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CARTERIS PASilKO 3AR DU SEKRETORIŲPALESTINOS TERORISTAI ŽADA NUŽUDYTI PREZ. SADATĄ
ŽMONA POLICIJAI TVIRTINA, KAD DU ARABAI 

PASKUTINIAI KALBĖJOSI SU JOS VYRU

BEIRUTAS, Libanas. — Ara
fato vadovaujama teroristinė 
palestiniečių organizacija ofi
cialiai paskelbė, kad ji nužūdy- 
sianti Egipto prezidentą Anwar 
Sadatą. Palestiniečiai visą laiką 
vedė kovą prieš izraelitus, bet 
susidaro Įspūdis, jog patys smar
kiausi šios organizacijos smūgiai 
bus taikomi^-Egipto vadams. 
Palestiniečiai jau seniai prana
šauja prez: Sądato mirtį, bet 
jiems nesiseka. •

Prezidentas Sadatas, patyręs 
apie palestiniečių planus, Egip
to policijai įsakė suimti- visus 
palestiniečius, tuo metu' gyve
nusius Egipto teritorijoje.

Palestiniečiai, užėmę Egipto 
ambsadą Turkijoje,' reikalavo 
paleisti suimtą teroristų, vadą, 
bet pastarasis jau viską buvo 
“išgiedojęs” Egipto policijai ir 
nenori nieko bendro turėti su 
palestiniečiais^ ; „7 ?

: JORDANIJAATGAUS
' SAVO ŽEMES

. AMANAS, Jordanija.— Aukš
tas Jordanijos pareigūnas pa
reiškė, kad Jordanija netolimo
je. ateityje atgaus visas karo 
metu prarastas žemes. Izraelis ir 
Egiptas Washingtono sutartyje 
prižadėjo atiduoti-Jordanijai pa
grėbtas žemes, - y ' .

PALESTINIEČIAI KAL-
' TINA IZRAELĮ

' BEIRUTAS, Libanas. — Pa
kartotas Arafato pranešimas 
tvirtina, kad teroristų organiza
cijos karo viršininką Z. Mohsen 
nužudė izraelitai. Prancūzų po
licija nežinanti, su kuo nužudy
tas Mohsen gan ilgai kalbėjosi. 
Jo žmona nežinanti kas buvo 
tie prie jo priartėję, žmonės, ku
rie prie apartamento durų pa
leido jam šūvius Į galvą. Jie ga
lėjo būti izraelitai teroristai ar
ba su izraelitais dirbantieji 
egiptiečiai. _______

Arafatas paneigė žinias apie 
pačių arabų pasikėsinimą prieš 
Mohseną. Tarp Palestinos ir Si
rijos arabų gali būti nuomonių 
skirtumai, bet tai nereiškia, kad 
tie skirtumai vestų prie žu
dynių.

Mudd nebe purvinas
WASHINGTON. — Po 114 

metų, šešių prezidentų ir septy
nių gentkarčių prez. Carteris 
rehabilitavo daktaro S. Mudd 
vardą ir jo giminės garbę, kuri 
iki šiol buvo purvinama už tai, 
kad daktaras Mudd operavo 
prezidento A. Linkolno žudiko 
John Wilkes Booth nulūžusią 
koją ir dėl to, kad pati dr. Mudd 
pavardė “prašėsi purvinama” 
(Mudd, niud lietuviškai reiškia 
purvą). Dr. Mudd už tą profe
sinį patariįavimą buvo nuteis
tas kalėti • kęt ver-i us - metus.

Tebekaltinfo daktaro Samuel 
Mudd vaikaičiui dr. Richard 
Mudd, gyv.; Saginaw, Mich., 79 
metų amžiaus, jau nuo 1932 me
tų prašant išteisinti jo giminės 
vajrdą, buvo nustatyta, kad 
purvinamasis daktaras jokioje 
konspiracijoje nedalyvavo.

Banginiu savižudybės
GRAND BANKS, Newfound

land,. Canada. — Nebe naujiena 
rasti vandenynų paplūdimiuose 
bangų, išblokštų ar savo noru iš 
vandens .po keliolika ar kelias 
dešimtis jūros milžinų banginių, 
kurių dalis jau nebegyvi, kiti 
tebelaukia mirti. Kad jų savi
žudybės aktas -yra savavališkas, 
patirta iš to, kad -daug kartų 
buvo mėginta juos gelbėti, nu- 
velkant į gilų vandenį, bet pa
likti'savo valiai jie grįždavo Į 
krantą. ir gulėdavo ant smėlio 
nebegyvų ar tebesibangiančių 
“tautiečių” tarpe.

šiomis dienomis prie Grand 
Banks išplaukė daugiau ’ kaip 
170. Negana to, žvejai stebėjo 
dar dvi grupes tų oru kvėpuo
jančių vandens gyvulių, kaip jie 
išplaukę iš vandens prie Point 
Au Gaul (Neufoundlando) pie
tiniame gale ir dviem grupėmis 
sugulė sausumoje. Mokslininkai 
tokiai gyvybės dramai išaiškini
mo dar neturi.

.Detroitas imasi priemonių gaminti automobilių motorus, nu
vežančius automobili 32 mylias vienu galonu gazolino.

Paveiksle matomi Detroito ir Lansingo vaizdai.ODALIS AFGANISTANO AMERIKIEČIU JAU PASIEKĖ NEW DELHI
PASKUTINĖM,DVIEM SAVAITĖM KABUTE.

SIAUČIA BAISUS TERORAS. AREŠTAI

Kariuomenes prievolė

WASHINGTON. — Atstovų
■ Rūn'ų pirm’ninkas Thomas P. 
, O’Neil Jr. penktad'enį spėliojo, 
I kad kariuomenės tarnybos re--
I g:strac:jos įstatymo projektas, 
kur s buvo numatytas svarstyti 

‘ šia savaitę, bus išimtas iš svars
tymui paruoš u qvnybai autori- 
zuo u b Tu sarašo. fe <

To ’statymo o'oiekto sekcija 
re kalauja. kad orezidentas nuo 
3981 metu n’a-’ž'os pradėtu re
gistruoti visus 18 metų bai- 

j gusius jaunuolius. Bet O'Neil

— Kansas City, Mo., i Asso
ciated Press anketą, kas už Car- 
terį, kas už Kennedy rinkimuo
se į prezidentus, apskrities de
mokratai atsakė tokiu santykiu: 
5 už Carterį, 1 už Kennedy.

Krist., Radvile, Bijūnas.
Saulė teka 5:40, leidžiasi 8:13.
Oras šiltas, gali lyti.

— Atrodo, kad George Mea
ny, AFL-CIO pirmininkas, da
bar pritars pasirašytai strategi
nių atomo ginklų kontrolės su
tarčiai. Jį įtikino kariškių sam
protavimai.

Egipto prezidentas Sadatas 
pirma sužinojo apie Arafato 
nutarimą jį žudyti. Viską 
Sadatui papasakojo suimtas 

palestiniečių teroristas.

NEW DELHI. — Pirmoji gru
pė amerikiečių, gavusi įsakymą 
išskristi iš Kabulo, jau pasiekė 
Indijos sostinę New Delhi. Trys 
Amerikos konsulato pareigūnai 
išskrido savaitės pradžioje, o 
antroji grupė šeštadienį pasie
kė Indiją.

Amerikiečiai tvirtina, kad Af
ganistane siaučia baisus polici
jos teroras. Vyriausybė nutarė 
suimti daugiau žmonių, bet ne
buvo kur jų dėti. Saugiausia 
vieta yra Kabulo priemiestyje 
esąs didelis ir gana-modernus 
kalėjimas. Į tą kalėjimą norėjo 
grūsti naujai suimtuosius, bet 
ten nėra vietos. Tada vyriausy
bė įsakė kalėjime esančius kiek
vieną dieną šaudyti grupėmis, 
kad padarytų daugiau vietos. 
— Jeigu nėr metus niekas žmo
gaus neišėmė iš kalėjimo, tai 
jis yra liaudies priešas ir reikia 
jį sušaudyti, — pareiškė polici
jos vadas.

Amerikos ambasada Indijoje 
įpareigota rūpintis JAV tarnau
tojais, dirbusiais Afganistane, 
bet praeitos savaitės pradžioje, 
saugumo sumetimais, gavusiais 
įsakymą išvažiuoti. Pradėjus 
siausti terorui Afganistane, 
Valstybės departamentas liepė 
išvažiuoti.

ADOLPH DUBS BUVO 
NUŽUDYTAS

šių metų vasario 14 dieną Ka
bule policija pagrobė amerikietį 
Adolph Dubs, jį palaikė kelias 
dienas, o kai amerikiečiai pra
dėjo teirautis apie jo likimą, 
tai penki Kabulo policininkai jį 
išsivedė užmiestin ir nušovė.

JAV įteikė Afganistanui griež
tą protestą atlyginti padarytus 
nuostolius ir nubausti nusikal
tėlius, bet Afganistano vyriau
sybė pranešė, kad buvo pada
ryta klaida. Dubs neturėjo būti 
sušaudytas, bet tai padaryta 
per klaidą.

Valdžios pareigūnai provinci
jos nekontroliuoja, nes afganis
taniečiai juos puola ir žudo.

Mesianistai žydai
PITTSBURGH. — Mesianistų 

žydų konferencija šiomis dieno
mis įvyko Messianicsburge. Pen
silvanijoje ir Įsteigė naują de
nominaciją, kurios čarterį pasi
rašė 19 hebrajų krikščionių kon
gregacijų lyderiai, o savo prezi
dentu išrinko Dan Dusteri, Beth 
Messiah kongregacijos lyderį 
Washingtone. Tačiau to sąjūdžio 
nariai mieliau mėgsta būti va
dinami “tikėliais” arba “mesia- 
nistais žydais", ne “krikščioni
mis”. Rabinai juos vadina “žy
diškais ritualais, užsimaskavu
siais krikščionimis”.

Mana iš dangaus
SAN FRANCISCO. — Kaip 

buvo skelbta. San Francisco 
Examiner pasiskelbė išmokėsiąs 
$10,000 tam, kas pirmas jam 
pristatys nukritusios Skylab ko
kių nors radinių. Vienas jaunas 
australietis Stan Thorton, radęs 
savo namų kieme nukritusių ne
pažįstamo metalo trupinių, grei
čiausiai lėktuvais su persėdi
mais pirmas su radiniais pasiekė 
redakciją ir gavo pažadėtą 
atlyginimą y- premiją

MOON LANDRIEU TVARKYS MIESTU STATYBOS REIKALUS
NEIL GOLDSCHMIDT TVARKYS TRANSPORTA-

CIJOS DEPARTAMENTĄ

Pakelė cigarečių kainas
CHICAGO. — Zenith Tobac

co Co. paskelbė, kad tos kom
panijos 1.800 mašinų šioje sri
tyje perstatomos pagal naujas 
pakeltas kainas. Kitos kompani
jos tą pat darančios. Dar šią

sako, kad prez dentas turi pilną i savaitę pakelis cigarečių auto- 
autor'te'ą registracijai pradėti.
O’Neil pareiškė, kad jis asme- 1 
niškai pritaria registracijai, bet! 
Baltieji Rūmai — ne.

Atveš Amerikon 4,000 
vietnamiečiu

matuose bus 5 centais branges
nis, o kartonas cigarečių maž
menų krautuvėse 15 ar 20 cen
tų brangiau. Pakelti kainas bu
vęs reikalas, nes didesnieji ciga
rečių fabrikai kainas pakėlę po 
11 centu kartonui.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, papildęs savo 
kabinetą dar dviem nariais, 
penktadienio vakarą atsisveiki
no su naujais sekretoriais ir vėl 
išvyko į David vasarvietę,- kad 
galėtų pailsėti nuo dviejų savai
čių labai intensyvaus darbo.

Prezidentas Carteris daugelį 
nustebino dviem pasirinkimais, 
dviem sėkmingais didelių mies
tų merais. Miestų statybos rei
kalams jis pasirinko bu v. sėk
mingą New Yorko merą Moon 
Landrieu, kuris per du mero 
terminus iš baigiančio ’>ti New 
Orleans miesto padarė moder-

KUALA LUMPUR, Malaizija. 
— Amerikos karo laivai suvežė 
apie 4.000 vietnamiečių, plau
kiojančių mažais laiveliais įvai
riuose Indonezijos ir Malaizijos 
vandenyse. Malaizijos vyriau
sybė leido amerikiečiams kon- 
centru'-’i jūroj rastus vietna
miečius, Aęąd, JAV karo tcąns- 
poiiu laivai galėtų juos atvežti 
į Ameriką. Mal-’ 'J .ynausy- 
bė leis Amer’ .ransporto lėk
tuvams p"oinaudoti aemdr^niU. 
Japonams atsisakius priimti 
vietnamiečius, da1 gumą jų su
rinko amerikiečiai. Tuo tarpu 
dar nežinia, kur juos apgy
vendins.

