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KINIJA PASIRYŽUSI KOVOTI PRIEŠ GALINGŲJŲ VERGIJĄ, SAKĖ HUA

— Mes žinome, ką britų batai 
yra padarė mums ir kitoms tau- 
tomSy bet nenorime išvaryti bri 
tų su vokiškų batų pagalba, — 
karo metu Gandhi parašė Adol
fui Hitleriui.

lai padaryti 
premjeras ii

— Kino artistas Charles Bo
yer surijo daugiau pilių, negu 
jo viduriai galėjo suvirškinti. 
Jis mokėjo gerai vaidinti, bet ne 
pajėgė susivaldyti.

‘ŠVėdčn nešėSme 
.tęrprjsfo. Carįos. 
. STOCKHOLM, Švedija.
dtį vyriausybė paneigė Vokieti

kritikuojama rūsy spaudoje ir
TEHERANAS, Iranas.

rijos pirmininko Hua Kuofengo lėktuvas antradienį nusileido 'pa 
čiame didžiausiame Tererano aerodrome. Premjerą pasitiko pats 
šachas ir ištisas jo asmens sargybos batalijonas. Atvykusį prem
jerą pasveikino 21 Artilerijos šūyiu ir Irano bei komunistines Ki
nijos himnais.

— Vokietijos bankai nori pa
dėti JAV doleriui atsigauti ir at 
sistoti reikalingon aukštumom 
Jie pasiryžę mesti savo atsargas 
šion kovon.

— Paprežius Jonas Paulius 
Pirmasis nutarė pėsčias eiti į iš
kilmingas mišias ateinantį sek
madienį Kitus popiežiui nešda 
vo 12 vyru, tuo tarpu dabartinis 
nutarė pakeisti ceremonijų for-

_Labai smarki* audra pra
eitą naktį plakė Louisianos ir j konsulato 
žtourės Teksas valstijas.

— Sirijos karo jėgos nuginkla 
vo kelias krikščionių grupes, įsis 
tiprinusias Libano šiaurės Vi
duržemiu jūros pakraštyje. Tris 
dienas ėjo susirėmimai tarp Si
rijos karių ir krikščionių falan 
gistu. Pats prezidentas Asadas

— P|etų Afrikos vyriausybe iš 
deportavo Sun Times reporterį 
Daniel B. Drooz už netikslių ži
nių siuntnmą savo laikraščiui. 
Antradienį jis buvo pasodintas 
į lėktuvą ir išvežtas.

ras pasirašinėja naujas sula 
Ha su Rumunija, Jugoslavija i 
įrantą

^Pirmos žinios sakė, kad du 
lėktuvai bombardavo Matagal- 
pos rūmus — Nikaraįuos-pre-

SOMOZA NESIRENGIA ATIDUOTI VALDŽIĄ TERORISTAMS

— Prezidentas Carteris siūlo 
sudaryti JAV kariuomenės da
linį kuris dabos taiką Artimucr 
se Rytuose. Izraelis bijo, kad 
araba jų neužpultu.

premjero kelionė j Iraną, smarkiai 
kalbose

Kinijos premjero ir komunistų par-

_  Vyriausybė imsis priemo
nių importuojamam alui aptvar 
kyti. Nustatyta, kad amerikie
čiai išgeria gana daug impor
tuoto vokiečių alaus.

savo'būtielę. o iš .ten držnai nu 
veža-į-Lubianką. kur noliciia 
tardo “iš pagrindų“.. Sovietu 
įstatymai baudžia, žmones ui 
pastangas išvažiuoti į užsienį 
Tai esąs įžeidimas “socialisti
nei vastybei ir sanfvaikaT.

— Amerikos doleris, kelias 
dienas pakilęs, vėl nukrito, kai 
buvo paskelbta, kad užsienio 
prekybos balansas neabalansuo

išvados^ kad dabartinia- 
ėjime gyvenimas neįma- 
Jeigu Les Angeles mies

— Michigan© valstijoje mirė 
rašytojas Bruce Cation, su 
laukęs 78 metų amžiaus. Palik
tas testamentas liepia jo palai
kus sudeginti.

Aš nesu Dievas, ne visi su mano nuomonėmis 
sutinką, bet ris nebėgsiu — tarė Somoza

MANAGUA, Nikaragua. — Nikaragųos prezidentas Anas-

Izraelio nariaivis nuskan
dino JAV karo laivą “Liberty" 
Viduržemių jūroje. Amerikos 
karo vadai pasiruošė bombar- 

■ duoti Izraelio uostus, bet prezi
dentas Johnsonas uždraudė ka
ro vadams bombarduoti Izraelio 
karo laivus.

šachas džiaugėsi, kad Hua 
Kuofer.gas turėjo progos išsikal 
bėti su Rumunijos bei Jugosla
vijos prezidentais ir paskirais 
mmisteriais įvairiais minėtų vai 
stybių reikalais. Kelionė į Te
heraną buvo iš anksto aptarta, 
bet spaudoje ir radijo bango
mis niekas jokių žinių nepaskel
bė. Tiktai antradienį pasklido 
gandas, kad į Iraną atskrenda 
galingos Kinijos premjeras Hue 
Kuofengas.

Pirmiausia žinia buvo paskelb 
ta Belgrade, prieš Kuofengo iš
skridimą. „ - Pasakyta, kad jis 
skrenda ne į. Pekiną, kaip dange 
lis manė,, bet į 7

‘ KALENDORIUS
Rugpjūčio ‘ 3t: Amija, Rai

mundai Vilmė, Skirmantas, 
Gotautas, Dangerutis.

Saulėteka — 6:14, leidžiasi 
— 7:28.

Saulėtas, - malonus.

Hua sk?e'h'dd°rteiį Pekiną, bet i 
l Teheraną. . ’ >: T?

Patys pikčiąusiėji btįvO Mask 
vos fadljb ptdrfėšėjų kometa 
rai. Sovietų valdžiai nepatikc 
premjero Hua Kuofengo kelio 
nė į Bukareštą ir Belgradą. So
vietų valdžios sluoksniuose ke 
liama mintis, kad Rumuniją 
reikia suvaldyti, kaip savo lai
ku buvo suvaldytas čekoslova 
kijos Dubčekas. Sovietų kare 
jėgos okupavo ne tik pačią 
Pragą, bet ir svarbesnius Če
koslovakijos pramones ir susi
siekimo centrus.

Sovietų maršalų tarpe kelia
ma mintis, kad panašiai reikė
tų pasielgti su Rumunija. Jie 
anksčiau siūlė 
kai tuometinis 
dabartinis prezidentas Nicao- 
las Ceaucescu pasiuntė rumu
nų karo jėgas saugoti sienas 
nuo sovietų karo jėgų invazi
jos. Ar rumunai būtų pajėgę 
pristabdyti naujais ginklais“ 
ginkluotas sovietų kaio jėgas, 
šiandien neaišku, bet sovietų 
vyriausybė neleido maršalams* 
įsiveržti j Rumuniją. Sovietų 
valdžios sluoksniai kalba, kad" 
sovietų karo jėgos įsiverš i Ju
goslaviją, kai <S6 metų amžiaus 
diktatorius Tito mirs, bet jis 
vis dar neskuba leisti rusams 
sauvaliauti.
— Kinija yra pasiryžusi kovo
ti prieš galingos valstybes pas
tangas pavergti mažesnes tau
tas ir valstybes, — antradienio 
vakare suruoštame bankete pa
reiškė Kinijos premjeras Hua 
Kuofenffas. Ne tik pats šachas, 
bet ir įtakingi Trano visuome
nės nariai pritarė Kuofengo pa
reikštoms mintims .

Sovietų valdžia yra sutrau
kusi galingas karo jėgas j Ki
nijos pasienį, bet jai labai ne
paika, kad Kinijos premje-

mentų ir įsitikinęs, kad streikuojantieji krašto gyventojai .ne
turi jėgos jo iš sostinės išvaryti^ per valstybinę stotį padarė 
labai*griežtą''^pareiskimį Jis taiė: r-

~Aš^ nesu Dievas^ ne ^isi su 
mano nuomonėmis sutnyka, - bet 
aš žinau, kad dar didesnis žmo 
nių skaičius nori ramybės ir pa 
grindinių žmogaus teisių. Aš ne 
sirengiu bėgti Iš Nikaragųos ir 
neleisiu teroristų/grupei sėti dar 
didesnj chaosą,-negu -ji^buvo^sė. 
jamas šiomis dienomis. Leidau 
teroristams išvažiuoti; nes. norė
jau apsaugoti^Nikara^fos gyveh 
tojų gyvybes^.. < L..

bombardavo 
J'?’- /Matagalpę

jNEĮV? Y. Afnerikos^
"draugija kovai su vėžiu skelbia, 
.kad^sųrasJas-Ęrotginas. kuris, ga
lį ^ušabdy%> vėžio auglių^ ;augS 
m§: Tas proteinas vadinasi* inter! 
ferson; Jis įau/seniai. buvo žino
mas. bet iki šio meto nepastebė-: 
ta. kad jis sali pristabdyti-vėžio' 
au^Hu augimą. Draugija rengia
si išleisti, du milijonus dolerių, 
kad laboratorijoje galėtų nusta
tyti šio proteino pajėgumą au
gliams-pristabdyti ar visai išnai
kinti. Jeigu žinios pasitvirtintų, 
tai būtų viena tikra priemonė 
kovai su vėžiu. Gydytojai paste 
bėjo, kad žmogaus organizmas 
retkarčiais pats amina interfe
roną, kai reikia pasipriešinti pra 
dedantiems vėžio augliams nai
kinti. i

Vietnamas ir Kinija 
eina prie karo

Hongkongas. Britų kolonija.— 
Iš Kinijos ir Vietnamo ateinan
čios žinios sako, kad dabartinė 
Vietnamo vvriausybė ir Kinija 
ruošiasi diesniems karo veiks
mams. Vietnamo vyriausybė ga 
vo didelius kiekius naujausių so 
vietų ginklu ir ruošiasi kovai su 
dabartine Kinija. Tuo pačiu me 
tu kiniečiai traukia daugiau ka
ro jėgų į Vietnamo pasienį. Pra
eitos savaitės gale įvykę susirė
mimai rodo, kad kiniečiai pasie
nyje turi įvairiai paruoštų ka
riuomenės daliniu. Kinijos už
sienio reikalu viceministras pra 
leido keturias savaites Vietname 
bet pasitarimų metu nieko nau
dingo neišaiškino.^ Kinijos amba 
sadorius Hanojuje išvyko į Pe
kiną ir nesirengia grįžti. Kai dip 
lomatai nesusikalba, tai pradeda 
kalbėti kariai. /
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WASUINGTQN./1). C. - 
Valstybės -Departamentas pas
kelbė informacijas apie ne
paprastai žiaurų Kąpibodijos 
vyriausy bės elgesį su darbini n 
kais. Amerikos konsulato tar
nautojams pavyko apklausinė
ti 22 pabėgėlius iš Kambodijos. 
Gyvenimo sąlygos toje valsty
bėje yra nepaprastai žiaurios, 
g vyriausybė labai žiauriai 
baudžia darbo normų neatlie
kančius darbininkus.

Paskutinėmis savaitėmis vv 
riausybė pradėjo šaudyti -dar
bininkus, pavėlavusius nusta
tytu laiku atvykti į darbą. Kam 
bodijos kaimiečiai varomi dirb
ti laukuose nuo tamsos iki 
tamsos. Jeigu kaimiečiai nepa
klauso dviejų įsakymų. tai4re 
čia kartą jie tol ^mušami nend
rinėmis lazdomis, kdl užmuša
mi vietoje. Amerikos vyriau
sybė skelbia šiuos duomenis 
kad pasaulis žinotų, kokiomis 
žiauriomis < priemonėmis šių 
dienų Kambodijos valdovai 

mimą, kalbos Kambodijoje ne
verčia darbininkus dirbti. Apie 
pagrindinių žmogaus teisių ger 
bimą krRjos Kambodijoje ne
gali bū Ii.

ninkad Ajuvo2’* pašSadėję mąišti- 
ninkamS: sUimtf ir išvežti j už- 

: sienp prezidentą. - . >
■ -TJis-psič^karo -policijai -.suimti 
perversmą-daryti .pasižadėjusius. 
nąck^almės \gyar<njos/kariųs, o 
pMts
cią Sfhinyįų atštuinoje’nud sos
tinės. " Nikaragųos gyventojai 
būva paskelbę .trijų dienų strei- 
ką.-Dabar jie grįžti- prie norma
lios tvarkos, tądėl ir krašto pre- 
zidentas t>areišk|. kad J^ft§si- 
trauks, hfc ^ajjM^aldys ®Wtą-

policija . praeitą savaitę _ ne suė
musi didžiausio Europos teroris 
to Carlos. Praeitą.-savaitę Car- 
lbs* buvo ^švedijoje. vo?’ 
ličija buvo įspėjusi “švedus, bet 
jie nekreipė.! tai reikalingo dė
mesio ir nesuėmę vyriausio Eu
ropos (teroro organizatoriaus.

r K Carlos skvo laiku suėmė visus 
aliejaus magnatus Vienoje ir iš 
vežė, juos į Alžiriją. Vokiečiai 
seka kelis vokiečių teroristus, 
besislapstančius įvairiose Euro
pos valstybėse. Vokiečių polici
ja žinojo apie vokiečių teroristų 
susitikimą su Carlos ir prašė 

zidenfo-vasarvietę, bet - vėliaut švedus padėti jiems nusikaltę, 
paaiškėjo, lead bombos buvej^115 švedai pakartotinai 
išmestos -maištininku-laikomo-j tvirtina, kad jie neturėję tikslių 
se pozicijose. Paaiškėjo, kadi žinių (apie Švedijoje vykusį te- 
maištininkar apsupo Matągalpa roristų pasitarimą, švedų polici 
vietovę ir puolė rūmus. Prezi-:Ja tikrino į Anadna aerodromą 
dento vasarvietę gina nedide- atskiridusius keleivius, bet tero- 
lis nacionalinės gvardijos būn^0 Carlos ten nebuvo 
rys. Jie pajėgė pifetabdyti Į j 
brezidento vasarvietę bešiver 
žiančius-maištininkus, liet na* 
cionalinės gvardijos, kariai la-; 
bai išvargę. Tris dienas* jiems 
teko dieną ir naktj ginti prezi
dento rūmus. Atrodo, kad Ni- 
karaguos aviacija palenkė maiš
tininkams.

