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STASYS JUŠKENASVažiuojam i Kanadą meškerioti
(Tęsinys)

Sekmadienio ankstyvą rytą vesdavo, tekdavo šiltesne ant- 
išplaukiame į ežerą. Ežeras 26 klode užs’kloti, o vieną dieną 

smarkiai liįo ir net ugniakurą 
reikėjo užkurti.

PENIME ANČIUKUS 
IR LYDEKĄ

K ekvieną rytą, išplaukiant į 
ežerą, prie mūsų atplaukdavo^.

myliu ilgio, su daugybe mažų ir 
didesnių salų. Ir salos, ir ežero 
krantai — vien tik uolos. Tie
siog sunku įsivaizduoti kaip tose 
uolose medeliai gali augti. Te
auga tik nedidelės eglaitės, ma
ži berželiai ir viena kita nusku
rusi pušaitė. Krantuose matėsi dvi antys su ančiukais. Kad ir 
didieji baubliai slampinėjant, laukinės, bet prie žmonių prį-ibaubliai slampinėjant, laukinės, bet prie žmonių prįĄ 
daug ančių su ančiukais, pa-;pratę. Ančiukai baltą duoną iš 
kraičiais vabalėlius ar žuveles rankų tverdavo. Nors ančiukų; 
gaudant. Narstė dideli margi motinai smarkiai ,protestuojant)

Kalnuose, ant medžių, vieną ančiuką s'ūnūs pasigavo.narai.
matėme tupinčius Amerikos di
džiuosius arus. Pulkai didžiųjų 
žuvėdrų žuveles gaudė. Bend
rai, gamtovaizdis žavingas.

Tą dieną iki pietų žuvys ne
labai kibo. Po pietų sūnus pra
dėjo traukti vieną žuvį po kitos, 
o mes vos spėdavome jas nu- kurioje meškeriotojai buvo ap

I
i

’ — Eva M, Migonytė, Wash
ington, DC, Lietuvos Vyčių vei
kėją, -yra National Confedera- »
tion pi American Ethnic Groups 
c'.ganizacijos iždininkė- i

— Zarariškių piknikas įvyks 
šį sekmadienį, rugpiūčio 12 d.‘ 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 
W. 17 gat. šokiams gros Vens-! 
kaus orkestras. Bus gausus fan-! 
tasmagorijų šulinys,' pumpuš- 
kų virtuvė, na, ir dar ko ekstra. 
Visi maloniai kviečiami pas za- 
rasiškius praleisti dieną gra
žioje nuotaikoje. Bet teks su
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RIAL ESTATE.
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALI
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nešti į pastatą patkrinirnyi. At- skiriamas stovyklavietės page- mokėti vieną doleri ūką Įėjimui.

nius maišelius ir sušalę į krūvą. 
Vargšė mergina tikrino kelis 
kartus ir vis jai netiko, tai per
daug, tai vėl permaža. Suskirstė 

.... žuvis rūšimis ir negalėjo su- 
sijaukinti, tai jau gtfkjai retas, skaičiuoti. PasAy.igtė^.yyj-ą į tal-

sirado jauna liekna gana graži, Į tinimams bei naujiems įrengi- Kviečia Valdyba.
— Horoscopes or Astrologica

— Lietuvių Tautinės Sanda- Tarot Card Readings. Saturday

ma ms.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, KI. Tel. Virginia 7*7747

—.......................... - ........... . ............ . ..........................................................
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laukines antis galima prisįjaų-4 
kinti, tai dažnas ^reiškinys, bet . 
kad galima ir didelę lydeką pri-

reiškinys. y ...^
Kiekvieną rytą prie būdelės,

imti nuo kabliukų. Tai ir teko rūpinami žuvelėmįs. įr sliekais 
mums trims • mažiausia pagauti.
Kitomis dienomis irgi tas pats — 
sūnus gaudėj o mes žiūrėjome. 
Kasdien žmonelė iškepdavo ir 
valgydavome skanios šviežios 
žuvies.

_ b
atplaukdavo lydeka.' Jai meške-

BALIAVOJAME

Viena diena, berods Prano~ 
Peteraičio__ iniciatyva, .kįtie.nĮS_
pritariant, į aikštę buvo suneš- 

Mos tądieną sugautos'žuvys. Čia

įi VOL. LXVI Price 20 c- Chicago, Ill- — Trečiadienis, Wednesday, August 8, 1^79 T Nr. 183

lakuotai pirštų nagais mergina.
Žuvys buvo sudėtos į plastiki- |

ros Seime, įvykusiame liepos 1 11 to 5 no appointment neces., 
d. Clevelande, buvo išrinkta sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
nauja Sandaros Centro Valdy-. STATE St., Rm. 1717. Mes kal-

t.