Sovietai nespėjo laiku 
pasigaminti atomo bomba

WASHINGTON. — Atomų is
torikas David Holloway pasakė, 
kad vienas vadovaujančių sovie
tų mokslininkų dar 1940 metais 
prašėsi le-džiamas pradėti ban
dymus kaip suskaldyti atomų 
branduolius ir gal būtu išradęs O fe fe
atominę bombą anksčiau už 
JAV. jeigu jo pasiūlymas būtų 
buvęs priimtas.

Pranešime Smithsonian Insti
tucijos Wilson centrui Hollo
way pasakė, jog tas sovietų 
mokslininkas branduolių fizikas 
1940 metų pradžioje prašė So-J 
vietų Mokslu akademiją papil-

Po paskutiniojo kainų pakėli
mo Reynolds kompanija pa
skelbė, kad per pirmus tris mė
nesius po kainų pakėlimo kom
panija turėjo S136.9 mil. pelno.

Prioperavo abidvi 
nukirstas rankas

tmiversitetci iTgon?- 
nėję speciali chirurgų grupė per 
11 valandų prioperavo 13 metų 
amžiaus berniukui abidvi ran
kas. kurios buvo nuplautos 
pjaunamąja mašina jam įkritus 
į šieną.

Berniukui Jonathan Darnell 
Linkous iš Shawsville kairė ran
ka buvo visiškai nukirsta per 
tris' nykščius nuo peties? o de
šinė ranka dar kabojo ant ne
baigto nukirsti odos rėželio že- 
miau alkūnės. Per visą opera
cijos metu sunaudota 18 bonkų 
kraujo tranzfuzijoms.

Sekančios dienos pranešimu, 
ligonis gerai atrodė.

Italija vis be kabineto
ROMA. — Italijos kirkščionis 

demokratas finansų miniteris 
Filippo Maria Pandolfi bandys 
sukombinuoti parlamento dau
gumą, tikėdamas užbaigti ilgai 
nusitęsusią vyriausybės krizę.

Politikieriai spėja, kad Pan
dolfi gali gauti pritarimą ribo
tai programai, kad tik valstybę

nu. gražiai besitvarkanti dvide
šimtojo amžiaus miestą.

Vietoj senų laužų ir lindynių, 
Moon Landrieu pastatė naują, 
modernų miestą, kuris ne tik 
pajėgia mokėti naujas statybas, 
bet auga visomis pusėmis. Mies
te įvesta tvarka, sumažėjo žu
dynės, apgavystės ir dirbtini 

:bankrotai, ' Moon Landrieu tu
rėjo vesti sunkią kovą, kol pa
naikino korupciją, vogimą ir 
baisų sukčiavimą. New Orleans 
gyventojų skaičius didėja, atsi
rado naujų darbų, padidėjo pre
kyba. sutvarkytas uostas ir at
plaukia daugiau laivų.

Vietoj buvusio adv. Califano. 
prezidentas pasirinko teisingą, 
tvarkingą ir veiklų Oregono 
valstijoj Portlandp miesto me
rą Neil Goldschmidt. Mieste 
buvo pradėję galvas kelti ma
fijos nariai, sukčiai ir pasipel- 
nytojai. Meras Goldschmidt per 
tris metus gerokai pataisė savi
valdybės finansus, apstabdė ap
gaulę ir įvedė pavyzdingą tvar
ką. Jis yra geras kalbėtojas, 
moka pasakyti tiesos žodį ne tik 
suktiems advokatams ir įtaria
miems kaliniams. Bausmę atsė
dėjusiems ptaria išvažiuoti ir 
niekad daugiau nebegrįžti. Jei*- 
gu atsėdėjusieji bandytų nepasi
taisę pasilikti Portlande. tai sa
vo dienas baigs kalėjime.

Prezidentas Carteris ištisas 
i dvi savaites tarėsi su kabineto

domu fondu branduolių skaidy-. išsukus iš infliacijos spiralės, 
mui išwstyti. išalšk ndainas to- ------------------
k:o iš’Ad mo militarinę reikšmę,' — Darbo departamentas turi 
’r užtikrindamas, kad yra gali’ žinių, kad dar iki šio meto pik- 
mybė pagaminti uraniumo bom- j tiems tikslams naudojami dar
bą, bet akademija jo planus at- bininko privatūs reikalai.
metusi pareikšdama, kad ne lai
kas vizijomis užsiimti, kuomet 
karas gresia nieko nebelaukiant.

Mirties bausme 
sovietuose I

LONDONAS. — Dar ne gir
dėta kaip pasielgė Brežnevas su 
Amnesty International organi
zacijos telegrama pasiųstu pra
šymu pakeisti mirties bausmę 
keturiems ukrainiečiams darbi
ninkams, pavogusiems medžia
gų audimo fabrike. Ryšium su J 
ta vagyste suimta 50 asmenų,' 
bet mirti nuteisti tik keturi \ 
žmonės, visi, kaip praneša UPI, ’ 
žydai.

— 1978 metais Chicagoje buvo 
užmušti 787 žmonės.

Prez. Carteris. dvi savaites 
dirbęs po 16 valandų, išva

žiavo kelioms dienoms 
įT)avi’d vasarvietę.

nariais ir Kongreso atstovais. 
Ypatingai jam teko ilgai kalbė
tis su visa eile pasižymėjusių 
žmonių, norėdamas patirti jų 
nuomonę įvairiais svarbesniais 
valstybės klausimais. Kartu su
prezidentu pasitarimuose daly
vavo ir nauj,-: didelius darbus 
pasirgęs d’rbti Hamilton Jor- 
d- ' k’-umoje. dalį žmonių į 
Wasiunsjtona iškvietė pats H. 
Jordan.

Prezid -ntas Carteris kabineto 
formavimą skaito baigtu, dau
giau tuo reikalu nebesirūpins, 
bet pailsės ir paruoš planus pre
zidento rinkiminei kampanijai.

— Iš Kinijos grįžtantieji ke
leiviai pasakoja, kad Kinija ne
turi jokios energijos krizės. Jie 
naudoja tik savo gazoliną.

— Panamos kanalo šutai i les 
priešai nori pravesti įstatymą, 
kuris draustų vyriausybei dary
ti daugiau nuolaidų panamie
čiams.



VOKIETIJOS BENDRUOMENĖJE
(Tęsinys)

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE -
vos bufetas davė apie 500 DM 
pelno.

Atsisveikinimas su abiturien
tais įvyko paskutinę žodinių eg-, 
zaminų dieną, gegužės 16. Per 
pietus gimnazijos valgykloje di
rektorius V. Natkevičius paskel
bė mokiniams, jog visį abitu
rientai išlaikė valstybinius egza
minus ir gavo teisę studijuoti 
aukštosiose mokyklose. Jis pra
šė abiturientus išlikti gerais lie
tuviais, neužmiršti gimnazijos 
ir jos reikalų.

Vakare iškilmingos vakarie
nės metu su jais atsisveikino 

. mokytojai ir busimieji abi-, 
■ turientai — VIII klasė. Kalbėjo, 
’ linkėdami abiturientams sėk
mės ateities gyvenime, Vokieti
jos LB Valdybos primininkas A 
Šmitas, kun. Fr. Skėrys ir kiti. 
Gimnazijos direKtoriui, moky
tojams ir auklėtojams už moky
mą ir auklėjimą padėkojo abi
turientas V. Kemeraitis.

Abiturientai

Irena 11ARNER YTĖ - MAN-
DEL, gini. 1957 sausio 1 Sov. 
Sąjungoje. į gimnaziją įstojo 
1969. žada studijuoti interjerą- 

susirinkimo moterys pavaišino Į -Mėgsta suivinėti, daržininkystę.

Talka gimnazijai pagražinti

Į Vokietijos LB Valdybos ir 
Liet, moterų klubų federacijos 
kvietimą talkos būdu papuošti 
Romuvą ir pagražinti gimnazi
jas patalpas atsiliepė arčiau gy
veni; tautiečiai. S. m. gegužės 
26 nuo pat

u. s. m. 
ivvo uoliai dirbo: 

, Koslnikai, J. By
la Endrikaitienė, 

•neva Bentv.čieuė, St. Šimkus, 
Vida Sabienė, O. Bartusevięie- 
nė, senj., mokytojos I- Krivickie- 
nė, Vida-Sidrytė ir Dang. Kvik
lytė, gimnazijos tarnautojai ir 
daugelis mokinių. Nupirkta ir 
pasodinta gėlių už apie 100 DM. 
Pradėti remontuoti pilies apati-j 
nio aukšto kambariai.

Apie 17 vai. Įvyko Romuvos 
liet, moterų klubo steigiamasis 
susirinkimas. Iš LMK Federaci
jos valdybos dalyvavo pirminin- 

Eug. Lucienė, vicejiirminin- 
J. Banevičienė ir sekretorė 
Ivinskienė. Į klubą jau įstojo’ 
narių. Išrinkta valdyba: pir

mininkė J. Tendzegolskienė, vi
cepirmininkė ir sekretorė Bro
nė Lipšienė ir iždininkė Rūta 
Zimmermanienė. Kontrolierės: 
J. Bytautienė ir V. Sabienė. Po

tautu nė,

kė

P.
17

talkininKiis ir svečius pačių ga
mintais pyragais ir kava.
Naujai Įsisteigęs Romuvos mo

terų klubas padėjo surengti gim
nazijai Jonines- Jos suruošė lo
teriją, davusią per 1.400 DM 
pelno ir Įrengė kavos bufetą su

Romeo GUNTHERIS, gini. 1966 
liepos 14 Lietuvoje. I gimnazi
ją. Įstojo 1970. Ketina studijuo
ti braižybą. Mėgsta meną, 
grafiją, groti gitara.

Valdas KEMERAITIS, 
1059 rugpiūčio 25 Kaune. Į gim-

foto-

gini

tortais ir pyragais, kuriuos iš- naziją atvyko 1976. Žada studi- 
kepė pačios mdterys. Visi gar- juoti psichologiją arba ekologi- 
džiavosi ypač lietuviškais gry-ją. -Groja gitara, bandys suor- 
bais, iškeptais Kosnikienės. Ka- Į ganizuo'ti savo orkestrėli.

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

Antanas ŽALIUKAS, gini, ra tori jos
1959 kovo 3 Oldenburge, Vak. 
Vokietijoje. Gimnaziją lankė 
nuo 1970. Mėgsta piešti. Ketina 
studijuoti architektūrą.

Lolita KUDIRKAITĖ baigė vi
sas 9 klases ir gavo pažymėji
mą- Gimusi 190 gegužės 10. Į 
mą. Gimusi IfMiO gegužės 10: Į 
studijuoti kalbas arba medici
na. ■■■■■.

f

Laikraštėlis
■ Tai pačių mokinių paruoštas, 
gražiai apipavidalintas leidinė
lis, kurį gal- geriau tiktų pava
dinti 12 psl. albumu. Užpildy
tas mokytojų ir mokinių, nuo; 
tarukomis, .pagaminto'mis R. 
Musonytės, kun. J. Dėdino ir 
Algio Stankaus-Saulaičio. Pir
muose ’ puslapiubs'ė * duota šiek 
tiek gimnazijos'istorijos ir jos 

vaizdų, išspausdinti trunipi Ku-

pinnininko tėv. A. vieta teko Artūrui Gronau (V 
Bernatonio , ir direktoriaus» V. kl.) iš Vokietijos pažimių vi- 
V. Natkevičiaus./“žedžiai’L tMe-įdiirkiu 2,30; V vieta teko Snieg. 
traštėlio išleidimą paskatinu M. jZaiatoriūtei (VI kl.) iš JAV-bių 

“ ' ’ 'pažymių vidurkiu 2,45; VI vie
tą. teko Bęniui Federavičiui 
(VIII kl) ir Jonui Giesei (Vila 
kl.), abu.iš Vokietijos, su pažy
mių vidurkiu 2,61: VII vieta 
teko' Ingai Bytautaitei (Hh kl.) 
iš Vokietijos su pažymių vidur- 

2,81.
Geriuasio elgesio 

mokiniai:

SALOMĖJA BAČINSKAITĖ-BLČ1ENĖ

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

Dambrūnaitė-Šmitienė. Redak
torė — Snieguolė Zalatoriūtė. 
Viršelį piešė Kr.< Kotdvaitė, iliu
stravo — U.na-iemeraitytė, Pe
trą Langytę-rri Elena Baronaitė, 
technišku spaudos darbu pasi
rūpino A. Šmitas. 1

Laikraštėlis šid Informacijų 
numerio priedu siunčiamas vi
siems skaitytojams ;Europoje-

1978/1979 mokslo metų 
pabaiga

- ‘ Birželio 29 Mokytojų taryba, 
daug valandų posėdžiaudama, 
suvedinėjo mokinių mokslo me
tų rezultatus. Jie buvo iškilmin
gai paskelbti birželio 30.