Nacionalinė gvardija 
pritaria prezidentui

Prezidentas Somoza radijc 
kalboje pareiškė, kad 987L na 
cion a Ii nes gvardijos pritaria 
prezidento vedamai politikai ir 
netolimos ateities planams. Ka 
ig policijai teko suimti dešimt 
karininkų ir 25 karius savano
rius. Jiems atrodo, kad prezi
dentas Somoza turėjo išvažiuo 
ti į užsienį, jie palaikė ryšius 
su opolicija, bet visi jie suimti 
ir atiduoti teismui. Prezidentas 
Somoza yra pasiryžus jgerbt 

___ kiekvieno piliečio teises ir pra- 
Iraną. kuPTikisiryesfi teisėtum parlarnento’rrin 

išsikalbėti su^-Jrano šachu- įv&į- ldnuis,Jjet jis pirma nori kraš- 
ria i s a£nė jų- vaiši yb?^’ fętt: alai 
Vėliau žinia paskelbti •' PękĮn

kambodijoję šaądo pavėlavusiu
ląjku-atvykti į darbą > -i'vv

MASKVA^ -Rusija j-—“Grupė"* 
amerikiečių/ pragyvenusių-Ame- 

>kiečiųyx> rikos konsulato ^ęlauk^inajame 
j ištisus du >mėneriiį perkelti-f 

ambasados-ta maut o jų butus h* 
butelius. : 'Daugelis į Amerikos 
konsulatą atvykusių žmonių ne
nori išeiti,- nes bijo gatvėje lau
kiančios sovietų- policijos. So
vietų valdžia-pastatė daugybę po 
licininkų prie Amerikos ambasa
dos, kurie 'gaudo kiekvieną žmo 
gų. bandantį įžengti į konsulatą.

Konsulato laukiamajame gy
vena ne tik išvažiuoti norintieji 
amerikiečiai, bet ir visa eilė So 
vietų Sąjungos piliečių, norin
čiu išvažiuoti pas gimines į Ame 
riką. Konsulas nutarė iš- laukia
mojo perkelti žmone į ambasa
dos rūmų • privačius butus. Vie
no kambario ir viruvėlės bute
lyje apgyvendinami 7,’ 8 ar net 
devyni amerikiečiai, laukiantie
ji dokumentų. Paskutiniu metu 
į konsulatą ’susigrūdo didokas 
skaičius vadinamų pentakostis- 
tų, kurie buvo atvykę pamoks
lauti sovietų piliečiams jų tikė
jimo gerąsias puses. Jie priėjo 
iritikinimo,kad geriausia važiuo 
ti namo, bet išaiškino, jog ne 
toks lengvas dalykas. Konsulą- 
tas tvarko jų reikalus, kol galės 
išvažiuoti;

Anrtpsa^oie laukia 
ajnerikiečiti gimines

Amerikoje konsulate dažna 
laukia Amerikoje g\-venančtų 
žmonių aiminės. Jie tikisi gau 
ti reikalingus leidimus išvtf 
žiuoti, bet jų negauna. Blogiau 

1 šia, kad sovietų policija dan 
I geliui neleidžia priartėti prix 

►. ^Neklausančius so* 
. vietų polidninkal nusivelka-1

Prof. Jonas Genys (kairėje) Amerikos^Lie tuvių Tarybos atstovas Washingtone šiais metais 
yra Jungtinių Baltijos Tautų komiteto narys, Dr. Genys taip pat atstovauja ALTą Amerikos Etni
nių ;grupkif Federaeijoje. r y j Dešinėje matome Dr. Kazį,Bobelį dalyvavu
sį ‘Belgrade konferencijoje. Žemėlapyje Dr.'fBo- helis rodo sovietų karo jėgų 2ir .policijos, payerg 
tĄ'Kėtn^^ 2; .ji .t

7 į itybdAlaue

Los Ankeles turi 
1 pasistatytr kalėjimą

‘ * -LOS ANGELES; Cal. — Los 
Angeles savivaldybė privalo- pas 
tatyti '■tinkamą 'kalėjimą -arba 
paleisti visus.įąbar kalėjime lai 
komos kalinius, —. nutarė teisė-/ 
jas William (Stay. Jis išklausė 
■kalinių 
sąlygas Los 
priėjo 
me ka 
nomas.
tas šiandien investuoja savo pi
nigus kitur, o nepajėgia pąsista 
tyti žmoniškesnio kalėjimo, tai 

c '^ L^^ hmiesfas privalo’ 4uojąu paleisti 
‘"apsistojęs yisus kalimusy jies dabartmiaine.
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Žaliojo dobilo draugijos pirmininkas važiuoja į Naujienų 
pikniką. Jis įvyks rugsėjo 10 d. Polonia sode. Tą dieną visi ke
liai ten veda.

, Du benutikai
b

je, įęt p.eduojj; įę> į rax*.
kįį. puri buįįųę|į

••įmąį, Simuti, Įi^i mus, 
Kąip ąvinus, 
į klasę ims varyti, 
Kaštanų eikime sode raškyti’ 
‘Tai ne, Taduk, ne mųiUb kašiąnąj šie įkirti: 
Žinai juk, kaip aukštai, nors,, rodosi, artv 
Ne; ąs, nęi tu į ten negalim įsigąui^ y 
Ir mums kaštanų tų neuks ragauti?, #— 
"Mielasis, ką beveik be sumanumo? 
Jėga Kur ąepaimsį, reikią ąpsųląrymę^ 
Jau sumaniau aš viską; palūkėk! — 
lik ant pirmęs šakos mane tu pakylėk, 
O ten mes patys sugebesun 
Ir valgysim kaštanų, kiek norėsim, 
Mes busim jųjų perpilm .
ir štai draugai pne medžio skuba tekini. 
Simutis emes draugui taikinėti;
Reikėjo prakaituoti ir stenėtų 
Ir Tadui pagaliau. 
>kopt padėjo jau. 
u am įsikorus, tik erdvės antai, 
iLuip pelei po aruodą, ten aukštai. ’ 
Kaštanų — nei visų suvalgyti gąlėsų 
iMei juos visus ten suskaięmot gebesi; 
Pakaks jau jų pačiam atsigaivinti 
Ir su draugu pasidaliau.

Ir ką gi! Simas bet nedaug naudos turėjo; 
žemai varvėjo vien tik seūės vargšo joję; 
Taduks viršuj pats vienas kaštanus dorojo, *

bučkis” Keikią tųrįį į&gMr 
ti Hgoninęj Brįį £ «ųrti nuo įn 
lekcijos fęąvartu turėti iškabą 
ąat sienoj; ^ofeuęįuok kūdikio, 
bučiuok mamą.*

Kad Jyairąynfli n&ap^albęt^

— Kai tu neši laukan ‘atlaiks, 
tąi ąs nęrėčįąu palydėti, Į
— sakė žmona vyrui. Vyrąs 
pakląusė:

— Kodėl tu nori tai daryti?
— Matote, kaimynai pradėjo 

kalbėti, kad mudu niekur įkartu 
nęišeiname, — paaiškinę žmo-

sanq liehwlfa. ‘

(TęMan>

i

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVICIUS

Mąčjąa^į>ąsauly aš Tadų, 
Kuriems draugai be atpildų 
įkopt aukštai padėjo, 
Vienok vėliau iš jų lukštenę neregėję.

Mažai beliko laiko
— Pavyįįo gauti tąų ir sau fei 

lietus į teatrą, — pranešė vy
ras žmonai telefonu iš darbo 
pertraukos metu.

— Tąį puiki žinia! — Apsi
džiaugę žmona. — Aš pradedu 
jau puoštis įę ruoštis.

Taįgį, taigį ir pasiskubink, 
nes vaidinimas įvyks rytoj vakaį 
rę, — ątsąkę vyrąs.

Pąrtiyps. ^^v^ir^uose

Brįinpaut į partiją kandida-

BALZAMĄ uostyti reiškia
BANKE būti ir reikąlų turėti — sutapau W^es, ausurnd iš 

banko pinigus----- bankrotas, riet bankrotas jęiSKia issiptiuymą
geismų. > i . •

BAROMETRAS ženkliną neteisingą ir nuosiotm^ą eiį^e 
Jei barometras kyla — gerai, jei krinta — blogai.

BARSUKĄ sapnuoti yra negerai: reikia saugais pirešų ir . 
net netikrų oraugų, kurie tau slapta kąsa tavu

BAR&)Ą plačią turėti. art!% A^kią tuĄ^s, o ilgą — 
gerą gyvenimą ir žūą Senatvę, iįęetoęja bąrzaĄ — W 
mąs ir prąęaainąąį gerp varoo, peLųl. iį 
g-nčus ir nesantalkas visuomenėje. įąątęna oi^zoą —■ ge*w, 
skusti mergaitei barzdą reiškia vedybas, o ištekėjusiai —iiasijo ■ 
tę arba skyrybas. Deganti barzda reiškia gerą uzaaibj, bučiau- . 
tis su baramais ręiškią nepaba.igiąxū.M-

BATAIS naujais ąyętį j 
turtą, nejvąrįąis — naminius, 
reikalo.

BAUSMĘ gauti reiškia ųelauūfe-bętisli IjhĄ — IW1?- ’; 5 
BAŽNYČIĄ statyti arba joje būti reiškia džiaugsią',ir pą-. :■ 

^leakiųinią, matyti ją reiškią garfeį, ęįį iį^n^įįĮft-Ttoųįiuuiiuą ; 
ąę WU to įo$Į »-

.aiybę. 4‘
~~i- -< --/į • ,^*7, - - -

BEGIOii yra geras. ženJg^ bęt nuę>gįtn>T„. _ y.
paskui draugą bėgti — pergalė, matyti uegįilėjabtlUs vai*.3^ 
laime ir mene. Kareivius bebanšati'
valdžioje ąr politikoje, varžybos rę^ktą lūpeshi 
u jęi ijoriię begu, b,et ąęgąme,, tai i-eiskia hgą.

BEZD/Kį^gs reiškia j^eliki^. <ę raugas, vęlijajię>ųs. iįų bio. .. 
go, jei jos tokųieja, tai reiktą s£Uįous; .
tąų .ar dar blogiau. Joti ąat mezaztoites ięis^ ’

BIBLIJĄ matyti reiškia dya&.os namyhę, ją.skaitjft> — 
lanu^sąšnę. */ \ v'. f

s -r ne
visai ue

(J. A. Krylova, PASAKĖČIOS, 1G3 pasakėčių rinktinėj 210 
psl., kainuoja $4, gaunama Naujienose, vertė Joųas Valąįtis).

Geri buvo laikai..,

(Feljetonas)

sessiasdešimtoj gatvėj prie ba 
ro su bičiuliu įspūdžiais besi dali 
nant, mane apsėdo tokia “nog- 
la”, kad mano atmintis užsikir
to. Išgeri butelį alaus, rodos, 
jau atsigauni, bet negana. Išge 
ri porą stikliukų stipresnės, -— 
dar blogiau, negalų atsiminti, 
ką vakar dariau. .

Rodos, nštį ’’durnas, bet nega
liu^ pasakyti, ar istorijos tėvas 
H ei odę tas ?WVO. romėnų ;ąr-. grąį 
kų-istorikas? Baildžiau dar vie< JMąno, bičiulis. dypukas, išklau

būtų buvę tie senieji laikai, kai 
. alaus statinėlę pirkdavome už 

dolerį, o dabar už 6 alaus skardi 
. neles reikia dvigubai mokėti.
O t ir džiūk žmogus, kai ikišenė, 
tuštėja... Galėjai gerą namą nu 
sipįrkti už 1,000 doL Chevrolet 

-De Luxe ant aukštų ratų —už 
700 dol. O dabar toks Chevrolet 
kainoja &.000 dol.

- Tiek pinigų turėdamas tada 
galėjai tūkstantį metų gyventi 
be jokio rūpesčio. Dabar žmo
nėms niekas nęrūpi, tįktai pi
nigai ię pinigai, ■ ir., vįs negana.

