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NAUJAS INDIJOS PREMJERAS PRAŠO r i 100 DARBO DIENU
CHARAN SINGH TVIRTINA, KAD GYVENTOJAI 

PAJUS JO SKELBIAMUS PATVARKYMUS

'NEW DELHI, Indija. — Nau
jasis Indijos premjeras, pradėjęs 
eiti pareigas pirmadienį, papra
šė krašto gyventojus šimto die
nų, kad pajustų jo sudarytos 
vyriausybės patvarkymus ir bū
tinas pakaitas.

Premjeras Desai atsistatydi
no, nes jis nepajėgęs valdyti 
krašto Įstatymų pagalba. Jis 
bandė taikyti įstatymus visiems 
įstatymų laužytojams, bet pri
ėjo išvados, kad advokatai įsta
tymus geriau žino ir pažįsta, ne
gu premjeras.

MINISTERIAL POSĖ
DŽIAUJA ANTRADIENĮ .

Ministeris pirmininkas pada
rė tokį pareiškimą prieš minis’ 
terių pirmą posėdį, o posėdyje 
kiekvienam ministeriui pakar
tojo, kad ministerial privalo 
dirbti. Jie privalo nustatyti po
litiką savo miniaterijatUo. vėliau 
pažiūrėti, kad ta politika 'būtų 
vykdoma. Jeigu kuris ministe
ris laiką gaišins menkniekiams, 
tai jam teks pasišvęsti menk
niekiams tvarkyti, o svarbes
niems reikalams bus pakviesti 
svarbesni žmonės. ’ -

TURĖS JUDĖTI, NET UŽ-
• ■ SIENIO MINISTERIS

• Premjeras Singh pareiškė, 
kad turės judėti visi ministerial, 
įskaitant ir užsienio reikalų mi
nisteriją, kurioje viskas, papras
tai, tvarkoma žymiai, lėtesniu 
ritmu. Premjeras nori, kad žy
miai greičiau judėtų teisingumo 
ir vidaus reikalų ministerijos. 
Dabar veikiantieji patvarkymai 
yra labai lėti, užimą daug laiko. 
Bus patvarkymai visiems, įskai
tant ir teisėjus, bylas spręsti 
daug greičiau.

Kels važmą oro kelionėms
■ ŽENEVA, 'Šveicarija. — šio

mis dienomis Šveicarijoje posė
džiavo 63 aviacijos bendrovių 
atstovai ir tarėsi apie kainų pa
kėlimą keleiviams ir prekėms 
pervežti. Plačiai aptarę klausi
mą, nutarė nuo rugsėjo 1 dienos 
pakelti keleivių ir prekių kai
nas. 9%.

Visiems aišku, kad iki to me
to kainas turės patvirtinti vy
riausybės tų kraštų, kuriuose 
operuoja minėtos bendrovės. 
Manoma, kad vyriausybės leis 
kainą pakelti. Visi, kurie nori 
pasinaudoti pigesnėmis kelionė
mis, turės keliauti prieš rugsė
jo 1 dieną.

Grenlandija nori 
apsaugoti kepenis

REIKIAVIK, Grenlandija. — 
Grenlandijos vyriausybė imasi 
priemonių apsaugoti krašto gy
ventojų kepenis. Grenlandijoje 
yra tiktai 50,000 gyventojų, bet 
niekur gyventojai neišgeria tiek 
daug degtinės ir niekur toks di
delis žmonių skaičius neturi su-' 
gadintų kepenų. Oficialus pra
nešimas lyg kaltina danus, ilgus 
metus valdžiusius salą ir leidu
sius gyventojams gerti daug 
degtinės. Patys danai, besigin
dami nuo Grenlandijos šalčio, 
patys daug gėrė ir leido vietos 
gyventojams gerti.

Kiekvienas suaugęs Grenlan
dijos gyventojas gaus 72 kupo
nus į mėnesį. Jis galės už juos 
pirkti alaus, vyno, degtinės ar 
kitokio alkoholio. Kuponai taip 
išskaičiuoti, kad žmogus negau
tų daugiau alkoholio, negu jam 
kepenys leis sveikai suvartoti.

s

Ričardas ir Edvardas Griniai, dvynukai, gabūs Joliet kole
gijos jaunuoliai. Platus rašinys apie šiuos šaunius jaunuolius 

yra šios dienos Naujienose.
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KALENDORELIS

Rugpiūčio 1: Viltė, Alfonsas, 
Guoda, Sūduvis, Vykintas.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:10.
Oras šiltaš,' lis.

Vietname l?uvo 300,000 
k;niečiy

PEKINAS. Kinija. — Oficia
lūs Kinijos pare'gūnai, atideng
dami praeit es kovu puslapį, va- 

paskelbė. kad Viet- 
metu Kinija buvo 
šiaurės Vietnamą 
kariu kovai prieš

KISINGERIS PATARĖ NESPAUSTISOVIETU MARŠALU
SEKR. VANCE APSKAIČIAVO. KAD JAV KIEKVIENA 

METAIS TURĖS DIDINTI KRAŠTO APSAUGĄ

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės sekretoriaus Cyrus R. 
Vance, liudydamas Senato ka
ro komiteto nariams, tarp kitko 
pareiškė, kad JAV, net ir pasi
rašiusios strateginių atomo gink
lu sutarti, kiekvienais metaisI
turės stiprinti savo valstybės j

Sekretorius apskai- 
kad kiekvienais metais

kar oficialrii 
Į namo kovų 

ra^'imtusi į 
300 000 s->vo 
JAV Jie buvo ten pasiuntę spe
cialistus kar us, mokančius ap- 
šaudvt’ Amerikos lėktuvus, skri- 
dus:us ar>ša’i'i”’ti šiaurės Viet
namo strategines pozicijas.

Amerikos karo vadovybė ži- j apsaugą, 
noio. kad š aurės Vietnamo čiavo. 
priešlėktuvmes patrankas valdė krašto apsaugos biudžetą teks 
gerai patyrę kariai, bet jie ne- didinti bent 3 nuošimčiais, o gal 
manė, kad komunistinė Kinija ; ir daugiau, 
būtų ten pasiuntusi geras p 
trankąs ir patyrusius savo ka- Kongreso narius, kad dabar p
rius. Amerikiečiai tikėjo, kad 
patrankos priklausė rusams, o 
jomis šaudė apmokyti Vietnamo 
kariai.

Kin’ečiai ėmėsi visų priemo
nių, kad joks kinietis nepatektų 
į nelaisvę.

Pieno galonas pabrangs 
astuoniais centais

CHICAGO, Ill. — Oficialūs 
pranešimai sako, kad pieno ga
lonas bus pabrangintas nuo 6 
iki 8 centų. Pieno pardavėjai 
tvirtina, kad pieno išvežiojimas 
ir priežiūra žymiai pabrango, 
todėl ir pieno kaina turės būti 
pakelta.

Chicagos savivaldybės įstai
gose vyksta didelės pakaitos.

Pirmoje eilėje yra sumažinta 
laikinai einančio policijos super
intendento pareigas Sam Nolan 
galia. Jo padėjėjas J. DiLeonar- 
di tvarkys visus kasdieninius | 
policijos reikalus.

Nepajėgia išmesti 
Charles C. Diggs

WASHINGTON, D.C. — Jau 
gana plačiai buvo aptarta kon- 
gresmano Charles C. Diggs Jr. 
išmetimą iš Atstovų rūmų, bet 
jiems nesiseka. Už išmetimą 
buvo paduoti 197 balsai, o už 
palikimą buvo paduota 205 bal
sai. Kampaniją už Diggs išmeti
mą vedė du respublikonai, o 
įtariamąjį gynė demokratai.

Atstovų rūmuose yra daugiau 
demokratų, todėl keliais balsais 
Diggs ir laimėjo. Jeigu Diggs 
būtų nepatekęs į Kongresą, tai 
jam būtų reikėję aiškintis pro
kurorui.

MOKESČIUS 20 BILIJONU DOLERIU PREZIDENTAS CARTERIS MAŽINS
AUKSO UNCIJA ATPIGO 5 DOLERIAIS

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Carteris paskelbė, kad 
jis rengiasi sumažinti valstybės 
mokesčius 20 bilijonų dolerių. 
Prezidentas paskaičiavo, kad 
valstybė gali imtis tokio žings
nio.

Prezidentas jau žino, kad šiais 
metais prekyba žymiai padidės, 
bus daugiau darbo, bus dides
nės valstybės pajamos, todėl vy
riausybė gali mažinti valstybės 
mokesčius. Kiti komentuoja, 
kad prezidentas Carteris ren
giasi ateinančių metų rinki
mams, todėl ir mažina valsty
bės mokesčius.

Prezidento Carterio nutarimai 
veikia doleri. Praeitą savaitgalį 
temokėjo už aukso unciją 295 
dolerius. Ta suma issilaikė iki 
antrad’enio. Arabai ir rusai me
tė į rinką daug aukso, bet jis 
nekyla.

— Vokietijoje mirė 81 metų 
amžiaus kairiasparnis filosofas 
Herbert Marcuse.

i

Brown nori būti 
prezidentu

"TOK’ANGELES. Cal. — Ed
mund G. Brown, dabartinis Ka
lifornijos guber- ko ius 
vakar oficia’.i 
jis nori +apti JAV prezid® 
Iki šio meto kandida-1 ,vo Jim
my Carteris, deni .^ratų parti
jos oficialus kandidatas' prezi
dento pareigoms. Senatorius E. 
Kennedy sutiko kandidatuoti 
tiktai tuo atveju, jei Carteris 
nebekandidatuos.

Iki šio meto gub. E. Brown 
skubėjo tiktai būti įvairių eise-

Sekret orius norėjo įtikinti 
pa

ruoštoji sutartis yra tik laikina, 
nes visą laiką bus vedami pasi
tarimai kitiems strateginių ato
mo ginklų klausimams aptarti, 
kuriu negalėjo aptarti šį kartą.

Sekretoriaus liudijimo metu 
sen. Byrd pareiškė, kad jis vis 
dėlto balsuosiąs prieš dabartinės 
strateginių atomo ginklų sutar
ties priėmimą. Panašų pareiški
mą padarė įtakingas Senato ko
miteto narys S. Nunn. Pastara
sis būtų balsavęs už, jei krašto 

/y tiktai j apsaUgOs nereikėtų didinti. Sek- 
pareiškė. kadj retorjus paaiškino reikalą stip- 

‘,u‘ rinti krašto apsaugą.

Visą dėmesį atkreipė dr. Hen-. 
ry Kissinger, buvęs respubliko
nų kabineto krašto apsaugos 
tarybos pirmininkas ir valstybės 
sekretorius. Dr. Kisingeris pa
reiškė, kad nereikia be reikalo 
erzinti sovietu karo vadu. Jie 
žino, kad visais atžvilgiais Ame-

Nauįas tvarkarašti 
busais į "Sandūnuj
Nauja tvarka elekl 

traukiniai ir autobusai iš ( 
gos į Indianos paežeres pi 
kursuoti praeitą šeštadien 

Darbo dienomis traukiu 
Chicagos į Indianos Nacio 
Kopų Paežerės parką išva; 
iš Randolph ir Michigan 
stoties Chicago j e 7:14. 
9:20 ir 11:28 vai. priešpi 
12:28. 2:02, 2:58 ir 3:28 va 
piet. Autobusai pasi+i^« ti 
nius Gary. Ind., o iš San 
(nuo parko vakarinio paj 
mio)ę grįš kas valandą, p 
dant 10 vai. ryto iki 8 va 
karo, o traukiniai iš Gary į 
cago važiuos 10:15 ir 11:11 
priešpiet ir kas valandą iki 
vai. vakaro.

šeštadieniais traukiniai t 
Chicagą 7:58, 9:58 ir 11:5! 
priešpiet ir 2:28 vai. popie 
gal iš parko Į Chicagą grį; 
Kemil Road stoties 11:27 
priešpiet ir 2:32, 5:32 ir 
vai. vakaro.

Tiria lėktuvo nelaimės 
priežastis

CHICAGO, Ill. — Speciali 
komisija tyrinėja DC-10 lėktu
vo nelaimės priežastis. Pirmiau
sia, liudininkai papasakojo, kai 
pradėjusio kilti lėktuvo motoras 
atsikabino ir nukrito. Vėliau ki
tas liudininkas apgailestavo, 
kad dar du mėnesius prieš ne
laimę atliekant lėktuvo motorų 
inspekciją, nebuvo imtasi jokio 
specialaus remonto.

— Policija nustatė, kad iš ka
lėjimo atostogų paleistas kali
nys apvogė Marseilles ir Mont
pellier bankus Prancūzijoje.

— Illinois valstijoje vaistinės 
parduoda labai daug piliulių 
moterims.

