duokš ir man saują bilietų. Vi 
si nekantria laukiame, kada 
prasidės kulminacinis momen 
tas prie laimės šulinio. O va, 
pašoka ant stalo sėdimosios 
lentos P. Blekys, apžvelgęs su
sirinkusią žmonių minią, išsii
ma iš kišenės ragelį ii sušvil
pia, duodamas ženklą, kad lai

kad 
visi

vinių. Klubui priklauso apie 
200 narių, turi sumelę banke, 
paremia lietuvišką veiklą 
komis 
rainos 
jas. ši 
kiems
rengimų.

Dar žodelis apie Zarasiškių 
klubo tradicijas. Ne pro šalį 
pridurti, kad nepriklausomo
je Lietuvoje rugpjūčio viduryje 
Zarasuose buvo švenčiamo 
“Žoh’nės” kur suvažiuodavo iš

šią vasarą Cliicagcje festiva
lių ir kitokių pramogų mieste 
netrūksta. Praeitos savaitės pa
baigoje rugp. 11, 12 ir 13 d.d. 
vyko atvirame ore dailės dar
bų paroda. Teritorija buvo už
imta nuo Chicago Ave. iki Ohio 
St. ir nuo Michigan iki State 
gatvių. Dalyvavo per tūkstan
tis įvairaus meno atstovų. Pra 
dedant tapyba, keramika, skulp 
tūra, edos ir medžio išdirbi
niais. Ypatingai buvo turtingos 
gramženų parodos, kurių įvai
rumas ir pasirinkimas buvo la
bai platus, kokių krautuvėse ne 
rastum.

Iš aliejinės tapybos nedaug 
ko geresnio ar bebuvo. Tiktai 
vienas iš Miami, Floridos, daili
ninkas turėjo gausią simboli
nės tapybos parodą. Jo stilius 
labai panašus Juodžio koloritui, 
net ir motyvams. Geresnių dar
bų buvo akvarelės srityje, ku
riais galima pasigėrėti, nes jie 
originalūs gamtos vaizdeliai. 
Bloga, kad kai kurie, kone dau
guma, aliejaus paveikslai ko-

(Nukelta į 5 pslė

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 

A PRESIDENT! <

X Many Presidents have been 
elected with the help of a slogas 
that caught the popular fancy. 
There was Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’s "Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal* 
But it was a dng?.n coined from an 
insult that rolled William Henry 
Karnin into the White House.
- This is the story: Martin Van 
Buren was running for re-election 
in 1840, backed by a Democratic 
Party so powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent, William 
Henry Harrison, stood no chance. 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jecringly. “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
spend the rest of bis days in a. log 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and turned 
it, into a mighty tribute. Harrison' 
became the “log-cabin, hard-cider 
candidate,” his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the rugged frontier hero.

Actually, Harrison had an in
come of S12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s con
ception of him- The Whig election 
was a hearty one. and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate- On one occasion, 
when Daniel Webster was speak
ing at a rally in Harrison’s behalf, 
he became so excited-fhal he actu
ally apologized because he, himself, 
was not born in a log cabin.

I The “log-cabin, hard-ader” ear>' 
paign became so popular that Har
rison was rwept bato office. Tbd 
coeer of the Democratic editor had 
acted » a boomerang and bad 
achieved the užperite of to into 
tkm. J
. In more recent years, one of 
j Vice Presidents ^wpubEdy dabbed 
a “cigar-smoking. '^niAey'-drinkmg, 
evil old man"—a phrase which wotf 
him many friends bat not enough

n ni i ifirnriTnftTTy 
■ that turned the 

tial tkežioa^

B

Baka dideliu dirbu. Plrnuų jie ps- 
dtrfx Jumi pulekti umeniikui jūsų 
uismojimus. Antra, jie padeda iu- 
kurti geresnę apylinkė! bendruomenę 
tr parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar*
Santaupos, padėtos prie! 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos iienoe.

Išduodami Certifikataį kuria ne-

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė! sąskaita* 
^eša

t TavpyKite dabar
pas mus

UNIVERSAL
1800 So. Hal>t»d St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
ptel$rt> 1923 metais. T< 421-8070

patajgo* pletnoee kiemą* automobiliams pastatyti.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kariu /u užsakymu.

Lietuviams uždrausta pamatyti pasaulį
Mažoje lietuvių tautoje visuomet atsirasdavo žmo

nių, kurie norėdavo pakeliauti į kitas šalis ir pamatyti 
kaip žmonės kitur gyvena. Pinigingų žmonių Lietuvoje 

. mažai tebuvo. Užsienin išvažiuoti ir pasidaįiryti, kaip 
kitur žmonės gyvena, retas tegalėjo. Dauguma lietuvių 
svajojo išvažuoti į užsenį, kad galėtų ten pasilikti ir ge
riau gyventi, negu jie gyveno pačioje Lietuvoje.

Šiandien lietuvių noras išvažiuoti yra dar didesnis, 
nes niekad lietuviai nebuvo taip izoliuoti nuo kitų kraš’ 

; tų, kaip jie atskirti yra šiandien. Nuo vakarų lietuviai 
I yra atskirti trim “geležinėm uždangom”. Lietuviai ne- 
~ gali išvažiuoti į Lenkiją ar Leningrado sritį. Kad lietu- 
- viai negalėtų susisiekti su Vakarų Vokietiją, buvęs Prū- 
; sijos kraštas priskirtas prie Leningrado srities. Kad lie- 
; tuvis galėtų patekti į Rytprūsius, tai jis privalo kreiptis 
: į rusus, valdančius Leningrado sritį. ;

' Jeigu' kam vis dėlto pavyksta patekti į buvusią Ka? 
^raliaueiaus -sritį, tai jis-Į- Vakarus dar negali patekti, nes 
■'tėn'yra rusų’primesta Vokietijos komunistų valdomą 
’^dėffiSk^tiifė’rėšpūblika’1'.’ Rytų1 Vokietiją valdo"s’dvietų 
karo- jėgų policijos - paskirti Maskvai ištikimi ■ vokiečiai 
Jie įy^kdo ^usų primestus patvarkymus. Patekt į Rytų 
Vokietiją labai .‘sunku, bet, patekus j ją,; tikėtis iškeliauti 
toliau į vakarus yra dar sunkiau. Tarp Rytų Vokietijos 
ir laisvos federalinės vokiečių respublikos yra stipri “gė
dos sieną”, kad apie jos peržengimą ir kalbos negali bū* 
ti. Vokiečiai vis dėlto bando patekti į Vakarus, bet dau
guma jų gyvybės netenka prie pačios sienos.