__------------T----~^7rW~—— 
įtartina tyla

— Zosyte, tavo draugas tave 
šiąnakt atlydėjo labai vėlai, — 
sakė susirūpinusi mama. Duktė 
jai atsakė: v $$

Geras patarimas

Gydytojas Ę. A. B, “Laisvo
sios Lietu. 15 n^. pradėjo! Svei
katos kampelį. Tarp praktiškų, 
patarimų ten yrą toks paragrą-

kąip dirbą? — Klau
šia partietis

žinoma, dirbsiu dvigubai,

ęąąįęąįaįs, kąd pakeltum ga-

na'priemonę atminčiai atgauti:

čiau tą kontraveršinį romaną,- 
bet suprask dabar — vieni pata 
ria- net melstis; o kiti sako, kad 
tas'plepalas tiesiai į pragarą va 
ro... Žinok dabar, kieno teisybė.

Pensininkai skundžiasi, kad 
sunku atsiminti naujus daly
kus. Tai tiesa. Aš atsimenu- 
kai motina skanius blynus ke
pdavo, atsimenu, kai pavogiau 
tėvo šautuvą ir varną nušoviau, 
nuo tėvo lupti gavau...

Man dar vieną čierką išgė/ 
rus stuktelėjo į galvą, kad bū
tų‘gera ko nors užkąsti, o ant 
baro nė baronkėlių nėra... Už
kandis mane užvedė ant kelio. 
Daoar atsiminiau, kad prieš 1Q 
merų banke turėjau šimtą tūks 
tancėbų dolerių prie pensįjęs,, 
o dubai beliko tiktai keletas šim 
telįu doleriukų... Ot sakau, kad

sęs mano pasakojmo, paklausė: 
F-V.O,*kiek ponas prieš; 65 "metus 
'uždirbdavai? Sakau’ plieno fa
brike gaudavau 11 centų už va
landą. 6 jis man atšovė: Jūs 
durniai buvote, kad už dyką dir 
bote. O aš per dieną uždirbu 85 
dolerius.

Senuosius laikus malonu prisi 
minti, o naujuosius — kiti atsi
mins., Don Pilotas

Grožio žęnlęlai

l — Aš pradėjau prarasti gro- 
!žį ir turiu gauti atostogų, — sa 
kė kasininkė savo bosui. Nuste
bs bosas ją įtikinėjo:
' — Tamsta visa tai išsigalvo
jai. Kas tau sakė, ka prarandi 
grožį?

-- - Čia. nė sakyti nereikią, nes 
ženklai tai rodo; vyrai pradėjo 
.tikrinti manę, duodamą grąžą...

— laip, tiKrąi jau buvo ne- 
, anksti. Viso namo gyventojai 

jau miegojo. Ber ar tave prikėlė 
koks nors trukšmas? -: ' *’

— Ne trukšmas, - * vaikeli,*1 ne 
trukšmas. Man veikiau nedavė 
miegoti didelė tyla, po to, kai 
jūs parėjote...

Pavydas pataisė

— Sakyk, kūmute, • kaip5 tū pa-' 
taisei savo vyrelį? Anksčiau jis, 
vaikščiodavo po saliūnus ir vi-\ 
*sąda grįždavo-į hamus; labai ’vė
lai ■ - . : •:*?:.*'

— Visai paprastai. Kai vieną 
naktį jis grįžo, vėlai, aš ir sakau 
meiliu balsu: “Ar tu čia, Simu- 

-Ų? ’ O mano vyro vardas yra 
Jurgis. Dabar jis vakarais sėdi- 
na^nuose ir saugoja mane.

Ji žino kodėl

visiems, 
kritę į akis, viena moterėlė, ku
ri eidarųa. paskui karstą liejo, nę 
paprastai, graudžias ąšąrąs.

Vienas iš mirusiojo artimųjų.

' t
iŠĮmSkai-gyvenant parti visai

5. Parsivežęs naują kūdikį iš 
ligoninės — neleisk jokių sve
čių ąr giminių į kūdikio kambą

tūpsiąs,.pofekąą.nęšoią.—.aųiųiia*,.M^a* httoitotį an-

iiMae&i ir nu^imnimą. -

BLĄKbTiEiiAl dodeiž to- grata S^to, % j%i sWt

BOTAGĄ laikyti ženklina įaūįtoiįT jūč
bus, būti mušamam raišką glebus f
si teismuose., - -L ;

B&AK£ iaąty¥ ^i%s negavę?, bąųnę Ir
brasus meva- '

vę, užlipti..ant'tokio boxsto yrajr^sią_ 
darbuose, o nulipti nuo jo

BITES sapnuoti reiškia turtus, bet' būti bkšų —
kia saugotis, kad kas nors neapgautų, ae; bites n^r_įau in 
tai tavo turtai* padidės^ o. jei 
liams bus blogai. Bičių sęį^iuą-reiškia-, ugųją^ eg p £
tės yra ant galvos, tai turnngięnis reškia garbg to^STttttoesiiius j

j ąioa
. yer-

ša: “Kędel tamstelė taįp verki? 
Mikjonieriųą ’ę^ęųyoj jums. joks 
gjjnmė.’’.

— Ąš savo Chaęlįųi įdedu Emburgįškę sūęįę, ęešnakę 
kita aštru kvapą turinčio dalytę. D4abar JJ£ vęįk vįęąas sędį sau 
kaip ponas kompanijos treileryįę ^įęĮų

jos &&

liūdna, dėl to liejasi gailios ašą-

O 

■

Niekas nesako, kad Naujienų pjkųil^e. s|tręi<iys kepti baląn<Jėliai ir atskris į lėkštę, nąkrįs ųė 
obuoliai, kaip šis vaizdelė rodo. Bet ęaųąsįa^ gali atsitikti prieį Laimės šulinių įr ų žaj^įjuy 
draugijoj Piknikas bxų 10 4. Polonia soda. Bus majBiyČų pilstytojai. Būkite į* Jūs: 

i ‘ t. į

•' - r

■ ■

MccwytSos JAS qgnj&se. jote? skijtųmp

Žmępą gyręsį sąvę, .yyruV: 
“Dabar Xr% dįdeĮis .sųįnęĮįų. įs- 

$i. sųkneįė cįąįar 
kaip >ųo ja tik trečdalį. reguliarios, 
kąn ięs. Ąš nupirkau, tris §ųkne- 
lęs dr gutąupįąų vį$ą suknęį^!”;

• ’ Modernūs vąikai dąbar ne
žaidžia detektyvų ię plęšikų. bet 

►žaidžia KGB-istus ir-’ nekaltuo
sius.
i ‘ ’♦ Jąi.gerą tvora parodo gerus 
kaimynus. tąi ręijįą laukti sąn,- 
tjęjkių tarp,Soy.^S^ųpęos ir Vą- 
lęąrįeėiu pageręjimpz Iki šiol rų 

Jsąi. ism.ųnjo Bęrlyno sien^ ir už
tvėrė visą Vokietijoj ęąsjenį spy 
gliuotų vielų tvora/kurią saugo 
jo su automatais, kulkosvaidžiais 
ir šunimis, o kaj kur buyo padę 
tos minos: Dabar komunistai tą 
sieną nutąrė daiipąlobulmli, pa 
■dėdami rinas.. Tajcp-minų atstu
mai bus tik apie vienas yardas>

♦ Klausimas: Kas’ yra bend- 
rada!biavima$. ir> tiltų statyba 
su sovietais? Atsakymą davę 
Cicero miesteli v antrosios pusęs 
pirmoji pusė per* "sayę kalbėto
ją: —- Tai yra tas.pat. kaip nu
vyti iš dujų virvę—

jįęę^ę tę ęųgųliarąųs pa^ų^u<įwįęųę- turto, vynams, manyti tekį
mo, ‘ gaitėn^ — vąędj;^ yęd^^ W

'mąsavo vaikais. ' :
Į Is Blackshear. Georgia vals-l A k t / ’ ‘ ‘

tapsiitijcj, atėjo nemaloni žinia. k^d|. ... _ ... - ...
Jfr. Theodoras Frisbie buvo to aięj^nčiua negerumus.
into tėtis ’ respublikonų kandidą-
Itas į fece. Ąpskr. komis!jo- žeminimas, bučiuoti gražų vyi^ ajįbfc- !»atyū Įdėlis
nięrių pirmininkus ir negavo bučiuojantis reiškia-medę ir~ laugg,, v; jęt P^tbučiąyę, tąį 1ĄUK
reikiamos baisų daugumos. Po - s 1
balsavimų paaiškėjo, kad jo bą}- 
sų dąugmną yrą nokus arba ze
ro.

♦ Tęismas aękąltino žmogų 
nę už tai, (kad jis žmogų pasor 

‘vė, bet už taį kad be leidimę 
|autuyą turęjo.

VAirJnką labai pykiną tęeėr 
kėnai (racoonai). ka<į jję jpf ku 
kurūzųs ėda. Jis kukurūzų lau
ke įtaisė radiju. Rock and Roll 
muzikai grojant nė vienas ra
jūnas neatėjo kukurūzų g^auž-

svečių.

BęG^Ą nįat^ų ąr girdėtu turėsi rūpesčių ir- nematomi-

įdurti — saugokis viršininkų vąįąybų ię to,ėxįU-

♦- Rusijoj darbipittkai giedoda 
vo prancūzų MarsaUetes ir šąu- 
kė: — darbiam ksi vienykitės,

pretektesl Dąba^ daKbte^hąi vis

fion Pilotas

CEMENTAS, reiškia Unętybę,: ęcceatūslį^ių -
sulauksi getų laikiį ir pagerinsi :»aVj buitį.

f ^ * --- ■* *

r čį^oęg sapnuotilnegera — būsi apautas, juo
.įįiąnęius čigonus mąt^ti reiąkia gįjįlęąŲ. dęl šeimos Mfto ątba 
^Ųęiąaįčių nęlaijgnės, ^'^njpnętį čL&nę — didaHs nudstoMs. Jei 

daug ėįąopjį įaį saiu£ok*3 tei

CIGAU4 rūkjcH geraL savo
tingas, užgesy-ti cigarą — gašįoa auoiys 
ji r- gerų viton išsipikįymaa l . ' ų 

l įBBji daugUu)

M rz Thursday. August St.



;SOWU PASTANGOS ĮAMŽINTI VERGIJA IT’S AMAZING
Už viską labiau bijo laisvės

XTŠ CCWH!DE~!

nės nori laisvės visiems.

IKNIKAS
POLONIA SODE

UNIVERSA

fta nu Srajcsl ]bf rt. 
U«ka dld«Um dirbi*. Pirmi, Jie ja* 
dM* Jum* pasekti įsmeniiku 
uirimojimu*. Antri, jie padedi fj- 
iurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams Įsigyti.

H football is 
MOT P) PlGSKIki

apie 
kurią 
kom-

TfiE BR1WK 
VEIL WAS 
OfclGlNRLL/ 
A CLOTH 
ONES. TG 
HEAD AND 
EVES....To 
WARD OFF 

THE "EVIL 
EYE r

^^RoJNO 1800, IM ENGLAND, LIFE ' ' 

INSURANCE COMPANIES REGARDED PEOPLE 
WHO DiDNT EAT CHEESE AS POOR RISKS, 
because of tie belief *toat cheese 
PROLONGED LIFE’. _____

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mine* 

«lo dieną, neia nuoiimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno*.

liduodami Certifikataį kurie ne
ša iki _

'People who sold bad eggs 
IM lT5 CENTURA HUNGARY 
WERE TIED TO A POST ANO

Ką mano laisvoji Europos 
dalis

Detroito žurnalistu popietė 
‘‘Pilėnuose”

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jomlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intymiu nuotyMn 

įpražymai, paimti iš gyvenimo, Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleistu. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istoriją 
antrink* nuopat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato. 141 
;sL,. kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų IstoriU. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knyga* galima Iri gyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki o 
oiniginę perlaida. r

Paaulis mato vergų 
imperiją

Luis Harris savo Apžvalgoje 
(“Survey”) patyrė, kad didžio 
ji dalis (67), prieš 24 nuošim
čius amerikiečių užgiria prezi-

old mek«k
FOC1 •sO-GESTiOt

WAS TO HAW TUE PPY1FUT
Kž>X SWBUOw S

BEEKJ FU^OReO wnų
PĘ0 PEPPeff!
MQff€ Km. TkAh CU#F f

halsted st„ chicago, ill. mos

naujienos
Žurnalistų Detroito skyriaus 

išvyka rugpjūčio 20 d. praėjo 
su pasisekimu. Oras buvo labai 
gražus, saulė kaitino “iš pasėli* 
mo.”

Atsilankė gražus būrys žur
nalistų ir svečių. Po užkandžių 
ir gaivinančių išgėrimų suširin 
ko j naujai Įrengtą šaulių sto
vykloje nedidele, bet jaukią sa-< 
le paskaitai

Žurnalistų Sąjungos Detroi
to skyriaus pirm. Stasys Gar- 
liauskas supažindino detroitie* 
čius su iš toliau atvykusiais sve 
LČiaiszVJadu Joška iš Albertos ir 
žurnalistu Viktoru Naku iš Wa ■ 
shingtono, rašytoju įGraužulin 
su žmona iš Flinto. Po to buvo 
pakviestas švyturio Jūrų šaulių 
kp. pirm. A. Šukys tarti žodi. 
Šukys supažindino svečius ko
kiu būdu Įsigyta ši stovykla. Po 
to Gražulis išreiškė užuojautą 
Anelei Žiedienei ir Lidijai Min 
gėlienei prieš metus mirus ją 
\yra m s žurnalistams. Mirusie
ji pagerbti atsistojimu.