.10 ’vai. -į-didžiąją gimnazijos 
klasę1 susirinko visi mokiniai, 
dauguma mokytojų, bendrabu
čių'vedėjai ir kai kurie mokinių 
tėvai,- atvykę savo vaikų išsi
vežti bei Joniniu švęsti.

Direktorius ,y. Natkevičius, 
M. Ą., pirmiausia pastebėjo, 
kad susirinkta- apžvelgti, kas 
-per' praėjusius " mokslo metus 
buvo pasiektą ir ko nepasiekta. 
Metai pradėti sų 59 mokiniais, 
su tokiu pat skaičiumi ir už
baigti: 13 iš JAV-bių, 3 iš Ka
nados,'2 iš Venecuelos ir 41 iš 
Vokietijos. Pažangumas moks
le buvo vidutinis: 50 mokinių 
perkelti į aukštesnes klases, 6 
gavo po 1 ar po 2 .pataisas ir 3 
palikti. toje pačioje klasėje.

Beriausiai mokėsi Vllb (va- 
din- amerikiečių) klasė. Jos pa
žymiu vidurkis — 2,44. II vieta 
atiteko’ V klasei su pažymių vi
durkiu 2,98 ir III viela atiteko 
.IV klasei su ■ pažymiu'vidrukiuL - . .. . . ...1 J j kine, kiekvienas didesnis tiks-

. | ’ . _ .

J Geriausi mokiniai: L Gied
rius' Ambrozaitis (IV kl.) iš 
JAV-bių. Jo pažymių vidurkis

kiu

I Benius Federavičius 
kl.) visų elgesio pažymių 
sys, darbštumas, tvarkingumas) 
turįs po 1.

II Robertas Šneideris ir Vi
lius Grigužis (VII kl. elgesio tu-j 
rį po 2, darbštumo’ ir tvarkin
gumą — po 1.

III ’ Elena Baronaitė iš Vene- 
cuelos ir Audronė Langytė iš 
Vokietijos (VIII kl.), Daina 
Fernandez (VI kl.) iš JAV-bių. 
turinčios elgesio bei tvarkingu
mo po 2 h- darbšturner po 1.

i Netrūko ir blogo elgesio mo
kinių'; trims " elgesio pažymys 
sumažintas iki 4, net 14-kai II 
pusmety iki 3. Metinis elgesio 
pažymys iki 3 sumažintas 7- 
-iems mokiniams. Pažymiai su
mažinti daugiausia už bendra
bučio drausmės nesilaikymą, 
nevalyvumą. Nedrausmingiems ^4. O
mokiniams direktorius prana
šavo liūdną ateitį- Jei jų auklė 
tojai negali sutvarkyti bendra-

i ga
lės susitvarkyti patys išėję į gy
venimą? Dėl to palyginti ne 
daug mūsų abiturientų, baigia 
aukštuosius mokslus. Tai liūd
na drausmingumo stokos pase-

•buty, tai kaip tie jaunuoliai

tas pasiekiamas tik kietu dar
bu.

Kalbėtojas dėkoje mokiniams

Here’s some great news for 
all-Americans. On June 1,1979^ 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 61/2%.

This 616% rate wiH apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For $der Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase .lakes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979,

. stocks, 
America-

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^6% interest rate, ■ 
together with the tax advantages t 
available, makes Savings Bonds % 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you have n’t though t 
about Savings Bonds for awhile, / 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

— Uf2; II-rą vietą užėmė Laima redaktorei Snieguolei Za- 
Šutijos, (Vllb kl.) iš JAV-biųĮIatoriūtei- už gimnazijos lai 
ir Renata: Bertufarfytė (V kl- išjkraštėlį, pasirodžiusį mokyklos 
Vokietijos, turinčios pažymiuli Romuvą persikėlimo 25-čic' 
.vidurkį po 2,15.’ III viela teko į I daugiausia mokinių
Jonui Cinkui ir Audrai Dirky-|,s AY"D>y. nuopelnas.

(Bus daugiau)tei (abu Vllb kL) iš JAV-bių 
su pažymių vidurkiu 2,27; IV

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way te
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- Šįmet sukanka 75 metai, kai 
! gimė S. Bačinskaitė. plačiau ži- 
i noma lietuviškoje spaudoje lite- 
į ratūrimu slapyvardžiif Salomė- 
' ja Nėris. Busimoji poetė gimė 
: 1904 m. lapkričio 17 d. Kiršų k., 
Į Alvito vis., Vilkaviškio aps. 
j 1924 m. baigė Vilkaviškio “Ži- 
' būrio” gimnaziją ir pradėjo stu
dijuoti Kauno universitete. Mo
kytojavo gimnazijose ir po ku
rio laiko ištekėjo už skulpto
riaus B. Bučo.

Eilėraščius spausdinti pradėjo 
1923 metais. Jos kūrybos kriti
ką ir knygų recenzijas daugu
mai teko skaityti nepriklauso
mos Lietuvos spaudoje. Už 
1938 m. parašytą knygą “Die
medžiu žydėsiu” 1939 m. poetė 
gavo valstybinę premiją. Sky
rimo komisiją sudarė vicemi
nistras K. Masiliūnas, prof. M. 
Biržiška, prof. V. Mykolaitis- 
Putinas, J. Grušas ir V. Tumė
nas. Dabar iš eilės susipažinki
me su spaudos ištrauka (žr. 
“Naujoji Romuva”, 1939 m. 
Nr. 5), kuri liečia laureatę ir jos 
premijuotą knygą.

j Griežtas posūkis:

“Nors Salomėja Nėris yra pa
lyginti dar jauna (g. 1904 m.), 
bet jau spėjo pergyventi keletą 
reikšmingu etapų. Pradėjusi 
svajingais eilėraščiai apie meilę 
ir kitus su meile glaudžiai susi- 

| jusius dalykus ir išpopuliarėju- 
; si kaip stipri ir Įdomi estetinės 

(VIII krNPties poetė ((Pėdos smėly”), 
?■ , . S. Nėris staiga padaro griežtą 

° . J posūkį. Iš kraštutinio egocent- 
- rizmo puola Į kraštutinį visuo

meniškumą. Griebia rašyti eilė- 
: raščius realistinėm, konkrečiom 
temom1 iš aktualumo net gero
kai paraudbnavusiom”.

Kodėl jai nevyksta šios rūšies 
eilėraščius rašyti?

“Nevyksta ne dėl to, kad iš 
viso negalima būtų visuomeni
niais klausimais sukurti stiprių 
eilėraščių; bet dėl to, kad poetė 
jiems nebuvo pasiruošusi ir to
dėl neįstengė surasti tinkamos 
jiems formos”.‘ ‘

Ką ji prarado?- ! ’’
“Nors pavojus buvo, vis dėlto 

S. Nėris nenuėjo “skenduolių 
keliu”, o laiminga išlipo i kran
tą, kad ir nebe toj pačioj vietoj, 
iš kurios buvo nušokusi, o taip 
pat ir nebe tokia pat, kokia bu
vo prieš nušokdama. Grįžo jau 
praradusi jaunystės nerūpestin
gumą”.

Ką ji parašė Į naująją knygą?
“Į naujausiąją knygą “Die

medžiu žydėsiu”, kuri šiom die
nom premijuota valstybine lit. 
premija, poetė kaip tik sudėjo 
tuos eilėraščius, kuriuos parašė 
“pasiekusi krantą”, jausdama 
jau žemę po kojų. Tiesa, dar ir 
šitoj knygoj kai kur vaidenas 
poetei tie klausimai, dėl kurių 
ji bėgo “per lūžtanti ledą”, ta
čiau jie jau yra pareikšti švel
nesne ir tinkamesne forma. Be
veik nerandam šioj knygoj ero
tikos, svarbiausio motyvo pin 
mųjų dviejų Nėries knygų. Ero-

tikos vietą čia užima motina ir 
kūdikis. Ryškus čia ir mirties 
motyvas, kuris yra poetei įkvė
pęs ir knygos vardą. Naujosios 
Nėries knygos forma kaip ir vi*
sų ankstyvesniųjų (išskyrus da
linai tik “Per lūžtantį ledą”), 
yra daili, lengva ir dainisxai 
nors nevisur galutinai išbaigta. 
Nėries poetinės priemonės kuk
lios ir negausios. Kebų paprastų 
žodžių jai užtenka sukurti gra
žiam reljefingam va’zdui .

Salomėja Bačinskaitė-Bučienė 
mirė 1945 m. liepos 7 d. Mask
voje. Palaidota buv. Karo Mu
ziejaus sodelyje. Tai buvo talen
tinga poetė, kuri savo jaunys
tėje pasižymėjo skambia ir da - 
ninga kūryba. Bet subrendusi 
paklydo gyvenimo vingiuose ir 
lietuvių tautai jau diemedžiu 
daugiau nepražydo.

V. Vytenietis

Izraelis nori tartis 
dėl Sinajaus

WASHINGTON, D.C. — Iz
raelio. vyriausybė kreipėsi į 
JAV ir Egipto vyriausybes, pra
šydama skubaus pasitarimo Si
najaus pusiasalio reikalu.

Praeitą trečiadienį Izraelio 
karo vadai perleido Egiptui dar 
vieną Sinajaus zoną, kąįtp buvo 
susitarta. Dabar norf trijų vals
tybių pasitarimo dėl likusių Si
najaus pusiasalio karo zonų.

Sekretorius V ance nu j aųč i a, 
kad Izraelio karo, vadai norės 
atidėti Izraelio karo „jėgų ati
traukimą iš Sinąjatis. Sekreto
rius yra pasiruošęs skristi į Tel 
Avivą ir Kairą. Jis- galėtų pasi
tarti su Jungtinėm Tautom, bet 
jis nenori, kad Izraelis nepildytų 
susitarimo ir neatitrauktų savo 
karo jėgų iš Sinajaus.

— Ogilvie pareiškė, .kad yra 
sudaryta respublikonų grupė 
dienraščiui Daily News leisti. 
Pradės savaitiniu, tikėdamiesi 
ji išauginti į dienraštį. • , ,

WISE

Llmtt use of diswasher j 
to once a day, after the 
evening med, end cut 
excessive use of water 
•nd electricity.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY DR/YW6-
see us for 

financing. 

AT OUR IOW RATES

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

— NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL, Monday, July 30, 1979 ‘

you'u. RUKI INTO trouble- if 
there's a SUDDEN STOP WHICH

OUR SAVINOS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8 %

2212 WEST CEXMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6O5M

Prrxa Ia^acimju, Ph one t Virgin!* 7.7747

aoORSi Mon.Tue.Fr1.9-4 Thur.9-8 S*t« 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
—»r  ............... I, ... . ! Į, ,, II i———

IF VOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY EN

THE R/GRT LANE.
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BALFO CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS RENGIA

TRADICINE VASARINE GEGUŽINE - PIKNIKĄ
1979 M. RUGPIUČIO 5 DIENA (SEKMADIENĮ). PRADŽIA 12 VALANDA-

V. I. JONYNŲ sodyboj), Chesterton, Indiana.

Veiks: virtuvė su karštais ir šaltais valgiais, kavinė su saldumynais, baras su įvairiais gėrimais, 
turtinga loterija, "LAIMES ŠULINYS". Šokiams gros A. Kareivos gerai įrengta ("Stereo" pavidale) 
plokštelių šokių ir dainų muzika.

Užsiregistravusius pikrpkautojus vykti į BALFo gegužinę, kuri 
vyks rugpjūčio 5 dieną V. I. Jonynų sodyboje, autobusas paims 
šiose vietose. Ciceroje — prie šv. Antano parapijos bažnyčios 
11 valandą ryto; prie Brighton Parko parap. bažnyčios 11.30 vai., 
ir prie Marquette Parko parapijos bažnyčios 12 valandą. Iš čia 
važiuos tiesiog i pikniką. Keleiviai malonėkite būti paskirtu laiku 
virš minėtose vietose.

LIETUVIU VISUOMENE KVIEČIAMA G AUSIAI DALYVAUTI 
IR PAREMTI LABDARINGĄ DARBĄ.

Kaina i abi puses — 3 doleriai asmeniui.