įlšvažiuoii į Vakarų Europą yra didelė kiekvieno lie
tuvio svajonė. Patekti Amerikon yra pats didžiausias 
jų tikslas, bet jaunimui tai yra neįmanomas dalykas. Jie 
žino, kad Amerikoje yra daug betupiu, bet jiems taip pat 
aišku, kad Amerikon jie gali patekti tiktai per stebuklą. 
Amerikon išvažiuoti jie negali, todėl jie visą laiką, tebe- 
svajoja apie Ameriką. Okupantas norėtų ir jaunimo sva 
jones tvarkyti, bet iki šio meto jis dar neišrado priemo
nių lietuviško jaunimo svajonėms kontroliuoti.

t

*

s

£

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

z\pie dešimtą valandą vakare sustaugia laivo si
rena. Vieliniai trosai atpalaiduojami nuo krantinės 
kapstanų. Pamažu laivas traukiasi nuo prieplaukos, 
sukame jūros linkui. Nejučiomis temsta, žiūrint atgal, 
kairėje pusėje jau matosi bojų ir laivų šviesos, kurių 
anksčiau nepastebėjome. Artėjant į šiaurės jūrą, 
mums iš priekio atplaukia porą laivų. Jie laiko patek
ti į Elbės žiotis, iš kurių mes dabar išplaukiame.

Lietuvis jautrus, jausminga?. Savo džiaugsmą ir 
skausmą turi kaip nors išlieti, kad palengvinus krū
tinę. Tolstant nuo Vokietijos krantų, nuo čia pasilie
kančių šeimos narių, nuo draugų bei pažįstamų ir at
sisveikinant su pačiu Europos kontinentu, daugelis 
mūsų jaučiamės apimti savotiškos nuotaikos. Tokiais 
momentais viskas darosi savaime. Raginti nereikia. 
Kažkieno rankos paliečia ant denio atsinešto akordeo 
no klavišius. Tuojau pat kelios dešimtys balsų susijun
gia į galingą, melancholiškos dainos skambėjimą. Slclin 
da balsai jūros bangomis į tamsiąją naktį, o mintys 
skrenda pas pasiliekančius artimuosius ir į vis tols
tančią mūsų tėvynę.

Laivu plaukiant, ypatingai nakties metu, kuomet 
aplink mus viskas tylu, aiškiai jaučiamas laivo “pul
sas”. Bet man tas netrukdo miegoti. Tik anksti ryla 
staiga pabu/es jaučiau, kad kažkoks kamuolys ritinė
jasi skilvyje, (nešina per gerklę iššokti. Sukandęs dan
tis iš palubėje esančios savo lovos karšiausi žemyn. 
Net į batus neįsispyręs, basas užlekiu laiptais aukš
tyn ant denio ir vos tik spėjau. Prisijungiu prie nenia-

Pavergtoje Lietuvoje yra okupantui tarnaujantis ga 
į bus, lengvą plunksną turintis, bet labai naivus jaunas 
žurnalistas Vandalinas Junevičius. Jis tiksliai aprašinė
ja jaunų lietuvių nuotaikas, bet kartaisiššoka su tokia 
žinia arba noru, kad ir geriausias sovietinės spaudos cen
zorius nepastebi. Berašydamas apie rašytoją žemaitę, jis 
norėjo patirti, kokias pozicijas Žemaitė buvo užėmusi 
per “spalio revoliuciją” ir kitas rusų tautos nelaimes, 
bet jam nepavyko Žemaitės pažiūrų tuo klausimu nusta
tyti ,nes okupantas nenori, kad Žemaitės pažiūros sovie
tinio bolševizmo klausimais būtų žinomos, šarmaitis ne- 
prileis Vandalino prie išvežtų slaptų Amerikos lietuvių 
archyvų, tai, vargšelis, žemaitės pažiūrų šiuo klausimu 
niekad nesužinos. Bet yra gana įdomus jo aprašymas apie 
šiandien pavergtame krašte gyvenančių lietuvių ekskur
sijas. Jis rašo:

“Kasdien turistiniais autobusais ir traukiniais iš 
Lietuvos bei įvairių tarybų Sąjungos vietų į Kauną 

i atvyksta šimtai ekskursantų, čia jie susipažįsta su 
miesto architektūriniais paminklais, kultūrinėmis 

bei istorinėmis įžymybėmis, klausosi pasakojimų 
apie mūsų šalies praeitį, revoliucinius bei kultūros 
veikėjus, darbo laimėjimus. Istorijos muziejaus sode 
lyje žavisi varpų muzikos koncertais. Ypač padidėja 
ekskursijų vasarą, kai žmonės pradeda atostogauti. 
Pernai Kauną aulankė daugiau, kaip milijonas tu
ristų. šiemet jų laukiama keliasdešimčia tūkstančių 
daugiau”. (Laisvė, 1978 m. rugpį 11 d., 4 psh).

I Reikia manyti ,kad Vandalino skelbiami duomenys 
yra tikri ir kad į Kauną kiekvieną metą atvažiuoja vis 
didesnis ekskursantų skaičius. Ar Vandalinui kada kilo 
mintis, kodėl toks didelis iš kitų sovietų valstybės vieto
vių važiuoja tiek daug ekskursantų, o į seniai komunis
tinę santvarką įvedusius sovietinius miestus, o niekas ne 
nori važiuoti į Viatką, Vladimirą, Riazanę? Vandalinui 
nereikėtų gilių studijų vesti. Reikalą jis galėtų labai grei
tai išaiškiti.

PATIKSLINIMAS
Š.m. rugpiūčio m. 11 d. “Nau 

j ieną” Nr. 184, skyriuje “Det
roito naujienos’’ p. A. Sukaus
to straipsnyje “šaulių kultu 
rinis savaitgalis”, kuriame ap
rašoma šio LŠST metinio ren
ginio eiga, yra keletas netiks
lumų, kuriuos būtina patiks
linti.