Paskaitai buvo pakviesta dėt 
roitietė ateitininkė ponia Lidija' 
Gražutienė. Tema: Moterų išsi
laisvinimo sąjūdis. Prelegent?

kiečių jaučia, kad Preziden
tui pasmerkus žmogaus teisių 
pa trempimą Sovetijoje, dabar 
visas pasaulis žino, jog Sovietų 
Sąjungoj tikrai nelaisvė jėga pa 
laikoma ir kad ten laisvė drau
džiama ir pėrsekiojama kaip di 
delis nusikaltimas. Bet 45%, 
prieš 44%, taigi vieno balso 
dauguma, pasisakė prieš nu
traukimą parduoti rusams kvie 
čius, ir 67^, prieš 22%- už te
simą derybų dėl atominių gink
lu su ta ties SALT.

Prelegentės paskaita buvo ai
ški ir lengvai suprantama. Dau
geliu atveju ir aš moteris labai 
užjaučiu, bet būna atvejų- kai 
vedusios moterys klykdamos- 
rėkdamos pasikviečia policiją, 
vyrą išvaro iš namų.

Kaip ten bebūtų, p. L. Gražu 
lienės paskaita man ir dauge
liui patiko, bet ne visiems. Po 
20 min. užsitesusios paskaitos, 
publika šiltai paplojo.

Po paskaitos buvo leisti pa
klausimai, kurių buvo bene de
šimt. Klausėjų moterų tik vie
na, p. Jūratė Pečiūrienė iš Ann 
Arbor. Keista, kad vyrai ne pa
klausimus davė, bet tiesiog puo 
lę prelegente. Pirmininkaujan
tis S. Garliauskas prie kai ku
rių priėjęs, Įspėjo. Stebėtina 
kad moteris už moterį neštoje 
kovoti, juk jjaskailininkė jų

Kaip ir ką daro likusioji lai" 
s va*-Europos dalis, galima ra" 
sti iš “Ostpreussenblatt” (Ryt
prūsių, , laikraščio) .. tilpusioję 
Ghicgos-. vokiečių _ dieuraštyje 
‘Abendpdst^ koresgpndenįp Dn 
SiegfriecL Loeffler ... straipsnyje 
'Tlnttauschung ypn^Ttelgrad” 
^Nusivylimas-' Belįpadu) tilpu-

prieA pradedant paskaitą pare A reikalus gynė, be to. moterų k-t 
ke, kad ši paskaita bus pašne- vo daugiau, negu vyrų. Puiki 
kėsio pobūdžio. Moteris kiekvie buvo paskaita, bene tokio po- 
na už save individuali. Kaip l 
riuos klausimus palietė 
jos perspektyvoje. Lietė mot 
prk varta vi mus, šeimoje moters 
ir vyro be skirtumo atliekamus 
darbus ir Amerikos santvarko
je dar kai kuriais atvejais ne
išspręstus klausimus; berniukų 
ir mergaičių auklėjimą be sku
tamo, kaip antai neskirti žais
lų. Žaislai gali būti tie patys Ler 
niukui ir mergaitei. Knygutės 
pavyzdžiui “kamikai” taip pat 
neskirti kurie mergaitei, kurie 
berniukui. J kariuomenę šaukti 
ir mergaites. Patiekė tokį iš šei 
meninio gyvenimo pavyzdį: 
Žmonai susirgus, vyras susira
do kitą moterį. Nelaimingoji 
pasiskundė dvasiškiams,bet dvi 
siškiai josios neužtarė. Girdi, ką 
turi galvoti apie tokius dvas š-

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
prtelrt* 192S m*UU. T< 4Z1-S070

ĮrUlcoc pietuota Hemo tutx>moblllAnit potatytL

tautų, didelių ir mažų, 
j, perėjusia |

“Mes šiuose Namuose/(Hou
se) neprivalome nė; vienai mi
nutei pamiršti”, tęsė Dr. John, 
kacLvisi byloje 33 sudėtieji pa
grindiniai dėsniai reiškia, jog 
Vakarai visai baigiamajai dek- 
larcijai pritarė. Sovietai tačiau 

’byloje 3 sudėtus tikslus Belg
rade žymia dalinii ignoravo. 
Juos, tarptautiniai privalomais 
tapusius, toliau ignoravo tiek, 
kiek ir Jungtinių Tautų 1948 
metų žmogaus teisių deklara
ciją ir abudu tarptautiniai žmo 
gaus teisių paktai iš 1966 metu. 
Ypač padalintoje Vokitijoje 
po Helsinkio konferencijos Ge
ležinės Uždanga pasidarė la
biau nepereinama, tik dar la
biau “patobulinta”. Barbariškų 
automatiškų šautuvui skaičius 
nuo tol pdaugėjo virš 25,000. 
Nuo Helsinkio dienų visi žmo
nės ir tautos Rytų ir Vidurio 
Europoje yra sustiprintai pa
jungti ideologiškai ir politinei 

’diseplinai ir kontrolei.
Kalbėdamas apie Belgradą 

DrJohn pabrėžė, kad visą laiką 
per 5 mėnesius 28 Vakarų at
stovai balsavo taip, o komuni
stų septynių blokas, tempia
mas Maskvos pažabotas priva
lomai balsvo “Nief\ Tačiau 
tas balsų skirtumas nieko ne
reiškė, kadangi Sovietų Rusija, 
turėdama neribotą veto teisę, 
kiekvieną žmogaus teisių 
minėjimą vetavo.

Spėjikai, kurie patyrė 
mas dvi konferencijas, 
tikri, kad trečioji kuri 1980 me 
tais numatyta Madride, Ispani
joje, bus tik tolimesnis Belgra
do barnių tęsimas.

Pasaulis užtektinai turėjo 
progos patirti, kad komunistai 
žmogaus teisių bijosi, kaip šikš
nosparniai šviesos.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąskaitoc 
-'eša

ytsucMintąS Veikėjo ir rašytojo ’atsiminimus
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sios Dr. Bans Eugar Jahu 
(MdB) - Vokietijos seimo na
rio) Europos Padamente pa
sakytos kalbos resume 
raukos):

Dr. Jahn, kalbėdamas 
Helsinkio konferenciją, 
pavadino Vakarų ir Rytų 
promisu, kur Maskva tikėjosi 
laimėti politinę konsolidaciją 
ir teisinę legalizaciją 1945 me
tais susidariusio Status Quo toj 
Helsinkio konferencijoje Vaka
rų pripažinimo, bet nelaimėjo, 
kadangi Vakarai tani aiškiai pa 
sipyįešino,^Vakarai-1 pareiškė, 
kad teritorinlaĮ Status.,Quo jė- 
-gi pakitimai -nėra gklimi;; Bet 

\ ^jelsink^e ,bųvo priimt^\ižmo- 
;g|us Tdii^^eklaracijajv - Myri 

k .sngTaų^tai.sk^mbaį
.<‘DaIyvatf jančios. Valstybės 

gerbs žmogaus teisees\ i^£pa- 
grindmęs laisves, įskaitant. min 
ties, sąžmėsrir religijos / laisves 
arba ^itfldninio laisv visiems 

T be., rasešr lyties, kalbos'arba re-

būdžio Detroite pirmoji. Kadan 
gi vyrai savo aiškinimais įsik»r

. S. Garlianuskas 
paprašė ibaigh, 

ir baigėsi.

metinis susirinki
mas

Po paskaitos, toje pačioje sa
lėje* Įvyko Detroto žurnalistu 
skyriaus visuotinas metinis su
sirinkimas. Suirinkimą pradėjo 
pirmi n. Stasys Garliauskas ir 
patiekė darbotvarkę. Susirinki
me dalyvavo per dešimt žurna
listų.

Pereitų metų metinio susiria 
kimo protokolą perskaitė pirm. 
St. Barliauskas ir tęsė metų 
veiklos pranešimą, apgailestau
damas, kad dėl laiko stokos me 
ko daug negalėjęs padaryti.

Toliau sekė iždininko Anta
no Griniaus pranešimas. Kasoj 
šiuo metu yra per 300 doleriu.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė Antanas Sukauskas. Ak
te paminėjo, kad kasos stovis 
atatinka kontrolės komisijos 
duomenis Kasos knygos veda
mos pavyzdingai ir tvai^Ž&gą/ 
Kontrolės komisijos aktas pri
imtas kaip skaitytas.

Valdybos ir revizijos komisi
jos rinkimai. Valdyba ir revizi
jos komisija perink ta pereitų 
metų: pirm. Stasys Garliauskas, 
sekertorius Stasys Sližys, kasi
ninkas Antanas Grinius. Revizi
ja komisiją sudaro: Jonas Kris 
šiūnas, Vytautas Kutkus ir An
tanas Sukauskas. Susirinkimas 
buvo darbingas ir baigėsi geroj 
nuotaikoj.

Nukelta į 6 psl.

NAUJIENŲ

h Populiarėjant sumanymui 
■Jtragtinėse Valstybėse steigti 
>žmogaųs Teisių Gynimo Insti- 
;tuią ir pręžidento Carterio pa
tarėjui prof. Bržezinskui už tą 

•sumanymą entuziastingai pasi- 
jsakius, isterikėm puolė —kas? 
<Soyiętų kompartijos organas 
“Prayda”, kuri^ pikčiausiai ata

kavo pati sumanymą ir jo gy- 
{Dėją prof. Bržezinskį.
J Kas lame; sumanyme taip iš
gąsdino Kremliaus grandinių _
tkalvįus, kad tąip piktai suriko apsispreidimo teise. 
Instituto, Žmogaus Teisėms Gia istoriją. Laimė, Amerikos žmo 

įfi tikslai ir uždaviniai nustaty- ‘ 
uti sekančiai: \\
z “Institutas turėtų padėti vi- 

organizacijoms ir vie 
netams (pavieniams), tęsian- 
rięms savo veiklą ginant žmo-

5 gaus teises, inicijuoti ir finan- 
Ąuotic tarpia u konferbnei- 
jas .'bei* taną -tikslui pašvęstus denio Carterio pasmerkimą So 
nusitikimus, įgalinant spaus- vietų Sąjungos, kaip ji elgiasi 
✓įtinti; ir platinti knygas, meno su disidentais, o ypač pritaria, 
f kūrinius, mokslinius darbus,? kad Jungtinės Valstybės nu- 
^vairiąis policiniais tikslais už- trauktų perdavimą ir nugabeni 

persekiojimų mą Svietų Rusijai kompiuterių 
jaukas įr; pągęlbętį jiems turėti technologiją.
’teisčtą gyąybąj’.r' < l Nepaisant didelio atsargumoj

būtų-įsteigta sąvistovy atakuojant Sovietų Įvestą ir ‘o-j 
institucija žmo-.liau siekiamą plėsti baudžiavą, 

>baus7Teisėma/Ginti InstitutasJ 75 nuošimčiai, prie, 18, amer?

onnas sveininn oiensyvą uz 
žmogaus teises, kad nenukentė
tų multimilijonierių bizniai šių 
diktatūrinių valstybių vergų vai 
rovais. Pastebima, kad oficia-1 
liose įstaigose net garsiai kai-j 
bėti apie žmogaus teises vangia) 
ma.

Kad nebūtų ir su žmogaus 
teisėmis kaip buvo su kadaise 
buvusiu labai populiariu sąjū
džiu

istoi
rs’sciavo, pirm 

paklausimus 
tuo paskaita

Žurnalistu

A.-... l.i

S3IC<
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Lietuviškų “intelektualų* samprotavimai

nužudytojus. Gal

Bermūdoje jis išgyveno 22 me-

lięsinys;

(Bob daugiau)
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pusei inetų____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams . ■- - -
pusei metu __
viešam mėnesui

tf, kaip jo sutikiną ir pritarimą 
A. Voldemaro fcužūdymui.:

Užsieniuose: 
metami - . 
pusei metu _ -
nesam mėnesiai

nepajėgumą. Jie net nemokėjo mokslinėmis knfegorfjo* 
mis problemos formuluoti. Jie griebėsi doroje spaudoje 
nevartojamų žodžių, parodydami visišką nesiorientavi- 
mą ir nepajėgumą galvoti Naujienos niekad tokių vulga 
rių žodžių nevartojo ir nevartos ateityje, nes kiekvienas 
save gerbiantis žmogus jų vengia. Labiau turėtų jų veng 
ti intelektualai, kurie ilgus metus mokyklų suolus trynė 
ir turi dešimt pakaitalų kiekvienam. iš lietuviško tvarto 
neišėjusiam ūkininkui. Naujienos jų nevartojo ir neėiren 
gia vartoti. Lietuviai dar neturi sinonimų žodyno, bet 
kiekvienas lietuvis, dienraštį paskaitęs bent dešimt me- 
tų, gali surasti kelis sinonimus nevartotinam žodžiui pa
keisti -t

mų kiek jie lietuvių tautai ir 
valstybei buvo naudingi ir kiek 
kenksmingi, niekuomet nepri
eisime vienodos nuomonės, nes 
jos nėra ir pačių Voldemaro gef;

f Afttanas kučys, Varpo redaktorius, “Gyvenimo ir 
idėjų*’ ’apžvalgoje iškėlė kelių lietuvių intelektualų sam
protavimus apie įvairius lietuviško gyvenimo reikalus. 
Kučio parinktos uitatos parodo minėtų intelektualų turi- 
ttias žinias, jiems labiausiai rūpimus klausimus ir jų pa- 
siektas išvadas, visai skirtingas gyvenimo tikrovei.