Chicago, UI.

namusRegistruokite savo 
biznius, sklypus pardavimui jai

rūšimis ir negalėjo
•_... .''J. . .t — M M 4 *
ką, tas per kelias i minutes su-

—- -- - s- T 'I ___ -

ba: Povilas P. Dargis — pirmi- bame lietuviškai. 782-3777 oi
• 1 * t i ‘ t* - - - -____ -

KABULE RUSAI TANKAIS SUMUSE SUKILĖLI1DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
OA fim metile veikiančio!’ istai I butu mūro namas ir mūro gara- -o-tus metus veriančioj įsiai ’rengtas beismantas. Prašau 
goj, o pirkdami pasiteiraukite. teirautis ir perduoti savo telefoną 

j apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti
v > _ ♦ _ JI * _ ♦ 1 1 _   •  • 1 • 

l

goj> o pirkdami pasiteiraukite.
Du butai, medinis su skiepu ir ga-’ kaina, 

ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
1Toy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
Tuščias sklypas, tinka nauja namo 

statybai Marquette Parke.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 juto 

L___  - .
jas stogas, gazu šildymas.

lite pirkti už $41,800.
MODERNUS z aukštų mūro namas, 

apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534 
r     — ---———- Tą

ŽEMĖS DREBĖJIMAS GEROKAI SUKRĖTĖ KALIFORNIJĄ
JAPONIJOS PREMJERAS ĮSPĖJO KRAŠTO 
GYVENTOJUS PASIRUOŠTI DREBĖJIMUI

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Praeitą pirmadienį gana smau 
kus žemės drebėjimas, užsitęsęs; 
30 sekundžių, gerokai sukrėtė 
centrinę Kaliforniją, padaryda
mas

Gerokai nukentėjo San Fran. 
cisco miestas. Drebėjimas su
krėtė didoką skaičių didelių 
namų, vietomis nutraukė van
dentiekį, elektros hadus ir su
trukdė susisiekimą telefonu. Pa- 
našus drebėjimas sukrėtė šią 
apylinkę prieš 20 metų, o dabąr 
vyresnieji jautė tokį patį pa- 
voju. 7 . ' - ; ’ • -*1'‘

LĖKTUVŲ, MALŪNSPARNIŲ LAKŪNAI TEKALBĖJO TIK RUSIŠKAIninkas, Aleksandras ChapLikas 
— I vicepirm., Julius R. Ru
zas— II vicepirin., dr. Algirdas 
Budręckis, dr. Vytautas Dargis, 
Ąleąa Devenienė, Casev Oksas,

925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. •7 (Pr) •

— DENGIAME ir taisome vi-

LABAI SVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga-

EurekaAP rašo,skaičiavo^ rūšis nustatė" Ir liep^ė 
Mergina aTšipra-' 

sė už ilgą laiko Šūtrūkdythž. 
Matį^iš'Kanados- gali įsWėžtt’Q4

Jbass), 6 starkius (wolleys) ir

auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard

riotojai numesdavo žuvelę ar lydekas, 6r,,jųrjnju£- -ešųEjjiįrS
slieką, kuri su smarkiu pliaukš- 
terėjimu pagriebdavo ir prary-

> ne-

Vvtaš Ūzhys — .vicepjęmin^7 
kŽI,''Goržvydas Lazauskas’-— 
•kpetdriuš ’it ^ėdalftorius, Hiljie 

joass, o Kuzienė W iždininkė, Juzė Gi
neribotą skaicĄ eserm; kijtt- &

Šidlauskas- teis- patarėjas.

kŽI,''Goržvydas Lazauskas’—

davo. Bet soti jokio'maisto ___ _ _ __
imdavo. Ir taip nepraleisdavo [pas meš^riotoją didelį Jg^Ūdo 
nei vieno ryto.-Tuo> tarpu, die- } negu Teidziatna vežtis, baudzia- 
nos metu, išplaukdavo Ą gilesnį |ma. -Ir-tarp •laimingai',’' vėlyvą

(Pabaigą) .

'vienam meškeriotojui. \ R adė J n.

vandenį ir jos n
Pagauti, rankomis. aK .paglostyti

I

nesileisdavo. Vieną kartą prie 1-^ 

jas nuvaliųs^prasidėjo žuvų ke- čiukais. Ta geroji, lydeka tuoj j” 

dar kiti svogūnus Mr kitąkius 
prieskonius paruošė. Visi pasi
gardžiuodami valgėme skaniai 

praplaudami-

lydekos prisiartino~ antis ”sų an

pimas^-Kitf- irė,_ -pradėjo ančiukus—gaudyti.: -tai

Iškeptas —žuvis, 
alučiu.

Ten pat atšventėme ir mūsų

šie galvotrūkčiais į Visas šalis 
išsisklaidė. ' J' tu

• . •
GRĮŽTAM NAMO

šį kartų sūnus

11 ~ _W» TJi

TRUMPAI I

— Gražina ”'Krivickienė yra 
VMko bei7 Eltos įgaliota koreST

. v . 4 e._ .r----------- .j Baltuose Rūmudse.
džiausią žuvį ir gaVo visu mes- j <ya- ;dąrbą ji atsakomingai dir-

j pondentė Baltuose Rūmudse.

martelės gimtadienį. Nežinau iš | keriotojų-sudėtą premiją. Vėl į j ba jąų 15-mėtų Jai teko $ažių- 
kur, bet-atsirado pyragas. ska-1 laivą sukrovę daiktus , atplaukę JAV prezįdentuk -’L.B.