šiame aprašyme pasakyta, 
kad.... “Kultūriniam savaitga-

pauliškosios uniformos nede-j santį rengti, Čikagos — Detrai 
vėjimą, iš kitur atvykusių ap- to — Cicero jūrų šaulių mąti- 
nakvydinimo reikalus ir api nį sąskridį — Jūros Dieną, kji 
vykdomos programos infor rios programa buvo suderinta 
macijos stoką. Kalbamos pas-, ir įrikiuota į bendrą Lietuvos 
tabos taikomos Union Pier pra' šaulių Sąjungos, tuo pačiu me 
vestų šaulių renginių organiza- tu Union Pier, Mich, organi- 
toriams — vadovams. į zuotą Kultūrinio savaitga'ic

, j... • . • „„ programą. Jūros Dienos prog-likslumo deliai turiu pa- .y . .5
reikšti ir tuo pačiu, jei nežino-, fama’ /url^ say iams» 
ma. .tebūna leista skaitytoji i’-.^-ktadtent, įepos m. ^8 
ir p. A. Sukansk, painfonnuo- į’.l■

j toje buvo paskelbta, - į, ką ir, ■.
stovyklos f 

viršininkas atkreipe^ėmėsį^
vava ir jo neatidarė. Taip pat,] Atakusių į kultūrinį savait 
kad Kultūrinio savaitgalio reni galį apnakvydinipję, maitini 
gėjais ir organizatoriais nebu-J-mo ir kiti administracintarrei-į 
vo Čikagos jūrų šauliai 
T. Daukanto kuopa.

Gen. T. Daukanto jūrų šair

liui vadovavo ir jį atidarė či- ti, kad Čikagos Gen. T. Dau-Parvlektes rajono skelbimą len
------------- - -------- ,„4 kanto jūrų saulių kuopos pirr atvvkes 

šaulių kuopos pirui. E Verrj mininkas E. Vengianskas Kul-Į 
gianskas”..:

Kitoje vietoje rašoma, kad...
“Kultūrinio savaitgatio ren 
gėjas, Čikagos jūrų šauliai”.

Greta patalpintame antra
me straipsnyje, iš Union Pier, 
Mięh. “Pastabos bei sugesti 
jos kuMūrinjįain -savtUigĮaliui 
praėjus” atkreipiamas dėme
sys2 į organizacinius trūkumus, tradiciniai iš eilės jai pfiklau^Į

Reikalas labai paprastas: Kaunan atvažiavusieji eks
kursantai dar gali vieną kitą dalyką pamatyti ir įsigyti, 
tuo tarpu, kai Viatkoje jie gali krautuvių languose pama
tyti tiktai medinius dažytus kumpius,, kuri ųnu^pirkti 
negalima. 0 jeigu ir nusipirktum ant virvutės besitaba- 
luojantį kumpį, tai jo valgyti negalėtų Jis medinis. Tuo 
tarpu Kauno krautuvėse dar galima kartais ir tikro kum 
pio nusipirkti. Be to, Kauno valgyklose galima ne tik 
sriubos, bet lėkštę su mėsą gauti. Kas svarbiausia, Kau
no talkučka dar veikia ir joje gali nusipirkti tokių daly
kų, kurių nė‘tik Viatkoje, bet ir pačiojeįMaskvoje jau ne
gausi. Negausi krautuvėse, negausi ir talkučkoje.

Išvada savaime prašosi: Lietuvon važiuoja iš įvairių 
sovietinių respublikų, nes jie tikisi Lietuvoje dar kaiką 
įsigyti. Lietuva kelis kartus buvo apiplėšta, josios san
taupos išvežtos ir nusavintos, bet vis dėlto Lietuvoje 
šiandien dar yra šiek tiek daugiau, negu Federalinėje 
Socialistinėje Rusijos respublikoje.

Vandalinas galėtų dar vieną sovietinio gyvenimo 
paslaptį išaiškinti, būtent: Petronio organizuojamo^ 
ekskursijos gali pralaikyti žmones pavergtoje Lietuvoje 
dešimt dienų, o turistinės bendrovės turi teisę Lietuvon 
nuvežtus žmones ten pralaikyti tik penkias dienas? Mes 
suprantame, kad ir Petronis kartais patenka bėdon. Jo 
ekskursijų organizatoriai, daugelį dalykų darydami pas! 
lapčiomis, prižada nuvežtuosius išleisti į kaimus, jeigu jie į Minską? Kelionės visiems turi būti vienodos, jeigu ne- įumentlį j -
prkąs liežuvį. Visa tai labai gerai. Lietuviai gali ir liežuvį nori, kad jos iš viso nebūtų sustabdytos. nanifa aP*e rmklimnę

kagos Gen. T. Daukanto jūrų 'kanto jūrų šaulių kuopos pir-

» tūriniam savaitgaliui nevado-

■ - Gen. kalai,;pagal'L|ST^ntrt> Vai 
dybos. pavedimą,. Įį^uivo Čika- 

r . /gos Gen. T.
Jl“*i hnopos _

lių kuopa š. m. liepos',.m. 29- atsa;[COIį'v^e/'P^sjge^t9S- įįėnd1 
30 d.d. organizavo irs rengeg^ -^^^^^įggj^- 

M,..v <. ^<^r^os.jdgaet.y^jrįps ir ki-

-a ii r 
ko

prikąsti, jeigu tik gali pamatyti 50 metų-nematytus savo 
broliu sir seseris. Bet paskutinėje ekskursijoje Petronis 
kažkokiais sumetimais visų negalėjo išvežti į kaimus. Yra 
galima, bet jis neturėjo pakankamai sargų atvykusioms 
turistams į kaimus išlydėti. Tai ne kok> paprastas daly
kas. Labai mažai betrūko, kad neišvežtieji apkultų Pet- 
ronį. Amerikos lietuviai gali daug pakelti, bet tokios di
delės apgaulės jie nėra pasiruošę kentėti. Jeigu Petronio 1

vykios metū; įjaslfelfeinASs,*1 jiri-’ 
klausė- ?Sąjun^9s ^vadovybės ; 
skirto stovyklas iv^MHiniqko * 
kompetencijai.”7—r

y VI t ’’•lĮ J4

engia.ttskas i 

Čikagos Gen, T- JJ^ukantc 
Jūrų Saulių Kuopos Pirm. >

Žemės drebėjimas- St. Bar• ------- -----------—UJU!

j agentai Amerikoje prižada juos išvežti į kaimą, tai Pet-ibara srityje padarė žmonėms ir 
ronis privalo iš anksto paruošti sargus parvežtiems iš- valsybei 1-2 milijonų 
lydėti. Kodėl vienus praiaiko Vilniuje 10 dieni}, kitus nu3t°hų- .
penkias, o trečių net ir keturių dienų neišlaiko? Kodėl vie 

Į nūs veža į Revelį, kitus į Helsinkį, o treuiuosius išveža
■ 4 p Ty rvvt Ar. Trini-.-v.: 4-: j _ _ * _

doleriu

— Prokuroras Scctt sutinka 
atiduoti teismui reikalingus 
1 w «

žo skaučiaus vyrų, įsikibusių į laivo turėklus n įry~ 
gą važiuojančius”. Pasirodo, kad kai kurie visai mie
goti negalėjo ir tokie visą naktį prasėdėjo ant denio. 
Tai buvo mano pirmutinis susipažinimas su jūros li
ga. Tačiau kiek pabuvus ant denio, gaivus ryto vėje
lis ir pasirodžiusi saulė greit mus vėl atgaivino ir pus
ryčius vėl valgėme su geru apetitu.