Jeigu ne Kūčys, tai Amerikos lietuvių didelė daugu
ma būtų nepastebėjusi, kad 1977 metų Vytautas Kavolis, 
Algimantas Gurečkaš ir Kazys Almenas buvo suvažiavę 
j’Washingtoną savais reikalais ir svarstė ekstermizmo

ševikų okupuotą Lietuvą, šitas jo 
žygis aiškkiai parodė visišką jo 
užsienio politikos trumparegiš
kumą ir nesugebėjimąą išsiaiš
kinti bolševikų siekių Lietuvos 
atžvilgiu. Tai buvo galvos kiši
mas į laukinio liūto nasrus, many 
damas kad tuo savo veiksmu i jis 
prijaukins seną laukinį liūtą. 
Tas liūtas jo galvelę greitai nu
kando ir toliau liko laukiniu, ir 
kitiems galveles dar ir šiandien 
tebkandžioja.

Kažkodėl K. Radvila, užsipul 
damas, niekindamas ir šmeižda 
mas kitus, visai nutyli ir nei vie 
no blogo žodžio nepasako apie

Al of December L 1177 
Subscription lutes:

ta Chieigo $33.90 per year, $18.00 per 
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$18.00 ~ 
three 1 _
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vonamų.-77 ^metų-įrhžr^s* &u-

at® 
gaudavd ir galėd&Vb Vėf°sė^tr

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Existed Su, Chicago, 
HL 00808. TeleL 421-8100.

Pinigui reikia curd pešte 
Orderiu kartu ru užsakymu.

riko valgykloje -valgome ne tik pietus, bet ir vakarienę. 
Sugžąžę Vakarė į barnūs jah valgyti hebfesinori. Tik 
išgerienYė pd įnft>4ūką pieno hr kavūS ir vfrstaine į lq- 
vh$. Kai gyVaste laikrodis iš ryti> Vėl įkjfiai šaiikia, 
rodos, kad vos tik užsnūdau. _

SėstadteAiafe ūte4irbehiė, b jeigu jau reikia, tai tik 
iki pietų. Nors maistą sau beveik kaip ir negaminome, 
vistiek šio to nusipirkti reikia. Arba reikia išsiskalbti 
apatinius ir viršutinius marškinius, kojines, nosines. Bū 
tinai reikia šestadieni&iš bueiti į maudyklę dulkes ir- 
prakaita nusiplauti. Be 1d žvalgomos po krautuves, be
ne gausime ko nors ūiiudift^) pirkti bė rūbų kortelių, 
kad šeimoms ką pasidėtus, krfūi lūlhns tas tepasitai-

L. VENCKUS

Artimoji Anglija

—Kalifornijos universiteto pro 
fesoriai išaiškino, kad sveiki 
žmdhėš pasigamina savo žnėdžia

afbh t'ich. & Chips portijos nukerdavome 
pp paihtą Alvite. Einant iš dafbd į ifcnfts, vakare vėl 
ririkiA šustdtf atidėję medvilfteS dfoklkėftis iš gerklės nu- 
pįaltil kdrtufe tėn draugai ttžteukd ti^iaū, tad Vėtiau 

abtfgūih nakties poilsiui. Bet kelti reikia tuo 
pfcčiū taikū. Paprastas žadintuvas ht gaila įkyrus, kad 

i žmogų iš ryto prikelti. Pripranti 
prie čifšfcttttū. Kėi skambėjimas sustoja, norėtum gal- 
ir kėtiis, bet dAžbiausiai tik pasisuki ant kito šono ir 
Vėl užihftegi. Kai atsibundi, dažniausiai jau pramiego
ta, į ddrba pavėluota.

Gyvės laikrodis daug patikūiiesais. Už vieną ši
lingą savaitėje jis tave iš Vyto garantuotai prikels. Ap
simiegojusio murmėjimą jis nelaiko pabudimu Jis tol 
šauks ir barškins taū į Uhgą aV dūris, kol neapsiken
tęs šoki iš k>vo it piktai garsiai atsiliepsi:

— Yes, yes, alright! Ihn getting Up.
ŠEIMOS ILGESYS

Slenka pilkos darbo dienos miglotame Salforde 
be jokio įdomuirto. Darbas nesunkūs, bet ir ėtiygini- 
mas menkas. Vakaraus sugrįžus } namus, nėra kas veik 
Ii. žiurinėjame atsivežtas žmonos it vaiką nuotraukas, 
skaitome gautuosius laiškus po kelia kartote. Patys daž
nai rašome, bet atsakymus ne į vius savo laiškus gau
name. Fabriko bendradarbiai anglai ir airiai, po darbo 
kartais pakviečia užsukti alinėm Tačiau 1*° kelių to
kių bandymų pamatėme, kad iš to nieko gero nebus. 
Užuot išleidus pinigus alinėje, nutarėme dirbti virš
valandžius ir iuOm padidinti savo ūždatbins. Fabri
ko, vadovybė mitins darbo negaili. Tik bėda, kad ne
moka už auHalatidžius aukštesnį and Haff*'V
bet tik paprastą, ^landinį ^ygiiumk. Nori dirbk, ne- 
BOri nedirbk; lake it or leaverit Tatf utfbamt 
kartais net dvi pfinas pamainas per dieną. Pradedame 
šeštą valandą iš tyto, baigiame dešimtą vakare. Fab*

* Bet mudu uepaiuavcuic. iyick sutaupę, 
amatą UUIV xAhUuUuio J > Uivjvilją. 'Jdi y do
hvnį NOtkivą loonvCib į KvJLldd U A3 V iv U11 d H“

K) gaus PUlt£ bundu. io turimų i tujų uvi avaisiicS Kllpu- 
Hii jau suuanaa įveus iuaz,us siuutiUeiius su. uovano* 
nūs ziiionai, \ nuoriu ir raj tci. raurixe darnas xasuieu 
darosi lengvesnis, lonidecnuiie priprasti. Jau išinvKau, 
kaip nutrukusių metlviuies gija vėl sujungti. Masinus 
eina be ‘‘Kiapato \ Kai laiKO turime, negailime saw 
šluoteles. Su ja valome dulkes kas valančia. JLuo tarpu 
anglai, susidarusį storą dulkių sluoksnį nuvalo tik po
rą, gal trejetą kartų per ištisą pamainą. Formalias mu
dviejų darbu patenkintas, žada už kelių savaičių duo- 
ti mums atskiras masinas, kaip jau įgudusioms darbr 
hinkams. Tada galėsime, jei norėsime, ir viršvalan
džių dirbti. Tokios kalbos pekelia mūsų nuotaiką. 
{Stengiamės dar labiau. Darbą fabrike pradedame šeš
tą valandą tyte. Stovykloje anksti nekaldavome. IMp- 
ratome ilgai miegoti, tad dabar bijome pramigti. Ža
dintuvo laikradžio dar neturime, šeimininkės tėvas, 
aklas senukas, mus prikelia kiekvieną rytą dar ge
rokai prieš laiką. Nors jis laikrodžio nemato ir tikslios 
valandos nežino, tačiau )>er visą savo gyvenimą anks
ti kėlęs, jis kaip gaidys nepramiegos brėkštančio ryto 
»r laikrodžio tikslumu mus kas ryta prikeldavo. Gal 
MM, kad sent kas už tą paslaugą iš mūsų tikėjosi gauti 
atlyginimą. Su Vanu panašiai ir galvojome jam prie 
progos kokią dova lą nupirkti. Bet tokiai progai nepa
sitaikant, taip ir del sėme, nes pinigų klausimas pas mus

Dirbame Išūklamte ^esulauktiaūtt s8M& šeimų, 
daromės pikti, e’ržltift. Kartdis su ftariu pėr vie 
nas kitani AodŽib Mėpasektihie. Viskas iškalbėk ffiėra 
ko burnos ftsaHte Vieni sū Sdvt) mihtftnis it* su
mašinų ūžimu pėf <titnų diedas.

Jau ir mdtod žnibnai infcibodo-klūkti kel Vfcš šei
mas į Angliją^ i’Sskutftikime laiške gdvau utiimattaną: 
jei nenori, kad vittid Mi Vėikais vyfcfiad ( Kkmhdą — 
grįžk Vokietijen. Kas ’ddrVli? Ne la^> jdū Mngva grįž
ti. Žodį pasius nelėksi kaip paukštft. jhs tūrių 
vilties, kad anglai netrukus šMmas atveš. Jtfju žmona 
dabar išvyks į kažin kada ir kur besusirasime.
Tad prašau jos, kad dar palauktų ir kad be manęs nie
kur, išskyrus j Angliją, nevažiuotų. Po to ilgei nebega- 
Vau jos atsakymo. Gal lik už poros mėnesių. Ir štai ko

rnetais birželio mėn.„„ Jrai tik 
jis ■ Kauno gelžkelio stotyje išk
libo iš traukinio, (Apie tai man 
pasakojo to įvykio liudininkas, 
Kauno stoties, muitinės ar. gelž- 
kelio tarnautojas Izokąitis, j(jąu^ 
miręs), o. J942 ;metais, kalėjime.

Kavolis paleido “Mėnulio pakraštį” ir daugiau prie 
i jo negrįžo, tuo tarpu Almenas, apskrito Kavoliaus Mė- 
Į nulio pakraščio nenustatęs, į jį tuojau pradėjo kelti Nau’ 

jienas. Jeigu jis pats būtų Mėnulį pasiekęs ir už jo 
pakraščio užsikabinęs, jeigu jis būtų bent filmus sekęs, 
kurie besileidžiantiems astronautams plokščią pavilgų 
rodė, tai ir jis būtų taip lengvai savo nežinojimo kitiems 
nedėstęs, o Akiračiai savo bendradarbio nebūtų nuver
tinę. Kitiems dviems intelektualams Almenas šitaip visą 
klausimą nušvietė:

“Bet kad aš turiu galvoje visai kitą kompnaiją. Ne 
ekstremistus. Ekstremistas yra toks visgi garbin- 

j gesnis terminas... žinoma, kadangi čia yra laipsnio 
reikalas, tai kur brėžti tą brūkšnelį? Man atrodo, jis

visgi egzistuoja. Reiškia, ekstremistai vis dar yra 
visuomenės dalis ir jie turi tam tikrų tikslų. O ją pa
keisti, ją į kokią nors pusę pastūmėti. 0 čia kalbame 
apie žmones, kurie yra už visuomenės ribų. Pavyz
džiui, kad ir tai — jie yra už satyros ribų. Ekstireftiis 
tus galima satirizuoti, nes jie veikia tam tikros vi
suomenės primtose ir jiems satyra yra pavojinga. L. 
jau “lunatic fringe” yra visai už satyros ribų-. Im- 

v kim. kad ir Naujienų tą puolimą prieš “Tėvų naivė
lius brangius”, ar panašiai”. (Akiračiai, 1978 iii. Nf. ■
2, vasaris, 6 psl.).
Naujienas prieš 64 metus įsteigė Chikagos lietu1- 

viai socialistai, kuriuos to meto almenai norėjo tą grilpę 
lietuvių už visuomenės ribų pastatyti, jų pranešimų ne
spausdino, apie vedamus susirinkimus niekad nerašė, 
bandė pakabinti ant Mėnulio krašto, nors tais laikais dar 
niekas Mėnulio nepasiekė ir tikrai nebuW nustatę-, kad 
Mėnulis yra apskritas ir krašto nebeturi. Nė Viėtti kar
tą to meto almenai, susidėję su rusų "rėv^ttcijS.? šusiža- 
■^jūsiais koftiunistaiš Naujienas norėjo’ pagriebti, uždą-

Mirę rašytojas Bart ' 
Wyck Mason;

HAMILTON, .Bermudas -—■ Pa^ 
garsėjęs Amerikoj tašįtojas;-5V* 
istorinių romanų autbHu^ '’'Vart1” 
Wyck MasSėiį pfįg«ė \Atfentę,

nVeto redaktbriauš; kiekvieno pikniko metu pastatydavo 
jjrie , medžio, jo galvą ir už centą leišdėVo paleisti kietą, 
sviedinį į redaktoriaus nosį. Jeigu kuris tb ftiėtd kofnii’’ 
iristėlis pataikydavo į redaktoriaus Vbsį, tai gaUdėVo 
tėišę dar kartą mesti sviedinį. - ;-s

šių dienų almenai taip pat norėtų padėtį jas Už visuo 
menės ribų. Jie būtų labai patenkinti, jeigu .pirmąjį “tė
vų nameliai brangūs” niekas žodžio nebūtų prasitaręs. 
Dar labiau jiems būtų patikę, jei Naujienos nieko nebūtų 
sakiusios ir apie “Saują skatikų”. Kai sviedinio Vcismūšė' 
buvusios redaktoriaus iš Naujienų, taip šiandien galin
gos valstybės fabrikuotais šmeižtais ftėišmūš dabarti
nio redaktoriaus. Nenustūmė Naujienų už vfeūdffiėnės ri
bų Andrulis su Joniku, nenustums jų-ir Almenai-. Tokiaift 
darbui jų intelektas yra nepajėgus. Nieko .jiems napa- ^0) kmį būtų pateisinęs ėr gy; klaidų — nUodėmįį kaip tr kiek

dmti haiiditu, užpuolėju — atėh 
Mtminku. Ir-kas -svarbiausia, 
kad. A.-AToldemaras: jau nebębu-. 
yo dvidešimtmetis -studenčiokas! bolševikai -jį nužudo tesulauku 
kuris dar labai menkai, tesusigau ‘ sį vos 59 metus. Tokią K. RacL 
do^ politkoje^ bet buvęs Permesi vilos ^dą^ manau^ reiktą aiškiu 
universiteto (Rusijbje) profeso 
fius, buvęs Lietu ves laikinosios 
Vyriausybės min. prm. ir užsie 
Aio reikalų fninistras ir visdėlto- 
anot R. Skipičio, pasikėsino į sa 
vo kolegos užsenio rekalų min. 
i. Purickio gyvybę, jam mie- 
gant palėkdamas į. jį dvi revol-', 
verio kulkas, kad vėfeiu ‘galėtų įbėjų tarpe. Tat dėl vfe'nū ar ki 
užimti jo Vietą ir gražiau , gar- ’
dingai ir ištaigingai pagyventi, pavardę, ar verta’ * spjaudyti" 

Kiek man yra tekę kalbėtis [ugnis? Juk jis buvo žmogus o 
ū jd šalninkais, vadinamais vol- j ne koks ten dievaitis ar Dievas, 
dimarininkais, nesutikau nei vie] Jo gyvenimas tap pat pilnas

eitis. -Visos prof. A. Voldemaro 
nelehnės it nesėkmės reikia 
jungti Su jo neteisėtu, pervers
me keliu atėjimu į valdžią. To pa 
šekdje įvyko prtėš jį pasikėsiAi 
mas, nurfnt Letuvai grąžinti de
mokratinę santvarką, manant, 
kad kitaip diktatoriaus h^paša- 
ins. Kiekvienas diktnrorlus str- 
tuo turi skaityta, žinoma, tai bu 
vo Vos 20 mėtų peržengusių, be 

; jokio politinio patyrime, klai
dinga studenčiokų galvesehė.