SPAUDOS ATGAVIMAS
šįmet sukako 75 metai, kai 

buvo grąžinta Lietuvai spauda. 
Tai sukakties proga žvilgterėki
me į tuos surūkius laikus, kuo
met rusai stengėsi padaryti Lier 
tuvą tamsią ir juodą.

Tuoj pgM863 m. sukilimo ru
sai uždraudė spausdinti lietuviš
kas knygas lotyniškomis raidė
mis. T^rp^’^ąU ‘iš’Liėtuv&š -mo
kyk lų pgąal|nH ą lietuviu ,įkąlbą. 
Uždrausta met iš ūžsienftr Įvežti 
ir plat^nti^iėt 
Draudii||įgį&į 

 

jęs su j 
lietuviški 
mis raid 
įsakymąĄp 
neralgub^įiąt® 
vas 186|“&&'bi 
metų 
patvirtife 
lu miniž 
mu, kad& 
si vals 
jos reikalams N. Miliutinas. Bet 
lenkams- ■ spaudo neuždraudė, 
nors ji taip pat buvo spausdina
ma lotyniškomis raidėmis. Caro 
valdininkai,- talkininkaujami kai 
kurių lietuvių, pradėjo ruošti 
rusų raidžių pritaikymo lietu
vių kalbai projektus. Lietuviai 
tokias knygas vadino “graždan
ka”, jų neskaitė ir naikino. Ra
šoma; kad rusiškomis raidėmis 
išėjo daugiau kaip 40 leidinių. 
Bet žmonės jų neskaitė, nors 
juos dovanai dalino ar prievar
ta vertė.

yiškus prastus, 
^tiesiogiai susi- 

|yimu spausdinti 
fusč vien -rusiško- 
' .r ‘ ’P1 - r-

Pirmąjį draudimo 
^Vijniaųs ge- 
~ -MaMuis v j o- 
fi b ą . O 1865 
Wi^įįsakymą 
Syidaus reika- 
dujevas. Įdo- 

ląvykdyti ėmė- 
š sekretorius Lenki-

Tuomet lietuviai savo knygas 
pradėjo spausdinti Ragainėje, 
Bitėnuose, Tilžėje ir k’tuose 
Rytprūsių miestuose. Draudžia
mas lietuviškas knygas spaus- 
dmti už Rusijos rįbų pirmas 
ėmėsi vysk. M..Valančius. Vė
liau leidėjų atsiradę jau žymiai 
daugiau. PažyTnėtitia;''Kad Ryt
prūsiuose įnėtitilamą lietuviams 
knygos dar. bųyo ąpągsdinamos 
vokiškomis - (gotiškbn^s) raidė
mis. Tai 1873 m. sausio 27 d. ru
sai ir jas uždraudę Lietuvoje 
platinti. Lietuvą pradėjo pasiek
ti ir Amerikos Liętųyjų spauda. 
Taip pradėjo į -Lietuvą keliauti 
knygos ir laikraščiai', š kuriuos 
nešė ir platino knygnešiai. Lie
tuviu tautai teko Vesti net 40 
metų ypatingą kovą^už lotyniš
kas raides, už savas^knygas. Tai 
kartu buvo .kbvąS ųzjgyyybinius 
tautos idealus, kova už laisvę, 
kuri tik baigėsi atgams nepri
klausomybę.. Ir tai kova prasi
dėjusi už maldaknyges, vėliau 
už visas kitokias knygas bei 
laikraščius, sukūrė mūsų garsią
ją knygnešių gadynę.

Knygnešiais buvo vadinami 
tokie žmonės, kurie spaudos 
draudimo metu nešė iš užsienio 
lietuviškas knygas ir jas plati
no. šis pavadinimas tuojau 
mums primena žmones, prisi
dengusius nakties tamsa, per lie
tų ir darganas keliaujančius su 
knygomis. Primena žiauriai nu
kankintus ar nušautus bei ken-

E

VL. BAKŪNAS
I

Pastabos iš tolo
LIETUVIŲ ŽURNALISTU SĄJUNGOS

GARBES TEISMO DĖMESIUI

į Įdėmu pastebėti, kad kai šio 
i šimtmečio pradžioje dc.iguma
i Amerikos imigravu sudarė al- 
'vykusieji iš Europos, tai dabar 
jau europiečiai imigrantai tesu
daro vos 15%, o pirmaujančias 
vielas užėmė Lotynų Amerikos

(Tęsinys)

EAST CHICAGO, INDIANA
East Chicagos Medžiotojų- 

Meškeriotojų klubo išvyka Į 
gamtą ir meškeriotojų varžy
bos, įvyko 1979 m. liepos mėn. 
21 d- p.p. Matukų sodyboje, prie 
Bass ežero. Ind.

Varžybose dalyvavo devyni 
klubo nariai-meškeriolojai, ku
riems bus duodamos trys pre
mijas už pagautą ilgiausią pu

čiančius Sibiro taigose, jų kly- 
kiančiu vaiku ir verkiančiu žino- 
nu. graudžias aimanas. Taip 
kiekvieną prislegia liūdna nuo
taika, skaitant tų laikų istoriją. 
Ji mums kalba apie tą. žiaurią 
kultūros kovą su despotizmu, 
parodo tuos lietuviškos knygos 
Golgotos kelius, kuriais jai lem
ta buvo ištisus 40 m. keliauti. 
Pasako tu žmonių tautini susi
pratimą, meilę gimtajai žemei ir 
herojišką pasišventimą.

Spaudos draudimas buvo pa
naikintas 1904 m. gegužės 7 d. 
Pradėjo steigtis spaustuvės, Įvai
rios draugijos ir spausdintas 
lietuviškas žodis plačiai paplito 
visoje Lietuvoje. Bet neilgai 
galėjome džiaugtis atsikovota 
spaudos laisve. 1940 m. komu
nistinė Rusija sulaužiusi visas 
su Lietuva pasirašytas sutartis: 
okupavo mūsų tėvynę ir uždėjo 
spaudą smaugiantį apynasrį. Bet 
visiškai uždrausti lietuvišką 
spaudą dar vis nedrįsta, nes aiš
kiai mato, kad vykdydami ca- 
ristinius veiksmus suterš ko
munizmo garbę.

V. Vytenietis

With the holiday season 
Qpon us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up?

Since more entertaining 
takes place* centered around 
the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, so make it 
dual purpose: a place to serve 
* meal and to visit with 
friends.

Your kitchen must be func
tional but you want it pretty, 
too, not just for guests, but 
for yourself as welL Nothing 
boosts your morale like beau
tiful colors and a play of 
different textures. Let your 
imagination soar and you’ll 
be delighted with your own 
creation.

In the contemporary kitch
enette shown here, note how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor covering. Using the 
floor as a starting point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and door were dona 
in t aofUr hue of the terra

cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasized with straw 
baskets, rush-seated chairs and 
butcher-block countertops; 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
corners. Extra seating is a 
comfortable bench cushioned 
In easy-care polished cotton 
in chocolate, with-blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
no-wax vinyl floor covering is 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAR Softred line, 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain, 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors.

With minimal effort and 
lots of imagination,-you too 
can achieve a decorator look 
in your kitchen. Just add a 
patterned floor and lots of 
color and you’re ready foe 
holiday entertaining. ,...

i 
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IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

No. 79
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Premijos pagal nusistovėjusią 

klubo tvarką, laimėtojams bus 
įteikiamos per klubo tradicinį 
Medžiotoj ų-Meškeriotoj ų balių, 
kuris šiais metais numatytas 
rugsėjo mėn. 29 d.

Meškeriotojų varžybos turėjo 
prasidėti 8 vai. ryto ir tęstis 
iki 12 vai. Su apgailestavimu 
tenka iškelti visus nesklandu
mus ir organizatorių nesugebė
jimą tinkamai atlikti įsiparei
gojimą- Varžybų vadovas vėla- 
vosi, tai jį pavadavo jo antrinin- 
kas-padėjėjas, kuris visiškai ne
silaikė meškeriotcTjų varžybų 
tvarkos. Vieni išplaukė į ežerą 
15 min. po 8 vai., kili atvyko jau 
gerokai pavėlavę, c ypatingai 
atsirado iš varžovų-meškerio- 
tojų ir tokių, kurie nesiteikė 
priplaukti prie kranto ir jų va
dovas nepatikrino, ką jie turė
jo savo laive.

Praslinkus keturių valandų 
laikui, meškeriotojai iš ežero iš
plaukė su laimėjimais. Tie meš
keriotojai, kurie nesiteikė pri
plaukti prie krašto patikrinimui,' 
parsivežė didžiausias — ilgiau
sias žuvis, bet labai įtartina, ar 
neatsitiko taip, kaip prieš ke
letą metų mandruoTfai žuvų pri
sigaudę jau prieš varžybas.

Nors čia reikia laikyti kaip 
savotiškas sporte žaidimas, bet 
visdėlto reikėtų prisilaikyti bent 
šiek tiek tvarkos ir nepamesti 
savigarbos.

Taipogi šį kartą reikėtų ir pa
čiam klubo pirmininkui dėl ne
sklandumų padarytr rimtą prie>- 
kaištą, kad jis varžybų atžvilgiu 
buvo šališkas.

Jis atsivežė savo sufabrikuo
tą Įrankį žuvų ilgiui matuoti ir 
europietiška malą centimetrais. 
Kada atsitiko atvejis, kai dvi 
žuvelės buvo vienodo ilgio, tai 
jis žuvies “A” uodegos pelėkus 
išskėlė, tai žuvies ilgis sutrum
pėjo, (j matuodamas antrą žu
vį “B” žuvies uodegos pelėkus 
suglaudė, lai žuvies ilgis prail
gėjo ir tokiu būdu “sumanus 
matuotojas” puikiai susitvarkė.

Tokiems nesklandumams iš
vengti, patartina ateityje būsi
moms valdybo*ms varžybose pa-

Amerika — tebėra 
Amerika . . .

• Nežiūrint kaip mės bekriti- 
1 kuotume Amerikos politinę 
•struktūrą, jos demokratinę san- 
I tarką; net tos santvarkos pa- 
1 grindą-Konstituciją, o juo la
biau, jei klausytume kai kurių 
ekstremistų demagogų riksmo, 
kad Amerika jau slenka pra- 
žūtintin-tai vistiek šioje žemėje 
Amerika tebėra vienintelis lais-

sikviesti visiškai neutralius as
menis, kurie neturėtų jokio tiks
lo šališkumui.

Po meškeriotojų varžybų įvy
ko pasižmonėjimas ir draugiš
kos vaišės, kuriose dalyvavo' 
apie <30 asmenų su svečiais ir 
narių šeimomis- Klubo valdvba 
pasirūpino stipresniais ir gaivi
nančiais gėrimais, o visi dalyva- 
>vę nariai ir jų šeimos atsivežė 
užkandžius ir vaišinosi labai 
draugiškai iki vėlumos.

- Į klubo išvyką-varžybas atvy
ko ir East Chciagos ALTo sky
riaus pirmininkas Albertas Vi- 
nikas ir kiti, kuriuos rengėjai 
nuoširdžiai priėmė ir kartu vi
si vaišinosi. Linkėtina ir ateity
je glaudaus bendradarbiavimo, 
bėt vengti nesklandumų, kurie 
mus skaldo ir kelia tarp mūsų 
erzelį.

Klubo narys.

vės ir vilties kraštas daugeliui 
milijonų žmonių, kuriems tos

• privelegijos buvo neprieina- Į 
į mos jų pačių kraštuose. Pagal.
Imigracijos Departamento da-‘ 
vinius 1977 metais Amerikon' 
atvyko 162,315 imigrantų, dau
giausia iš Lotynų Amerikos — 
207,611, arba net 45% visu imi
grantų. šiuo metu Amerikoje 
gj’vena 4,964,33 registruoti (tai-; 
gi legaliai čia atvykę pastarai-! 
siais metais svetimšaliai, kurių 
net 1,260,841 gyvena Kaliforni
joje. Į šį skaičių, savaime aiš
ku, neįeina kur kas didesnis 
svetimšalių, daugiausia meksi- 
konų, atvykusių ir čia gyvenan
čių nelegaliai ir tokių “svečių” 
skaičius amerikiečių spaudoje 
minimas nuo 5 net iki 12,000,- 
000 (nuo penkių iki dvylikos
milijonų), visoje Amerikoje.

imigrantai 45',< ir Azijos — 
34'4. Pagal spaudos žinias, šį
met Amerikon atvyks net 30,- 
060 Rusijos žydų.