Tą dieną ant laivo valgyti gavome tris kartus. Pa
lyginus su paskutinių savaičių pusbadžiu gyvenimu,] 
maistas ant laivo buvo “karališkas”, tik gaila, kad 
nykštukiškai karališkas .Mums jo neužteko.

Rytui įpusėjus ir be nuotykių plaukiant, patyrėme 
malonų paįvairinimą. Ant denio buvo atneštas sta
las ir visiems sustojus eilėn, kiekvienam dypukui bu
vo išmokėta po penkis šilingus. Kaip kokią didelę bran 
genybę vartėme pirmuosius nematytus angliškus pi
nigus, apžiūrėdami tas dvi sidabrines monetas iš abie
jų pusių. Net ir gudriausieji mūsų vadovai nemokėjo 
mums paaiškinti, kaip suskaičiuoti tuos penkis šilin
gus. nes tokių užrašų nebuvo. Ant monetos išskaitome: 
Half Crown. Nežinančiams šilingų ir pensų sudėties, 
ne tik nelengva, bet visai neįmanoma patikrinti. Tik 
daug vėliau sužinojome .kad vienas Half Crown'is ver
tas du ir puse šilingo. Po vienos paros plaukimo pa
siekėme savo paskirties uostą — Hull. Lauke jau lemo, 
todėl mūsų išlaipinimą atidėjo rytojaus dienai. Per 
garsiakalbį angliškai ir vokiškai buvo pranešta, kad 
šią naktį dar praleisime laive, mums paskirtose lovo
se.

davome —
angliško žodžio Consignment L. V.) eksportuojamoms 
“Lietūkio’* arba “Maisto” bei “Pienocentro” gerybėms. 
Tas prekes mūsų linijos laivai (Baltonia, Baltrader, 
Balta anie ir kl.) pasikraudavo “Lietuvos Eksporto” 
krantinėje Smeltėje arba ir pačiame uoste ir gabenda
vo jas į Anglijos uostus Hull bei Newcastle. Kai kurios 
prekės ten būdavo perkraunamos į kitu$ laivus ir ve
žamos net į Suezo kanalo rajoną, į Port Said ir į tuo
met dar britų valdomą Palestiną.

Anais laikais, žiūrėdamas į sviesto statinaičių 
paskirtie^ uostų užrašus, dažnai svajodavau kada nors 
aplankyti Angliją. Dabar mano svajonė išsipildė. Ta
čiau niekuomet nebūčiau tikėjęs, kad man kada nors 
teks išlipti Hull uoste kaip benamiu! karo pabėgėliui, 
atvykusio naujo gyvenimo kurti.

Tą vakarą dar ilgai stovėjau ant denio ir svajo
damas žiurėju į naktie^ apgaubto Hull miesto silue
tus. Taip jau yra: žmogus galvoja, bet Dievas vairuo-

Nežinomi mums Dievo keliai. Prieškariniais lai
kais, dirbdamas savo gimtame Klaipėdos mieste esan
čioje laivininkystės bendrovėje United Baltic Corpo
ration (Suvienyta Baltijos Korporacija), kiekviena sa 
vaitę man tekdavo būti uoste ir ant laivų. Sudaryda
vau prekių važtaraščius arba, kaip juos tuomcl vadin

“konosamentus” (turbūt žodis paimtas iš'munis pranešama maloni naujiena, būtent, kad ką tik 
t v\ <- gautuosius valgymo įrankius nereikia grąžinti. Gali-

nie su savim pasiimti ir vežtis. Tai esanti britų val
džios dovana naujiems ateiviams.

Suvargusiems, gyvenimo visokiais būdais nusk
riaustiems, viską praradusiems dypukams ir tokie 
menkniekiai kaip šakutė ir šaukštas ar puodukas buvo 
nemaža vertybė. Tad iš karto pajutome dėkingumą 

i savo naujiems šeimininkams britams. Su viltimi žiū-- 
rėjome į laimingą ateitį šiame krašte

Po pietų per barakus pereina žinia,, kad stovyklos 
vadovybė iš pravažiuojančių naujų ateivių transporto 
tikisi išgirsti mažo, tarptautinio koncerto, šiame trans 
porte ne vien lietuviai atvykime. Yra ir kitų tautybių 
žmonių kaip latvių, lenkų, ukrainiečių bei estų ir to
dėl stovyklos vadovybė tikisi įvairunrtk Išplaukiant iš 
Vokietijos aną vakarą, ant jūros, raginti nerfcifcejo.| 
Bet dabar ir raginant, niekas nenori svetimiems dai
nuoti. Tad vos ne vos apie dešimts balsų atsirado. Bet 
kuomet dainavome, tai mes lietuviai neblogiau sudai
navome už daug skaitlįngesnes kitų tautybių grUpes. 
Anglai mūsų daina$ čia paf įgrojo į magBetoiUaa Juos
teles. Per vcrtčją mums buvo paaiškiatM kad po kiek 
laiko gal ir mes patys turėsime progos Širsti savo, 
dabar įdainuotas dainas, per radijų, nes juostelės bū
siančios pasiųstos British Broadcasting Corporation 
(BBC), kuri žadanti naujų ateivių dainas transliuoti į 
per savo radijo tinklus.