— Irano šachas, netekęs sosto, 
labai daug praleidžia prie kny
gų. Pirma jis neturėjęs laiko 
knygoms skaityti. . c

Naftos kompanijorr 
pelningiausi laikai

UPI žiniomis. Saudi Ar 
nors pakėlusi naftos kainą • 
bet parduoda po $18 šia 
kuomet keturios kitos dat 
naftos eksportuojančios š 
susispietįsios OPEC vardu, 
kalauja už statinę po $23.5

Constantine Fliakos, n; 
pramonės analistas, spren 
kad Mobil Corp, tikisi pelne 
jamų padaugėjimo 50G 
Texaco Inc. — iki 100'7.

nų priešakyje, kad atkreiptų' rika aukštai stovi. Sovietų karo 
kitų dėmesį" bet dabar jis jau I vadai negali prilygti amerikie-

• * • _____* • i i i J: -J m c m PC cnt r i , i -m o <-• tviešai pranešė, kad kandida
tuos. Brown, atrodo, būtų pa
tenkintas. jei Carteris jį pasi
rinktų viceprezidento parei-1 
goms.

Se-;

Duncan tvarkys 
energijos reikalus

WASHINGTON, D.C. —
nato komitetas pritarė prezi
dentui Carteriui ir rekomenduo-

Charles 
visiems

ciams, nes sovietų mokslas, tech
nika ir praktiškas mokslo žinių 
pritaikymas yra žymiai atsili
kęs. Amerikos mokslas ir tech
nika davė karo vadams ginklus, 
kuriais jie sumušė vokiečius. 
Amerikos technika ir dabar yra 
daug galingesnė. Jeigu sovietų 
maršalai nebus erzinami, tai so
vietų karių nestums į karą. Bet 
jei rusais nepasitikėsi ir pradė
si statyti naujus ginklus, tai ka
ras gali būti greičiau paskelbtas. 
Dr. Kisingeris pataria tvirtinti 
šią strateginių atomo ginklų su
tartį ir tęsti toliau pasitarimus j 
su rusais.

Reikia neužmiršti, kad dr. Ki
singeris, būdamas Valstybės 

stra
teginių ginklų sutarties projek
tą, o vėliau, kai pirmos sutarties 
terminas pasibaigė, tai sumetė 
ir antros sutarties projektą.

Tabakas ir asbestas —
du vėžio padėjėjai j

CHICAGO. — Tabako rūky
mas ir darbas su tokia medžiaga, 
kurioje esti asbesto, yra dukart 
tikresnis ir greitesnis kelias į 
mirti nuo vėžio, skelbia AM A 
žurnalas savo vedamuoju nau
joje laidoje.

Du daktarai — dr. Irving J. 
Selikoff iš Mount Sinai Medici
nos mokyklos New Yorke ir dr. I ja Senatui patvirt.nti 
Cuyler Hammond iš Amerikos ] W. Duncan vadovauti 
Vėžio draugijos — per 10 metų JAV energijos reikalams. Iki šio 
studijavo daugiau kaip 12 tūkst. meto err"-giios reikalus tvarkė 
asbesto darbininkų ir štai tų' James š’esingeris. bet prezi- 

‘ dento netenkino jo žinios ir ini
ciatyva. Manoma, kad Senatas 
paklausys komiteto patarimo ir, sekretoriumi, surašė pirmą 
patvirtins Duncan energijos rei- 
kaltų tvarkytojo pareigoms.

Iki šio meto Duncan buvo 
krašto apsaugos sekretoriaus pa-

studijų rezultatai:
Iš darbininkų, nerūkančių ir 

dirbančių darbus, kur visiškai 
nėra asbesto, iš 100,000 metų bė
gyje vėžiu mirė 11.3; iš 100,000 
darbininkų, kurie nerūkė, bet 
dirbo asbesto turinčius darbus,
metų bėgyje vėžiu mirė 58.4, o 
ten, kur rūkė, bet dirbo darbus 
be asbesto, nuo vėžio iš 100,000 
mirė 122.6, o kur rūkė ir dirbo 
su asbestu darbus, iš 100,000 
vėžiu mirė 601.6.

Amerikiečiai bėga 
iš Kabulo

NEW DELHI, Indija. — Pir
moji amerikiečių grupė jau at
vyko iš Kabulo, o ketvirtadienį 
atvyks ir antroji amerikiečių 
grupė. Afganistane buvo šimtas 
amerikiečių, dirbusių JAV kon
sulate. Dabar jie išvažiuoja į 
New Delhi.

vaduotojas.

Vagys valo prancūzų 
—bankus

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Kalėjime kelis metus praleidęs 
vagilis išvalė du prancūzų prie
miesčių bankus. Pirma paėmė 
$825.000. o už poros dienų kitoj 
vietoj išnešė $853.000.

Policijai nepavyko vagių su
čiupti.

— Korespondentai praneša, 
kad vengrai turi daugiau mais
to ir drabužių dėl plintančios 
privačios iniciatyvos.

Tuo tarpu sekretorius Vance 
nemano, kad būtinai reikia su
tartį patvirtinti, jeigu joje yra 
nelogiškumų. Jis nebijo dar kar
tą sėsti prie stalo su riisais Tr 
tęsti pasitarimus strateginės su
tarties reikalu.

Be viešo posėdžio. Cyrus R. 
Vance tarėsi su strateginių 
ginklų komiteto pirmininku G. 
Seignious. Prie jų prisidėjo keli 
karo komiteto nariai. Pasirodo, 
kad sekretorius tiksliau infor
muoja kariškius, besirūpinan
čius sutarties paragrafų reikš
me, negu karo aukštoji vadovy
bė. Sekretorius Vance studijuo
ja aptariamas problemas', -užtat

Nikaragvai svarbiai 
ginklai, negu duonc

WASHINGTON. — Gi 
tiekimo Nikaragvai rei 
Valstybės Departamentas 
dėjo svarstyti kaip pirm 
dalyką, nors Jungtinės Va 
bės maisto 
biau skaito

Naujoji 
militarinės
praeitą šeštadieni, kai paaišl 
kad buvusio prezidento Sc 
zos nac or.ai'- ’- gvardijos 1 
sios dr]v> Hcnc.ure organi 
jp . jjai atakai, kuriai v

ir vaistu tiekim;

Nikaragvos vai
pagalbos pa p

vauja paties Somozos sūnus

Sudarys komitetą 
Reaganui rinkti

CHICAGO. Ill. — Chica 
susidarė biznierių grupė bi 
šiam kino artistui Ronald I 
ganui išrinkti JAV prezid' 
pareigoms.

Komitetą sudaro turtingi 
kagiečiai.

vėliau gali tiksliai jas p» 
kinti.

Nežiūrint į pasisakymus p 
sutartį, vyraujgy-įsitikini! 
kad Senatas ją patvirtins.

t



De#w RIMAS NlRKAYia¥S

Pavasarėjaut žvėrys kartą 
bitynui saugot išsirinkti Mešką ryžos. 
Geriau nors Kitą ką paskirti butų verta, 
Ats MesKus medui esančios snialižios, 
Tai priekaištų nebūt ir tvaiko, 
izct iu zvenų — jų nuovokos ir saiko,
k.ck duvo iš kitų tik siūlytis bandyta,

Visiems be žodžio atsakyta. 
Ir, tarsi juokui taip reikėjo 

Meška čion atskubėjo, 
Ir nuodėmė nutiko:

Meškutė visą medų sunešė į guolį. 
Kai sužinota, sambrūzdis įvyko;
Formaiinį sudarė teismą, ir smalsuolė 

Jau buvo atstatyta

ie- — paklausė policininkas.
« |T — Ne, vietą pakeitė, bet per— Ne, vietą pakeitė, bet 

l*Ggą jie vis vien matomi.
Berniukai gave? įsakyinę 

toliau nusikelti.
Savaitei praėjUš dama 

skundžiasi:
— Persikėlė tolokai viršun' 

upės. Bet juos vis dar matau «š| 
kambario atsistojus ant kėdės 
ir žiūrėdama per kariška bino- : 
klį . .

dari

vėl j

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu:

PULGIS ANDRIUŠIS, DPJAUNIMUI KELI#
Vienu laiku mūsų kolonijos reikalai taip pasisuko, 

i kad’ į komitetą buvo išrinkta tiktai jaunimas. Gal būt, 
į tai buvo mūsų demokratinis nesubrendimas, o? gal, čia

Kad visą žiemą iš berlogos nejudėtų 
$i sukčiuvienė užkerėta.

Svarstyta, tarta ir patvirtinta, 
Vienok medus tai negrąžinta. 
Ir net-ausies.Meška nejudino, 

čiai atsistojo,.
Tik sii‘.dienos šviesa ji atsisveikino,

J. šiltą^guolį įmaurojo
Ir leteną; su medumi ten žindo,

Vėjelio laukdama, kurs gerą drą gimdo.

(J. A. KiylovašJ PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių rinkinys, ilius
truotas, gaunamas’Naujienose, kaina $4).

T?—’:.'
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Kapilalistų komunistai

Vieno fabriko direktorius tu
rėjo aprodyti savo įmonę rusų 
delegacijai. Jis pasirinko laiką 
prieš darbo pabaigą. Jam be
vaikščiojant, pasibaigė darbo 
laikas, ir darbininkai sujudo 
bėgti hąrito ir prabėgdami stum
dė direktorių.

— Pas mus nebūtų šitaip, pa
šaipiai tarė delegacijos vado
vas- — Rusijoje kiekvienas dar
bininkas dirbtų, kol pabaigs 
darbą, visiškai nežiūrėdamas, 
kas per laikas.

— Direktorius iš pradžių ne
susigaudė, ką atsakyti, bet ne
trukus linksmai pratarė:

— O, nekreipkite dėmesio Į 
tą gaują: jie visi yra bolševikai!

Karaliai, ir jkdmunistai

Senas kolckį&ininkas ateina 
į Plungės raštinę ir pamatęs 
ant sienos tris- paveikslus žy
miausių - komunistinių dignata-t 
rų, sako':. .

— 0, tai trys karaliai!
— Kokie čia kaleliai? — rūs- 1 

čiai sumurma pareigūnas.
Senukas aiškina:
— Bet jie juk .atėjo iš Rytų, 

kaip ir anieji. • ' i
— Sutinku, bet \ ~
— Juos taipgi atvedė žvaigž

dė !
— Tikrai taip.
— Bet čia panašumai baigia

si. Tie Trys Karaliai patys su
grįžo į Rytus, o šių gražiuoju 
neišvarysi. Juos reikės jėga 
mesti!

iš“

Ilgo amžiaus paslaptis

Dairydamasis įdomybių, 
diįo bendradarbis pamatė kar-

ra-

—— Keturiasdešimt septynerių, 
— atsakė klausiamasis.

Medus ir išmintis
Juokdarys,. pamatęs Sokratą 

medų valgant,, paklausė jo:
— Ar ir filosofai valgo me- 

dų?
Išminčius atsakė:
— Nejaugi tamsta manai, jog 

bitės krauna įbedu . tiktai kvai
liams?

Vertingiausią, knyga
—Mielasis, Uorių" tatr pado

vanoti kokią nors knygutę, ku
rios tų nor'ėtufiiėf?

— Norėčiau, brangusis 
čekių knygutės.

dėde,

• ■ -Draugų dialogas

— . Kas. girdėti? Kaip 
sekasi? — klausia Anupras sa
vo. dfaug’O Baltramiejaus, ku- 
itaifi gydytojas ū'žgjhė gerti al- 
kčlidlį, ir pasitenkinti pieno die-

čiamefs pašalėje sėdintį, atrodo, Į ta..
jau labai seną žmogų. Va-, įdo- — Blogai! Labai blogai! Da

bar strp m n fu, kodėl naujagi- 
: nitai nuolat vėrkia . . .

jums

mu, kokia yra jo ilgo amžiaus 
paslaptis. .Jis ii paklausė ir at
kišo mikrofoną, laukdamas at
sakymo. Klausiamasis patylėjo 
ir truputį varžydamasis pradė
jo: /

— Na. surūkau tiek, kiek 
man į rankas pakliūva, visada 
su malonumu geriu alų ir romą 
ir savo normą kasdien atsiimu. 
Žinoma. ypač mėgstu moteris 
ir dabar dar palikstau paskui 
sijoną! J

Brangusis pone, pasakyk 
man, kokio amžiaus esi, — pa
klausė dar radijo bendradarbis-

Mokykloje
Montessori mokykloje moky

toja aiškino vaikams apie na
minius paukščius ir klausė, 
kaip pažinti seną žąsį? Visi ne- 
žino’jo, tik guvus Vincukas pa-, 
kėlė ranką, atsistojo ir pasakė:! 

Į — Iš dantų • . .
Visi vaikai, pradėjo juoktis, 

o mokytoja sakė:
— Vincukai, žąsis dantų ne

turi.
— Bet mes juos turime.

Padori senmergė

Viena senmergė apskundė 
policijai mažus berniukus, ku
rie maudėsi be: jokio aprėdalo 
upėje netoliese senmergės na
mų. Tas, esą, įžeidžia jos pado
rumo jausmą.