(Pabaiga)

Dominikony Respublikos 
gen. konsulas apsivogė 
PHILADELPHIA, Pa. — Do

minikonų Respublikos genera
linis konsulas Filadelfijoje San- 
dino Grulon areštuotas ir kalti
namas suokalbiu parduoti gink
lus ir amuniciją sandinistų par
tizanams Nikaragvoje.

JAV-bių prokuratūros prane
šimu, Sandino Grulon buvo 
areštuotas antradienio naktį 
savo apartamente Cherry Hill, 

i New Jersey. Jis, be to, kaltina
mas konspiracija įšmugeliuoti į 
Filadelfiją tarp 40 i r. 60 svarų 
kokaino. Du kiti asmenys suimti 
Miamyje ir kaltinami dalyvavi-

1 mu ginklų pardavimo plane.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Anacin* has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety. t

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That's Anacfai.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

_____ I • FANNIE MAY SAL- 
_ ----------- KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

J-------------

! ’ RŪPESTINGAI- IŠPILDOMI RECEPTAI
» DUMYNAI • KOSMETIKOS

5

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.....................  $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai_________________  $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________  $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St
Chicago, III., 60608

Pridėti doleri palto iilaidom*.

S

___ 510.00

MĄINJIMM, GWCAtQ lTlur Monday, Julę 197£ ‘ ~
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trims mėnesiams _____ _ $ 9.00
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metane ---------------------------- , $83.00
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matams  $34.00 
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Grįžtant prie “Aušros” pasisakymų
Tame pačiame “Aušros’straipsnyje “Žvilgsnis i 

ateities Lietuvą”, turėsime iškelti ir aptarti kitus reikš 
~ mingus pasisakymus, Į kuriuos privalome atkreipti iš

eivijos dėmesį.
Ten skaitome:

“Pabaltijo tautos —mažos valstybės. Jų atkur
tos valstybės buvo mažytės. Aplinkui galingesni kai 
mynai... Tad ar nevertėtų visoms trims valsty
bėms, pagyvenus metus - kitus atskirai, susijungti 
į vieną federatyvinę valstybę”.

niai nutraukusios santykius su visų rūšių diktatūrų ša
lininkais. Kam demokratijos idealai yra ne prie širdies, 
tas, anksčiau ar vėliau, turės pasitraukti iš politinės ir 
idėjinės kovos už Lietuvos išlaisvinimą, ir pasitenkinti 
kultūros^ meno, sporto ar religijos veikla.

, Tolygiai yra būdingi “Aušros” pasisakymai dėl so
cialinių ir ekonominių pertvarkymų ateities Lietuvoje. 
Čia visai nekalbama apie buvusios prieškarinės sociali 
ekonominės struktūros atstatymą. Ten skaitome:

“Ką darysime su kolūkiais ir tarybiniais 
ūkiais?... sąvoka “kolūkis” asocijuojasi su sąvoka 
“vergija” ar ’’baudžiava”... Nors mes žinome, kad 
kolūkio našumas dėl nepakankamos kolūkiečių ini
ciatyvos yra labai žemas, bet nedideli privatūs ūke
liai — kita kraštutinybė. “Juk tokio ūkelio nelabai 
mechanizuosi”, (t. p.).

.< Išvadoje pasisakoma už palikimą gerai organizuo
tų valstybinių ūkių,

“kur žmonės dirbs kaip Įmonėje ir gaus atlygini
mą pinigais.”

Tik norintiems ir sumaniems žemdirbiams bus duoda
mi veinos šeimos ūkiai,

“bet darbas su plūgu ir akėčiomis — ne darbas. 
Tad 5 — 6, o gal ir daugiau ūkių jungsis į arteles... 
kur galima bus pritaikinti stambias mašinas... Bet; 
jeigu koks pavienis ūkis pasirodys nenašus... vals
tybė turės teisę ši ūkį nusavinti.” (t.p.).
Kaip matome, “Aušroje” visai atsisakoma nuo Ne

priklausomybės laikų vyravusios ūkininkų vienkiemių 
struktūros ir einama prie žemės ūkio kooperatyvų su
darymo. Iš čia sektų, kad visos, t. y. ūkininkų ar liaudi- 1 
ninku prieškarinės partijos su savo programomis ir 
ideologijomis priklausytų praeičiai, ir jų tolimesnė eg
zistencija tremtyje būtų beprasmė.

į Dar vienas būdingas mažmožis, kuris geriausiai 
nusako intelektualinio galvojimo skirtumus šiapus ir

Britų karalienė Elzbieta, norėdama sutaikyti Zambiją 
su Zimbabve, gali būti Muzorewos aviacijos apšau

doma Lusakoje, Zambijos sostinėje.

statymo”.
“Draugija” Nr. 20 lietuvių kal

bos reikalu rasė ta:p:
“... Jei iki šiam laikui lietu

vių kalba Vilnijoje buvo varo
ma laukan ir stunrama paškuti- 
nėn v eton, tai šiandie ir bažny- 
c'ose ji turi atgauti jai priklau- 

jsomą pirmąją vėtą. Nebus ga- 
! Įima aiškintis, kad vietomis yra 
nedidelis skaičius lietuviškai 
kalbančių. Bet juk tas skaičius 
buvo mažinamas d;rbt niu būdu 
jau nuo laba« senu laikų”.

Dabar lenkų kalba yra mažu
mos kalba, visi Vilnioje kuni
gai turi išmokti lietuviškai ir jų 
dvasmė vyresnybė pati p'rmoje 
e’lėje šiuo reikalu privalo susi
rūpinti.

“Panevėžio Garsas” Nr. 42 
rašydamas apie naujų šeiminin
kų pareigas Vilnijoje primena: 
“N;ekuomet L etuvos katalikai 
neturėjo tiek darbo ir rūpesčių, 
kaip naujoje politinėje situaci
joje. Jei dar ir toliau Lietuvos 
katalikai bandys ilgiau snausti 
ant Dievo malonės, iš dangaus, 
j:e patys save palaidos šiurpu
lingai, tragiškai”.

Atgavus Vilnių, daug buvo 
kalbama, kad į sostinę būtų 
siunčiamos geriausios jėgos. Vy
riausybė to principo ir laikėsi, 
bet ne visada jai pavyko. Ka;p 
*enka patirti (apie tai jau rašė 
ir spauda),, ne v'si pareigūnai 
nori važiuoti į Vilnių, kuriems 
pasiūloma. Kuo tą atsisakinėji- 
mą paaiškinti? “Vairas” (Nr. 
47) tą atsisakrnėjimą išaiškino

(Aušra, No. 14/54).
Čia pernelyg susidaro kontroversija. Iš vienos pu

sės7 giliai tikima ir siekiama Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo; iš kitos — matant savo bejėgiškumą atsi
laikyti prieš supančius galiūnus, pasisakoma už Pabal
tijo tautų apsijungimą, Šveicarijos pavyzdžiu, vienoje 
valstybėje.

Panašios mintys buvo keliamos pogrindžio “Var
pe” ir Nacionalinio Liaudies Fronto deklaracijoje. Ten 
tas klausimas buvo pastūmėtas iki Baltoskandijos val
stybių sąjungos sudarymo. .Prūsijos atstatymo .ir jos 
įjungimo į Baltų tautiLsąjungą, arba net kabama apie 
įsijungimą nariu į Europos Jungtines Valstybes.

Tiesa, visi šie pasisakymai nėra tapę politinių sie
kimų objektu, bet jie nusako, kad okup. Lietuvoje nau
joje kartoje atsisakoma nuo romantinių ir nacionalisti
nių koncepcijų ir ieškoma sprendimų visai kitose 

I plotmėse.
Tuo tarpu egziliniai veiksniai, panašiai į baltųjų 

rusų emigrantus ar į pabėgusius pas gen.-Želigowskį 
sulenkėjusius bajorus, nieko neužmiršo, bet ir nieko 
naujo neišmoko. Čia gyvenama ta pačia konservatyvia 
dvasia, kuri metai iš metų didina idėjinę prarają tarp 
okup. Lietuvos sąlygose išaugusios naujosios kartos ir 
išeivijoje atsidūrusių egzilinių emigrantų ir jų 
veiksnių.

Šioje istorinėje konferencijoje padėtį gali išgelbėti 
tik Amerikos sąlygose išaugusios lietuvių išeivijos de- 

J mokratinės jėgos, apsijungusios ALToje, ir besąlygi-

anapus okupacijos ribų. Šimtą kartų buvo rašyta spau
doje, pasiremiant net tarybine statistika, kokie maži 
ploeliai yra palikti kolūkiečių privačiam naudojimui ir 
kokius tiesiog milžiniškus kiekius daržovių,vaisių, pieno 
produktų, mėsos ir kiaušinių Pristatoma rinkai. Iš čia 
daroma išvada, kad atstačius privačią nuosavybę, že
mės ūkyje vėl suklestėtų gamyba ir krašto gerbūvis.

Tačiau “Aušros” publicistai, žvelgdami į gyvenimą 
iš arti, šiai išeivijos pažiūrai nepritaria, nes žino iš pra
eities, kad kolūkiečiai savo karvytes, paršelius ir vište
les aprūpina pašarais ir lesalu “kombinuodami” iš kol
ūkio laukų, prisilaikydami Lenino mokslo “grobk kas 
prigrobta”. Iš čia susidarė privačių sklypelių mitas, 
plačiai kultivuojamas išeivijoje.

Nors “Aušros” pasisakymas šiuo klausimu nėra 
detalus, daugiau bendrybinis, kaip ir anksčiau pasisa
kytais klausimais, bet matomai nusako jų minčių 
kryptingumą, kurie reikia manyti atstovauja naujos 
kartos daugumai, bet diametraliai skiriasi nuo veiks
nių galvojimo, kur tebeviešpatauja tęstinumo ir tradi
cijų samprotavimai. " į —. r

Tuomi dar nėra persvarstyti visi klausimai, iškel
ti minėtame “Aušros” straipsnyje, bet žvelgiant į juos 
ne mūsų veiksnių akimis, bet vakarietiškos demokrati
jos galvojimu, daug ką tektų persvarstyti kritiškai, nes 
demokratijos negalima įgyvendinti krašte, kur veik 
visas ekonominis gyvenimas yra paliekamas valstybės 
kontrolėje.

V. K.

LIŪDNOS IŠVAKARES
“Gimtoji Kalba” (9 sąsiuvi

nis) rašė, kad “visi nukelti į 
Vilnių valdininkai tarnyboje ir 
netamyboje tvirtai vartotų lie
tuvių kalbą, ją gerbtų, kad to 
tvirtai reikalautų ir iš piliečių 
tarnybiniuose ir privačiuose 
santykiuose”. Ta pastaba spau
doje iškilo todėl, nes . jau ir Vil-! 
niuje atsirado tokių “gudruo
lių” lietuvių valdininkų, kurie 
pradėjo kalbėti “wenžiagolska” 
tarme. Bendrai paėmus spauda 
siūlė kalbas nustatyti taip. 
Lietuvių kalba pirmoje vietoje, 
svetima.antroje ir tik trečioje, 
vietoje lenkų. O tie heuviai. ku
rie mėgina “prisitaikjnti” ir ima

TAISOME KLAIDAS

Praeito šeštadienio, liepos 28 
d., įžanginiame Įvyko 2 esmi
nės 'klaidos, .kurias norime ati
taisyti:

Pirmoj skilty, vietoj . “neva
žiuoti”-;. turi būti “nuvažiuo
ti... Maskvon.”

Antroj skilty, vieton “neuž
sigauti”, turi būti “neužgauti-”

grabalioti “po wehdziagolsku”, 
yra verti ko griežčiausio pą^ 
smerkimo.

Tiems gyventojams, kurie- 
gaus lietuviškus pasus ir Lietu
vos pilietybę, reikia nustatyti 
tam tikrą laiką lietuvių kalbai 
išmokti, — daleiskim 3--6 mėne
sius. Po to svetimos, kalbos iš 
įstaigų turi būti bė jokių 'kom- 
promisų išvytos. Kas*nemokės 
lietuviškai, galės pasirūpinti 
vertėjais.