Pavakarėje gavome leidimą Beiti į miestą t pasi
vaikščioti Tik buveine perspėti, per toji nuo stovyk
los nenueiti? kaH nethnkiht Triilbns ir paklydi
mams pasilaikius, nebūtų per daug sunkumų surasti | 
kelią atgal * Ii

PIRMIEJI ISI’ODŽIAJ
Pernakvoję antrą naktį “Empire Lance” laive, ant 

rytojaus išlaipinami. Sunkvežimiais nuvežami į laikiną, 
pereinamą stivyklą miesto pakraštyje. Banguotos skar 
dos pusbačkės formos barakuose randame geležines, 
kariško tipo lovas. Jos tvarkingai išrikiuotos ir švariai 
paklotos. Tas mums sudaro fgerą įspūdį. Mums beap- 
žiūrint šią laikiną buveinę, ateina kvietimą^ pirmųjų 
pusryčių Anglijos Suvienytoje (United Kipg
etom). Pusryčius gauname geresnitjs-kaip ir di
desnę porciją. Mūsų ūpas dahar pasidaro mūsų sa
vijautos barometru. Sėdant prie stalo kiekvienas 
rome po puoduką, šaukštą, peilį ir šakutę. Po skanių 
ir sočių pusryčių jaučiamės gerai. Lyg to dar negana,

naujienos, CHICAGO «, ILL. Saturday. August 19, 197£

(Bus daugiau)

i



mt K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pvl.skj Rd. (Crewford

Modicol Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
ToUf. 695-0533

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Woitehostor Community klinikos 
Modicinos direktoriM

1533 S. Hanheim Rd., Westchester, H_
VALA^'DOS: S- 8 darbo dienomis ir 

kas antra Šeštadieni 8—3 vai 
TeL: 562-^27 arba 562 2728

.ŠI------ BE 3-5893

DEL Ai B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
J907WMt 103rd Strec) 

Valandos pagal saanamną.

DR. FRANK PIJĘ CK AS 
OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai 
2613 W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses*”

Vai. agal susitarimą. uždaryta tree

Kauno Įgulos bažnyčia

DR.LE0NAS SEIBrJTIS
•’ INKSTŲ, PŪSLES I“.

PROSTATOS CHIRURGIJA 
' ' 2656 WEST (3rd STREET

Vai. antraū. 1—4 popiet 
ketvirtai. 5—7 vaL vai.

Ofiso tėief.; 776-2880 _ 
Rezidencijos telef^ 448-5545

DR. VYT. TAURAS
Gydytojas ir ^miruruas

Bendra praktika, spec. MOTER J Ilgo;.
Ofisas 2652 WEST 5yth Si fciET

3- Tai. PR 8-1223
OFISO V AL.: “pirm., antxad., trečiacL 
ir penkt. 2-4 ir 5-8 vaL vak Stštadie- 
zriafa- 2-4 vai popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

F. ŠILEIKA, 0. P.
OBTHOPEDa>.?ROTEZLSTAS 

Aparatai - Protezai. M«cL ban
dažai. Speciali pagalba tjjoms. 
(Arch Support/ ir t t

- VsL: g ■< ij 6—8. A^adiemais 9—1 
: 28S0 West 63rd St, Chicago. III. 60629 

T«lėf.: P Respect 6-5084

EAST CHICAGO, IND
Šių metų liepos 27 d. Drauge 

patalpintas J. Valeikos laiškas 
apie jo pasitraukimų iš R. L. B 
valdybos East Chicago, Ind. Iš
silavinęs, rimtas jaunuolis pa
sirašęs po kerštingu laišku,ku
ris pavadintas “Laiškas drau
gui”, Ilgas laiškas skiriamas 
L. B., East Chicago skyriaus 
bendruomenei ir K. čiurins- 
kui. Pats aprašymas neatitin
ka J. Valeikos charakterio. 
Trumpai pateiksiu Naujienų 
skaitytojams ryškius netikslu- 

! mus.
Pasitraukimo priežastis ir

perdėtas nusivylimas, kad ma 
no koresyondencijoj aprašant 
R.L.B. E. Chicagoje valdybos 

| sudarymą apsilenkta, taip sa
kant, vienu žodžiu. Tik tiek iP

- <—
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Laidimti — Pilna «period* 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERŽNAS 
TtL WA 5-8063V- ' .......

M OVING

game rašinyje yra teisybės. Tas
davė progą Drauge bubhinli ir 
reikšti neribotą nusivylimą ir 
gerą progą pasitraukti iŠ kitų 
organizacijų valdybų, nes tai pa 
daryti jau ir anksčiau žadėda
vo, kitaip sakant dar daugiau 
apleisti dirvonus.

Mielas J. Valeika, jums gerai 
pažįstamas Lake apskrities A. 
L. T-os skyriaus pirmininkas; 
taip pat jums žinoma, kiek jis 
pergyvena, išklauso nepasiten
kinimų, užgauliojimų ir jis iš 
dirvonų nepasitraukė, dirba ir 
dirba, pašvenčia savo visą gy
venimą Lietuvos . laisvinimui. 
Taigi aiškiai matosi jūsų pata
rėjai nesusivolda,’jus nuo mū- 
įsų atitraukdami iš. patriotinių 
‘lietuviškų organizacijų. '

J. Valeika'laiške-draugui ra

Nuo
1914 metų

AH accounts com 
pounded daily 
Passbook Savings.

1 Yea* Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000;.

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
šų apytmkes. Dėkojame 
h ims ui mums parodytą 
pašiukėjimą. Mėš norė
tume būti Jums natxaingi 
ir ateityje. /

SasKdiios apdraustos jK> 
—40,000

2657 W, 69 STREET 
Chicago, JL 6q6x9

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

T*v <98-9400

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATJON 
4040 ARCHĖR AVENUE . 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

šo, kad “E. Chicago] e, lietu- į 
viams jau žinoma, dabartiniu 
laiku E. Chicago j e jokios Ben-1 
druomenės skyriaus nebėra”. Į 
Tikrumoje yra dvi valdybos:! 
pilno sąstato R. L. B-nės val
dyba, East Chicago skyrius, vai 
dyba pradėjusi narių registra
ciją turi gerą pasisekimą ir jau 
įsitraukė į darbą — talkina A. 
L.T. O., renka parašus ir rašo 
laiškus atatinkamiems pareigu 
uams, gelbsti V. Petkui ir ki
tiems.

Patarčiau, prieš rašant drau
gui laiškus, pasiteirauti V. V. 
apygardoje dėl antros valdybos 
mūsų apylinkėje. J. Valeika ra
šo, kadangi J. Valeikos taria
mas charakterio nepastovumas 
sudaro nemalonumus didelei 
daugumai E. hieagoje.