Policiją įsakė berniukams pa
sirinkti tolesnę rietą. Po' kelių 
dienų toji dama vėl pasirodė 
policijos stotyje-

— O ką, ar nepaklausė? A 
vis dar maudosi toje pat vieto-

Džinas ir tonikas
Girtas atėjo Į barą ir sako 

bėrininkui:
— Prašau džino ir to’niko.
B'arininkas matydamas, kad 

tas vaikinas girtas, liepė jam 
išeiti. Vakinas paklusniai išėjo. 
Kadangi alinės patalpa buvo di
delė, jis pasvH'dinėjo korido
riais, vėl grįžo ir paprašė:

— Prašau džino ir tobiko.
Barininktfs ir v'el išvarė jį, ir 

šifai-p dar pora karių pasikarto
jo. Pagal i av nebeišlaikė. Galvo
damas, kad jis vis patenka Į ki
tą barą, bet susidtfiii su vis tuo 
paeiti karininku. jis jyaklausė:

— Sakyk-, ar čia višos apylin
kės barių priklauso tau?

Aiški priežastis
Norėdanias iškelti liberalinės 

biznio putitikoš reinšiHę', politi- 
iris prakalbininkas sako:

— šiamlien Amertkojė

— Tėve, ar tu atsimini tuos 
garbingus laikus, kada buvai 
apšauktas Vyčių generolu?

— Atsimenu, Maiki, gerai at- 
sisienw.

— Kaip ir kuktose aplinkybė
se tau davė tą garbingą titulą?

— Tai ilgoka istorija, Maiki. 
Amžiną atilsį kunigas Kemėžis 
pradėjo Organizuoti vyčius ko
vai su laisvamanybe, aš jo mi
sijai pritariau. Atrodė, kad iš 
“misijos” bv.s~ daug juoko, neš 
mesis į kotą dvi žaliukės armi
jos. Laisvamanybe tada buvo 
naujas sąjūdis, - o vyčiai, dar 
naujasnis. Vyčiai susiorganiza
vo, bet neturėjo vado. Vienas 
vyrukas pasiskelbė buvęs caro 
arlnijoje fetvėbeliu, kitas — un- 
deroficetitt, trfečias — dižūrna 
barabančiku, bet- tikro vado’ iš
minties nei vienas neturėjo. 0 
laisYamanybė kaip maras. 
Taigi, kariilgieinš vyčiams bū
tinai reikėjo gėnėrelo.

Nėatsimenu mėtų,- nei dienos, 
kai vyčiai Bostone surengė ba
lių. Ten kažkas pakėlė generolo 
klausimą ir mane pasiūlė kan
didatu. Nuotaika buvo tokia sti
pri, kad aš veikiai lapau išrink
tas. Po to prasidėjo fundacijos: 
perka vienas, perka kitas ir tre
čias bei ketvirtas ir vis “valio! 
vyčių generolas! Valio, valio!”

Po tdkių linksmybių, aš ap
stulbau- Kai truputį išsipagirio
jau, pasijutau pastadintas ša^ 
lia muzikantų, o prie mano kai
riojo šono prikabintas kardas. 
Taip aš tapau vyčių generolu.

Ilgainiui vyčių karingumas 
praėjo, o laisvamaniai pastebė
ja, kad su laisvamanybe nieko 
neatsieks. Laikui bėgant dar 
geresni reiškiniai prasidėjo — 
vyčiai su laisvamaniais sušigi- 
irtiftiaVo! Vyčiai ėmė dailintis

nulėmė rinkikų, ypač rinkikių simpatijos, nes siūlant 
kandidatus salėje kursavo replikos ‘pražilęs kerėpla, iš- 

r ’braukti”, “tegu rūpinasi savo vaikais, ko čia dar į valdžią
įlenda”, — “senas frantas”, — “neįdomus”, “laikas mirti, 
|o ne į komitetą”.

Tokio spaudimo veikiami, rinkimų rezultatai baigėsi 
rJ/MEĮsu triuškinančia jaunimo persvara. Kolonjos likimas bu- 

vo patikėtas studentams, jauniems daktarėliams, kurių 
gatvėje neatskirsi, ar tai gimnazistas ar pirmojo semestro 
klausytojas, o taip pat buvo išrinkta ir pora simpatingų 
šviesiaplaukių studenčių. Senesnio amžiaus kandidatai, 
matydami, kaip krypsta reikalai, patys save išbraukė

< ' nu0 lentos.
f y Y Susirinkimas paplojo ir išsiskirstė, pareiškęs savo

dgf 1 A X . suvereninę valią. .
Jaunasis komitetas, pasiskirstęs tarnybomis, pradėjo 
Pareigas. Kolonijai ėmus šaukti, kad pagerintų mais- 

b komiteto pažiba — panelė Birutė" puikiai- mokanti
į svetimas kalbas, su pirmininku Algiu nuėjo pas okuPa- 
Į cinę valdžią. Laukdama raštinėje, panelė Birutė gražiai 
j pasidažė lūpas, uždėjo pudros sluoksnį, o kolega Algis 

_____ __ i pasitaisę kaklaryšį.
1 

prie laisvamanių panelių, o’ lai
svamaniai — prie vyčių seselių. 
Pamažu išnyko abiejų frontų 
karingumas-

Dabar vyčiai sugyvena su vi
sų tikėjimu lietusiais; katalikų 
vienuoliai nuėjo kitais keliais 
— atsispausdino pornografišką josi komendantas. 
“Striptyzą'’ ir "Saują Skatikų

Delegaciją priėmė komendantas, nesenas dar kapito
nas ir labai malonus. Panelei Birutei mirktelėjo, o paskui 
paklausė, ar vaikščiojanti j kiną. ✓

— Fui, kokios dabar neįdomios filmos! — paraukė 
lūpytę panelė Birutė.

— Tiesa, panele, mažai rodo apie meilę... — šypso-

Kolega Algis kumšterėjo Birutei į pašonę, girdi, kal- 
ir ta pornografija pardavinėjo Rėk prie temos, 
vietoje maldakygių. Pasikeitė 
ir laisvamaniai — jie dabar 
moko katalikus dorovės <

Vai, Tėve, kaip tai mainosi} _____ _ __
žmonių idėjos! Juk ano karin-į damas cigaretės dūmus, nusišypsojo kapitonas. Panelė

1 Birute paraudo ir, išsiėmusi įš... rankinuko/--veidrodėlį^'
—- Nereikėjo, Ateiki, bet jis pagi£^jse.

• —Labai malonu, ponas komendante, bet kolonija su-
Lj>uviiicneję jlvo.o1 — # ‘ V ‘

r kas nors kaista: PYks ant man§s, — su vaidino nuliūdusią panelė Birutė.
-% • t a - - _ _

Šviesiaplaukė pradėjo aiškinti, kad lietuvių kolonija 
dėsnių, nepatenkinta maistu, kasdien vis makarpnai ir makaronai.

— Nesijaudinkite, panele, jus ir taip graži... leis-

gurno’ visai nereikėjo.

užėjo, kaip dūmai iš gaisro. Ma
tyt mūsų-visuomenėje yra kas 
nors negero.
užsidega, prigęsta ir vėl ažside- — Niekai, panele, kas gi gali pykti ant tokios? sim-
ga. Tikro sugyvenimo, matyt, patingos blondinės ?— ramino kapitonas ir, atidaręs-št^l-
nėra. Kaip gaisras dažnai prasi
deda iš kibirkštėlės, taip sąjū
džių kova :— iš mažo nesutiki
mo.

— Gerai pasakei, Tėve. Bet 
nesutikimo šaknies reikia ieško
ti- giliau. Kartais žmonių giml-

čių, ištraukė plytelę šokolado. -^^'Prąššu, paliete, paši-"' 
stiprinkit. ‘ “ r* • ""

Bet kolegai Algiui," velnias, nė nepasiųle. Jis;-sedėgo t
išblaškęs, glamžydamas pirštais kepurę. . ,-A-Ut s■?..'

— Na, o šiaip kaip, sekasi, panele, ar nenuobodžiau
jat? — flirtavo kapitonas, ir po to kietai paspaudė M-

nėję išdyksta piktybė, kuri au-:ruteį ranką. _ Dovanokit, pasimatysim kitą tiž- 
an Vnin nikfzolp tarn daržovių l -i •ga, kaip piktžolė tarp daržovių! 
ir išstumia gyvenimą į pašalius- 
Nepasiganėdinimas sudrasko ra
mybę ir nustelbia protą. Žmo
nės metasi Į kraštutinybes ir 
imasi neapgalvotų žygių. Juk 
vienuoliams nereikėjo spaus
dinti pornografiškų knygų, ka’p 
“Striptyzo” ar "Saujos Skati
kų’’, vienok spausdino, pardavi
nėjo ir gyrė. Matyt jiems užė
jo noras “griešyti” ir jie grie- 
;šijo. Ir laisvamaniams nebuvo 
reikalo užgaulioti tikinčiųjų, bet 
jie užgauliojo- Taip tarp dviejų 
sąjūdžių prasidėjo nesantaika.

— Tavo, Malki, filosofijai 
pritariu. Lai gyvuoja taika!

eidinėkit! • : ;
Delegacijai išėjus gatvėn, Birutė linksmai .pareiškė:
— Koks malonus komendantas ! ;. ...
— Matyti, blatnas... kažko nepatenkintas.' kalbėjo 

kolega Algis. f ų > r \
_ P^rydi, kolega? .klastingai pastebėjo panelė 
-------- — Fui, aš už svetimšalio niekuomet netekėčiau?

THAT LITTLE GAME”

mes 
turinie daugiau kūdikių nagu 
bėbkada. O kodėl ?

Balsas iš publikos;
— Dėlto, kad yra laisva ini

ciatyva. . . .
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• Seniau buvo žinomos 3 
“R” rieding, writing ir aritme- 
tic- Dabar tds 3 “R” tapo: ru
les, regulations ir rates.

> Du paukščiui stebėtojai gin
čijosi, ar dviračių pravažiuojan
ti ilgaptauikė žniogyšta yra ber
niukas ar mergaitė? Pagaliau 
vienas bmgė ginčą: sakau,
kari mntgiJtė. Tik pSFziūfėk į 
jos dvifatį”.

• Advokatas gązdino savo 
klientą ir jam sake: “Tu gėriau 
mokėk jai alimentus. Aš kalbė
jau su tamstos buvusia žmona 
ir ji tvirtai pareiškė*.,kad grįš 
pas teimslą, jei lik laiku negaus 
pinigų.” t

• Vieno nūostctfd gaisriniu-, 
ikat priešgaisrinės savaitės prm
ga paskelbė tokį šūkį: “NeriT 

! kykite lovoje. Pelėnai, kuriuos 
! po to teks surrnkli, gali būti 
' iūšų pačių“.

f P iv. d ėdantis rašyti poetė?

gašlu pasiuntė žurnalo redakcb 
jai poemą “Kbdėi aš gyvena?"’ 
Jis gavo ją atgal su redakto
riaus prierašu: “Todėl kad ją 
pasiuntei paštu”.

• Iš mokinių rašinių:

Kai Odisėjas sužinojo, kad 
jį ir jo draugus suvalgė, jis pia^ 
dėjo galvoti apie pabėgimą.

— LAiliariniuose kraštuose su
tinkame sekančius gyvus pada
rus: ruonius, pingvinus ir polia
rinius tyrinėtojus.

— Mykolas Angelas nebuvo 
angelas, jis tiktai dažė lubas.

— Miške negalima triukš
mauti ir rėkauti, nes tai-trukti© 
vystytis gamtai.

Sigutė Pašilytė

Birutė. — Fui, aš už svetimšalio niekuomet' netekėčiau? 
Gūzikas! t-: ‘" ’■? ■

— Na, bet, atrodo, santykiai puikiausiai užsiinezgė, 
« Pralinksmėjęs tarė komiteto pirmininkas Algis. į 4' 

’ . Še, atšilaužk šokolado, — pasiūlė Birutė.
ras šveicariškas! < .

— Grįždama į komitetą, deelgacija surimtėjo, .užrietė 
nosis. Koridoriuje ūžė liaudis kaip bičių avilys" prieš 
spietimą. . - (

—■ Ar pagerins? — šaukė liaudis. . . -v
(Iš knygos “Ir vis dėlto — juokimės!”,

•" br. P. A. V. Šulaičių leidinio) : ■ v
i3us daugiau) v'iti J-

Virtinės matematika

Mokytoja aiškino' matėm ati-d 
kos painokoje apie trupmenas 
ir sakė: f

— Jei aš paimsiu gabaliuką 
mėsos ir perpjausiu ją per pu-- 
sę. o airi puses dar per pusę, lai 
ką aš gt'jSiU?

— Gutiažę. panele mokytoja, I 
— atsakė viefla mergaitė.

*
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ŠAUNŪS JAUNUOLIAI IT’S AMAZING!
Joliet Junior College teniso čią vietą, šįmet valstijos ribose . 

komandoje žaidžia du broliai Į jau gavo antrą vietą ir pirmą j
dvynukai: Ričardas ir Edvardas 
Grimai. Tai prie Lockporto gy
venančių ponų Grinių sūnūs.