• Ir tas labai greit paaiškėjo. Pfafe 
linkus vos nepilniems penkiems 
mėnesiams, tais pačiais 192(1 me 
tais rugsėjo ftiėn. prof. A. Veide 
maras, jo padės politinių drau- 
gų, iš min. pirmininkų buvo pa 

•šalintas, nuteistas Ir ištremtas. 
Visa tai įvyko ftė be jo joties 
kaltės. Jo ambicijos ir įsavaizdė. 
vi mas pralenkė jė gabumus. K 
taip vargiai galtihh aiškinti, tai 
buvo didžiausioji visų jo nelai
mių priežastis ir visos jo atei
ties, kaip žmogaus ir politiko 
skaudi tragedija. / -* •*

Ar K. Radvilai vertėją bė jo 
kių įrodysiu faktų, kitus asme
nis užgauliojantį niekinantį, žė* 
mmahtį ir šmežiahtį rašyti į 
spaudą rašinėlį? Manau^ kad ne. 
Juk ir taip toje lietuviškoje 
suomėnėje yra tiek daug erzelio 
ir vieni kitiems akių draskymo, 
vieni kitų niekinimo ir šmeiži
mo. Ir kaip jau minėjau, visa tai 
yra nebesugrąžinama ir nebesti 
taisoma, nei iš katros pusėse, pra, 
eities istorija.

(Pabaiga)

įvairaus plauko ekstremistus, p savo pasikalbėjimą jįą 
pavadino “Nepajėgumas ir kova prieš kaviaro ėdimą”. 
Tas jų pasikalbėjimas buvo magnetofoninė j juostelėj įra
šytas, nurašytas ir paskelbtas Akiračiuose. Kučiuį pada
rius kelias to pasikalbėjimo ištraukas ir padarius teisin
gas išvadas, panorome pasiteirauti, kaip tos mūsų inte
lektualų djskisijosėjo ir į kokius rėmus visą ekstremiz
mo,kjausimg, jie .įstatė. Kiekvienas šių intelektualų turi 
kitokius.akinius.ir tmpųtį_kiteip'mą£o lą pa^]įą^ą?yjė 
nam akis^pindulį-vienaip-daužia, o kitam tas spindulys 
retiną yfcitąip paliečia.

5 Pi&fesoriūs Kavolius visa galva aukščiau stbvVuž ki 
tiis du ^ftepajėgumo” intelektualus. Jis dėsto vienoje Ame
rikos kolegijoje žino amerikiečių vadovėlinį žargoną ir 
geriau orientuojasi, negu kiti du. Praeitų metų simpoziu 
me Kavolio pozicija laisvės klausimu daugelis klausytojų 
sUsižavėjo, bet jis-tyčia iš vieno savo “nepajėgaus intelek- 
tualo’\ kai jis “lunatic fribge” išvertė “Mėnulio pakraš
čiu”, visai nesiteikdamas pasakyti, kaip jis apskrito daik 
to pakraštį taip greitai nustatė. Kavolio “Mėnulio pak
raštys” (lufeekūi atrodė labai konkretus, nes jis net ne* 
pagalvbjd 'Apie profesoriaus mestą netikslų palyginimą...

Komentuodami apie šių trijų intelektualų Kučio iš
keltą, aspektą, paminėjome, kad jie, svarstydami lietu
viško gyvenimo Reiškinius, parodė visišką savo intelekto dės ir “kaviaro ėdimas

buvo gana opus. O senukas, matyt tikėjosi gauti kas šė1 
vaitę po kelis šilingus išgėrimui, nes jis hVėgdavo atir 
lį. Mudu to nesupratome.

Netrūkūs, savaitgaliui atėjus ir nubmą bemokant, 
šeimininkas mums pranešė, kad jo ubšvis mudviejų 
daugiau nebežadinsiąs. Vieton jo: jis inūūis hžs-Skęšj ūūėgūfelą
taip vadinamą ‘Knocker — Up".

GYVASIS LAIKRODIS

— Kas tas ‘Knocker — Up"? --paklausėme.
— Pamatysite pah’s, — atsakė šeimininkas
Ir tikrai, jau sekantį rytą kažkas pradėjb barškin

ti . mūsų kambario langą ir garsiai šaukia:
— Five o'clock, get up cock!
Kartoja tą patį šauksmą bent kelis kartus ir neina 

nuo lango kol neatsiliepiau. Man įdomu pamatyti kas 
toks mus žodina. Praskleidžiu užuolaidą ir matau: se
nyvas vyras, nešinąs ilgą meškerės kotą su metaline 
šluotele prie gak). Jis sustoja prie kito namo skersai 
gatvės. Barškindamas į antro aukšto langą jis if vėl 
šaukia: 1

— Five o'clock, get up cock!
Ir taip keliauja žknogėlis šitame tekstiles fabriko^ 

rajone, sustodamas tai prie vietto, tai prie kito namo, 
keldamas žmones iš miego. Tai matydamas pagalvojau 
sau, kad ne vien lik mes dypukai, kaip Primas ir aš, be* 
turčiai, kurie neįstengia nusipirkti laikrodžio — ža-l 
dintuvo. Matyt, kad ir anglai, čia gimlę bei augę, nė 
kiek Už mus neliulingesni.

Kai šitokią savo nuomonę pareiškiau vienam Fab
riko darbininkui, tas nusišypsojo ir šitaip reikalą jįiah 
paaiškino:

— Airiai ir anglai yra dideli alaus mėgėjai. Prieš 
karą ir pietų pertraukos metu iš fabrike išbėgdavome 
skersai gatvės į alinę. Ten prie atsinešto sumuštinio
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(TęsiAyfc),

— Dabar man visai aišku, kas 
Šovė į ministerio Purickio langą, 
šovėj as nėra iš kitur atėjęs, neš 
po šūvių niekas pro vartelius ne 
išėjo If niekas per tvorą heišl- 
pd. Pagaliau ir daržais niekas ne 
buvo nuėjęs, nes nėra -riubrauk 
ta rasa. O šitame kieme gyveni 
tamsta, ministeris Purickis, Oze 
lys, Jaščenkienė ir Voldemaras.

Q j Is viso to,, kas ča išaiškinta, esu 
] visiškai tikras, kad šauti galėjo 
tik prof. Voldemaras. Prašau 
leisti padažyti kratą pas prof. 
Valdemarą ir mes rasime tą re-' 
volverį, iš kurio j buvo paleisti J 
du šūviai į ministerio Purickio A. Voldemaro kankintojus ir jo 
langą, ~ ...” (Krata nebuvo pa budelius 
daryba ir byla teisme nebuvo) j1*s taikosi mėnesinei vizai į ok. 
iškelta lik taip tautinės pohtikos J Lietu vą. Prof A. Voldemaras 
sumetimais, bijant pakenkti Lie 1 buvo areštuotas tuoj, pat’ 1940 
:tŪV6$ VAtdui A. PJ 
. Pahludojant Kaspero Radvi
los išsireiškimus išėitų, .kac
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kelionių įspūdžius ir prašykime, 
kad jis daugiau parašytų.

Juozas Kučinskas

PR PAUL V, DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 
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Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
rugpiūčio 29 cL, 6:35 vai. vak., sulaukus 77 metų, mirė mūsų mylima 
mama, sesuo ir močiutė

lliustrąciįa

kol teismas išnagrinės aukotų 
pinigų pasisavinimo nusižengi
mą. Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
— Esįela Pęroiutuė, buvusi 

Argentinos prezidentė. iš kalė
jimo parvežta į buvusį Peronų 
nauų Buenos Aires priemiesty. 
Ji galės gyventi savam name.

— Policijai pavyko sučiupti 
Chicagos mokytoja Ante Payne, 
pardavinėjantį vaikams narko
tikus. Mokyklos vedėjas tokį mo 

įkytoją tuojau atleido.

"Ilsisi ir tyli visa žeme, džiiughsi ir linksmai šūkauja".

Dėkojame Dievui už tokį brangų įr širdį palinksminantį iojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų iiU 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminėm Joje, bus suteikta žmo- 
Eėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobulą teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

IV. RAITO TYRiHRTOJAl
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

DR. FRANK PLECKAS
' C*TQM«TR|$TA5

KALBA UETUVBKAI 
MM *^’>1 St. T*L 737-5U7

aHniug jj
“contact lensed*”

SKAITYTOJŲ BALSAI

SIBIRAS Iš ARTI IR TOLI
. J. Tijūnas gana dažnai pabe- 

ViL- anai taaUario*. uidaryta treč* ria sveikų įr gerų minčių, bet 
tJ- u- , ' straipsnis apie Vlądo Rasčiausko

DR.LĘONĄS SĘTRl i TTRi kokelionę per Sibirą jam visai
• INKSTŲ, PŪSLES I"/ ’nepavyko. Tijūno straipsniai įdo 

RH^STAT^S CHtRURGIJA . į mūs todėl, kad jis, kai rašo, tai
2456 WEST ^TRERT ' j žino, ką kalba, o straipsnis apie 
Vai aąRa^. i-^4 popUt {Sibiro kelionės įspūdžius tokio 

ketvirtį. *-t^-v*L -nį. j rimto įspūdžio nesudaro Sis jo
Ofiso talaL: 776-2886 _ . raJmėlis išėjo propagandinis, o

ne dalykinis.
Nežinau, ar Tijūnas buvo ru

sų pavergtoje Lietuvoje, ar ne. 
Greičiąusįąi, kad nebuvo, nes 
savo įspūdžius būtų aprašęs, 
kaip aprašė savo keliones ų Lhir 
dą u Vatikano, pogrindžius. Ga- 

; Įėjo okupuotoje Lietuvoje ir ne

■R«xid»ncns« talefri 444-5545

pkvyt/tauras 
gydytojas m cmiruruas 

tonrfrrpraWika, a^ MOTERĄ Hjce. 
* OfUaa M52 WEST 5wh S1R2ET

QFISO VAL.: pkm., entiacU trečiaa. i 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šUtadie-L, į , .. r ,

2-4 vai, popiat ir kitn laitu1 būti, oel jis turėjo zmoti. kad 
yagjd. susitarūna. piekas, . įąkąįtapt ir pątį Ras-.

-—  —----- ———  čiaušką, rusų pavergtoje Lietu
P. ŠTI/EIKIS; 0 į* negali važinėti ' ten, kur j.is

Lietu 
"L šfe SmJS'Ti Ste taš jjafi'’būti -tiktai • Vilnių- ’ 
VaL; į—4 įę g . iipe’ 3^*yi^šbųtely-

be&aS iš Vilniaus' kbjbs 
, y«&£;>Roiį«ą g-5084; ’Į Tekelti Jeigu W ■ pąvogčioirii?.

kvą ir iš Rusijos. Vieną dieną 
paskiria Trakų ežerui parodyti. 
Kitus nuveža dienai į Druski
ninkus. Tai ir viskas. Giminės at 
važiuoja į Vilnių, kad galėtų su 
jais pasikalbėti, bet 'keleiviams 
neleidžia važiuoti į gimtinį kai-, 
mą. I

Tos pačios taisyklės taikomos 
ir Sib’ro kelionėm. Važiuojant 
į Sibirą, gali važiuoti tiktai tuo 
Iželiu, kuriam duotas bilietas. 
Jeigu kas pasuktų į kitą kelią, 
tai jį tuojau sulaikytų. Sovietų 
yaldžia leidžia turistams prava
žiuoti pro Sibirą, neduoda leidi-- 

I mo prievartos stovyklos eesan- 
ęių.įiefuvįų aplankyti. Jų nelan 
įo rusai, neleidžia jų lankyti- 
įr lietuviams. Nežinau, kaip Ti
jūnui atėjo į galvą mintis, kad 
.įiasčiauskui leistų po Sibirą lais 
?ai važinėti.. Tokio dąlyko. nėr

TEODORA EIDUKIENE
LEKAVIČIŪTE

Gyv. 2649. West 43 Street
Gijusi Uetuvoje.
Ąmerikoję išgyveni 29 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Izabelė Dainienė, anūkai — Jonas, Genė, 

Lindą ir Stepas ,sūnus Edmundas, marti Danutė, anūkai — Jūratė 
su vyrų, Dalia, Ąhydas, Vida, Gailė ir Saulius, sūnus Liūdas. mani 
Jurgita, sesuo Vanda Lekavičiūtė, , gyv. Kanadoje, pusbrolis kun. J. 
Lekavičius ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Ketvirtadienį. 4 vai. popiet kūnas pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 West 71 Street

šeštadienį -rugsėjo 2 dieųą 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios j &v. 5L Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

,yi?j. ?* a. Teodoros Eidulpenės giminės, drauagai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 

.patarpąvimą ur atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Duktė, sūnūs, anūkai, sesuo, pusbrolis, giminės.