Mielas Jį Valeika, argi apie 
tuzinas pritariančių L. B.nės au 
cštesnėms institucijoms iš skie 
drų tiltus statyti per Atlantą 
sudaro daugumą? Ir iŠ to skai
čiaus keletas pasimetusių East 
Chicagoje gyvena- nario moke
stį moka Marquette Park . ir 
yra tokių, kurie per 29 metus 
piršto nepajudino lietuvišku rei 
kalu, jie tik sukelia piktumus 
telefonais. Tenka paminėti jų 
tarpe keletas yra ir rinitų vy
rų. Taigi, kaip toli gali nueiti 
su smalsuoliais.

Laiškai draugui rašo. E. Chi- 
cagos iltuvių tarpusavio sugy
venimas toli gražu nėra darnus 
ir nuoširdus, čia norėčiau pa
pildyti, tik L. B-nėję kai orga
nizacijoje taip teisybė parašy
ta, nes mūsų apylinkėje prieš 
porą metų buvo dvi valdybos: 
nepriklausoma ir priklausanti

V. V. Apygardai. iŠ Nepriklau
somos Bendruomenės tik 3 val
dybos nariai išėję prieš visuo
tinio susirinkimo nutarimą, su 
antra valdyba susijungė ir pa
kreipė Nepriklausomą Bend 
ruonienę į V. V. Apygardą. Su
sijungimas gero nedavė ir laiš
kai draugui nieko nerašę užsi
merkė.

J. Valeika ras \ kad mes bu
vom nutarę po mėnesio sušauk
ti visuotiną susirinkimą. Tai 
teisybė. Po savaitės, J. Valeikai 
pasitraukus iš P. R. L. B. val
dybos, valdyba kvies tik regi
struotus narius, o kurie ant 
tvoros sėdi — nebus kviečiami. 
Tuomet pasibaigs trintis East 
Chicagoje.

K. č'urinskas

Meno įestivdlis

Atkelta iš 3 psi.

pijuoti ar nusižiūrėti į kitų ge
rų dailininkų darbus.

Aš parodą lankiau pirmą ati 
darymo dieną, bet publikos bu
vo labai daug. Mane stebina 
toks gausus publikos atvirame 
ore meno parodų lankymas. 
Buvo žmonių su kriukiais,ratu
kuose važiuojančių, matyt, be
sidominčių menu ar tiktai pra
moga. ar ne visi kioskai buvo 
užimti. Bet kitas dvi dienas be 
abejo, jų buvo ir daugiau. Kar
štos dienos labai vargino paro 
dos - mugės lankytojus.

Pamatęs tokias parodas, gau 
ni naujų įspūdžių, paskatos pa 
čiam, ypač menininkams, paly 
ginti savo darbus su kitų dar
bais.

M. š.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

f BARBARA STULGIENĖ
Mirė 1976 m. rugpiūčio 18 d. Suburban ligoninėje, Louisville, 

Kentucky.
Chicagoje išgyveno 53 metus.
Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šeimos sklype.

Liko nuliūdę:

Vyras, sūnus su šeima, anūkai, broliai ir seserys Lietuvoje.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*'B r oi ii išduos brolį mirti". — Mato 10x21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien Šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada* 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI.

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SE?<IAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnūs

Ap&raditas p<rkr»uriymit
U įvairi?

ANTANAS VILIMAS 
Til. 376-1882 arba 376-5996 J

ŠOPffiE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Vttj prognmo, U W0PA,
i 49e ici k k. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais , 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaLTyto.

▼adbli Al8oh5 Dauknį
T6kL Hfeniftidt 4-2413

Rforyour '

7J59 So. MAPLEWbbr. AVE.
CHICAGO, <tt=

Didžiaucios kailių 
pasirinkiniai

OddKRO W

NORMANĄ 
kj»UR$TBINĄ 
SS^T6L28«8M 
IyS Cirtricm) k

f^**8*>)

145 North A»—

— JEI tinote asmefate, kurie 
galėti) atsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jt) adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi Sa
vaites nemokamai.

Walking to thė ichool bus, 
to the playground, to a friend’s 
House, io the store — those 
are common experiences a- 
mong school-aged children. 
However, walking with out the 
proper knowledge ot pedes
trian safety often leads to 
needless childhood injuries 
and fatalities, warns Dr. Albert 
H. Domm, child safety special
ist and former medical director 
of the Prudential Insurance Co.

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

t
Walk only 
on the tide
walk; where 
there is no 
el dew ilk 
stay on the 
left tide of 
the road fie- 
ing the on
coming traf- 
_ fie; cross

Dr. Albert the street
H- Domna in marked

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

According to Dr. Domm, 
children should wait for the 
school but on the curb or in 
the tafety sone, hot in the 
rdadwty. If discharged from 
the bus in mid-street, they 
should walk in the safety 
xone to the crosswalk and 

'then directly to the curb.
When crossing to the opposite, 
side of tbe street, tfifcy should 
wait until the bus has moved 

rtfthet th al risk being 
caught in the (low of traffic.

•NAU J J I- 70S’ KIEKVIENO
DKAUmhS am

f. DETROIT — Cadillac’s individuality for combinations, two-tooe brown or black and 
1978 is noticeable from ill angles of the platinum, the Elegante exterior design h high* 
Sedln de V31e (upper). As with all full-size • lighted by a folly-painted metal root, chromo 
Cadillac* for 1978, a new horizontal frffle and accent moldings, wire wheels and. unique 
raised script on the hoodface establish this Elegante scripts. The interior is plush, even by 
year’s new look. De Ville models possess

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chies<of
Lietuvių
Lžddotuvių

Mrektorią
Asociacijos

AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTE 
* 

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

307 Sc- LITUANICA AVENUE. Pkont: YArti 7-4401

BUTKUS - VASAITIS
144b So. 5Uth Avė, Cicero, £1L Phone: GLyrnpic Z-1063

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3Z.1S So. UTUAN1CA AVE. T*L: YAri* 7-ll«8-113f

'distinctive series identification with a special 
safl panel crest and scripted nameplate. After 
production begins, De Ville and Fleetwood 
Brougham owners will be offered an optional 
package featuring chrome accent molding^ 
rear deck paint stripes and color coordin
ated body side moldings, affording further 
personalized luxury for this popular 19 78 
CadiRac.