Pripuolamai man į rankas 
pateko Joliet mieste leidžiamas 
laikraštis ir čia sporto skyriuje 
radau ilgą aprašymą ir pasikal
bėjimą su reporteriu. Straips
nio viduryje įdėta didelė abiejų 
brolių nuotrauka, šauniai skam
ba ir pats straipsnio pavadini
mas: Grinius Brothers — JJC 
Ticket to Nationals.

Perskaitęs tą reportažą susi
domėjau ir- nutariau daugiau 
sužinoti apie jų veiklą šioje 
sporto šakoje. 1977 metais jie 
įstojo į šią Junior College ir su
sidomėjo tenisu, nors prieš tai 
buvo daugiau linkę žaisti krep
šinį. Nors krepšinio neatsisakė 
ir dabar, nes, kaip jie reporte
riui išsitarė, krepšinio žaidimas 
padeda jiems išvystyti greitį ir 
nujautimą, kas yra labai svar
bu žaidžiant tenisą.

Joliet College teniso koman
da sulaukusi brolių Grinių pra
dėjo kilti kaip ant mielių. Jų 
treneris irgi pripažįsta tai, pa
sakydamas, kad dabar turi ge
riausią komandą nuo pat savo 
darbo pradžios šioje mokykloje, 
t.y. nuo 1970 metų. Šių jaunų 
lietuvių dėka Joliet komanda 
nugalėjo visas aplinkines mo
kyklas ir 1978 metų sezone Illi
nois valstijoje jau įkopė į tre-

kartą šios mokyklos istorijoje J 
pateko j visos šalies masto rung- ' 
tynęs — Nationals.

šių metų gegužės mėn. 22-27 , 
dienomis ši komanda jau žaidė 
National Junior College Athlet- i 
ic Association turnyre Waco, I 
Texas. Šiame turnyre tik vie- ; 
nintelė Henry Ford College 
Michigane iš šiaurinių valstijų 
surinko daugiau taškų už juos, j 
Mes pirmavome prieš 36 kitas ■ 
mokyklas. Ir visas šitas pasise
kimas įvyko dėka jaunųjų Gri
nių. Treneris Pete Neff su šyp
sena veide sako, kad Ričius ir 
Edis panašiai vaikšto, panašiai 
kalba ir panašiai atrodo. Žino
ma, jie panašiai ir žaidžia. Ir 
ką norėti, jei jie yrą tokie pa
našūs dvyniai.

Džiugu tėvams, džiaugiamės 
ir mes, kad lietuvių vaikai taip 
gražiai pasirodo amerikiečių 
tarpe.

Jaunieji Griniai jau baigė šią 
Joliet College ir šį rudenį iš
nyksta tolimesniam studijavi
mui į Northern Illinois Univer
sity, DeKalb. Čia jie toliau tęs 
elektronikos inžineriją. Sėkmės 
broliams Grimams moksle ir ti
kimės, kad ir ten jie tęs taip 
šauniai pradėtą sporto šaką. Gal 
sulauksime ir daugiau tokių 
sporto žvaigždžių, kaip Vitas 
Gerulaitis. Ap. Skopas
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VOKIETIJOS BENDRUOMENĖJE

ST. PETERSBURG, FLA
Darbai Lietuvos, Latvijos r 

ir Estijos laisvinimui
Į Jungtinių Amerikos Valsty

bių Kongresą, VLIKo ir ALTos 
pastangomis, yra Įnešta pagrin
dinė rezoliucija, apjungianti vi
sas anksčiau įneštas rezoliucijas 
Pabaltijo valstybių laisvinimo 
reikalu. Ši rezoliucija yra Nr. 
147, vadinama Joint Congres
sional Resolution in Support of 
the Baltic States. Joje iškeliama 
rusų melu pagrįsta ir militarine 
jėga įvykdyta Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių okupacija. 
Šią rezoliuciją jau pasirašė 51 
Kongreso atstovas, gi labai ak
tyvus jos rėmėjas yra Floridos 
kongresmanas C. W. Bill Young.

ALTos St. Petersburgo sky
rius Amerikos Lietuvių -klube 
liepos 15 ir. 22 dienomis suorga
nizavo padėkos laiškų rašymą 
kongresmanui C. W. Bill Young, 
prašant jį ir toliau remti Pa
baltijo valstybių laisvinimą iš 
Sovietinės Sąjungos okupacijos.

Parašus rinko Ida Valauskie- 
nė ir Elena Rūkštelienė. Laiškų 
buvo išsiųsta apie 170. Klubo 
nariams ir organizacijoms, pri
sidėjusioms prie laiškų rašymo, 
ALTos skyrius nuoširdžiai dė
koja.

Deja, prasidėjus rezoliucijos 
pasirašymo darbui, vietiniai lie-

(Tęsinys)

tuviai gavo skambinimu iš “Va- 
šingtono”, kad rezoliucija 147 
yra negera, blogai nukreipta ir 
nereikia jos pasirašinėti. Tai 
darbas blogos valio.s_j^ų£^iių, ar
dančių mūsų laišvimnio'-darbą, 
norinčių pakenkti pačiai rezoliu
cijai, įnešti n e p a s i tikėjimą 
VLIKui ir ALTai bei mūsų vie
tiniam ALTos skyriui^

Patikslinimui šios rezoliucijos! 
Nr. 147 kopija randasi pas j 
ALTos skyriaus pirmininką.

ALTos Sekretorė 
* * 5?

Paminėjo Dariy ir Girėną
Dariaus ir Girėno tragiško

skridimo per Atlantą į Lietuvą kiečių pilietybės negavo, o tuo 
minėjimas įvyko Lietuvių klube j pačiu ir darbo savo profesijoje, 
liepos mėn. 15 d. sekmadieninių 1 Teko dirbti Teiefunken fabri-

Fr. Skėrys

liepos 2 mokytojui kun. 
Jonui Skėriui sukako 60 
amžiaus. Jubiliatas yra

Š.m.
Fricui 
metų 
gimęs Kalnėnų kaime, Lauksar
gių valse., Po’gėgių apskr. Mo- 

I kėši tėviškėje, vėliau Donelai- 
i ėio vardo gimnazijoje . Pagė
giuose; 1940 baigė Tauragės 
mokytojų seminariją ir moky- 

i tojavo Žem. Naumiesty. Bręs
tant vokiečių-so'vietų karui, 1941 
pasitraukė į Vokietiją, bet vo-

pietų metu. Ta proga kalbėjo 
klubo vicepirmininkas K. Urb- 
šaitis. Trumpai priminė skridi
mo pasiruošimą, paskutini su
diev New Yorke ir kiek plačiau 
palietė nuotaikas Kaune belau
kiant sparnuotų didvyrių.

Mūsų narsūs lakūnai dvasios 
akimis matė nakties audroj ne
toli budinčią Lietuvą, tačiau gy1 
viems ją pasiekti nebuvo lemta. 
Katastrofos priežasties didžią 
paslaptį nutylėjo ošiantis miš
kas, palaužti Lituanikos sparnai 
ir sustingusios dviejų didvyrių' 
lūpos.

Tai taip užbaigė kelionę ir di
dįjį žygi rųūsų garbingi lakū
nai, išgarsindami Lietuvos var
dą visam pasauliui.

ENERGY

R.

Calf with 2 HEHDS . 61EG3 
ano Z vįMS. om a OaieV 
FAKM IKJ bAAs/AMĄ . CoBA/! 1

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSWAy DKW/ff<r

i

bei jų simpn-
i tikus, kuriems Maskva yr.i 
svarbesnė už Lietuvą. Jie gyve
na nebe tikrovės jausmu, o 
maskvine iliuzija.”

šiame vedamejo ski.snelyje 
ir to'h'n»2«niiio-4 a'škinimuose 
redaktorius pamiršo tiltų sta
tytojus ii 
bendradarbiautojus

Patriotinių jėgų naikinimas tuos komunistus 
... ... , 'tikus, kuriemsleviskės Žiburių 30 nr. veda

majame rašoma apie pogrin-j 
džio Lietuvą. Pirmasis vedamo, 
skirsnelis yra toks:

“Pastaraisiais metais laisvą
jį pasaulį pasiekė visa eilė p r 
vergtos Lietuvos pogrindžio lei
dinių. Pirmuoju pasirodė "JJė- 
tuves Katalikų Bažnyčios Kr;-
nika” (1972 m.), o po kurio lai-1 dešimtmetį.

5 orko 
linkiu, 
dumti

kt.ijeristinio tipo 
Paskutinį 

veikdami iš New 
bei kilų lietuviškų apy-
jie jau buvo bepradedą 
akis visai išeivijai.

Limit use of diswasher 
io once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Karo' pabaiga užklupo jį 
Vokietijoje- Tik 197)3 pavyko 
pasprukti į Federal. Vokiečių 
Respubliką. Apsigyveno Mann- 
heime, kur sukūrė šeimą. 1955 
pradėjo mokytojauti Vasario 
16 gimnazijoje llūttenfelde, 
dėstydamas vokiečiu kalba žem- 
klasėse, religiją ir kitus daly
kus. Iki 1974 dirbo pilnu etatu. 
1974 tapęs evang. Kunigu, dės
to tik religiją, vadovauja Liet, 
evang. jaunimo rateliui.

Sukaktuvininkas nesitenkina 
vien pedagoginiu ir sielovadiniu 
darbu. Jis yra ir veiklus bend
ru omenininkas. Nuo 1959 iki. 
šiol vis renkamas į Vokietijos 
LB Tarybą, 1962 buvo ir Valdy
bos narys. Jau kelinti metai 
tikrina VLB Valdybos ūkį, fi
nansus ir atskaitomybę.

Kun. P?. Skėrys yra ir nepa
vargstantis plunksnos žmogus. 
Turbūt nerasime lietuvišką 
spaudą skaitančio žmogaus, ku
ris nebūtų užtikęs jubiliato 
straipsnių. Baso daugiausia iš 
liet, evangelikų gyvenimo vei
klos V. Vokietijoje ir apie Va
sario 16 gimnaziją bei jos ren
ginius. Nuo š.m. sausio 1 yra 
perėmęs liet- evang laikraščio 
“Svečio” atstovybę Europoje.

Nuo 1977 gegužės atstovauja 
Išeivijos lietuvių evangelikų liu
teronų Bažnyčiai Vasario 16 
gimnazijos kuratorijoje ir nuo 
š»m. kovo yra jos Pedagoginės 
komisijas narys. Kaip savo 
Bažnyčios delegatas 1978 spalio 
dalyvavo Europos Bažnyčių są
jungos visuotiniame suvažiavi
me Kretos saloje.

Taikliausias jubiliato apibū
dinimas būtų — veiklus, darbš
tus ir sugyvenamas lietuvių 
evangelikų kunigas. J<j amžius 
ir sveikata leidžia tikėtis, kad 
toks pat jis paliks dar daug me
tu.

Msgr- Audrys J. Bačkis — 
Vatikano užsienio reikalu 

viceministeris
Pasaulio medijai paskelbė ži

nią apie gegužės pradžioje šv. 
Tėvo atliktus aukštųjų Vatika
no pareigūnų paskyrimus. Toje 
žinioje svarbią rietą užima 
prel. A. Bačkio paskyrimas už
sienio reikalų viceministeriu 
(oficialus titulas —-—Bažnyčios

viešųjų reikalų tarybos vicesek- 
retorius).

Vienas žymiausių V. Vokieti
jos dienraščių — Frankfurter 
Allgemeine Zeitung — š.m. ge
gužės 8 laidoje (Nr. 106) tarp 
kitko rašo: “užsienio reikalų 
viceministeriu’ 
jaunas 42 m. amžiaus lietuvis 
msgr. Audrys Juozas B'ačkis- Ir 
čia gali būti kalba apie tęstinu
mą ta prasme, kad tuo būdu 
buvo' sustiprintas Pijaus XII 
pradėtas kurijos sutarptautini- 
mas”.

Supažindinęs su naujaisiais 
Vatikano “vidaus ir užsienio 
reikalų ministerialis”, dienraš
tis tęsia: “1937 vasario 1 Kau
ne gimusio Audrio Juozo Bač- 
kio paskyrimas užsienio reika
lu viceministeriu’ laikomas dvi
guba steigmena dėl jo' jauno 42 
metų amžiaus ir dėl jo tauty
bės. šiuo atveju šv. Tėvas pa
darė ir tarnybos stažą liečian
čią išimtį. Bačkis yra senosios 
Lietuvos pasiuntinio Paryžiuje 
ir New Yorke (turi būti Wash
ingtone) sūnus. Įstodamas į 
Bažnyčios diplo'matinę tarnybą, 
jis tapo Vatikano piliečiu. Jam 
dabar suteiktos pareigos pada
ro jį kompetentingu Rytų Eu
ropos klausimais, iš kurios jis 
kilęs. Jono Pauliaus II akimis, 
tas paskyrimas turi būti neabe-

ko atsirado ir daugiau leidinių. 
Vieni jau mirė, kiti tebegyvuo
ja, treti ką tik gimė (pvz. “Al
ma Mater”).