’ " ‘ į krantą sukraustom; daiktus ir
_Liiam.učius.._PagairtasJ_iiL.iš_šal=_
dytuvo paimtas žuvis sudedame 
Į dėžę. Laimingai pasiekiam"

Į krantą su k r austom'daiktus irniai pagaminta žuviena, netrū- 
ko-ir-kitokių valgių. Kitą_dieną- 
buvo atšvęstas Emilio Peterai- 
čio dukrelės gimtadienis. Ir taip 
greit bėgo laikas, kad net -baisu I Kanados-JAV sieną. Kanados

grįžti į Chicagą. Ten oras buvo įleido važiuoti. Gi Amerikos

i

buvo pagalvoti, kad jau reikes j muitininkas nieko netikrinęs 
p-—2XX • “ f fi m T-.-, i ▼▼ • 1 -j- J w 4 A r»

jvarusrir taip lengva juo alsuo--Imuitininkas- daug -. važiuojančių 
ti. Tiesa, vakarais gerokai at- {praleido, bet mums liepė žuvis
■---------------------------------------------------- ------------------------------ ' * -4 '•*

Saveriot,
I have not

—“You cannot spend tomorrow 
vwhat you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

•t Plan today.
7

U

$

<1

Because mighty U.S. Savings 
Bonds from little paycheck " 
allotments grow.

And a Bond every payday > 
could keep your doctor-tb-beVLIlllLL AUvp yUlLL UVVLVl'LU k/Vu'

away. At medical school. Or take •’
į you away. On vacation.
1 So do put off for tomorrow

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

f gathers no moss. But it does , 
gatherinterest.

Which is why a Bond in timej^

So do put off for tomorrowi oO ao put on lot lomonun / 
i what you can save today. Join the

For, remember, a rolling Bond

' gather interest.

saves*

flake * i 
J stocks%

4*^ A CS- in^nerica»j

aaas įįjįfertašMiiŽttltiN

I

Cižauskienė ir H. Buchinskie- 
nė. Taip pat buvo išrinktos įvai- 
rios komisijos.

— Gen. kons. A. Simutis spa-

sų^riišių stogus. Garantuojame j ware) prekių krautuve. Nebrangus. 

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
j 2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878 
l -------------—--------

ųž savo darbą. Esame apdrausti.'
ARVYDAS KIELA., Skambinti 

Tel. 434-9655 (PR)

J NETIKRI BRANAŠAI
Kaip atpažinti nętikrą pra-I 

našą?. .' !
 Pasiklausykite šį antradienį,

3 *-į _ .

rugpjūčio 7 d., 9:15 vai. vakaro,
.šitos ypatingai įdomios temos, 

— _ ___ ...   . M ' ■ -1 v •

lio 13T4 d. dalyvaus- Amerikos
Lietuvių Kongrese Clevelande 
ir turės paskaitą tema “Lietu- 
vos laisvės viltys šių laiku tarp-
tautinių įvykių, raidoje

: - Standard Fed. Taupymo

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga-

Ispanai atidavė ginklus 
šveicarams

ŽENEVA, i Šveicarija. — Trys
kraštus didelius nuostolius., buvę Ispanijos legiono kariai,

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose .

ŠUDRAI TIS
kurią iškeliame iš Dievo žodžio
pritaikindami praktiškam gyve
nimui, radijo banga 1490 AM per ^vairį apdrauda —INSURANCE 

k T i įTrrir* A 1 . -r- w » a JT L _ — 

REALTY -?

Earthquakes 
since 1850-
* major
♦ minor

"T Main faults

Kiek dabar kaštuoja 
automobilį pataisyti

WASHINGTON.
kad, draudamo industrijos ap
skaičiavimu, norint supirkti vi
sas automobil ni re’kalingas da- 
lis, jas sudėlioti į vietas — su
matyti automobili — kaštuotų 
apie 4Ui kartus brangiau kaip 
pęrkant tokį pat automobilį jau 
sustatytą.

Amerikos Draudėjų Susivie
nijimas (Alliance of American 
Insurance) paaiškina:
sudaužyto 1979 metų-standarti
nio automobdio, perkant kašta
vusio' S5.741. šūžaTotas dalis pa7 r~ 
keisti .naujomis dalimis kaštuo- ■ 
^“$261418”: Ų“

San=t
• -Francisco

CALIFORNIA

□ rson City
* 

th
L Sac ramento
Oakland

SUTRAUKTI MUSULMONAI. RUSŲ APŠAUDOMI, 
BĖGA PAKISTANO KRYPTIMI

NEW DELHI, Indiją.—Aštuo
niolika sovietu, tanku, eskadrilė 
malūnsparnių ir dvi eskadrilės 
sovietų karo lėktuvų — Migų 
sekmadienį ir pirmadienį visai 
sumušė Afganistano _karįus^.drį;„ 

i susius sukilti prieš Nur Taraki 
vyriausybę ir jos ‘įvestą terorą 
visoje sostinėje, — tvirtina iš 
Kabulo atskridę užsieniečiai.