The 1978 CadiDac Seville Eleginte (lower! 
emphasizes the versatility of this international 
cite Cadillac with its distinctive blend of 
usance and sportiness. Available b two color

Seville standards, and features leatber/vinyt 
door and seat trim with segments of perforated 
leather and suede-like accents. A center consols 
betades courtesy lights* fold-down armrest, 
pen, writing tablet and provisions for a tape 
storage cabinet or telephone installation. The 
steering wheel rim is covered in either gray or 
Saddle leather, matching the interior color 
combination. Cadillac plans to produce about 
19,000 Seville Elegante models during 1978. i 
Cadillac will offer a total of seven standard 
and two “special edition19 can for 1978, b <
the famiiar DeVille, Fleetwood, Eldorado <

STEPONAS C. LACK IR SCNŪS 
(LACEAWICJ)

2424 WEST 69tn STREET RApobUc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vlijiok 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HUhų VL 174-4413

3354 So. HALSTED STREET PhMM: TArda 7-1311

f - MAUJI3HOK CHKAGO 6, ILL 1$pSnv <Xcpjruts



TRUMPAI •

— A.a. Domas Pinigis, buvęs 
gi m na i jos mokytojas Šiaulių ir 
l kmergėsgimnarijose gautomis 
>5 / iL'»i rT ; _ * . 1iš okup. Lietuvos žiniomis, mi

rė š. m. kovo mėn. Panevėžyje. 
Pastaruoju metu buvo laiko
mas senelių prieglaudoje prie 
Vilniaus ir atvykęs į tėviškę mi 
re. Buvo kilęs iš Miežiškių^ Pa 
nevėžio apskr. Velionis būvu 
Lietuvos kariuomenės savano
ris kūrėjas.

— Bernice ir Petras Skurkis 
iš Marquette Parko, pratęsda
mi praneumeratą, parėmė Nau
jienų leidimą $7 auka. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Naujie
nas vieneriems metams, bet pa* 
vardės prašė neskelbti. Dėkui 
už auką ir už dėmesį Naujie
noms ir jų platinimo vajui.

— Jonas Valauskas, Balfo ir 
kitų organiacijų veikjas St. 
Petersburge, Fla., pratęsdamas 
prenumertą. atsiuntė $10 auką, 
Jonas ir Ida Valauskai prenu
meruoja daugelį laikraščių ir 
visus juos remia. Dėkui.

— Antanas Dagys, Toronto, 
Ont.. Canada, pratęsdamas pre 
nuineratą, savo gerus linkėji
mus atlydėjo $7 auka. Dėkui. 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautietei, užsisakiusiai Naujie
nas vieneriems metams, bet pa 
vards prašiusiai neskelbti. .

— Lietuvių Suvalkiečių Drau
gijos piknikas įvyks rugpiūčio 
20 d. Vyčių salėje ir sodelyje, 
prie 17-tos ir Campbell. Bus 
valgių ir gėrimų bufetai, veiks 
Imimės šulinys, šokiams gros 
Ramonio orkestras. įžanga $1. 
Visi kviečiami dalyvauti. (Pr.)

KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI
luo reikliu Juin* gali daiig 

padėti teisininko Prano Aulo pa- 
ruoAta. t elne j o Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘•Suauvoe*’ išleista 
knyga -

iegališkonris formom!*
Knyga su formomū gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 43.. Su legališko 

: mis formomis — 43.50.
j L’isakrniiis *u Money orde
riu siusti: “Naujienos". 1739 S

i Habued Chicagr 60608.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
05 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA visus į pikniką rugpiūčio 27 d. 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

— Cicero Lietuvių Medžio 
tojų ir žuvautojų klubas š. m. 
rugpiūčio 20 d., sekmadienį, 12 
vai. rengia paskutinę šių metų 
šaunią gegužinę - pikniką savo 

Įgraž.iuose Antioch laukuosea. 
t Bus gardaus maisto, gerų gėri- 

Pradžia: 12 vai. dieną. Kvie-jmų, turtingas Laimės šulinys, 
ciame visus! Į graži muzika, šaudymo turny-

Vakarų Apygardos Valdyba:ras ir kitos prašmatnybės. Visi 
(Pr.) maloniai kviečiami dalyvauti.

PETRAS KAZAN AU SEAS, Prezidentas

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

Lietuvių Bendruomenės (R.) 
Vidurio Vakarų Apygardos 

Valdyba
š. m. rugpiūčio 20 dieną, sek
madienį rengia linksmą gegu
žinę ponios Onos Bruzgulienės 
sode, 8274 So. Kean Ave., prie 
Dėtuvių Tautinių Kapinių.

Veiks turtingas baras, virtu
vė ir kiti įvairumai. Gros pono! 
Venckaus orkestras. j

Nesigailėsite atvykę. Autobusas 
į gegužinę eis šia tvarka: iš 
Marquette Parko nuo Paramos 
11:30, iš Cicero nuo šv. Antano 
bažnyčios 12 vai. (Pr.)

—Dėl visu rusiu stogu dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

Pr.

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
s Nemokamas patarnavimas užsjxkant lėktuvų, traukiniųr laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus;. Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kLuštus; I 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-j 
macijas visais kelionių reikalais. j

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60. dienų.

— Tauragės klubas kviečia

HELF WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

tuoj |X>piet Vyčių salėje ir so
delyje, 2455 W. 47 St. Veiks vil
tu vė ir baras, gros Ramonio or MATRON
keslras. Įėjimas tik $1. (Pr) I

J Immediate opening for part time 
Matron.

Apply in person:
PERSONNEL OFFICE

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

RLMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

JAU LAIKAS STEBUKLUI

Ir tai Jūsų gyvenimui. Ar no
rite pagyti? Pasiklausykite “Ge 
roskisi Naujienos Lietuviams” * 
šiandien, 9:45 vai. vak. radijo 
banga 1490 AM per “Lietuvos 
Aidus”, ir ryt, šeštadieni, 9:10 
vai. vak. banga 106.3 FM — 
DIEVO APREIŠKIMAS. Kokia 
galimybė pažinti Dievą asme
niškai? Pasiklausykite ir parei 
kniaukite knygelės “Kaip at
gimti iš nauja”. Prisiusime do-| 
vanai. Mūsų adresas: Lithua
nian Ministries, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60654.

— Atstovų komitetas pataria 
atskirti sveikatos ir švietimo1 
departamentus. Švietimo rei-i 
kalus privalėtų tvarkyti kiti 
žmonės. 1

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-

CARSON PIRIE SCOTT & CO.
9700 S. Western Ave. 

Evergreen Plaza

HOUSEKEEPER — Live-in. 
Wanted by Wilmette tamily 
w/4 child. Gen. hsewrk. no coo
king, pvt rm w/TV. Days off 
flex. Must supply recent fefs, 
Englishspeaking foreign welco
me. Top salary. 251-3515.

2 butu 9 m. senumo. 2 oo 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82.500.