Kiekvienas iu turi savita ve’- k 
dą, bet visiem bendras bruožas 
— netektos laisvės šauksmas.! 
Tai balsas iš požemio, kuriame , . , . . „ . ., , . lezines uždangos pusese. rnsi-tuno vis? Lietuva. Jei ne po
grindžio spauda, manytume, 
kad gyvenimo sąlygos dabarti
nėje Lietuvoje yra beveik n<)--| 
malies, nes turistai, pabuvoję t 
Vilniuje penketą dienų, dažnais 
atvejais pasakoja nieko blogoj 
nematę. Prieš pogrindžio spau
dos atsiradimą 
pagandos ir jai artima spauda 
buvo pradėjusi garsiai skelbti, 
kad Lietuvoje jo’kios vergijos 
nėra, kad ten klesti gerovė, ko 
kios niekad nebuvo Net kaiku- 

tspo palyginti I rie išeiviai ėmė tikėti ir abe
jingai žiūrėti Į laisvosios spau
dos pateikiamus faktus. Atsira
do net kunigų, linkusių tikėti 
oficialiajai propagandai, bet kai I 
pasirodė pogrindžio spauda, at
skleidusi tikrąją būklę, beveik 
visų nuolaikos pasikeitė. Nie
kas šiandieną apie Lietuvos lai
svę ir klestėjimą dabartinėse 
sąlygose nebekalba, išskyrus

leidimą “statyti tiltus”Už
jie rusams atsidėkoja skelbda-

| mi melagingus, okupantui nau
dingus, parriškimus abejose ge-

sovietinės pro-

mintina vieno newjcrkiskic raš
liava katalikų spaudoje, p.urvi- 

; nant prieš bendradarb avimą 
' nusistačiusius asmenis, o dabar 
jau ir veiksnius. Tą tiltininkų 

. “rezistenciją” ?š drąsia’’ vadi
nu, kuo ji yra- patriotiniu jėgų 
naikinimu. Jų veiklos dėka at
sirado patriotinių jėgų pogrin
dis išeivijoje. Reikia tik džiaug
tis, kad tie la:kai jau baigėsi, 

i nes veiksniuose laimėje- patrio
tinės jėgos.

K. Petrokaitis

— Sen. Henry Jackson pareiš
kė, kad jis balsuosiąs už CarterĮ, 
nes jis esąs didelėje bėdoje.

Žinovai tvirtina, kad de- 
specialistai kontroliuoja 
kompiuterių sistemą ir 

veiklą.

vyni

jotinai naudingas Vatikano Ry
tų politikai”.

— JAV atskaitomybė rodo, 
kad Iranas nemoka Amerikai 
didelių skolų.
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JAY DRUGS VAISTINĖ
' 2759 W. 71st St, Chicago, HI.

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • 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

DHKJjIWi

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

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.
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.......... $10.00

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

Minkšti viršeliai .. $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai -------------------------- $15.0d

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

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto iilaidoma.

___ $10.00
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Ji savo išskirtinu teatriniu sugebėjimu atidarys duris 
| šio kūrinio supratimą. Nežinau, nejaugi ateitininkai 
negali suprasti lietuvškų žodžių prasmės ir nepajėgia 
matyti juose spalvų, nei psichologijos, nei filosofijos. 
Ypač tų, kuriais aprašoma vaizdžiai plika por-

!JJt Se. Strwtf IIL 431*41M nogl*ufij<i
Reporteris skelbia, kad Nijolę yra sužavėję Mero 

kūrinio žodžiai, jų spalvos. Man rodos, kaip aktorei tu
rėtų daugiau rūpėti aprašytos “Striptize” scenos, o ne 
žodžiai, nes neatrodo, kad šis vakaras būtų skirtas fi
lologijos mokslui. “Striptize” tokių riebių vaizdų yra 
kaip antai, glostymas nuogų šlaunų ir pilvo, Paryžiaus 
liupinaruose staklės. Sunku įtikėti, kad tokius vaizdus 
bei seenas nutylėjus, katalikams ateitininkams “Strip
tizas” taps moraliu veikalu. 0 be to, nutylėjus minėtus 
vaizdus, būt nepilnas “Striptizo” pristatymas.

Atvirai kalbant, tokios programos garsinimas 
Drauge yra daugiau, negu skandalas. Gėda tokį ren
giamą vakarą populiarinti, nors jį praves ir garsioji 
aktorė. Bet dar didesnė gėda ateitininkams sendrau
giams, tokios prozos bei poezijos vakarą ruošti ir jame 
katalikams dalyvauti. Juk tai yra pademonstravimas 
dvasinio nuosmukio ...
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Habted St, Chicago, 
UI. 60606. Talat 421-6100.
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NAUJ1KNŲ nžtinė atdaii hwtiw, ižikyras »eim*dienina, ssc

Nijolė sendraugiams dėstys savo susižavėjimą Ic
choko Mero “Striptizu”. Bet ar jos susižavėjimas bus 
didesnis už tą, kuris Drauge jį įtaigojo laikyti, kaip 
maldaktnygę? Nejaugi, sendraugiams tokio susižavė
jimo dar per mažai, rado reikalą išgirsti dar ir iš Nijo
lės paaiškinimų apie jame įkūnytą psichologiją.

Juokai juokais, skaitant šio rengiamo literatūros 
vakaro reklamą reikia tik stebėtis, nejaugi sendrau
giai negirdėjo, kaip šis Mero rmanas buvo spaudoj įver
tintas ir kiek jis sukėlė mūsų visuomenėje pasipiktini
mo. Netgi Naujienos, rado reikalą įsijungti į krikščio
niškos moralės gynimą, kurią Meras savo StriptiztT* 
gerokai apdergė.

Kažin ar tokia, šio vakaro programa pateisinama, 
žiūrint į ją iš politinio taško. Nijolė į programą yra įt- 

, ku
rie iki kaklo yra susitepę bolševizmu, kurie daugiau ar 
mažiau liaupsino okupantą. Vieni jų rašė Stalinui, 
liaupsinančias poemas, o kiti buvo iki smegenų gelmių 
bolševikai. Kas gi nežino tokių vardų, kaip Salomėja 
Neris, ar raudono Borutos.?

Norisi paklausti šio vakaro rengėjų ir kartu tos iš
skirtinų sugebėjimų aktorės, ar mūsų išeivijoje rašy- 

draugiams, išsipoilsia.vusiems minėtame_literatūros va-{įojaį nerašo spalvingais žodžiais, ar jie rašo be samanti- 
; kare, pristatys, kokius prozos bei poezijos rasėjus iš-jkos ir sintaksės? Draugas yra premijavęs bene dvide- 

garbins ? Reporteris skelbia, kad vakaro programoje j šimts romanų, ar jie literatūriniu atžvilgiu yra men-

Ateitininkai sendraugiai užbaigs 
stovyklavimą “Striptizu”

Nežinau ar reikia juoktis, ar tik nustebti, paskai
čius Drauge apie ateitininkų sendraugių Dainavoj ren
giamą, rugpiūčio mėn. 4 dieną, literatūros vakarą. 
Sprendžiant iš paskelbtos programos atrodo, kad tai 
bus neeilinis vakaras, kuriuo sendraugiai užbaigs savo 

- stovyklavimą Dainavoje. Rašau, neeilinis, nes šiame li
teratūros vakare Nijolė Martinaitytė pristatys ne bet 
kokią prozą ir poeziją. Be to, ir pati Nijolė, kurią kaip 
aktorę, Draugo skaitytojams reporteris pristato išskir
tino teatrinio sugebėjimo, kurią ne tiek matome, kiek 
lietuvių teatrui reikalinga. Atrodo, kad tuo jis daro lyg

1

• ir priekaištą lietuviu visuomenei, kad ši šviesioji teatro |raukas\™,us autoriust tik y okupuotos Lietuvos,
scenos žvaigždė, lietuvių per mažai įvertinta, nes ji sce
noje retai tepasirodo; nors lietuvių teatrui jos pasiro
dymas reikalingas. Už tat, išeitų, kad sendraugiai už
sitarnauja padėkos, nes sudarė sąlygas Dainovoje šiam 

; iškirtimam talentui pasireikšti.
Įdomu, ką gi, ši išskirtino sugebėjimo aktorė sen-j

KAUNO PILIS

LIŪDNOS IŠVAKARĖS
(Tęsinys)

Prezidentas pirmuoju vyriau- ekspresionistiniu ir kitokiu sti- 
sybės įgaliotiniu Vilniaus krašte liumi. Tai ir kilo klausimas, ar 
paskyrė A. Merkį. Jis anksčiau valstybės ženklas yra žaislas, 
buvo Kauno miesto burmistru, kur dailininkai gali rodyti savo

Vilniaus miesto burmistru pa-1 nevykusią fantaziją ir jį piešti 
skirtas K Stasys. Tai buvęs žy- j kaip kam patinka. Juk valstybės 
mus visuomenės veikėjas ir ilga-, ženklas yra apsaugotas įstaty- 
metis .Vilniaus kraštų lietuvių Į mais. Tuomet jau gyvenome 21

nepriklausomybės kietus ir tau-

Spalių 17 d. Kaune mirė dr. 
Petras Avižonis. Velionis buvo 
gimęs 1875 m. balandžio 17 d. 
Pasvalyje. Parašė lietuvių ir 
svetimomis kalbomis sveikatos 
ir gamtos mokslų knygučių. Pir
mosios lietuviškos gramatikėlės 
autorius ir įvairių laikraščių 
bendradarbis.

Spalių 29 d. Valstybės teatre 
tautiškosios organizacijos sųruo- z 
šė a.ą. Juozo Tūbelio darbo ir 
politikos veiklos minėjimą. Ve
lionis buvo tautininkų veikėjas, 
ilgalaikis žemės ūkio, ministeris 
ir ministeris pirmininkas. Bend
radarbiavo spaudoje ir išleido 
žemės ūkio klausimais keletą 
knygučių. Gimęs 1882 m. balan- 

. džio 18 d. Ilgaląukio 2., Pane
munėlio valsčiuje. Mirė Kaime 
1939 m. rugsėjo 30 dl Palaidotas 
tų metų spalių 2 dieną.

; X.. « •
“Vairas” (Nr. 48). pasiremda

mas Rygos žydų dienraščiu 
“Heint’’ Nr. 279 rašė, kad Ang
lija yra susirūpinusi lenkų pa
bėgėlių 
Anglijos vyriausybė yra pasky
rusi 100

tautinio komiteto pirmininkas.
Vilniaus miesto inžinieriumi tininkų vyriausybė leido taip 

paskirtas archit. V. Žemkalnis, žaloti mūsų Vytį. Tos klaidos 
į jį buvo dėta daug vilčių, kad dar ir dabar laikosi viena orga- 
sutvarkys miesto kultūrinius ~J— 
paminklus Jr planingai praves 
statybą.

Patikrinus Vilniaus universi
teto tarnautojus rasta, kad iš 94 
yra tik 11 kilusių iš Lietuvos ar 
Vilniaus krašto. Visi kiti suva
žiavę iš įvairių buv. Lenkijos 
provincijų.

Kauno ir Vilniaus spaudoje 
pasirodė eilė skelbimų, kur ga
lima gauti nusipirkti lietuviškų 
Vyčių. Pasigirsta, kad jos būk 
tai pieštos barokiniu, klasikiniu,

nizacija, norinti “apjungti” viso 
pasaulio lietuvius. Nejaugi ji 
dar nežino, kad stilizuota Vytis 
yra tik išniekinimas tikrojo mū
sų valstybės ženklo. Gal niekur 
nerasime tokį kraštą, kuris iš
drįstų taip išniekinti savo vals
tybinį ženklą. Koks nemokša 
teplius suraito keletą kreivų 
brūkšnelių ir paskiau ' tikina, 
kad čia yra Lietuvos Vytis. Ar 
už tokią Vytį ’ kovoja mųsų 
broliai'ir žūsta Rusijos kalėji
muose?

garbins ? Reporteris skelbia,
bus pristatytas pagarsėjęs pornografija Icchoko Mero
“Striptizas”. Kodėl tik “Striptizas?” Jei jau ateitinin
kai sendraugiai įsigeidė stovyklavimą užbaigti pornog-

: rafiniu romano nagrinėjimu, tai reiktų pagerbti ir sa-
- vo tautietį Almeną, panagrinėjant ir jo ramaną “Sau

ją skatikų”, jog ir jame yra dar gi su kaupu seksa-
; logijos. I
- Reporteris, aprašydamas šio vakaro programą, ra

šo, kad aktorė “Striptizą” pristatys iš kitos perspekty-
' vos. Mat, Nijolė yra susižavėjusi Mero kūrinio žodžiais

bei sakinių spalvomis, raštais. Nejaugi ji, kaip ligvistė
r aiškins ir pristatys Striptizo žodinę prasmę, tai jau

per daug, bet gal, kaip sendraugių,, t .
papiktins .... . _ ,

” Aktorė išaiškins kadangi “triptizo” skaitytjai ja- moralinę ir politinę nuovoką,Ar nebūt buvę prasmingiau tojus sendraugius papenėti ir tokiu- “dvasiniu penu”.-
' me neįsižiūrėjo psichologinės, nei filosofinės prasmės, ir patriotiškiau daugiau įsigilinti į LKBKronikų saki- A. Svilonisl.

ar jie literatūriniu atžvilgiu yra men
kesni už Icchoko Mero “Striptizą”?