Pradžioje atrodė, kad sekma
dienio 
vyko.

Atgaivino pusę valandos 
išbuvusį po vandeniu

CHICAGO.

' nesutikę priimti Portugalijos 
-prezidento-Eanes-sąlygųy-pi-rma- 
dienio popietę’išskrido į Šveica
riją. Iš lėktuvo legionieriai no
rėjo iš anksto patirti, ar švei
carų valdžios duosianti jiems 
tremtinių teises, šveicaru val- 
džia įsakė nusileisti pirmame 
šveicarų aerodrome ir pasiduoti 
šveicarų valdžios pareigūnams.

-Jie pasakys, ką šveicarų valdžia 
gali ir ko negali lėktuvų grobi
kams duoti.-Ispanų lėktuvo gro
bikai, iš Kanarijų salos atskridę 
pagrobtu lėktuvu, nusileido Že
nevoje ir .atidavė automatiškus 

.kulkosvaidžius šveicarų poli
cijai. Ųt; - *

Legionieriai- norėjo;, išsiderėti

Visas'“IT. Salinas SA.N 
ANDREA? 
FAULT

—PACIFIC
=OCEAN Bakersfield□ • rytą perversmas gerai 

kareiviai užėmė kelias 
strategines Kabulo vietas ir ar
tėjo prie prezidento Nur Taraki 
oficialios rezidenteijos. kai jiems 
kelią pastojo keturi rusų tan
kai. Afganistano kariai neturė
jo jokio patyrimo, kaip pastoti 
kelia tankams. Kariu maištas 
buvo sustabdytas, daugelis ka
reivių užmušta, o kiti traukėsi 

U kareivines. Tada atsirado- srr 
I vietų malūnsparniai — helikop- 
1 teriai, kurie paleido kelias ga- 
li ilgas- bombas-ir.-sunaikino -visą, 
sukilėlių ‘vadovybę.

Api e pietus kovon buvo^ pa
leista kita grupė sovietų tankų, 
k u ri p r a d ė j o sup ti s u kilusios ka - 
riuomenės kareivines. Sukilėliai 
pradėjo prašyti musulmonų pa
galbos, bet į-miestą ji jau ne
galėjo įžengti, nes vakare mies
to sienas jau- kontroliavo sovie- 
tų lėktuvai. Pirmadienio rytą 
sovietų tankus saugojo ir jiems 

: vadovavo sovietų malūnsparniai

William Mc* 
Avony. 34 metų amžiaus, gyv. 
744 W. 47th Street, 8 va. vak. 
su draugu plaukdamas Michi- - 
gano ežere 'netoli Adler Plane
tariumo staiga panėrė ir nebe- 
išnėrė. . Kol draugas prišaukė 
pagalbos ir kol malūnsparniu

• buvo atgabenti narai, praėjo ge- 
ra pusė valandos. Narai sken
duolį rado gulintį ežere ant 
dugno po 15 pėdų gilumo van- 

- deniu.—
Iškeltas viršun McAvoy buvo 

neginčijamas lavonas: ne tik 
kad nekvėpavo, bet ir jokio pul
so nebebuvo. Tačiau gaisrininkų 
departamento narai sutarė pa- 
naudoti visas gyvybės gelbėjimo 
priemones, kaip tai iš burnos į 

. burną kvėpavimą, kardiu^pul- 
nipnarinį masažą ir... skenduo- 

’ ~ITš~ kėlėsi' iš numirusių.- Nuga- " 
bentas į Northwestern -ligoninę 
sekantį-.-rytą tebebuvo silpnas, 
bet gyvas.

“Dabar nebegalima pasakyti, 
j kuomet skenduolis yra miręs”, 

pasakė vienas naras. “Būdavo, 
po 5 ar 6 minučių baigta, be da
bar nebeaišku”.

“Lietuvos-^A-idusA—;-------
Penktadienį 3:23 įval. popiet 

,per S. Barčus radijo programą 
1490 AM pasiklausykite “Mir- 

“tierkur tavo geluonis?------------
Parašykite pare ikalaudami 

knygelės “Pragaro koridoriais”,

BUTŲ NUOMA^HMAS—paren- 
kam nuomininkus

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

Bendrovė remia Brighton Par-
k’6 Prekybos Rusu paskelbtą iš-
r_________________ ____ .... -
rugpiūčio 9-11 d. Bendrovėje; prisiusime dovanai.
pardavimą — Sidewalk Sale

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
- KLAUDIJUS PUMPUTIS---- -

4358 So. Washtenaw Ava.
Tel. 927-3559

Santa Barbara
1
I
I Du dvylikamečiai vaikai 

p e rp lauke Ąnglukanalą
DOVER, .Anglija. — Pradžios 

mokyklos mokinys, 12 metų am
žiaus Marcus Hooner praeitą 
pirmadienį patapo jauniausias 
čempionas, per 14 valandų ir 39 
minutes perplaukęs 21 mylios 
platumo -Anglu—kanalą—iš- -rytų- 
i vakarus. Prieš tris „dįenąs.kitas