“Lietuvos žinios” Nr:.- 278 
apie mokslo žmonių parinkimą 
rašė taip:

“Tikrų mokslininkų, * žmonių - 
kūrėjų ’trūksta visur pasaulyje, ‘ 
ir Lietuvoje ne mažiau, kaip ki
tur, šiuo atveju reikia, vadovau
tis ne pilietybės ir politinių pa
žiūrų principu,’ bet išimtinai 
žmogaus vertybe.- Vertingi ?žmo-1 
nės — tai-brangūs akmenys, ku- • 
rių tik neišmintingi piliečiai 
gali nusikratyti. Tai būtų juo
kingas .daiktas tyrinėti' ar Niu
tonas, Faradayas arba Pavlovas 
ir Miendeliejevas turi pilietybę.' 
ir kokio jis esąs politinio nusi-

taip: “Ir tie pareigūnai, kurie 
turi pakankamų kvalifikacijų, 
bet siunčiami nevažiuoja dirbti 
į Vilnių, elgiasi ne patriotiškai”.*

; Pradėjo j Vilnių keltis įvairios 
Švietimo ir mokslo įstaigos. Tas 
taip pat palietė' Kauno ir Vil
niaus universitetus, nes iškilo 
jų perorganizavimo klausimas. 
Tuomet “XX Amžius” (Nr. 274) 
siūlė buv. Stepono Batoro uni
versitetą pavadinti Karaliaus 
Gedimino Universitetu. Jį per
organizuoti, į Vilnių perkelti 
visą eilę aukštųjų mokyklų ir iš 
jų sudaryti atskirus fakultetus. 
Tuo būdu Vilniaus universitete 
turėtume 9 fakultetus. Kaune 
palikus 4, Vilniuje įsteigus 9, 
būtų iš viso 13 fakultetų.'

Spauda skundėsi, kodėl taip 
ilgai neturime Kultūros pamink
lų apsaugos įstatymo. Ypatingai 
kai atgavome Vilnių, šis reika
las darosi dar aktualesnis. Tai 
ir kilo klausimas, kur-tas įsta
tymas užkliūva, kad per 20 me
tų nesugebėjome jo paruošti?

(Bus daugiau}

— Prezidentas Carter is pasi
rinko Kenneth M. Curtis JAV 
atstovu Kanadoje.

1 i t 
k l 11 r

Ž ANDRIUS RYLIŠKIS

t FRAGflIENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
Į VAKARUS

(Tąsa)
TARPTAUTINĖS GLOBOS ORGANIZACIJOS

Tremtinių DP globos darbą UNRA baigė 
1947 m. birželio mėn. 30 d. Tuo tarpu buvo įkur
ta kita tarptautinė pabėgėlių globos organizaci-

3 ja IRO (Intergovernmental Comittee on Refu- 
’ gees Organization). Ji perėmė tremtinių globą 
3 nuo 1947 m. liepos mėn. 1 d.
- IRO turėjo įkurdinimo uždavinį ir vykdė 
’ tikrinimą įmantriomis politinio turinio an- 
“ ketomis.

UNRA ir IRO nustatė maisto normas iš 
2052 kolorijų, tačiau normalus vartotojas gauda
vo dienai iki 1,200 kolorijų. Dėl nepakankamo 
maitinimo DP svoris buvo nepakankamas ir tas 
kliudė įkurdinimą.

Nerepatrijavusių lietuvių DP liko Vokieti
joje 1948 m. pradžioje 60,000 žmonių. Lietuvių 
DP stovyklose veikė daug organizacijų, susikū
rusių profesiniais pagrindais: paštininkų, agro
nomų, ".-ūkininkų, inžinierių, rašytojų ’’ir kt. Kul 
tūrinė, veikia lietuvių 1945 — 1949 m. buvo gyva 
ir reiškėsi gaivališkai. Jaunimo skaičius prašo
ko 12,000, iš ų studentų skaičius siekė -2,000 as

menų. Okupacinės karinės valdžios 1945 metų 
įsakymu Vokietijos universitetai turėjo priimti 
10 Pre. DP studentų. Tas įgalino lietuvius studen 
tusTęsti-aukštą jį-mokslą?--------- -—----- ---------- L_

Lietuvių tremtinių pradžios mokyklos ir 
gimnazijos pradėjo kurtis 1945 m. pavasarį ir va
sarą. Mokyklos vadovavosi nepriklausomos Lie
tuvos įstatymais, programomis ir tradicijomis. 
Švietimui vadovavo Švietimo Valdyba.

Stovyklose veikė eilė kursų: kalbų, lavini
mo ir profesinio parūošimo.

Didesnėse stovyklose buvo leidžiama laikra
ščiai, biuleteniai. Biuletenius spausdindavo ro- 
tatoriais. Per tris su puse metų pasirodė 775 lie
tuviški leidiniai, tarp jų dailiosios literatūros 
216 leidinių Jų tiražai siekė prieškarinį lygį. Di
delis nuopelnas buvo leidėjų, kurie nugalėdavo 
įvairiausias kliūtis. Buvo net 16 leituviškų kny
gų leidyklų.

Rašytojai savo draugiją atgaivino 1946 m. 
Tuebingene. Freiburge veikė Lietuvių Dailės In- 
Institutas V. K. Jonyno vadovybėje. Šiaip daili
ninkai reiškėsi rengdami savo parodas.

Muzikai ir chorai pradėjo reikštis dar karui 
nesibaigus. Tai visų stovyklų reprezentaciniai 
vienetai. ,

Dramos aktoriai steigė studijas ir gastrolia
vo su veikalais po kitas stovyklas.

Baletas organizavosi Augsburge 1947 metais.
Sportininkai sudarė sporto klubus ir juos rė

mė UNRA ir UMCA. Jie organizavo varžybas.
Šachmatininkai pradėjo organizuotis 1945 

metais.
——Vokietijos valiutos refoimia sukėlė sunkumus 
ir tremtiniams.

KYBARTŲ KOMERCINĖS GIMNA
ZIJOS KNYGYNAS

Likimas buvo palankus lietuviams tremti
niams, nors jie gyveno varge ir skurde. Tremti
nys Algirdas Januškevičius, sūnus garsaus moky
tojo Juozo Januškevičiaus, prieš Sovietų okupa- 
uiją nuvyko į Kybartus pasisamdęs vokiečių sunk
vežimį. Nieko nepešęs eidamas pro gimnaziją pa
stebėjo pro praviras duris supakuotą gimnazijos 

i biblioteką koridoriuje. Ilgai negalvodamas, jis tą 
biblioteką sukrovė į sunkvežimį ir leidosi į Vokie
tiją. Rytprūsių geležinkelio stotyje jis tą biblio
teką pakrovė į traukinį ir išsiuntė geležinkeliu į 
Lichtenfehls miestą Bavarijoje. Ir pats apsigy
veno ten privačiai. ” " . ; j T* - .

Geležinkelio sandėlyje biblioteka užėmė daug 
vietos, tai geležinkelis pareikalavo knygyną iš ten 
išgabenti. Algirdas Januškevičius nusamdė mies
to pakraštyje tuščią sandėlį ir- ten nugabeno bib- 

' liotekos knygas. Po kelių valandų pačią dieną1 
geležinkelio sandėlis buvo subombarduotas.

Tremtinė moteris papasakjo Hanau stovyklos 
švietimo skyriui apie tą knygyną Pranešiau sto-- 

vyklos komendantui V. K. Jonynui apie biblio
teką. Jis apsidžiaugė kaip lietuvis intelektualas 
bibliotekos atsiradimu Vokietijoje ir patarė ne
delsti, bet vykti patikrinti gandus ir sužinoti ko
kiomis sąlygomis Algirdas Januškevirius sutiktų 
knygyną perkelti į Hanau lietuvių stovyklą?

Kitą dieną leidausi į kelionę. Susisiekimas tais 
laikais buvo vargingas, nės geležinkelio tiltai buvo 
sugriauti per karą ir dar neatstatyti Keleiviniai 
traukiniai visai nevaikščiojo ir važiuoti teko pre
kinių vagonų konduktorių aikštelėse. Pagaliau ki
tos dienos vidurdienyje buvau vietoje. Algirdas 
Januškevičius nuoširdžiai painformavo, kad Ky
bartų gimnazijos visas knygynas yra pas jį ir 
išdėstė savo sąlygas knygyno perkėlimui į Hanau 
stovyklą.

Grįžęs į Hanau painformavau stovyklos ko
mendantą V> K. Jonyną. Jis laikė Januškevičiaus 
^ąly^as priimtinomis ir džiaugėsi, kad lietuviš
kosios mokslo įstaigos turės vertingą lituanisti
kos knygyną -:

Bet grįždamas pas Algindą Januškeyiėių’su- 
tartį pasirašyti, užsukęs 4 Wuerzburgo lietuvių 
stovyklą patyriau, kad Algirdas Januškevičius 
knygyną: perkėlė i Wuerzburgo lietuvių stovyklą 
ir Švietimo Vaidyba jį nusavino, kaip Lietuvos 
valstybės turtą. Į

. • . . , (Bus daugiau)
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DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
So. Pul«»ki Rd. (Crawford 

Modkal Building) T«l. LU 5 6446 
r*riixaa ligonius pagal susitarimą 

Jei neaUUiepia, skambinti 374-8UO4

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 

Woctehester Community kilni ko*
Medicinos direktorius 

*938 S. Manheim Rdw Westchoster, IL 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vaL 
fets 562-2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GEEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ} 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pasai šutu ta rimą

DR, KRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. Tol. 737-514$ 

Tikrina aku. Pritaiko akining ir 
“contact lenses’”

VaL asai Maitarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, Į 

ketvirtu. 5—7 van vak. 
Ofiso telefu 776-2S30 

Rezidondlos toleL 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ Ilgei, i
OfiM* 2652 WEST 5Wh S1R2ET 

Tai. PR S-1223
OFISO VAL.: pinu- antracL, trečūifl.

M. Šileikis Gėlynuose

J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija. 
Šią ir kitas J.' Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)

Apie tautinę politiką dr. A. Ir lietuviams reikalinga nuola-
tr pęnkt., 2-4 ir vai, vair fedtadiw- j Maceina (92-89) taip kalbėjo: tinio budrumo ir pasiruošimo
ouua 2-4 vaL popiet ir lėtu laitu1 “Kai valstybė turimomis savo 

priemonėmis rūpinasi išvystyti 
tautinę individualybę pažadinti 
-patriotinį nusiteikimą, kelti kul- 

(JBTHOPEDAs-PBOTEąjSTASJ tūrą v’s Į aukštesnį .laipsnį, žo- 
. Aparatai - Protezai. Mdd. tian- džiu, kai valstvbė veda tauta i 
? uaxoi. hpaoait pasaibe kujoim.
* 'Ariau supports) ir t. t

oagN stuitarim*.
viešiems galimiems įvykiams, 
kad lietuvių tauta nebūtų nu-

jos idealą, ji vykdo tautinę po
litiką ir auklėja tautą . . . Tau- 

0au W«rt 63rd Sf^ Chicago, if L 60629 j tinė politika nėra tos ar kitos 
-- . 'partijos programos vykdymas.

= to ar kito luome reikalų tenki
nimas, bet visos tautos ugdy
mas valstybinėmis priemonėmis.

į Valstybė todėl turi, tautinės po-

T»l«f.: PRo*p«ct 8-5084

FLORIDA
y . -...' ■ .

DR, C. K. BOBELIS
i Prostatos^inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
• 5025 CENTRAL AVĖ.

Št. Petersburg,- Fla. 33710
7’ Tel. (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 
. r 5037 Central Avė.

z St, Petersburg, Fla, 32710
Tek (813) 321-1004

r PERKRAUSTYMJU

MOVING
Leidinut — Pilna apdrauda 

■; - - t£MA KAINA
. - ■ R.5ERfiNAS

T«L WA 5-6063

SOPHIE BARČUS į
UOIJO WMOS VALAHOO*

Ylm programai iž W0PA, 
1496 IdL A. M.

Uotuviv kalba: kasdien nuo pir- | 
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir eekmadiealaia nuo 8:30 iki 840 

t*L ryto.

Vad4|a Aldena Davkua

Talafu Hlmteek 4-2413
7152 Se. A4APLIWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL 60629

,y—--—■■ .

“Lietuvos Aidai’
_KAZt BRAZDŽIONYT*

— Progr«rrm« v*dl|«

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tėlef. 778-5374

liikos padedama, potenciale tau
tos energiją paversti aktuale. 
Be .pozityvinės pareigos tautinė 
politika turi negatyvinę pareigą 
tvarkyti svetimų gaivalų verži
mąsi Į tautos gyvenimą”.

Pagal prof. V. Jurgutj (68- 
188) valstybė yra “visos tautos 
praeities, dabarties ir ateities 
reikalų bei siekimų reiškėją”. 
Sulig prof. K. Jaspers (The Ori
gin and Gual of HistoYy, 231) 
tautos istorija yra visuma visų 
sukurtų tautos vertybių amžių 
bėgyj, nenustojančių savo reikš
mės nei dabartyje, nei ateityje.
Tad reikia, ypač lietuviams ge
rai pažinti savo tautos visus 
praeities Įvykius, kad iš padary
tų klaidų būtų galima pasimo
kyti išvengimui ateityje politi
niu klaidu.