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

IO1/ akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. S25.000.

ŠIAI A ITT S REALTY
Notary Public

lasurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
requires no prescription

Doctors ‘ind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight. Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed. 
Chocolated Tablets
or Unflavored Pills. EX-LAX

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

4 VIENETU mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduodą UŽ 
538,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

V A L D IS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8554

*ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mletto loldlrrą 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, fa 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tol. 927-3559

: NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi f visus skal* 

lyto jus 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 užsipremimeruojant,’ * tikslu sudaryti nenutrūk- 
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos os 
taip paC pavergtos Lietuvos.. ir .jos .žmonių gerovei, ben'dronžs 
siekiant Lietuvos, nepriklausomybes atstatymo ir visuotino lietovi

p
V. VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUIį\

skaityti ir platinti. Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo -prie * Pla
tinimo va jaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj ams. '

Mykolas Karaitis,.sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 GuH ;Blvd.,< St Petersburg^ FL 331CB, :tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dieniu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat' pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengime k.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingus dovanos* bus skelbiamos Ir paskirstytos rude
niniame . Naujienų piknikę.

Visas Ir visus kviečiame 1 dičEają turint

Adresas

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

«-« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $93 pusmečiui automobilis 

Liability apdraudimas panti ninkami
Kreiptis

BAKERY

HA 1-6100.
Full time, top notch cake decorator. 
Good working conditions and good 
wages. Call for appointment.

GLEN PARK BAKERY
219/887-6575

MACHINIST
ENGINE LATHE

5 years experience—make own set
up and have own tools. Top wage, 
all fringe benefits.

APPLY IN PERSON:
BERRY BEARING COMPANY

3900 S. Cicero. Ask for Machine 
Shop.

M. ASHLAND AVE. 
525-3775

COOKS

LAIKRODŽIAI Ir 3RANGINYMI

Pardarimu Ir Taiiysua 
U44 WIST 69Hi STRUT

RRpublic 74941 V
■ ■ ■ »

1
1

\MARDA NOREIKIENt ' 
BWS Wert «Wt ŠL, Chieago, Hl 8062$ • TeL WA 5-2757 

Mdrinklmu fer**- rtUler Įvelti* pteUe.
w MAISTAS Ii IUROPOS tANOtMŲr’’

Experienced cooks and cooks’ 
^helpers wanted.
!I. I. VILAGGIO-TRATTORIA

Call Executive Chef 361-1166

STEEL SLITTER OPERATOR
Must be experienced.

See LARRY TACKER.
HARRIS STEEL CO.

Siuntiniai i Lietuvą

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

1223 S. 55th Ct.
Cicero, UI. — 384-5700

P. NEDZINSKAS, 4065 Arčhar Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

Cosmos Parcels Express Corp.
MAitourrri gift parcels servjci ‘

1341 W. Chleaw, lit W4M. — Tel. WA 5-2727
3333 fe. Chic**., III. MM3. — T»L 154-33M____

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60601

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoje reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau ■ esančiomis atkarpomis.

•' 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL

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

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

INCOMING INSPECTOR ■
MAN in his 50-ties, handy with 

tools to clean metal in junkshop. 
CaU 226-3893.

i Immediate opening for dependable 
: person. Position requires knowledge 
Į of mechanical inspection testing 
; equipment and ability to read prints

CALL WAYNE
DATA SPECIALTIES

TOOL ROOM MACHINIST
| Men experienced in lathe, mil, 
į ’ drills,etc., needed to make dies,

I jigs & fixtures for wire pro
ducts company. Overtime & 

j fixtures for wire product com
pany. Overtime & full benefits, 
Phone for interview: 243-5940.

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

Northbrook 564-1800koris

Adresas

WITH REPAYIWNT 
TO FIT YOUR INCOME

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede

Pavardė ir vardas

PASSBOOK 
SAVINGS...
the best way to ulartyl

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė_______________________________

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

Pavardė ir vardas _____________ __________________________________

Adresas ----------------------------------- —________ ____________________________

• Platinimo vajaus proga, nrašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

■ -------------- - ------------... -R ........... ■<*’7

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

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

Adresas ______________________________ ________________ _________

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

see us for 

financing 
1 AT OUR LOW RATE

ROOM
I N I S T

die manufacturer
has a minimum of

TOOL
M A C H

Modern brake 
needs a man who
5 year experience with tool room 
equipment Must be a self starter, 
aggresive and work without direct 
supervision. Salary commensurate 
with experience and ability.

A CMPANY WITH A 
CALL DOREEN

POWER BRAKE
263 W. 154th St.
So. Holland, Ill.

An equal opportunity employer

FUTURE!
339 5951

DIES

4

MACHINE ASSEMBLER

MUST HAVE OWN TOOLS. 
FREE HOSPITALIZATION. AP 
PLY IN PERSON NYqREN DA 
HLY 1422 W. ALTGELD CHGO.

WELDING
Permanent position. Northwest si
de growing company needs young 
man mechanically inclined with 
some experience w’elding to learn, 
architectural and ornamental iron..

725-0575

MACHINIST — DIE MAKER
Setup & maintain custom built spe
cialty packaging equipment. CI— 
light work.

N E in city location
FOR INFORMATION 561-2496

Clean
i

i
BENCH ASSEMBLY

Steady employment for mechanical
ly inclined men. 'Days. Tools help
ful.

VINCINITY 35th & ARCHER
PHONE 247-0490

OuR SAVINOS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%% TOOL & DIE

Mutual 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNOXS 
PboMt "VTrfisJji 7*7747

HOURSt Mon.Tat.Fti.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

making and repai-
blanking, forms.

Experienced with 
ring of piercing, 
dies etc. used in metal stamping 
operations. Must speak English. Ap
ply:

BELL & THORN
4259 S. Western Blvd., Chicago

MAINTENANCE MECHANIC 
Chemical plant located in Chi-; 
cago area seeks maintenance 

i mechanic with good all around 
skills with heavy emphasis on 
electrical and welding. Union4 
shop. Call 248-6767 for appoint- j 
ment
An Equal opportunity Employer

PRINTER - OFFSET

M. i 1 M K U 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

ENERGY 
WISE w

Change the oil and * 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

GOOD ROOFERS WANTED
Willing to work hard. Plenty Loo_P printer. Excellent compa- 
of work to do. Call between 9 
and 5.

Experienced A B Dick 350-360.

ny benefits, 
.W-8081.

434-1707 NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, Saturday. Auguat 19, 197i