I

Los Angele^

Palmdale

San
L ŽVĖRELIAI JAUTĖ 

PAVOJŲ, - -

Gamtininkai . pastebėjo, kad 
žvėreliai ’ jautė artėjantį pavojų 
ir bėgo iš miesto centro. Vieni 
lipo i medžių viršūnes. bandyda- 
mi. pasiekti pačias. aukščiausias 
vietas, o kifį jiesibg traukė į lau-’ _ • . , - —
kij.s, kad nebūtų krintahtciu jply- iš šveicarųyrižadą- duoti Jiems

ESTATE SALE ,
6 room brick bungalow, full base
ment and attic. 2 car garage. Near 
Maria High School. Low 30’s.

LEO L. PARKER
& ASSOCIATES, INC.

-----------—767-2562---------------------

Lithuanian Ministries,
P. O. Box 321, 

—Oak Lawn. IL 60454

pirkėjai • galės gauti popierini j .
- maiša — Shopping Į

_ iuti popierini 
pirkimo maišą — Shopping!

’ Ord, J. - Carter^ir—jų- šeimas. bag—betdpgalės IaimetU 00-do-
lerių taupymo sąskaitą.______

— Toronto j Lietuviu- Namu

Johnson, R.' Mk Nixon, Gerald

G-jK?iriekiėhė iVraP veikli^Lie
tuvių ’AIoterų^Klubų" FedeCaci-
jos narė ir '^Washingtorio "skV 
riaus pirmininkė.

i

tijos Rambynoi' ’Stovyklavietės 
komiletasi Ėiiošia BuIvių- der
liaus šventę-— CepėlimĄ’ balių 
rugsė j o 15 j šv: i Kazimiero’ £afal

. pirmininkė.

Les Angelė'lietuviu skau'

pi jos salėj e. '■PrdgramOj ’daly- 
l'vauš~f jaunifnaš^ sir ■ mužlklhiarš 
kupletais “Viva ; Europa5’.
Šuo ja D. Bariįaškaitė.-

Rėži
■ i -

r

DĖMESIO

1J’

0 Miles 1OO 200

-Kalifornijoj pirmadienr-pusę—minutės-drebėjo~žemė^ir- 
padarė daug žalos keliams, elekt^s stulpams

ir telefonu vielo u*.
4. -

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai—$98—pusmečiui—automobilio. 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:—.. .*
A. L A U R A 1 T I S . 

AA45 So. ASHLAND AVE.
“ 523-8775

t - ' - “

r . Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
valdyba nutarėunupirkti^&TrnTes^gošlf  ls“kinrkraštiK pilietybės popie 
to savivaldybės.? žemės ir pra-Į^/^esS^eilS4 lankok 
-Plėsti automobiliams pasistatę-’valdžios ir- savivaldybės Įstaigose bei 
•ti aikšte. Tuos reikalus tvarko.konsulatuose, p^-

{panašius reikalus. Sutvarko Medicare

l i.fT tt - -i; įgiems gauti iš WELFARE ir kitų istai-
-‘— Hamiltono kredito kopera“ gu

tyvai'/ .’i’ ir,kitką. Taip pat paruošia imi
tu pirmąjį pusmėtį $13,900,822 į gracinius dokumentus ir iškvies) 

•balansu'. Per pusmetį balansas P1^ i Ameriką Sudaromi teątamenitai
<m 0JU40 ir asmenų paieskojimairT^e-torisnF

1 pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

A.' ČEPULIS NOTARY PUBLIC
Income Tax Service

3261 SOUTH HALSTED STREET
(Antras aukštas, įėjimas iš fronto) 

CHICAGO, ILLINOIS 60608
t . . Tel. 225-8275 

i 
i

HELP WANTED — MALE -
Dsrbininky Reikis

to -savivaldy'bėsjžemės ir pra-i™į lankos
plėsti automobiliams pasistaty-valdžios to-savivaldybės įstaigose beL

j sijas ir bedarbių pašalpas bei ^tus 

- j ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin-
: . /<4 Įgiems gauti iš WELFARE ir kitų Įstai

Hamilton o kredito kopera“ Įgu įvairias pašalpas: buto, nemokamu 
_____ ' I gyHymn npmnkamn__maisto korie 

/. -ji ... Ak • les irkitką. Taip pat paruošia imi
tu pirmąjį pusmėtį 3,900,822 į graęinius dokumentus ir iškvie^

________MACHINIST

Able to set-up own runs on lathes 
"X mills from prints. Jb'ully Paid hos- 
pitalizatios. Good starting rates. Ap
ply in person or phone.

GEAREX, INC.
7100 N. Lehigh St.