Tikrai liūdna, kad išeivijoje ateitininkija pateku
si į frontininkų orbitą, taip suliberalėjo, kad savo sto
vyklavimo užbaigai įsigeidė moralinių puvėsių.

Koks gi tikslas rengėjų minėtame literatūros va
kare pristatyti tokius autorius, jų raštus, o ne išeivijos 
rašytojus? Matyt, rangėjai galvojo, kad tuo palaiky
sią ryšį su okupuota Lietuva ir su okupantu, gerokai 
pasitarnavusiais rašėjais. Bet greičiausiai tai buvo no
ras rehabilituoti Mero "Striptizą”, kuris spaudoj buvo 
pasmerktas, ne vien tik dėl to, kad jame yra nemažai 
pornografijos, bet, kad jis yra perspausdintas iš oku- 

ji jų tuo ne-; panto leidžiamo “Pergalės” žurnalo.
1 Bet tai liūdna, kad katalikiškasai elitas prarado

nių spalvas, jų semantiką, bei sintaksės aiškinimą. Jog 
jos rašytos daugiausia ašaromis ir -gilaus širdies skau
smu, užuot, ieškoti spalvų Icchoko Mero “Striptize”, 
Salomėjos Neries poezijoje ar Borutos pasakėlėje. O 

'vis tik, kiek tos Kronikos atidengia.tragiškų faktų apie 
mūsų pavergtosios Tautos fizinį ir moralinį genocidą, 
jos kančias, naują užmojį tautą surusinti. - - • - ■

Baigiant šias karčias pastabas,, būtų įdomu žinoti, 
o ypač ateitininkams, kas buvo tas “kultūrininkas”, 
ateitininkas, sendraugis, kuris tokią literatūros 'vaka
rui programą sugalvojo. Ir kodėl’ jis daro gėdą • ateiti- 
ninkijai, kai literatūros priedangoje ryžosi stovyklau-

šalpa. Praneša, kad

tūkstančių svarų Len
kijos pabėgėliams, esantiems 
Rumunijoje, - Vengrijoje ir Lie
tuvoje. Minima pašalpa galėsią 
naudotis lenkai ir žydai. Į Ru
muniją jau esą išsiųsti gatavi 
drabužiai. Į Lietuvą dar kol kas 
nieko neprisiųsta, nes dar neiš
siaiškinta, kaip galima būtų šį 
reikalą organizuoti.

Vilniaus lenkų delegacija lan
kėsi pas Lietuvos vyriausybės 
įgaliotinį A. Merkį. Ji reikala
vo, kad jiems būtų leista pami
nėti lapkričio 11 d. kaip Lenki
jos nepriklausomybės šventė.su 
eisenomis gatvėmis ir panašio
mis manifestacijomis. Įgalioti-

Nukelta į 6 psl.

ANDRIUS RYLIŠKIS

' FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
(Tąsa)

Į VAKARUS 
ĮKURDINIMAS

Nežymiai 1946 m. prasidėjo DP įkurdinimas. 
Anglija verbavo moteris į ligonines ir sanatori
jas. Vėliau belgai verbavo vyrus į anglių ka- 
skylas.

IRO pradėjo įkurdinimo darbą ir jį vykdė 
plačiu mastu į D. Britoniją, Belgiją, Australiją 
ir Kanadą ir tuo tarpu siaru į JAV.

<1948 m. DP pradėjo kurdintis Kolumbijoje, 
Venecueloje, Argentinje, Brazilijoje ir kitose 
Pietų Amerikos valstybėse.

JAV kongresas priėmė vienkartinės emig
racijos įstatymą 1948 m. birželio mėn. ir plačiai 
atvėrė duris į šitą kraštą.

Lietuvių įkurdinimo vaizdas skaičiais maž
daug tai patrod: JAV įsikūrė 29,000 lietuvių, Ka
nadoje — 7,700 asmenų, Australijoje įsikūrė 
-j,CCC, N. Zelandijoje įsikūrė 170 žmonių. Pietų 
Amerikos va lybėse: Argentinoje, Brazilijoje, 
Bolivijoje, Kolumbijoje, Venecueloje viso apie 
5,000 ir Vokietijoje liko seni ir pabėgusieji.

VERGS UPĖS PAKRANTĖSE VOKIETIJOJE
Mes birštoniečiai lietuviai iš Smalkaklen mie

sto išvykome į vakarus 1945 m. balandžio mėn. 
pabaigoje trimis grupėmis. Mūsų pirmoji treju
kė išvyko pavakary ir nakvojome pakelėje mo
kykloje. Kitą rytą prie mūsų nakvynės būstinės, 
kaip buvo sutarta atsirado trejukė, o ketveriukė, 
tur būt, pasuko kitu keliu.

Mes šešiese su dviem rankiniais vežimėliais 
atsiradome Bad Zalzungene, prie žavios Veros 
upės. Ten aptikome keletą lietuvių šeimų iš Lie
tuvos; nž. Malcaną, pulkininką Šiaudzį, teisinin
ką Gudauską, Monstavičių, Lapinską. Čia mus p. 
Malcanas, kaip padorius lietuvius rekomendavo 
vienai vokiečių šeimai ir mes, apsigyvenę viena
me kambaryje, praleidome ten apie 3 savaites. 
Kadangi tai buvo amerikiečių okupacinė “zona”, 
tai iš miesto burmistro gavome maisto kor
teles.

Buvo giedras pavasaris, o kambarys mažas, 
tai mes jame valgydavome, nakvodavome, o 
šiaip laisvalaikiu slankiojome po parką arba apy
linkėse. Man patiko Veros paupyje jaunas sodin
tas pušynas. Aš leisdavau jame dienas ir ten kas
dien susitikdavau kariškos išvaizdos civiliais rū
bais apie 50 metų vokietį. Jo laikysena, veido ra
mumas mane nuteikdavo kažkaip jam palankiai. 
Kažkaip nejučiomis jis pradėjo pas mane šio bei 
to teirautis, klausinėti.

Kartą, pamatęs ant mano rankos riešo laik
rodį, atsiprašė ir atidžiai jį apžiūrėjęs tarė:.

— Šitas laikrodis padarytas Šveicarijoje ir- 
skirtas vokiečių sužeistiesiems kariams apdova
noti. Jų buvo daug sudėta va į šitas kalkakmenio. 
kalvos angas, ir parodė už kokio kilometro nuo 
mūsų, už balos. Tos kalvos kalkameni ėmė pra
monei, bet per karą kąlkių deginimo krosnys bu
vo uždarytos ir į tas sausas kalvos kiaurimęs bu-. 
vo atgabenti iš Berlyno Užsienių ministerijos 
archyvai ir Smolensko NKVD archyvas. Vėliau 
atkraustė atominių bombų, fabriką, labolatorijas 
ir mokslininkus su šeimomis apgyvendino ku
rorte. Amerikiečiai, užėmę Tueringiją, Vokieti
jos užsienių ministerijos archyvą, atominių bom
bų fabriką, laboratorijas ir mokslininkus su šei
momis ten dirbusius išvežė į Ameriką. Smolens-; 
ko NKVD didžiulį archyvą nugabeno į savo zd-^ 
nos Frankfurte (Main) miestą ir ten sudėjo • sa
vo štabe.

Vėliau, rusai ir lenkai, dirbusieji mieste ap-. 
tiko kalkakmenio kalvoje dar kelias uždarytas 
duris ir jas prie amerikiečių išlaižė. Jie išsinešė 
laikrodėlius, o vokiečiai gyventojai sanitarinius 
dalykus ir ligoninėms sudėtus indus.

Kartą pasakiau, kad .amerikiečiai žada Tue: 
r ingi ją perleisti SSSR, todėl mes lietuviai iš čia 
šiomis dienomis patrauksime į Vakarus.

Jis, pagalvojęs, tarė:

— Amerikiečiai apleidžia Tueringiją p0 10 
dienų. Šjų. metų pavasaris žavus, miesto apyhn- 
kęs gražios, oras sveikas ir kadangi jus viengun
giškai gyvenat, . tai nepatariu skubėti Naudo
kitės geromis sąlygomis sveikatai taisyti. — At
sisveikindamas, tarė:

— Iki ryt dienos susitikimo.
Mes dviese lietuviai likomės. Išleidęs savuo

sius pažįstamus, nuėjau apie 10 vai. ryto vėl į pu
šynėlį. Radau sėdintį pažįstamą vokietį ant suo
liuko. Sveikindamasis padėkojau už tikslią infor
maciją, nes mūsiškiai lietuviai, imdami ameri
kiečių komendantūroje pažymėjimus išvykimui, 
tiksliai sužinojo, kad amerikiečiai iš kurorto iš
eina po 9 dienų, bet visi’ lietuviai išvažiavo šįryt 
todėl, kad visi geležinkelių tiltai susprgdinti ir 
su šeimomis bei su mažais ir senais žmonėmis iš
sikraustymas iŠ Tueringijos vidurio gali ilgėliau 
užtrūkti. Po to paiteiravo ar aš neturįs čia mie
te pažįstamų vokiečių ir atsakius, kad neturiu, 
užtraukti. Po to pasiteiravo ar aš neturįs čia mies- 
pasilikęs lietuvis. Atsakiau, kad yra baigęs 3 
pradžios mokyklos skyrius.

Po to, kalba kažkaip nejučiomis nukrypo į 
amerikiečius, nėjusius į Berlyną, o pasitenkinu
sius Tueringiją. '

Mano pokalbininkas tarė:
t < (Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINCKOLOGINt CHIRURGIJA 
6449 $o. Pvlaski Rd. (Crawford 
Modical Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neaumepia, skambinu 374-BUO4

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir Chirurgas 

Wo«*<hMtor Community klinikos 
Medicinos direktorių* 

<938 S. Manheim Rd„ Wostcnedor, IL. 
VAL/uNUuS: 3—8 darbo dienomis ii 

tas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
/•(.i&2-Ž727 arba 562-2728

TEl-------BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYMY TUJAS iR CHIRURGAS 

bPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3*07 West 103rd Street 

Valandos pagal susitaruną. 
num tttt-i—, —,—  ;____

DfL FRANK PLECKAS 
OPtOMEfRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-5143

Ti įtrina akis. Pritaiko akiniu# ir 
“contact lenses’”

Vai agai lusitarimą. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, . 
ketvirto. 6—7 van rak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidendios telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
gydytojas ir omirurgas 

Bendra praktika, *po«. MOTERŲ Ilges. 
Ofisas 2652 WEST 5<Pth S1RG1T

T«T. PR 8-1223
OFISO VAL.: pana- antract, trečūd. 
tf penĖt, 2-4 k 6-8 vaL vak. Se*taoie- 
tūaic 2-4 vtL popiet ir kitu laicu

- F. ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOFEDAS-PKOTE^ISTAS
Aparatai - Protezai. 51GG. oan- 

-rfr uti/uu. Speciali pagalba Rj|6bm. 
sarca suppoiž) ir t t.
4 ir 6—8. Šeštadieniai* fi—1 

žasH» WW 63rd Chicago. 1/u 60629 
, Talaf.; PRoapect «-39U 
f • ’i FLORIDA

DR. G K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų, chirurgija.
f • 5Q^'sCENTRAL AVE.

St. Petersburg, Fla. 33710
Tel. (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
Mdterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
, St Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-1004.

' PERKKAUSTYMAI

MOVING
Letdimrf Rifria apdraudi

ŽEMA KAINA 
R. ĮĖMĖ NAS 
Trf. WA 5-W63

■■■ ■■ —1 — -

SOPHIE BARČUS
RAOUG MlMOS VALANDOS 

vim» » wopa,
1496 kft A. M.

Ll6tuvfe kalba: kasdien nuo plr- 
diadieaio iki penktadienio 3:00 
--4:30 vtl. popiet Šeštadieniai* 
if gekmadleauli nno 8:30 iki e JO 
ral. ryto.

VadaĮa Aldana Daukva

Taltf.: HEmM 4-2413

7159 So. MAPLIWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 40419

A “Lietuvos Aidai’
«£< „KAZt BRAZOŽIONYT6

Programai vedi|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iŠ WOPA stoties.
bahžs 1400 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p. 
* a wns stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

/ Telef. 778-5374
* - — — - - —

J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA,
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS tuviai dažnokai praleidžia šias pirmojo valstybės kūrėjo bet tik

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.