■ . MOVING 

•«<dim«i — RIim aparaudė 
žema Kaina
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AMTAMAS. VILIMAS
* T»J. 376-1882 irt. 376-5996

k_________ , -

SŪPHIK BOJUS
RAjayO (EHttS VALANDOS

. - PF«r»rTio, lJ WOPA, 
įtoto A-*.

pir- 
madiemo iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
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Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vietą
Tel. 737-860Q
Te!, 737-8601

. Rasčiauskas įdpĮniąį apręšinė 
įa- 'oaw keUęnių - įspūdžius j. Jis.: 
vaizdžiai aprašė tą< ką' mat'ė Tį-/ 
jūnas-non, ^kad jisuaprašmėtų\ 
ąplė’tdi. ko-nematė. Tokių gra-i 
žiu vaizdų, kokius jis Naujienų 
skaitytojams davė-ąpie siaurės? 
ir pietų ašigalius a^.ie kelionę 
Mageliano keliais,' apie aplanky 
mą Velykų salos,’Madagaskare;- - . —. • v •

iš Vilniąųs išvąžiuojįi, tai toks 
sulaikomas, ątvėžamas į Vilnių 
ir apibartas.

Nų.vąžiąvu§ius turistus oku- 
puotoję į.ietuvpję praląiko tik 
penkias $eąas. Po penkįų ęUenų 
išveža į Rygą,, Minsku Taliną, tai niekur kitįur nerast Ne įžei- 
o paskutiniu męįu p^ądėįo. vežti dįnėkime Rasčiauskę, bet būkij- 
į Suoręiją, Vėliau vėl veža į Mas me dėkingi, kad jis parašo, savo.

Ą. t A,

. ADOLPH GERSTAUTAS
919 West 34 St., Chicag, Hl.

Mirė 1978 m. rugpiūčio 29. d., 8:15 vat ryto, sulauks senatvės. ■ 
Gimė Lietuvoje. /

Ajgeęįįoję išgyveno..65 metus. r . , . . . ,
. t Paliko „aida^dę: duktė Patricia Gedvile-Saunders, 5 aaūkai-^Ro- 
beęt Gedville, ^ed Gedvllle su žmona AS^ry, James Gedvįhe. Lynriea 
Hanfcen fr P3uL Benny, 6 fproanūkai, sūnėnas Walter Rastis, jo’žmo- 
^.Anela.irjų ršeima bei, kiti giminės, ęlraųgaį ję pažįstąmi.

Amerikos, r Girėno postui.
rf> /£ Kūnas, pašarvotas. Jurgio F. Rudmino. kopyčioįę, 33J9 S. Lituani-. 

ęą'ĄvepUfc./, *
Peįktądįenį. rugsėjo 1 dieną, 9:30 vąl. lįto bus lydimas iįs kop- 

iyęįos į šy,. Jurgio, parapijos, bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Šv. Kązįipiero Lietuviu kąpin.ėse.

JVįsi a- a. Adplpb. Gers.tauto, gilinės, drąųgaį ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami' dalyvauti laidotuvėse įę suteikti įąm ęąskutįaį 
patarnavimą ir atsi§veikinį,mą. ’ i

, Nuliūdę, lieka:
Duktė, anūkąv sūnėnas, giminės-

Lakįotuvių dįęęktorįųs Jurgis F. Rudmiuas. JeL 927-1136.

EUDEIKIS. GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE.
Tel. 927-1741 —Į742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED- KOPLYČIOS ■ -
' f >. X .J -■i;-<j / j

TĖVAS. IR SŪNUS —■ ' 
MARQUETTE. FUNERAL HOME 

\tL/? 2533 W. 71st Street
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Peach Time Is Here

-*

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
When it comes to summer desserts. Almond Cuątaęd Cream, is. 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’i made with vaniHa flavor Jeįo-O pudding and pie filling — 
the cooked version —_ enriched with egg yolks and discreetly 
flavored wUh almond extract Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and suQculeat slices of fresh peaches, 
it's a dessert to savor on a sultry, day.

Almond Custard Cream'
package (4-sezving size)

vanilla flavor pudding 
and pie filling

cups milk
egg yolks

teaspoon ąlmond 
extract

egg whitey
begteą

Sweetened diced fresh 
peaches

s v Combine pudding mix and 1 f4 cup of the milk in saucepan; 
Wend In egg yolks. Add remaining milk. Cook and dk Over 
medium heat until mixture corpes to i fallboil Remove faėfa 
heat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cook ttintog 
occasionally. Spoon into individual dessert glaaee; top with 
peaches and garnish with prepared whipped toppipg^ dtored 
Makes 3-1/3 cups or 6 serrings.
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Oeutistry Hews
Putting More Light Os The Subject

TRYS MODERWSKQS KOPLYČIOS
| AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

If you hayenX been to the 
dentist lately, when you do go 
youTl think today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No longer 
need chipped or cracAeū 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color of the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself. K

Dental authorities estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccine to 
prevent tooth decay is 
available but mučh progress 
has already been made in that 
direction.

Laser beams instead of 
metal drills? A distinct pos
sibility, with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already 
operate at speeds that greatly 
reduce the discomfort of vi
bration during drilling, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for filling — and in less time.

One of the latest major de
velopments in the constant 
search for better procedures 
and instruments in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of transmitting 
light through transparent 
glass fibers, in illuminating 
the dentist’s working area. — 
namely your mouth!

One company, the Midwest 
American Dental division o£ 
American Hospital Supply 
Corporation, has designed a 
new dentist ’• handpiece (drill) 
c^ted the ‘Quiet-Air In-Sight” 
that features a built-in “head
light” to spotlight the tooth 
area being voęked otv

Historically, dentisU hąvc

Like a pair of spotlights, 
two bundles of thousands of 
strands of glass bring light to 
the area being w orked on by 
a dentist using the handpiece, 
or drill, pictured here.
worked alternately among 
shadows and bright spots be
cause of the impossibility 
of getting existing light 
sources into the mouth with
out restricting the dentist’s 
ability to work — not to 
mention discomfort to the 
patient.

In-Sight .brings the fight 
right into the mouth, from a 
light source at the dentist's 
console, through two. bundles 
of thousands of strands of 
glass connected to the hand
piece. Only the bright white 
fight travels down the hose; 
the light bulb's heat and 
electrical source stay on the 
depti^t's console, away from 
the patient's mouths

It aHowi the dentist to 
worlj with greater precision, 
Jess eye strain and much 
less fatigue — for both 
dentist aad patientl
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DETROIT. MICH
Atkelta iš 3 psi.

Mirė Z. Heinigienė

š. m. rugpiūčio 18 d.
dence ligoninėje, sulaukusį 81 
nutus, mirė Zofija Heining;e- 
nė. Gimė Kaune kovo mėn. 29 
d. 1897. Velionė kaip ir daugu
mas lietuvių, antrą kartą komu 
nistams rusams okupuojant 
Lietuvą, pasitraukė į vakarus, 
Vokietijon.

Į Ameriką atvyko 1949 m. ir 
visą laiką gyveno pas sūnų Le
opoldą ir marčią Pauliną. Tė
vui anksti mirus, Heininkienė 
viena pati užaugino ir išmok 
lino tris sūnus: Leopoldą, Anta 
ną ir Mečislovą ir dukrą Ma
riją.

Z. Heningienė buvo darbšti, 
švelnaus būdo, mokėjo sugy
venti su artimais ir draugais, 
mylėjo savo šeimą ir didžiavosi 
savo vaikais, anūkais ir proanū 
kais.

Velionės kūnas buvo pašar
votas Charles Step laidojimo 
koplyčioje Beach Daly Rd. Kep 
lyčioje su velione atsisveikino 
gausus būrys artimųjų ir drau
gų. Rugpiūčio 22 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje 
po gedulingų pamaldų, kurias 
atlaikė tos pat parapijos klebo
nas kun. V. Krikščiūnevičiu:, 
kun. K. Simaitis ir kun. A. Ba- 
bonas, palaidota Holy Sepulch
re kapinėse Southfield, Michi
gan. Velionę i amžino poilsio 
vietą palydėjo ilga vilkstinė aū 
tomobilių.

Liko nuliūdime: sūnus Leo
poldas su žmona Paulina, duk
tė Bankaitienė su v\’ru Antanu, 
Bankaitis Henrikas su žmona 
Aldona, Australijoje sūnus Ari-Į 
tanas su žmona Janina ir

kai: Kazimieras ir Romualdas 
su žmona Lietuvoje sūnus Me
čislovas, daug anūkų ir proanū
ky.

Zuzana, ilsėkis ramybėje!

Taisau klaidą

Rugpiūčio 23 d. N r. 193 ap
rašant Balfo išvyką mano buvo 
parašyta: Atsilankiusieji ska
niai pagamintais valgiais užkan 
džiavo, o ne skautai. Skauta*. 
Skautų išvykoje nebuvo.

Rugpiūčio 26, 1978.
Ant. Bukauskas

Sodus, Mich. Programoj bus ei
lė paskaitų: Czeslowo Milosz ir 
Tomo Venclovos — “Vilnius 
kaip dvasinio gyvenimo for
ma’’, Algimanto Gurecko — 
“Tautų apsisprendimas ir Rytų 
Europos taikos pagrindai”, Hcn 
riko Nagio — “Literatūros lan
kų” sąjūdis šiandieniniu žvilgs
niu”, Aleksandro Štromo—“Lie 
tuvos valstybingumo klausimas

— Sol. Ginos čapkauskienės 
ir sol. R. Strimaičio koncertas 
ruošiamas spalio 1 d. 4 vai. po
piet. Hamiltone, Scott Parko 
mokyklos salėje, Rengėjai — 
“Aido” choras ir Rėtaėjų ko
mitetas.

I IUVV5 VČLL5LJ la nounuo

—L. A. Kučinskas, Calgary, Al-{ir dabartinė padėtis’’, Rimvydo 
berta, išrinktas Kanados Lietu-Į Šilbajoro — “Rūstybės šviesa 
vių Draugijos pirmininku, E.|Kazio Borutos poezijoje”, Virgi
Arhon, N. Clark, M. Vanagai tie-1 rujos Bird — “Amatininkų ir 
nė, T. Kern, O. KĮlotaitienė, ir 
J. Yaugienė išrinkti valdybom 
Draugija sėkmingai veikia 25 
metus.

— Britanijos lietuvių sąskry
dis ruošdamas rugsėjo 2 d. Wol 
verhamptone. Programoje daly 
vaus sol. Violeta Rakauskaitė 
iš Vokietijos, sol. Justas Černis; 
iš Londono, taip pat vietos ir- 
Londono lietuvių tautinių šo-; 
kių grupės.

- XXV 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 7- 

vai- 19 d. Tabor Farm vasarvietėje,,

Ini j os Bird
ąmatų raida Vilniuje i860 — 
1914 m.”, Rimo Krikščiūno — 
“Apsisprendimas emigruoti 1945 
—50 m.dokumentuose”, Aud
rius Plioplys kalbės apie sąvo
kinį meną ir surengs savo dar
bų parodą. Algis Rukšėnas skai
tys “Tartarus arba posėdis pra
gare”. Savo filmų dienoraščius 
rodys Jonas Mekas, bus nagri
nėjama Algirdo Landsbergio, 
ir Kosto Ostrausko dramatur-
gija, dalyvaujant autoriams.Au 

“Sandaros- šviesos” į gus tinas Idzelis, Vincas Rastenis

Naujienų vadovybė ir Platininio, vajaus kpzųisiįa kreipiasi i visus akai’ 
Mojus ir { visus lietuvius, ir ptaŠo pssekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių 
ra jub. šųsįpa^stan" s- •. x
štamą gran&ę ne t 
taip pat, pavergtos, 
siekiant Lietuvos. A 
l^;r<ąesan»..:VX;^ 'į r

betdr-visoe Jfetvtyoi

ir Tomas Venclova apžvelgs žy
du ’—< lietuviu- santykius bei jų 
svarstymus’ išeivi j oje. Poezij os 
vakare dalyvausVitalija. Bogiri 
laite/ Jonas ’Mbkas, *Čžėšl^w Mi- 
itoca, Henrikas'‘Nagyš,1 Liūne Su 
tema, /AldonaVėščiūh&itė ir To 
m^sVenclovaiKončeriiinę progra 
mą1'atliks :tšbP.LtAld6ttds Švediehį 
(Stenip&žiėhė) 41H n Jurtas"? §&■

(1529! rtf: • * LietuvosStatuti 
We:Ohuaiiian^SWttle W¥529‘ 
išleidoWndWuJ‘ 'Bnfi Išviri 
kay: Dei dertf1 Holand!:Vei¥ejas irskaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla- jįay^ueioeni'rioianu'' vertei as t r 

tinimo vajaus labai vertingomis^ dovanomis naujiems akdIytojaw. [. ’
»--• jb ijJlįįini' r '■ - jbwi Ljvado . ber < komėms r u autorius

, Mykolas Karaitfs, šiv. Grand -Slįtaet nioWiq'jr’Rerifentetafa17350 .Gulf Blvd; St PetmbTirg, FE.3370ą tel. 813^1-9733, jsstyrė,vra- K- VOn ^«^e. Leidinys kie

žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais {rengimai*. K
2 Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink*: mus ir mūsų namus* 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abėjo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos - ir paskirstytos rūde- 
oiniame Naujienų piknike. c;

Visas ir visus kviečiame 1 dfcffią^į talką ' .