Teisingai senovės romėnai sa
kydavę: “Homines historiarum 
ignari semper sunt pueri” — 
žmonės, nepažįstą praeities Įvy- 
kių, darbuojasi kaip vaikai. Ir 
senovės Lietuvos valdovai, ne
žinodami savo tautos praeities, 
ne kartą elgėsi kaip vaikai. Jau 
minėtas latvių istorikas K. Stal- 
šans (64 p.) steliėjosi, jog seno
vės Lietuvos valdovai, Rytuose 
atkariavę seniau slavų užimtas 
lietuvių žemes, nieko ten neda
rė lietuvybės palaikymui bei lie
tuvių tautos pozicijij sustiprini
mui.

Iš kitos pusės, kad Lietuvos 
politika būtų sėkminga, reikia 
gerai pažinti Lietuvos bei lietu
vių tautos priešus, jų istoriją, 
ypač jų politiką nuo seniausių 
laikų. O taip Į>al iš ju pasimo
kyti, kaip nurodė romėnų Ovi- 
dius: “Fas est ab hoste doccri” 
— mokytis iš savo priešų. Tik 
turint vispusišką gerą politinį 
pasiruošimą, bus galima išveng
ti netinkamų politinių veiksmų. 
Anot Anglijos politiko Disraeli, 
geriausias būdas pasisekimui 
politinėje veikloj - numaty
mas politinių įvykių, ir tinka- 

jinas pasiruošimas juos sutikti.

(nus politikos. Tad Lietuvos už
sienio po’i t ko j reikia didelio 
pasiruošimo, sumaruino, apsu
krumo, o ypaf didžio budru
mo, kaip konstatavU prof. A. 
11 m'.sun (51-297): “Ete’aial 
v \<1 ince is Ute price of Liber
ty • . .”

Nuoširdus lietuvių bičiulis 
prancūzas U, Chambon (27-18) 
rekomendavo: “Lietuvos užsie
nio politika negali .būti nei pro- 
v. kiš :a, nei proslaviška, bet 
lietuviška, vadovaujantis Lie
tuvos gyvybiniais Interesais ir 
rcalizavimosi tautinių siekinių". 
Anot anglų istoriko dr. O. Rut
te - (123-3-1), Lietuvai reikalin
ga draugų. Ir jų reikia ieškoti 
v'aur ir visuomet. Ypač reikia, 
kiek t-k galima, artimesnius 
ryšius užmegsti su savo g.ini- 
naičiais latviais ir krivyčiais bei 
guda s (plačiai apje šią gimi
nystę išdėstyta J. Venclovos 
‘ Latviai ir g_dai’, 1976), o taip 
pat su druagiška lietuviams

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

"Išmintingieji supras4*, — Oan, 12:10,
Brangus broliai* Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykai Dieve 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia hr kad jai susivie 
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodi. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosio* išminties

SV. RAŠTO TYRIN1TOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

------------------------------------------------------------- ------- --- ,

Mažeika Evans
tauta — ukrainiečiais (dau- 

■ giau ap e šią draugystę J. Ven- 
• c’ovos "Apie lietuvių draugus 
ukrainiečius”, 1976)-

Diplomatija

Kiekviena valstybė bei kraš
tas stengiasi turėti su kitais 
kraštais gerus santykius. Tam 
tikslui jie pasikeičia atstovais. 
Tad valstybės bei krašto atsto
vavimas užsienyj sudaro diplo- 

. mafiją. Geras atstovavimas sa-
Geras lietuvis politikas pir-.vo krašto interesų užsienyj, 

moj eilėj- rūpinasi savo valsty-'ypač mažoms valstybėms turi

pratęs, nes tik tuome“: galės ge
rai atlikti savo valstybės ir tau
tos uždavinius, kaip pažymėjo 
V. Čižiūnai (Tautinis auklėji
mas šeimoj, 1952, 73): "Keno 
tautinė sąmonė yra mielai bud
ri, jokiomis svetimybėmis ne
apsunkinta, to asmens poelgiai 
ir veiksmai yra savaime sude
rinti su jo tautos interesais”.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

Laidotuvių Direktoriai

bės bei tautos reikalais, o' ne.lemiančios reikšmes, nes, anot 
savo partijos, nes partija nėra prof. V. Jurgučio (68-170),

šluota nuo žemės paviršiaus.
Lietuves Bei Lietuvių Politikai

Jau anksčiau minėjome, kad 
Lietuvos bei lietuvių tautos li
kimas priklausys nuo politikos. 
Dėl to lietuviams būtinai reika
linga turėti sumanių, gerai pa
siruošusių politikų. Senovės 
graikų filosofas Platonas savo 
veikale “Respublika" pareiškė, 
jog viešoje ' gyvenimo tvarky
tojams -būtinas nuodugnus ir il
gas pasiruošimas. Juo labiau 
reikalingas geras pasiruošimas 
lietuv’ų politikams. Pasak prof, 
dr- K. Pakštą. Lietuvos politi
kui būtinai reikia plačiai susi
lažinti su lietuvių tautos praei
timi ir su visais savo tautos 
uždaviniais bei siekimais, su 
Lietuvos geopolitine padėtimi 
ir su visais jo's politiniais Įvy
kiais, su kaimynų politika, su 
pasaulio politine konjunktūra 
etc.

Visų pirma lietuvis politikas 
turi būti gerai lietuviškai susi-

tikslas, o. tik priemonė valsty
bei tvarkyti; Jis svarsto ir nu
mato save tautos ateiti. Taip' 
samprotavo Čekoslovakijos res
publikos .kūrėjas prof. dr. T. 
Masaryk (The Slavs, 8 p.): 
“Tikri oolitikai svarsto savo* 
tautos tolimą ateiti. Taigi, tik
ri jxililikai numato savo' tautos 
tolima ateiti”. Geras lietuvis, 
politikas ne tik numato ateities 
Įvykius, bet yra pasiruošęs iš-', 
naudoti Lietuvos bei lietuvių 
tautos interesams kiekviena 
progą (romėniškai “C a r p e 
d eni”). Prc'f. dr. O. Kraus (78- 
155) paaiškino:-. ‘^Politika yra 
galimybių menas, vadinasi, po-- 
litikas privalo dabartyj įgyven-j 
dinti visuomet-kuo daugiausia i 
tikslų ir siekimų, kiek lik pa-l 
dėtis ir sąlygos -leidžia”.

Lietuvos Užsienio Politika ■

Kadangi Lietuvos geo'politinė 
padėtis yra gana pavojinga, tai 
Lietuvos užsienio politika yra 
labai sunki, komplikuota ir la
bai priklauso nuo tarptautinės 
politinės konjunktūros, ypač 
nuo jos didžiųjų kaimynų veda-

“Krašto eienų saugumo tarny
boj stovi diplomatija ir gink
luota krašto jėga”.

Todėl Lietuvai bei lietuviams 
nepaprastai svarbu turėti gerų, 
sumanių diplomatų. Tarnaujan
tieji diplomatinėj tarnyboj, pa
gal dr. J. Bedford (16-357), tu
ri būti gero būdo, gerai išsila
vinę, sumanūs, taktiški, asme
niškai patrauklūs. Lietuvis di
plomatas turi būti gerai lietu
viškai susipratęs, lietuviškai 
solidarus, gerai žinoti savo kraf-j 
to bei tautos istoriją, jos irte-1 
resus, taip pat pažinti tą kraštą, 
kuriame jis atstovauja.

(Bus daugiau)

Sunkiausias žmogus mirė
NIAGARA FALLS, Ontario. 

Čia ligoninėje mirė sunkiausio 
svorio pasaulyje žmogus, tūlas 
Billy McGuire, sulaukęs 32 me
tų amžiaus ir svėręs 747 svarus. 
Jo dvvnis brolis Bennv sveria v v
t;k 20 svarų mažiau, būtent 727 
svarus. Velioniui transportuoti 
į šiaurinę Karoliną teko pa
ruošti ypatingą karstą.

Tackle New Adventures 
On The Barbecue Grill

Backyard barbecue chefs 
v. ho hesitate to tackle any
thing more ambitious than 
hamburgers or steak are miss
ing a lot of the fun and 
adventure of outdoor cooking.

Though barbecuing orig
inally meant roasting a large 
animal over an open fire,, 
today it refers to a broad 
range of cookįng techniques, 
both indoors and out, and 
a variety of ingredients in 
recipes. Grilling, rotisserie 
cooking, skewer cooking, and 
foil cooking are the most 
popular. The common element 
is the savory, open-air flavor 
of barbecued foods that comes 
from basting with barbecue 
sauce.

Simple tricks such as mari
nating economy-cuts of meat 
in barbecue sauce overnight, 
or adding the sauce as a spicy 
ingredient in vegetable side- 
dishes, relishes, and dips add 
flavor and versatility to any 
outdoor menu.

This recipe from the Kraft 
Kitchens for Barbecued 
Pinwheels demonstrates the 
flair barbecuing can give to 
transform ordinary round 
steak iato a special “roulade.” 
Round steak is first seasoned 
and topped with bacon strips. 
Then it’s rolled, cut, and
tied into pinwheels. The pin
wheels are grilled on skewers 
to facilitate turning and brush
ing with barbecue sauce.

Barbecued Pinwheels 
2-1/2 to 3 tbs. round steak, 

172-irich thick, 
trimmed, boned 

Salt and pepper 
8 bacon slices

Kraft barbecue 4saoce

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA 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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

^*<4 2533 W. 71st Street
■ A » 1410 So. 50th Ave., Cicero
♦ Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Barbecued Pinwheels add a new twist to outdoor cooking. 
Round steak is topped with bacon strips, rolled, cut, tied 
and skewered, then brushed with barbecue sauce on the grill.

Sprinkle with salt and 
pepper; pound into meat with 
meat mallet. Lay bacon st ices 
on meat along* short side. 
Roll up meat starting at long 
side. Tie with string at each 
bacon strip. Cut into eight 
pieces. Place two pinwheels 
on each skewer.

Outdoors: Grill over
naedium caaL (coals will have

a slight glow) 25 to < 30 
minutes or until desired done
ness, turning and brushing 
frequently with barbecue 
sauce.

Indoors: Broil 25 to 30 
minutes or until desired done
ness, turning and brushing 
frequently with barbecue 
sauce.
4 to 6 wving>

TTW*
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

t i i
hmm

® Šįmet sueina 75 metai nuo Rinkoje yra daug padažų. Con- 
individualiu arbatos pakelių iš- sumer Reports rugpjūčio nr. 
radimo. Jie, kaip ir daugelis ki 
tų dalykų, buvo išrasti atsitik-i t.k maža jų dale 
tinai. 1961 m. vienos 
pirklys, 
prekes, 
vyzdžius š'lkidiuGse maišeliuo
se geriems kostiumerianis ir 
gavo užsakymų atsiųsti arbatą 
panašiuose maišeliuose, šian
dien arbatos maršsiiai gamina
mi iš specialaus filtrinio popie
rių, praleuižiančio spalvą ir aro
matą, tik sulaikančio arbatos 
lapelius. Virš 59% Amerikoje 
parduodamos arbatos yra indi
vidualiuose pakeliuose.

• Daugelis pagalvoja, kodėl 
svaras sutrumpintai rašomas 
“Lb”? Sutrumpinimas yra ki
lęs nuo senovės romėnų žodžio 
“libra”.

sumer Reports rugpjūčio 
juos analizuoja ir randa, kad 

yra geros ko- 
1961 m. vienos arbatos ■ kybes, nors visų kaina yra gana 

propaguodamas savo i aukšta nuo' 8 iki 16 centų 
išsiuntinėjo arbatos pa- vieno asmens porcijai. Ten pat 

yra receptas pasigaminti dar-J 
žovių padažą namuose. Jis kai- 

' nuoja tik apie 5 cehfiK vieno as- 
j mens daržovėms. Reikia: pusės 
į šaukšto sausos muštardos, kett 
virčid š- maltų kvepiančių pi
pirų, šaukšto pomidorų tyrės, 
ketvirtadalio š. druskos, 7 š. sa
lotoms aliejaus, 3,5 š. acto, 2 š. 
vandens ir pusės š. smulkiai ka
potų svogūnų. Pirmiausiai su
maišyti muštardą, pipirus, po
midorų tyrę ir druską. Kas 
mėgsta saldarūkštį skonį, gali 
įdėti šaukštą cukraus. Pridėti 
alyvą, actą ir vandenį pilant

> Nežiūrint gausios literatū
ros ir skelbimų suliesėti, ameri
kiečiai — vyrai ir moterys — 
riebėja. Ypatingai į nutukimą 
yra linkusio's motery s, dau
giausia juodaodės. Vyrai būna, 
didesnio svorio’ iki 45 amžiaus 
metų, o vėliau nonnalėja ir net 
perdaug nustoja būdami 64 me-, 
tų. Moterys svorį stabilizuoja 
nuo 35 metų- Moterims (ir vy
rams) patartina pasitikrinti sa
vo figūrą be drabužių prieš di
delį deidrodį.