Deja, lietuviai ir čia buvo ir 
yra apsileidę. Nesistengia pa
ruošti moksliškai dokumentuo
tų veikalų svetimomis kalbomis 
Lietuvos interesams viešame 
pasaulio forume tinkamai pris
tatyti. Pvz., seniai reikėjo išleis
ti anglų kalba dokumentuotą 
veikalą, kaip lietuviai gelbėjo 
žydus ir pan., kas būtų labai 
daug prisidėję prie mūsų reika
lų gynimo etc. Net neturime 
pakankamai gerų veikalų sveti
momis kalbomis Vilniaus ir Ma
žosios- Lietuvos byloms apgin
ti, kada iškils viešame pasaulio 
forume ir t.t. Dėl to teisingai 
inž. V. žemaitis (Daugiau dė
mesin, 1976) pareiškė: “Turė
dami karo ginklais daug stipres
nius kaimynus, mes privalome 
visų dėmesį nukreipti ir naudo
tis galingą spaudos ginklą. Tam
reikalui turime organizuotai 
skelbti konkursus parašymui 
mokslinio turinio veikalų apie 
Vilniaus krašta, Mefž. Lietuva 
ir t.t. Tokius reikšmingus, d ne 
fantazijomis paremtus romanus 
turime premijuoti”.

Buv. Lietuvos ministerio
Prancūzijoj prof. P. Klimo nuo Į rauja indoeuropiečių pirminę 
mone, Vilnius buvo' dar ir dėl! padermę. O senosiu's Lietuvos 
to prarastas, kad lietuviai anuo valdovai, vykdydami savo poli- 
laiku neišleido dokumentuotų, tinę misiją, išgelbėjo Vakarų 
gerų Veikalų apie Lietuvą ir Vibikrikš. kultu ą nuo balrbarų su
maus krašta svetimomis kalbo- naikinimo ir krikšč.oniškus Rv-C-

Tn today’s “do-tt-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, Is turning increasingly to 
“turnings”—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and Imaginative touches ta the 
home. _ _ _ _

Architectural spindles—yes. 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in stmrcaaee now 
are available in a variety of 
idaes and styles. But the sky’s 

ithe limit when it comes to 
' the decorative uses to which 

they^w now being put.

Architect interior destgnerr 
and *do4t*ynarsatf«w* find 
the spindles a 
and Inexpensive way to add 
character to a tame ce office, 
indoors or oat.

Spindles are being need as 
candle holders or ta* taw, 

1 m room dividers, smiom and 
valances, or •• Mo for cotta 

warisrMa Mr ta^c*asas 

tus nuo teutonų antplūdžio (pla- 
čai, ką davė Lietuva l>ei lietu
vių tauta pasauliui, išdėstyta J. 
Venclovos ‘'Lietuvių tautos Pet
šaukimas”, 1975). Be to, visi' vo
pasaulio mokslininkai ]«’a ve-įnio p idai n mu'-
tina lietuvių kalbą, da n s. tau- l*?af. A. Janulaitis sanipro-
tosaką ir t.t. Tik reikia tai re- 
b joti tinkamai prista' vti pasau

lio šviesuomenei ir neskriausti 
lietuvių tautos praeities, kaip 
darė ir daro ifttteų tautos prie
šai.

Ee abejo, dar būtų geriau, jei 
būtų surasta H Mre imlaučių in
telektualą, kujie ge ai pirsšyių 
ap.e Lietuvą bei lietuvių tautą, 
jos gyvyb'nius- interesus, k ip 
tai darė amerikietis dr. O- No- 
rem, angies E. Harriscn. pran
cūzas II. de Cbambon, ila’as dr. 
A. ,','almieri, danas prof. A. Bo- 
nedietsen, žydas ,S. Rosenbaum 
ir kiti.

A m basadoria rimas
P?sauliniuose Sambūriuose 

f >

Ypač lietuviai intelektualai, 
dalyvaudami įvairiuose tarptau
tiniuose kongresuose, suvažiavi
muose, parodose ir politiniuose 
sambūriuose, gaielų daug pai- 
tarnauti lietuvių tautos bei Lie
tuvos interesams, juos iškeliant 
bei populiarinant. Bet ir čia lie- 

progas, arba nedalyvaudami, ar- jos centralizuotojo, turėjusio 
ba nepakankamai pasiruošę ir-eilę pirmtakų”. Dėl to ištisa 
pan. i eilė istorikų (prof. dr. J. Rou-

i O dabar paliesime Lietuvos cek, dr. A. Bossin, prof. dr. F. 
politiką nuo seniausių laikų su Tetzner, dr. K. Matulaitis, O. 
jos pasekmėmis. Ir pirmiausia*Kessler, dr. O. Norem, prof. A. 
pradėsime nud senovės lietuvių' Kujalowicz etc) Mindaugo tė-

mis, kurie būtų galėję paveikti 
viešą pasaulio opiniją Lietuvos 
naudai, ypač reikėjo gero veika
lo prancūzų kalba, kuris būtų 
sukritikavęs lenkų imperialis
tinės p atitik o s formuotojų 
Ėmo\vski, Pądercwski ir kt. va 
romą propagandą, kuria buvo 
įtikinami prancūzai ir kiti, kad 
tik didelė. Lenkija galės pava- 
diu li prarastą Rusiją prieš Vo
kietiją ir sukurti pastovią taiką 
Eui’opoj, nes. iš tikrųjų, Lenki
ja tūvo pčidįSug silpna šiai mi
sijai a'likti, ką kiek vėliau pri
sipažino ir pats Prancūzijos po
li ikas G. Clemenceau, kuris 
pradžioj labai rėmė šią lenkų 
impirlallstinę poliriką, jog jis 
klycęs, padėdamas sukurti ne- 
normalę Lenkiją kaimyninir.ų 
tautu sąskaitomis, v

san tvarko s-

Senovės Lietuvių 
. Visuomenės Santvarka 

Kaip ir kiti indoeuropiečiai,! — JAV žvalgyba stebisi, kaip 
taip ir lietuviai reiškėsi savo kiniečiai taip ilgai išlaikė pa- 
patriarclialine santvarka, kur slaptį, kad 300,000 jų karių da 
šeimos priekyj stovėjo tėvas su S lyvavo Vietnamo kare.

TĖVAS IR SŪNUS

Galima kitataučius užintere-
suoti. Esame pastebėję, jog lie
tuvių tauta yra labai sena ir 
kad ji savo ilgų amžių gyvavi
me daug yra davusi pasauliui. 
Visų pi. imi lietuvių tauta, vyk
dydama savo taut nį pašaukimą 
išlaikė visų inrtoetinčpiečių tau
tų bendrąjį jjolik Pią it atsto-

savo galia, nors ir motinos au-; 
loritetas buvo-žviiius. Iš seimu!- - «. I

susidarė giminės, o iš šių — kil
tys.

Visa senovės lietuvių teritori j 
ja buvo susiskirsčiusi į apygar-, 
das bei vakluvas. paprastai tvar-, 
komas kunigaikščių arba se-i 
niūnų* Valduvos dalijosi į vie
šes (valsčius), prižiūrimas tė-,: 
vūnų ar kunigų, o šios skirstėsi 
į kaimus bei sodžius. Iš didesnių 
sodžių susidarė pilys? kurios tu
rėjo daugiau karinio pobūdžio, 
ir jų priekyj papieštai stovėjo

MARQUETTE FUNERAL HOME

5«l<^ 2533 W. 71st Streett? 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

~ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Cookware Primer For Brides *

Sawn in half, thev are being 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as crfDs 
elements.

E. A. Nord Ocl, Everett, 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thlck- 
ne^es and in heights from 
Inches to eight feet.

The spindles are made* of 
selected western woods, ę^ned 
on hopper-fed lathes, saAded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in elear, proUctta 
plastic. A brorthure on spindle 
ctaracterlstka and ideas for

Given the fact that about 
2-1/4 million marriages are 
predicted for this year; that 
the fall and winter months 
are popular wedding seasons; 
and that there’s a growing 
interest in “cooking from 
scratch,” some guidelines for 
Selecting cookware for first 
homes is both timely and 
useful.

Cookware is an invest
ment that will be used every 
day for a long time to come, 
so it’s wise to check out per
formance as well as appearance 
before buying.

To begin with, most cook
ware is made of metal — 
aluminum, cast iron, stainless 
steel and copper — each has its 
attributes.

Aluminum is by far the 
most popular metal for cook
ware for lots of good reasons. 
It’s an excellent conductor of 
heat; cooks food fast and with
out hot spots. Also, it*s light
weight and relatively inexpen
sive. Available either in a pol
ished bright finish or clad in 
porcelain enamel in a range of 
popular colors, new aluminum 
cookware is attractively styled 
with many pieces designed 
to go from range to table. 
Another plus in some premium 
aluminum cookware is a thick, 
non-stick surface of 
•‘SilverStone* that resists 
staining, chipping or peeling; 
it releases food easily and is a 
anap to clean.

Cast iron cookware has 
been around for centuries and, 
with proper care, can last for 
centuries. It, too, Is an excel
lent conductor of heat and 
cooks food evenly. The draw*

rikis ar karužių Iš mažesnių 
sodžių stnidjrė miesteliai, ku
rtiems vadovavo viršaičiai. Vie
nok nevi suome t ir revisur bu- 

laikonuisi šio .'’dministraci'

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

tavo, jog I etuvių teritorijoj bu
vo susidariusios atskiros vals'y- 
iklės bei valstijos. Jas jungė į 
federacijų vyr ausin lietuvių 
kunig-; krivaičio Vahi. ia. Esant 
būtinam reikalui, k ivaitis šauk
davęs lentos susirinkimą (sei
mų) prie šventovės esančioj 
svetainėje. Be to, krivaitis bu
vo lietuvių vyriuasias teisėjas.

lokiu būdu žiloj senovėje 
krivaitis valdė lietuvių gentis 
teoKia'inės valstybės pagrin
dais. Va-hnaši, pu žiloj senovėj 
Leatviai tarėjo' sui generis sa
vo valstybę.

Tad tenka sutikti su prof. dr. 
P. Raulinalčio (Liet. Dienos, 
1965 m., spalio mėn. nr.) tvirti
nimu: ‘‘Lietuvių tauta ir Lietu
vos valstybė, kaip tautos egzis
tencijos išdava, atsirado ir for
mavosi prieš Kristaus laikus, o 
nė vien vėlesniais laikais”. (Pa
našiai byloja ir istorikas prof, 
dr. A. Šapoka (114-5) : “Pirmo
sios žinios apie Mindaugo laikus 
rodo, kad j d toli gražu nebuvo

"Tu paruoši stal< mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa
tepi aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. "—Psat. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairus, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalu kartais de
dami patys "‘velnių pamokslai”, (žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
auoda štai koki patarimą: u Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisvbės ir tokie bus pasotinti.

ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AE.

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

;vą Rimgaudą (Ringaudą) laiko' 
i Lietuvos valdovu . . •

(Bus daugiau)

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

backs are that it is extremely 
heavy and often rusts, so it 
must be pampered and season
ed frequently. Some new iron 
cookware is being made with 
a porcelain enamel coating 
which eliminates the rusting 
problem but which adds to 
its weight as well as the price.

Stainless steel is sleek look
ing, strong and durable but a 
poor conductor of heat, prone 
to hot spots and scorching. 
To overcome this, most stain
less cookware is combined 
with other metals. Some have 
copper bottoms, others a core 
of carbon steel or aluminum, 
which helps to distribute heat 
evenly. Stainless steel must 
be polished occasionally to 
keep it looking its best. Prices 
for quality stainless cookware 
range from high to expensive.

Copper, though an excel
lent metal for cookware, is so 
expensive as to be out of reach 
except for professional chefs.

Some other things to look 
for when buying cookware:

• Check the handles; they 
should be sturdy and easy to 
^np-

• Make sure covers fit 
snugly to hold in the heat.

• Cookware should be 
made in one piece or con
structed so there are no seams 
or crevices that will make it 
hard to clean.

e Bottoms are flat and le
vel for best heat distribution.

Lastly, no matter what 
cookware you select, read 
and heed the manufacturer’s 
use and care instructions, 
and your skillets and sauce
pans should perform deli
ciously for years to come.
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St.

J,ie 
su

— Grace V 
Kankakee, 111-, ? 
siais dalyvavo Naujienų 
ke. Ji turėjo progos gėrėt 
niko nuostabia vieta bei 
ka ir pajusti nuoširdžiai

Ona Gaivi dienė, St. Peters
burg Beach, Fla., veikli visuo
menininke ir Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus sekreto
rė, susipažinusi su Naujienomis, 
jas užsisakė 3 mėnesiams. !N 
kui- Taip pat dėkui asmeniui, 
atsiuntusiam jos adresą siųsti 
Naujienas susipažinimui.

. Likanderienė, 
u savo artimai- 

pikni- 
5 pik 
apliu- 
drau-

gišką piknikaujancių nuotaiką 
Po ilgesnės pertraukos ji ve. lu
po Naujienų skaitytoja, užsisa 
kydama jas vieneriems melams. 
Dėkojant, malonu gerą žinią 
skelbti visiems skaitytojams.