763-8200

vietas, o kifį tiesiog traukė į Įau- 
kus^kad-nebūtų-krintarrcių<ply- 
tų, kalnų ar akmenų’ paliesti ir

Pelnas padidėjo $1,308’,112. pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip-
HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininku ir Darbininkių

- A.T V E R AS
Laikrodžiai ir brangenybė*

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

.1-■ >

SIUNTINIAI Į LIETUVA
„., . ........ MARUX’-jfORElKIEN« „L , 

j J* A • ' " 1 ' '

2608 West 69th St, Chicago, 01. 60629 • Tet WA 5-2787
Didelis-pasiririkimas gerbs rūšies įvairiij’iirdriĮjU—

M

IMIMi
: 4

i
i

< z
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDftLIŲ _i_WAW

CASHIER

Hours 5 AM —2 PM 
Benefits -Profit Sharin' 
Medical - others.

SOUTH WATER MARKET

SALARY BASED ON EXP.
Call CRAIG 829-7700

g Plan. Paid
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS,.4059 Archer Avė.

%
I

sužeisti ar : užmušti. Daugelis 
pastebėjo, kad drebėjimą jautė 
ir šunys. Jie- pradėjo nerimauti, 
ieškoti saugios vietos toliau nuo 
didelių namų. - '

;; -JAPONAI ĮSPftJO - -: “T 
” .... APIE PAVOJŲ

43japoni- 
jos premjeras įspėjo krašto gy
ventojus apie artėjantį žemės

tremtinių: teisę, bet šveicarų “po^ į 
licija atsisakė tas teises priža- 
^dėtŲ o kai—jie—ginklus atidavė.
tai pasakė, kad pirmiausia jie 
turės aiškių tįsi teismui apie ke-

AL 
. Hooneri senesnis,-tą patį kanalą 

(iš Anglijos į Prancūziją) per-

Afrikos*.\|rįm > mėnesiais už
i- . • . ** '■ -» -

1. j

. - . • Į» • : •' ■ ■
__ , .fikMUuL ■

SIUNTINIAI;! LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp., v/y i l aivciD UApicas vuiįi# 

MARQUETTE GĮF& PARCELS SERVICE '
L — Tet WA 5-27372501 W. 69th St., Chicago, TU. 60629

. VaVALANTlNAS ; I.

V , • ' -4 Ų . • - I- ' , .

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu' fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
■ ■ <   ’  1 -

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

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
- Susivienijime apsidrausti iki $1^000.

’‘ * f > a n
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment Į

aukštojo mokslo ir ju gyvenSao* pradžiai. ”

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

Susivienijime apsidrausti ikį. $1^000.
f, *

Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, siekiančiam

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra yįso^ lietuvių kolonijose. Kreipkitės 

mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
■ - Now York, N. Y. 10001
. Ų 307 W. »th $♦.

Tot. (212) 543-2210

u J

4

/

I

TOKIJO. Japonija

drebėjimą centrinėje Japonijos

Juozo šmotelio
I

/■ ■%

j savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.
r~

leivinio lėktuvo pagrobimą ir 
ginklo vuridjima^TLegionieriai
pareiškė, kad-.jie ' norėję'; skristi 
į Zimbabvę-Rodeziją -ar Prancū- 
ži ją, bet .^galų'. gale ’ pasirinkę 
Šveicariją: ■; : • T -• ‘ T A .

plaukė per 12į/-> valandos;' bet jis 
į čempionus nepretendavo.

IDI AMEN JAU ORGANIZUOJA ĮSIVERŽIMA I UGANDA
C

Chicago, 511. '60632. Tel. YA 7-5980 
' -^1 

___________________ ________ ___ ________________________ **

I

salų srityje. Premjeras nepa
skelbė, kuo jis. vadovaujasi pra
nešti apie artėjantį žemės di?e-

— Vakar -prezidentas prisaik
dino W. Milferį finansų, sekre
toriaus pareigoms,.o Paul Volc- 
kerį — -Federalinio Rezervų 
Banko tarybos pirmininko pe

ATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma ii 

įįdomi 250 puslapių knyga su.

I

krauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

— Ispanijoje vaškai ragina 
turistus neiti į bulių rungtynes.

I
I 
I I

I i
1
I *

B
iI!

*

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai i r kitokį blankai.

Taip pat daromi vertimai, giminiy

šymai ir kitokį blankai.

j
I

bėjimą, bet daugelis mano, kad 
jis-vadovaujasi-gamtininkų pra
nešta—-gyvulėlių_baime,_ žvėre
liai bėga į laukus arba lipa į me
džių viršūnes, kad nenukentėtų 
nuo žemės drebėjimo. Tuo tarpu 
žemė dar nedrebėjo, nors prem
jeras jau įspėjo gyventojus apie 
pavojų. Galimas daiktas, kad dalyvaujant, indorsuoti kom-

L reigoms^—

— Tailando vyriausybė paty
rė, kad Vietnamo valdžia jau 
pristabdė siuntimą tremtinių se
nais žvejų laivais.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi j 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ r 
išleista knyga su legališkomii 
formomis. ____ ____

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60G08. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c. 1

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

fTATt

State Farm Fire and Casually Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Ai»ocl»ta, 

2649 West 63rd Street*

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksta susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047._
Raštinė reikia jau daugiau kaip 

40 1

t

♦!