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei. galimų . skaitytojų reikslaflai 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis tfa^rponrii; ' ' " '}r- r

jfeis >206- t kafinįoĮ
įa-,68^gūldentK.>‘j£ \
j^Salortieį& tPodėriehe • iš 2 Sud~ 
bury,- Ont.,įsigijo vašandėtę 
prie: Vermillion upės.' ' JL'.yra 
daug kuo paiiašf į - žinomą' vi(£ 
tą prie. Nemuno Netoli '• VjiijosĮ

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60604

>' 13 anksto be w 
mažindamas susiral
Pavardė Ir vardas

Adresar

» Užsakau' Naujienas kaip dovanu savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol
Pavardė ir vardai ________________—•___

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo valaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Nsujiefiu 
pastangas, prašau ]as siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė Ir vardai --------- - . - ~ '

Adresas -- - ___ _______________ -

• Platinimo valaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu. '

Pavardė ir vardas ------- —----- ----------------------------------------- _ . .

Adreso_____________________________ ;__________________ _

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

Adresas ................................................... .............................
! ' ’

p tvardė ir vardai _____________________ ________ __________________

todėl pavadinta tos gražios vie
tos — Kačerginės vardu. Šven
tinimo apeigas atliko kun. An
tanas Sabas.

— Union Pier, Mich., Lietu
vių Dr-jos valdyba šaukia š.m. 
rugsėjo 9 d. 5 vai. vak. (punk
tualiai, Mich. laiku) metinį na
rių susirinkimą. Vieta 12-tes 
kelias “Julies Kitchen” — buv. 
Obis restorane. Po susirinkimo 
bus tradicinė vakarienė. Vaka
rienė asmeniui 5 dol. Dalyvau
jantieji vakarienėje prašomi 
iki rugsėjo mėn. 5 d. užsiregis
truoti pas valdybos narius, r

Valdyba

žinę š. m. rugsėjo 3, sekms»die< t 
nį, O Bruzgulienės sode, 8274 
S. Kean Avė., prieš L. Tautines 
kapines. Veiks turtingas baras, i 
virtuvė, Laimės šnlinys ir luti 
įvairumai. Šokiams gros sma
gus P. Venckaus orkestras. Pra 
džia 12 v. dieną. Kviečiame vi
sus linksmai popietę su mumis 
praleisti. Iki pasimatymo!

— Mes planuojame papildo
mą kelionę į Vilnių spalio mėn. 
Marius Klela — 737-1717.

(Pr.)

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

. MECHANICS 
FORKLIFT

Immediate opening for journey
men mechanics. Experienced on 
kas—LPG, FCR control -Į- abi
lity to trouble shoot.We provide 
advanced training in cable 
form, EV 1 plus square D con
trols. We offer excellent wages 
plus company free fringe be
nefit package. Contact MR. 
LESSMEISTER — 586-6300. 
CLARK LIFT of CHICAGO SO.

7000 West 63rd Str.
Chicago, Ill. 60638,

— Illinois universiteto stu
dentai dar gali registruotis J lie^į 
tuvių kalbos /kursus, kurie bus 
hieagoje Circle campus. Kursas 
Lithuanian 101' bus dėstomas 
pirmadieniais, antradieniais, 

dr penktadieniais 10—11 vai. ry
to, o Lithuanian 104„dėstomas 
tomis pat dienomis 11—12 vai. 
Registracija bus rugsėjo 12 — 
14 d. Physical Education pasta
te, pamokos prasidės rugšėj o, ■

EXPERIENCED

WOODWORKERS WANTED 
j South Suburban Millwork Corn- 
iany is looking for experienced 
woodworkers to fill shop posi
tions. Steady employment. Pro
fit sharing. Medical, dental 
insurance program.

- , \ CALL 754-2108

CHEMICAL OPERATOR
H X'nrinf 1 Chemical manufacturer in Clearing‘ x _. -.L. 3 prograyia 1S-J industrial district seeks experienced 

silaikytų, reikia didesniam stu?i chemical operator- ior liquid bath.
- - - — -T > . _. - '■ - , ___ ___ • 1 T A TT r x. _ A. _ J.   XChemical plants zWaste water treat

ment experience desirable. Must ha-; 
ve 2 to 3 years experience in Liquid 
Chemical processing-, i 'f~

dentų - ska'tčid^ registruotis ir
kursus lankylių r U-

: Del: -Visų “rūšių stogų dengi* -^Attractive ’ starting rate' and’ frin- 
mo ber pata&y'riro,., krripkitės sesa ‘ ■ ’ ’ ’
pas ARVYBĄ KIELĄ)434-96.55.

ysivw' .rr-p

SPECIAL} NUOLAIDAI

Apply -Plant-Manager
ARTHUR_C._™ASK CORP. _ 

./j 7201 ,W.‘«5th..St * = - • 1 ■
An equal opportunity employer

Daug įvairi

iolekdjas‘.','i:>X4TRlA, ' 4^07 So. 
Sacramento. Tel.247-5081.- (Pr.) 

į' Bendriems rastinės. dai> 
bams reikalinga tarnautoj a, ga
linti rašyti mašinėle. Gretos dari 
,bo sąlygos, maloni aplinka.Tcl. 
847-7747:' (Pt.) -; 4 '
i f- - -• 4 ,"''j

— (R.) LB Brighton Parko 
Apylinkė-rengia linksmą gegu-

- ROOFERS - .
Must speak English. Prefer experien
ced fiat roofers or ’ will train' quali
fied- <men. Drookfield location.

v;<J':485-23bo -” - -3 ‘'V

Namai, 2«n4 — PardavltrnH 
REAL ESTATE FOR SALK

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

■PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS 
[R *WAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS
k ‘ DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

MU.T.UAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prex'dentas

Z212 W. Cermak Ęoad Chicago, HL Virginia 7-7

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.

MŪRINIS BUNGALOW, 3 
gražiai užlaikytas,- $34,000.

NAMAS IR TAVERNOS- 
NfS biznis. $80,000.

MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna^ 
apie 200 svečiu salė, 2 butai po 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lasnrance, Income Tax

#51 W. 63rd St TeL 436-7878

KAS VERTINGA

miegami,

SVETAI-

6

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 i 
garažas. Apie $6,000 pajamų, b 
jas stogas, gazu šildymas, apsa 
nuo potvynių, aluminum langai, 
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro nai 
2 butai ir profesionalui liuksus 
so patalpa. Daug priedų, Marqu 
Parke, aukšta kokybe, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas N 
quette Parke.

REAL ESTATE- 

2625 West 71st Street 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Naujienoms reikalingas
' linotipininkas

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

1-6100,

MAKLJA N0REIKIEN1
BWS W«t Itth SL Chicago, m M62f * TA WA M7S7 

DMoRt paalrifiktaws earaa rOilat tvatriv ptetta 
MAUTAI 12 lUROPOf SANDELIU.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmof Parcels Express Corp. 

ma tourm a i ft fauciu ihvici 
13*1 W. Cklov., IIL M4». — TM. WA M7»

XJ33 Sa, MaMW St. CMc*«a, IIL ««•. — Talį’ M4 >» 
V. Y A L A N T I N A I

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA - ‘ I
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—©: 30 vai. vak 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W, 71 st Street, Chicago, IHindfs^60629

T»M. - 778-5374

M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

ILECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu ChlctROt ml«sr© 
Dirbu Ir užmiesčiuose e 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS r 
4514 S. Talman Avė.
| TeL 927-3559

rt£LP WANTED — MALK
Dirblnlnkv Reikia <

O-W M. AMŽIAUS VAUcuyiy* 
TlteM 99« Fmnežžrt iuton»ol 

Liability apclrrotfmss paftsinlnža

Še. ASHLANDWANTED 
BARTENDER . .

Part-Time Nights.
> Friday & Saturday 

6/?P.. M. to 1 A. ML 
Private Club. . 957-1203

‘ J ". MACHINIST
Opening new plant in S.W. sub
urb. 1st & 2nd shifts.
Boring "MiirOpėratofs’ 
Bridgeport Operators .
Lathe Operators
Milling Machine Operators 

Experienced persons abfe ic 
|:ead blueprints & have or use 
į precision tools/ Paid hospitali- 
I nations & life ins. Profit shar- 

. ing, retiring plan.

H & R ENGEsEERING
7401 S. Ferdinand

Bridgeview 458-7696

. CARPENTER1 WANTED
Want skilled man' with min. 4 years.
Remodeling Exp.

Excellent future, - benefits, and
Salary.chance to propress. S30,000 

Must have Business Ref.
Mike Walsh.

WALSH BUILDERS
867-4744

HYDRAULIC Power Unit 
nufacturer has openings 
Experienced people to fill 
following positions:
• WELDER-tank welding 

metal fabrication.
• ASSEMBLER-hydraullic 

terns .
• MACHINIST-mill and drill
Company paid insurance and 
paid holidays.
CALL: Mr. “J”

Ma- 
for 
the

and

sys-

640-1515

(2) PRESMEN. Heidelberg off
set 4 — color Bobst, die cutter. 
Need experienc. knowledgeable 
men willing to accept responsi
bility. Folding carton company 
locat. in Chicago. Call 585-209G

UAUOOCtttAI !r MtAJWWffW

'€ ■

P? NEDZINSKAS, 4065 Ardhir Al 

Chicago, 111. 60632* Te£ YA

i i ja k u r .
Notary PnMIc > , 

INCOME TAX SERVICE f 
425$ S. Maplawood. Tat 254-745 
Taip pat daromi vęrtimaį^i^ 
iškrietimai. pūdomi pilietstes pra 

žymai ir kitokį Maniai-.

MAINTENANCE WELDER
Experience in welding, various 
metals and maintenance work. 
Paid vacations, holidays & other 
benefits Call TOM MENDIUS.

735-3322

MECHANIC
Need someone experienced in heavy 
duty trucks. Truck driving experiene 
and welding experience a must. Must 
be dependable.

Reference required.
763-6877

A & 0 SNOW PLOWING 
SERVICE U

6135 N Elston Ave.

CONCRETE CONTRACTORS 
Experienced mien only. Wantel 
to pour garage floors and drr 
vewavs. North & west areas.

PIERCE BUILDERS 
530-1900

PUNCH PRESS &
BRAKE PRESS SETUP

Reikalingas 3 metu patyrimas. Pa
geidaujamas užsakymu dirbtuvės — 
Job shop patyrimas. Tarp daugelio 
priedu yra ligoninės draudimas, gy
vybės draudimai, apmokamos a to-! 
stogos, dalybos pelnu. Nuolatinis pil
no laiko darbas. Reikia suprasti ir 
kalbėti angliškai.

ALCO MFG. CO.
11500 Melrose, 
Franklin Park, HL

Skambinti angliškai 451-0700.

Small 
needs 
pable 
week,

Evanston publishing company 
quick, accurate typesetter. ca- 
of working on VDTs. $180/ 
benefits. Must speak English.

CALLED
328-8929

best things inufe
3bI1 Prank Zapolfc
BOtVi W.TSff! St.

GA 4-1654

tun rata

iMinwu

HELP WANTED — FEMALE 
Oarblnlnkiy RelkU

MATURE & AMBITIOUS
Gal needed for north side Card 
Gift Shop.Dependability a must, iz 
get acquainted. We offer a go

< starting salary to the Right Gal. 
Days: part time.

. CALL FOR APPOINTMENT 
LA 5^0272

HELP WANTED — MALE-FEMAl 
Reikia Darbininkę Ir Darbininkių

DATA PROCESSING
KEY PUNCH OPERATOR ex
perienced on 0 29. Small instai- 
lation. I 
with ability.

1440 W. Cermak Rd. - 
226-4242

CLEANING PEOPLE
Luxury adult apartment coir 

Salary commensuratehex jį Mt Prospect has sevei 
j openings for janitorial he
Full time—experienced. Id< 
working conditions. 991 44

I DENTURE WEARERS
----------------
j A major 

advancement -

CUSHION GRIP 
j DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

LAB. TECH.

Metal testing laboratory se< 
wet Chemists.

Some background fcqfrin

PHONE 523-7088 

CHICAGO SPECTRO 

4848 S. REDZIE AVE

, — NAUJIWHOS, CHICAGO S» ILL Thursday, AuguM 314 1973,

autoriams.Au