— Zarasiškių klubo pirm- Pe
tras Blekys labai apgailestavo, 
kad jis dėl. staigios ligos nega
lėjo' dalyvauti Naujienų pikni
ke ir tvarkyti spurgų kepimą ir 
patarnavimą piknikautoj mtis. 
Tačiau jis prašė apsiimtą dar
bą atlikti savo žmoną Oną Bie- 
kienę ir klubo nare Aldoną šar- 
kienę, kurios Marge Rainienės 
ir Rožės Didžgalvienės padeda
mos sudarė nepajirastai darnų 
darbo vienetą. Visi spurgai bu
vo išparduota Rengėjai jo'nis 
yra labai dėkingi, taip pat dė
kojo P. Blekiui už rūpestį ir 
džiaugiasi jo sveikatos gerėji
mu.

— Kazys čiurinskas iš 
John, ln-i., kartu su žmona 
lyvavo Naujienų piknike, 
visuomet dalyvauja kartu 
savo artimaisiais Naujienų ren
giniuose ir aukomis paremia jų 
leidimą. Malonu juos buvo ma
tyti ir šį kartą, taip pat padėko
ti už įteiktą $20 auką. j

Dėkui Stasei ir Kaziui Ule- 
vičiams iš Chrvsta’ Lake, Ųl ,į 
už paramą Naujienoms daly
vaujant Naujienų piknike. Jie' 
būvu labai sužavėti pikniku ir 
įteikė s i() auką dienraščio pa
ramai.

— Zigmas Stankus iš Ham
mond, Ind., vienas didžiausių 
Naujienų rėmėjų 'ir sėkmin
giausių jų platintojų, dalyvavo 
Naujienų piknike. Malonu bu 
vo jį sutikti. Jis buvo labai pa-1 
tenkintas laimėtais rankų dar-1 
bo virtuvės įrankiais, atsiųstais 
mūsų naujojo skaitytojo Virio' 
P. Laukaičio iš Torrington, 
C onn. Gėrėdamasis gera pikni
ko aplinka ir piknikautbjų nuo
taika, jis įteikė $50 auką Nnu-: 
jienų paramai, 
už dalyvavimą

Dėkui už jų ir 
piknike.

— Juoras Ankus ir jo šeima, ninkai. Patyrusi apie savo vyro 
sav. Baltic Kepyklos, paaukojo! įsakymą tarnautojams, jam pa- 
Naujienų piknikui duoną, py-j stebėjo, kad taip elgdamasis jis 
ragaičius ir tortus. Jo' kepyklos

pankas reikalauja 
klebonų sumokėti

Tai buvusi kompiuterio klaida

' CHICAGO. — Praeitą birželį 
mažutės kongregacijos (mažiau

. ka:o 100 narių) kunigas Jesse F. 
W’lson gavo paštu atsiųstą Con-

i tinental banko laišką, prime
nantį, kad jo bažnyčia — Faith 
Temple, 2245 W. Roosevelt, yra 
skolinga $100,000 ir reikalauja 
tą skolą grąžinti.

Kun. Wilsonas porą savaičių 
anksčiau už tą la’šką buvo ga
vęs iš to pat Continental banko 
notą apie $100,000 Faith Tem
ple sąskaitoje. Wilsonas atsakė 
klausimu: “Kas galėtų tokiai 
beturtei bažnytėlei duoti šimtą 
tūkstančių dolerių?” Bankas at
sakė, kad tikrai kažkas $100,000

' sumą deponavęs jo Faith Tem
ple bažnyčios vardu, jokios 
problemos čia nesą. Nors Wil
sonas bandė banką įtikinti, kad 
tie pinigai yra ne jo, bet niekas 
nenorėjęs jo klausyti. Tai buvę 
birželio 5 dieną.

Palaukęs iki liepos 11 dienos,: 
kun. Wilson tuos pinigus išėmęs 
iš banko, palaikęs 12 dienų pas 
save ir deponavęs LaSalle Na
tional banke 30 dienų terminui.

Pagaliau Continental banko! 
advokatas Robert S. Blank iš-} 
tyręs, kad kažkas, paspausdamas 
kompiuterio mygtuką, neužtek-' 
tinai stipriai spaudęs ir rezul
tate įvykusi klaida, kad Grey-j 
hound Lines Ine. skirti pinigą1’ 
patekę į Faith Temple apyskai-j fvairi apdrauda _INSURANCE

Namai, Ž«m6 — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS JF* "

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

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.

26 tu^ mehic veikiančio! ista.1 “ hutų mūro namas ir mūro gara- zo-ius merus veriančioj ‘rengtas beismantas. Prašau
goj, o pirkdami pasiteiraukite. i

apžiūrėjimui
Du butai, medinis su skiepu ir ga- kaina.

ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir
Proy.

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

goj, o pirkdami pasiteiraukite. teirautis ir perduoti savo telefoną 
‘ iš anksto. Viliojanti

I.ABA1 ŠVARUS 2 butų namas 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.

pats atsidaro duris Į kalėjimą..
— Viktoras

quette Parko, 
visuomenėje ir 
ganizacijose, dalyvavo,,; Nąujie- Į tuvėse, kuriose yra pardavinė- 
nų piknike. Ta proga jis iš’jąmi įvairių kraštų produktai, t 
ankste? pratęsė dienraščio pre-įDėkojant malonu pastebėti, kad. . + ,
numeratą ir įteikė $7 auką. De- jis remia visus bendruosius lie- kandidatu prezidento pareigoms

tuvių darbus ir spaudą. Nenuos- į John Connally pareiškė, kad
— Viktoras Dambros iš Ber- tabu^ kad į jo gaminius dauge-l demokratų partija nominuos 

wvn apvlinkės būva atvvkes į'lis atkreipia savo' dėmesį. j. senatorių Kennedy, o ne Car- 
Naujienų pikniką ir ta proga 
įteikė $5 auką. Dėkui.

Kožica iš Mar- gaminiai yra gaunami didelėse 
veiklus lietuvių Čikagos krautuvėse, taip pat 
amerikiečių or-{žinomose Treasure Island krau-

Numato senatoriaus
Kennedy nominaciją

HOUSTON, Teksas. — Pasi
skelbęs respublikonų partijos Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
kui. 3

REAL ESTATE
2625 West 71st Street.

TeL 737-7200 arba 737-8534

lis atkreipia savo' dėmesį.
‘ . I terj. Prez. Carteris, ConnalĮio

Zarasiškiu klubas ruošia • nuomone, nesugebės surinkti 
nuotaikingą pikniką rugpjūčio pakankamai balsų partijos ne- 
12 d., sekmadienį, 12 vai. Vyčių minacijai. Kennedy, nors neofi-

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

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

£ Telef. 312 238-9787
s Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų kelio, 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- . 
i__1-11__ 1_____ 1’___ . ? „ ' ' 1 ” ' '
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- j 
macijas visais kelionių reikalais.

« Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
g anksto — prieš 45 - 60 dienų.

.salėje ir. sodelyje, 2455 W. 47. cialiąi, jau seniai planuoja gauti 
,St. Svečiai bus vaišinami ska- i nominaciją ir tariasi su partijos 
iniais valgiais ir gaivinančiais darbuotojais.

crArimais crrneį gėrimais, šokiams gros Venc
kaus orkestras. Įėjimo auka $1. 
Valdyba, Rengimo komisija ir 
visi nariai kviečia dalyvauti.

__ _  __ ____ ___ _ _________ ______ ___ ______ • BALF’o metinė gegužinė - nis priminė, kad čia jau nebe 
me kelionių ’draudinius; Organizuojame keliones į lietūvą i/kitus k.'aštųs; įvyks rugpiūcia 5 d. (sekmadie-’ Lenkija, bet Lietuva. Pareiškė, 

Į nį) 12 vai. I. V. Jdnynų sodybo- kad lenkų nepriklausomybės- 
. jc, Chesterton, Indiana; Organi- šventė bus leidžiama minėti Vil- 

zacijos ir visuomenė , kviečiami j niuje tokiose pat sąlygose, ko- 
! gausiai dalyvauti bendroje visą; kiose savo laikw Lenkijos vyr 

lietuvių išvykoje ir prisidėti riausybė leisdavo minėti vieti- 
; prie Balf’o šalpos'darbo. (Pr.) niams-lietuviams Lietuvos nę-

:— priklausomybės . šventę. Viskas,
— Martha Mitchell' daugiau kas išeis iš tų ribų, bus kuo 

prisidėjo prie prez. Niksono nu-; griežčiausiai draudžiama ir bau- 
vertimo, negu- bet kuris politi- '-džiama. Praeities Aidas-

• kas ar teisėjas, tvirtina teisi--1 \ -------------------

LIŪDNOS IŠVAKARĖS 

(Atkelta iš 4 psl.)

tas Continental banke.
Greyhound apyskaitų nume

ris esąs toks pat, kaip Faith 
Temple, tik Greyhound numeris 
turįs daugiau nulių.

Bankas dabar reikalą perdavė 
teismui, reikalaudamas grąžinti 
skolą ir dar $50,000 pabaudos ir 
suomkėti teismo išlaidas, mo
kesčius nuo visos sumos ir hono- 

Į rarą advokatams.

3UTŲ NUOMAVIMAS—paren
kant nuomininkus

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS - '

4358 So. Washtenaw Ava. 
Tel. 927-3559

MARDA NOREIKIENt

2608 West 59th St, Chicago, UI. 60629 e Tel. WA 5-2787

z You cannot spend tomorrow i • 
K what you have not saved today. L 

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings / 
(Bonds from little pay check , 
allotments grow.

And a Bond every payday > 
could keep your doctor-tb-be 
away. At medical school. Or take 

i you away. On vacation.
i

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, I1L 60629. — TeL WA 5-2737

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

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

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

Which is why a Bond in timej* 
saves. ——

stockX 
in Amer

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Iratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92, metus.

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

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

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

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

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

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

ar

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
TM. (211) 363-2110

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.
Parduodami vieno arba pusės akro 

sklypai prie labai gražaus h- didelio 
?žero, gero žuvavimui. netoli Walter 

■ Disney Cypress Garden. ^Norėdami 

binti arba atvažiuot: pas:
Richardas ir Rūta Timpt
Walk-In Water-Lake Estate 
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

Nepaisant visų kaltinamojo 
pasiaiškinimų, Cook Apskrities į 
apygardos teismo teisėjas pa- j Soti,, prSom rsšytif skam-

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

Kreiptis:

skelbė laikiną įsakymą LaSalle 
National bankui saugoti, kad 
kun. Wilsonas tų pinigų neišim
tų, kuriuos buvo perkėlęs iš 
Continental banko.

— Stiprėja konfliktas tarp 
Irano kariuomenės ir Irano mu
los Chdmeini.

— Nuo penktadienio Europoje 
aukso uncija kainuoja $295.

• Pasėtas nedygsta, supamas 
nemiega? (Sniegas ir medis)

SPECIALUS 
IŠPARDAVIMAS

Romas ir Dalė, “Avalon Gal
leries” savininkai, nuoširdžiai 
kviečia visus į krautuvės metinį 
išpardavimą, kuris tęsis tik vie
ną savaitę, rugpiūčio 2-8 d. Ga
lėsite pasirinkti kristalo išdir
binių bei porcelano servyzų, įvai
rių auksinių ir gintarinių papuo 
šąlu “Lladro”-Dresden ir kiti 
importuotų figūrėlių taip pat 
daug daugiau gražių prekių. 
Pirkite dabar Kalėdų dovanoms 
ir sutaupykite. Nuolaida tos sa
vaitės bėgyje nuo 10% iki 40%. 
Atdara: pirm, ir ketv. 9:30-8:30. 
kitomis dienomis 9:30-6 
sekm. nuo 10 ryto iki 5 v.v.

AVALON GALLERIES 
4243 Archer Ave., 

CHICAGO.
Tel. 247-6969

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

ii

Graži, lengvai skaitoma ii 
i įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 

j vykti ir knygą pasiimti. Kitu: 
1 gyvenantieji prašomi užsisa 
Į kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.,
Chicago, IL. 60629.

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

RENTING IN GENERAL
Nuomos

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

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

Tel. 839-8597.

HELP WANTED
Darbininkių reikia

FEMALE

BUDGETEER MOTOR INN
17003 S. Halsted St - Harvey 

MAIDS
Will train. No Experience necessary.

APPLY IN PERSON

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P NEDAS, 4059 Archer Ave.^ 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Jums gali dau I
Tuo reikalu 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
W e 11 s peržiūrėta, “Sūduvos' 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
’739 South Halsicd St., Chios 
go, ILL. 60G08. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c. |

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208’/z W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

IMSVtAMCt

State Farm Fwe and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & AmocUUs 

2649 Wert 63rd Street, 
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veiki* jau daugiau kaipRastinė Teina jau

40 metu, patarnaudama klientams. Į*

Apdravcta* perkrauttymaa 
U fvairių atatumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI

I DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”
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