Trečiadieniais iš anksto susita-

Ul^UUD J“** ——e.--------------------- .

metu, patarnaudama klientams. ,}
________________7

1
1

I
I
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KILLS FLEAS! KILLS TICKS!
Gentle 
pump action 
will not 
frighten pets.

^Sergeants 
pet care people

Morton Co^o^v, » of
A M Rotons Co., Richmond. V*t»n»» 73230

NAUJIIM B,

1

V

CHICAGO l/IU.

MOVING
Apdrausta* perkrauetyma* 

11 Jvairiv aHtumv.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996
11

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*’ 
 

Tuesday, August 7, 1979
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PREZ. CARTERIS PATARĖ CHOMEP-’UJ
GERBTI PREMJERĄ- S. BACHTIARĄ

LUSAKA. Zambija. — Ugan- bet mula abejojęs, ar Irano gjr- 
ventojai gerbsią Bachtiarą.

Prezidento laišką Chomeiniui 
paskelbęs asmeniškas

Resoublikonai turi
J' .H i d e B ūlvitčiįl ____ i _______________—____ ______ _ ... dos vyriausybės atstovai tvirti-

WASHINGTON. D.C. — Tu-! na. kad buvęs diktatorius Idi lrint galvoje demokratų tarpe; Amin organizuoja ekspediciją 
vykstančią nesantaiką ir labai! į Ugandą. Dabartiniu metu bu- 

i , . . .( savo
jauniausiomis žmonomis yra ap
sigyvenęs Libijoje. Jis palaiko 
ryšius su įvairiomis Afrikos vy- 

jiausybėmiS- įr planuoja įsiver
žimą i Ugandą.______________

Manoma, kad Libijos diktato
rius, turėjęs progų iš arčiau išsi-

> kalbėti su Idi Aminu, parems
 _  r_____________  pareigoms. Visa nelaime, kad j ig v dos dido.

1-  ______ 1-1 21__________ i. _ - — 4- 1

npri tapti prezidentais. Dabar

i

• - • - .1aštrią prezidento Carterio poli-1 ves diktatorius su trim
. vtikos kritiką, respublikonų par

tijos vadai turi didelių vilčių po
litinėms pakaitoms. Jie mano, 
kad stiprėjanti ekonominė kri- 

_ zė atneš naujų respublikonų i
Atstovu rūmus ir Senatą. Jų lai
mėjimas būtų dar didesnis, jei

paskelbęs asmeniškas mulos vadovavo sovietų malūnsparniai 
Chomeini sekretorius. Preziden- j ;r lakūnai. Malūnsparniai pra- 
1
]L-xrl or» Ai o. ifomr^o iv v,o + ovA įsam ’ Y

gerbti premjerą Bachtiarą. Jei prješą pasitiktų ir sunaikintų.

tas priminė mulai ap'e krašte ne§davo tankams apie artėjan- 
kylančią įtampą ir patarė jam. gįas musulmonų jėgs, kad jie

krašte įvyktu karių perversmas, Ne vjS05 kariuomenės kuopos 
rašė prez. - Carteris. tai tamsta, pasižadėjusios perversme ‘ 

-būtum-atsakinga^-už-.per.vers-l dalyvauti. Naktį priartėję tan-
mą. Prezidentas patarė mulai ^ari pareikalavo, kad prisidėtų. T

japonai naudoja naujus instru-Į promiso pritarimą SALT II su- 
mentus Žemės | 
tantiems judesiams registruoti.

gilumoje vyks- tarčiai. Męany mitinge pasiro 
i rlvcioc ei onfroriioni

Kur George Meany?
WASHINGTON. — Pirmadie

nį čia prasidėjo AFL’CIO vyk
domosios tarybos vasaros susi
rinkimas be savo pirmojo ir vie
nintelio prezidento G. Meany, 
85 metų amžiaus.

Į klausimą kur jis yra, buvo 
atsakyta, kad jam daroma skau
dančios šlaunies mankšta (fizio
terapija). Tarybos narių aiški
nimu, yra siekiama, Meany ne-

KALENDOKELIS
Rugpiūčio 8: Lelija, Kajeto

nas, Daiva, Tulgirdas, Girvydas, 
Uogintas.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02.

„ ..Oras šiltas, vakare lis.

dysiąs šį antradienį.

*

-

••X-

patys demokratai pasirinktų vi
sai naujus žmones prezidento j pianJs7idi
] ....
daugelis_respublikonų taip pat skaičių užsienio valiutos. Be 
_____ • Donor v

Ū^Ųeik' kiekvienoj valstijoj yra
pd kelis3kandidatus.

geriau nesikišti į Irano reika-. jeigu nenori būti sunaikintos už 
rmą. Jos sutikolūs, negu išprovokuoti karių j įsakyrnų nepildy

perversmą. Bet mula nepaklau- eiti su laimėtojais.
sė prezidento patarimo.

s
M

MT

’L ‘ A-
i
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Buvęs Ugandos diktatorius Idi Amin organizuoja eks*

to, jis tikisi gauti Libijos dikta
toriaus ekonominę paramą. Cha- 

Į dafi buvo pasiuntęs į Ugandą 
Į geriausių smogikų dalinį, bet jie 

labai prasti pasirodė. Jie turėję 
užimti Entebės aerodromą, bet 
jiems nepavyko. Dalis jų žuvo.