• Sena iapaną patarlė sako, 
kad gerą padažą pagaminti švie
žioms daržovėms reikia 4 as
menų: mėgstančio išlaidumą 
aliejui, o šykštuolio actui pilti, 
didžio specialisto druskai įber- 
ti ir pikčiurnos viską gerai iš
maišyti. Padažas duo'da daržo
vėms ne tik skonį, bet ir jas 
išryškina, puošia. Ne veltui an
glai jį vadina dressing vardu są penktadienį smarkiai lijo.

. — Toronto Lietuvių Namai ir 
'Labdaros Fondas šįmet gausiai 

- [parėmė įvairias organizacijas, 
.juos po truputį keietą kartų ir* 
vis plakant, kol tampa koše. Ta- ■ 
da dėti sukapotus svogūnus, f ° 
Viską supilti į sandariai užda-U c . n ,, o+- V - ■ J rri - f bus spalio 6 ir 7 dd. St. Catha-;ronią studmi indą. Prie varto-i .   __
jaut gerai išmaišyti bei suplak
ti pačiame inde. Jei gaminate 
saldtų padažą kelioms-dienoms, 
tai vietoj acto ir vandens pata
riama. naudoti citrinos sultis.

mokyklas ir institucijas. Iš viso 
šįmet išdalinta $17,500.

-— Kanados Lietuviu Dienos

I

d

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Imi — PirdivImuJ 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I$SIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PEFRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road , Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.

tuo mpfnc veikiančio! istai 12 butų mūro namas ir mūro gara- ^o-ius metus veiKiancioj jsidi i-as bengtas beismantas. Prašau 
goj, O pirkdami pasiteiraukite. teirautis ir perduoti savo telefoną 

' apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti
Du butai, medinis su skiepu ir ga

ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

kaina.
I.ABA1 ŠVARUS 2 butu narnąs ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos 
Marquette Parke.

kagoje. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas $17.50 asme
niui. Vietas rezervuoti tel. FR 
6-6489. Tuo pačiu telefonu pas
kambinus bus galima gauti in
formacijų apie kitus įdomius 
Vyčių seimo parengimus. (Pr).

Walters — adjutantas, Zenonas 
Meižis — ižd., J. Pleyer — reli
ginėms apeigoms, Vyto Yasus į— 
teisinis patarėjas, Raimondas 
Mikalajūnas ir A. Anderson į— 
posto tarnybai, R. Krasauskis ir 
J. Martikonis seržantai. Pra
eitais metais komandierium bu
vo Walter Kalvaitis.

— John L. Paukštis, buvęs 
Cook Apskr. Amer. Legiono ko- 
ma’ndierius, vadovaus AL Da- 

..riaųs-Girėno posto pareigūnų 
įvedimo į pareigas iškilmėms 
rugpjūčio 11 d. 7:30 vai. vak. 
posto patalpose. Invokaciją skai
tys kun. P- Mikalajūnas, prie
saiką duos komandierius J. Ma- 
honey,-apeigose pareigūnais da
lyvaus C; Gustavson, C. Stuko- 
nis,- D.- Drummond ir B. Nebe- 
rieza.

— Suvalkiečių D-jos piknikas 
įvyks rugpjūčio 4 d., šeštadieni; 
1 vai. popiet, Vyčių salėje ir 
sodelyje, 2455 West 47th Street. 
Bus skanių valgių, gerų gėrimų, 
veiks turtingas Laimės .šulinys, 
šokiams gros A. Ramonio or
kestras. Valdyba'-ir nariai kvie- 
-čia-Visus dalyvauti. - (Pr.):

. —. Dr. Algirdas Budreckis pa
rašė išsamią studiją apie DLK 
Algirdą. Knygą išleis New Yor- 
ko S. Kudirkos šaulių kuopa.

Iš BIRŽĖNŲ KLUBO 
VEIKLOS

i

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tek 737-7200 arba 737-8534

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE

Nauja kiubo' valdyba yra už 
simojusi pagyvinti klubo veik
lą. Pradžiai nutarta surengti 
linksmą biržėnlškių gegužinę,' 
rugpiūčio 5 d. Vyčių sodely, o 
jei lietus — 
bo sekr. J. Indriūnas ir paren
gimų vedėjas A.. Vengrys dir
ba “išsijuosės”, kad gegužinė 
būtų tikrai linksma — biržie- 
tiška. P. į

rines mieste. Meninėms progra
moms vadovaus sol. V. V.eri- 
kaitis. Programose dalyvaus Ge- 

'fnovaitės Breichmanienės vado
vaujamas - “Gyyataras”.

Jos panaikina kaskart vis dau- • — Toronto skautija ruošia 
giąu pradedantį dominuoti svo- Lietuvos partizanų minėjimą 
gūnų skonį »bei kvapą. Turį pro-[ rugsėjo 30 dieną Lietuvių na* 
blemų su svo'riu vietoj aliejaus,! muose. -. . .. -
acto ir vandens gali naudoti 12f m, . . Į — Standard Federal Taupymouncijų pomidoru sunkos ir pu-f- . . ............. .. -. . r^lir.o------ lB-ves centrinėje įstaigoje, 4192

.Archer, bus - galima įsigyti 
. 4980 m. automobiliams lenteles ir ' .1 bei joms lipihukus'—1 sticker 

nuo rugpiūčio.. 1 d. Siiipteresuoti 
•turi. įteikti, užpildytą- pareiški
amą ir čekį Valstijos sekretoriaus 
'vardu. LįpinUkus.-, atsiimti se
gančią darbo, dieną. Šiuos pa- 

■ tarnavimus .taip pat. teikia .šalu
tinės įstaigosjj.-ę§ąnčįps 2555 W. 
•47th St. ir 614l_ Archer Av.e.

— Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno postas isririko<haują 'yal-

•'. dybą:' Harry Gambūra — kb- 
ęmandięrius; Stefansko ir--B.

į -Nebeirieza —-vicėkom.,' Stanley

sę. arbatinio šaukštelio indišku 
milterių, žinomų curry vardu, 
pagamintų iš pipirų, česnakų 
kitokių aštrių prieskonių.

M. Miškinytė

— Teksas valstijoj penktadie
nį iškrito labai, daug, lietaus. Vi-

Save not, 
have not i

- ten pat salėje- Ku-'bUTŲ NUOMAVIMAS-paren-
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago 
Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI,. ■ 
PATAISYMAI • V 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS / 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559 *

♦ Vyčių seimo banketas, la
bai iškilmingas, bus rugpjūčio 18 
vakare Radisson viešbutyje, či-

. .. - ------------- ,'by OWNER. - Super buy, all brick
Jau susirarta su Ramonio 3 bedroom house, all one floor, 8 

kestru Šeimininkė Lukienė, year old. 1% bath, full finished 7 ___ _ X _
padedant klubo narėms, jau
dabar ruošia medžiagą biržė- {health. No^gąrage. S67,500. 
niškiems balandėliams ir kol
dūnams. Barą tvarkys A. Ven
grys. Bus gausių dovanų pas-j 
kirstymas. j

Klubo valdyba maloniai kviej 
čia biržėmis ir jų- draugus ne-| 
praleisti šios malonios progos 
pabendrauti su Biržėnų klubo' 
nariais, besivaišinant skaniais 
biržėniškiais koldūnais ir kito
kiais valgiais, guršnojant gai
vinančiu (iš baro) skysimė- 
liu. . ■

basement, central air, many extras, 
75x100’. Owner_ retiring for

6750 W. 114 PI.
Tel. 448-6S69.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
kiturNuosavybės

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. y 
523-8775

Klubo report. A. G..

TALKA BALFUI

DĖMESIO NORINTIEMS ' 
APSIGYVENTI" CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.
Parduodami vieno arba pusės akro, 

sklypai prie labai gražaus ir didelio’ 
ežero, gero žuvavimui, netoli Walter: 
Disney Cypress Garden. ^Norėdami 
daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam
binti arba atvažiuoti pas:

Richardas ir Rūta Timpf
Walk-In Water-Lake Estate
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

Laikrodžiai ir brangenybės.
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941 •

z You cannot spend tomorrow į , 
s what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

1 Plan today.
Because mighty U.S. Savings 

Bonds from little paycheck 
allotments grow.

And a Bond every payday* 
could keep your doctor-to-be x 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

j So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the

I Payroll Savings Plan.
For, remember, a rolling Bond 

' gathers no moss. But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in timej. 
saves.

T SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ’ .
į MARIJANOREIKIENĖ
I 2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 > Tek WA 5-2787 
<L Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIUTUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629___Tel. W A 5-2737

A f“**- ***&* ąt
- v » * - — - - - r'- - -a *

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
dąrbus dirba. r

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, gieldančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
Į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N.Y. 10001

307 W. 30th St.
TM. (212) 543-2210

Kiekvienais metais BALF’o 
Chicagos apskrities ir skyrių 
valdybos nariai ruošdavo gegu- 
žines-piknikus su loterija.šiais 
metais gegužinė įvyks rugpiū- 
čio mėn. 5 d. (sekmadienį), 12 
vai., V. L. .lobynų gražioje so
dyboje, Chesterton, Indiana.

BALF‘o Chicagos apskrities 
ir skyrių valdvbos nariai krei
piasi į lietuvių visuomenę ir 
prašo: jeigu BALF'o darbuoto
jas užeis į Jūsų namus papra
šyti fantų būsimos gegužinės 
nės loterijai praturtinti, male 
nėkite neatsisakyti paaukoti 
vertingesnį daiktą.

Kam nesusidarys sunkumų, 
fantus prašome atnešti į BAL
F'o Centro įstaigą, 2558 West 
69th St., Chicago, darbo valan
domis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
vakaro, 
turtins
rins pikniko dalyvius, 
BALF'ui atneš naudos.

Tad BALF’o apskr. ir skyrių 
valdybų nariai už paaukotus 
fantus, iš anksto taria nuošir
dų ačiū, gi aukotojai bus atli
kę didelį darbą savo artimui.

K- Januška

INDIANA—MICHIANA SHORES
By owner 5 rm. a/c’ house Screened 
porch. Completely fursished. 1 block 
from beach. S45.500.

248-2380.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

St. Casimir’s Cemetery 
Single grave, choice lot. Private par
ty. Reasonable.

824-2492

RENTING IN GENERAL
Nuomos

M. ŠIMKUS
Notary Publie

INCOME TAX SERVICE _ 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini y 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šytinai ir kitokį blankai.
J

Suaukoti fantai pra- 
Laimės šulinį”, paįvai 

o tas

— Kiekvieną dieną stiprėja 
pasipriešinimas prieš gazoliną 
smarkiai suvartojančius auto
mobilių motorus, žmonės reika , 
lauja motorų, galinčių galonu 
gazolino nuvažiuoti bent 30 my
lių ir daugiau.

— Illinois Sveikatos departa
mentas įsakė ligoninėms pa
keisti taisykles proto ligoniams 
gydyti.

TOWN of LAKE apylinkėj išnuomo
jamas 4 kambariu butas, 2 miegami, 
pirmame aukšte iš priekio, pečium 
šildymas.

Skambinti 927-9229.

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių ap
šildomas butas, yra karštas vanduo. 
3324 So. Lituanica.

Tel. 839-8597.

FEMALEHELP WANTED 
__ Darbininkių reikia

SEWING MACHINE OPERATOR
Experienced in industrial sewin'?, to 
sew leather scat covers. Vicinity 
Dundee & 23.

NU-TREND CORP. 
444 Mercantile Court 

Wheeling Illinois 
459-1444

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — Šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

I

I

I

• Kas giria visus, tas ni*>ko < 
negiria. (Samuel Johnson)

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654 I

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL A A»odat»» 

2649 W«st 63rd Stwt, »
T«l. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. • , 
Vakarais tel. RE 7-5047. įI
Raštinė reikia jau daugiau kaip

40 metų, patarnaudama klientams, j}
_____________ - . —r

Apdraustas parkrauatymaa 
ii fvairiy Atstumų, 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

’SKAITYK PATS IR PARAGINĘ 
DAR KITUS SKAITYTI

< DIENRAŠTI “NAUJIENOS"

NAUJUMO*, CHICAGO «/jU. Monday, July 30, 1970
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