1 o kiti pateko į nelaisvę. Už be
laisvių išpirkimą diktatorius 
Chadafi sumokėjo Ugandos val
džiai 40 milijonų dolerių. Tai 
buvo pagrindas Ugandos vals
tybės banko

Demokratinė Ugandos vyriau
sybė bijo, kad diktatoriai nefi- 

i nansuotų Idi Amino vadovauja- 
-mos ekspedicijos- ir neįsiveržtų 
į Ugandą.

'PREZIDENTAS SIUNTĖ
1 LAIŠKĄ MULAI

TEHERANAS, Iranas. — Pa
sirodo, kad prezidentas Carte
ris šių metų sausio mėnesį pa- 

' siuntė laišką mulai Chomeini, 
: patardamas respektuoti šacho 

paskirtą premjerą S. Bachtiarą.
i

Kitas gana gerai informuotas 
keleivis tvrtino. kad kovą lai
mėjo rusų specialistai. Kabule 
ir visame Afganistane buvo 5.000 
sovietų agentų. Vieni dirbo po
licijoje ir keliose valdžios jstai- 

lankarč’u p;ctų Azijos kraštus, I cose. o kiti važinėjo po kraštą 
užsuko į Tailandą ir gavo pro- ir rinko žinfes. mezgė santykius 
go< pamatyti tremtinių stovyk- su vietos žmonėmis ir verbavo 
las. Stovyklų gyvenimą mačiu- naujus sovietų šnipus. Pervers- 
sieji tvirtina, kad tai esąs pasi-Įmą laimėjo keturi sovietų tan- 
baisėtinas vaizdas. Niekur jie 
nematę tokio vargo ir tokio sun
kaus gyvenimo^ kokį tenka gy
venti iš Kambodijos atbėgu
siems tremtiniams. Vietnamie
čiams užėmus Kambodiją. tūks
tančiai buvo priversti bėgti į svaidžių zalpas, o vėliau paleis-

■ T* .Z 1 — „ J — ■ 1—a l....... ». a <■> . I .3 ... ■ i ■ — a. a 1 ? . — a . . , •' La— 1. • į o —

Tailando stovyklos 
pasibaisėtinos

BANGKOKAS. Tailandas. — 
Dešimt JAV Kongreso atstovų,

Žydu akys pabrango 
1-00 nuošimčiu

WASHINGTON.— Los Ange
les Times rašo, kad nuo 1973 m. 
arti 200 civilių izraelitų žuvo 
nuo artilerijos ar raketų bom- 
bardavimų iš Libano pusės ir 
dešimtys buvo užmušta per te- 
roristų (palestiniečių) išpuolius. 
Bet premjeru esant M. Beginui, 
Izraelis atėmė daug arabų gyvy
bių už kiekvieną izraelitą. Kaip 
vienas stebėtojas pastebėjo, tai 
yra šimtas akių už vieną akį ir 
šimtas dantų už vieną dantį.

1978 m. kovo mėnesi per Iz
raelio aviacijos oro atakas ir 
invaziją į pietinį Libaną šim
tai civilių buvo užmušta, labai 
daug sužeista ir kokie 200.000 
libaniečiu išvarvta šiaurėn i Bei- V fc.
ruto priemiesčius.

las. Stovyklų gyvenimą mačiu- naujus sovietų šnipus.

Tailandą, kuris nebuvo pasiruo
šęs leisti jiems įsijungti į vietos 
gyvenimą. Daugelis neturi jo
kių amatų, negali užsidirbti 
duonos.

pediciją į demokratinę. Ugandą, Libija rengiasi
. ... .y £ą ekspediciją finansuotų • 5 ? ? ■ c

G - > * *

Mulos Chomeini atsakymas 
prezidentui buvęs gana manda- 

■ gus. Jis asmeniškai gal būtų ir 
įgalėjęs ‘.-respektuoti. Bachtiarą,

— Prezidentas Carteris ren
giasi pasiūlyti europiečiams ato* 
minius ginklus, kad patys ga
lėtų apsiginti. Jie patys turėtų 
rūpintis apsauga ir nebijoti 
rusų.

it

kai, 3 malūnsparniai ir 2 Migų 
kapitonai. Panikai sėti ir prie 
miesto priartėjusiems musul
monams gąsdinti geriau tiko 
malūnsparniai. Jie nusileisdavo 
žemai, paleisdavo kelias kulko-

— Visi Amerikos vokiečiai 
padeda išlaikyti vokiečių sene
liu namas.

d a vu ne^ tokią pavojingą, bet la
bai garsią bombą. Triukšmas 
vertė musulmonus raitelius bėg
ti. Tankų valdžia anksčiau tu- 
rėjo, o—sovietų Migai suskrido 
sekmadienio popietę. Visi kalbė
jo rusiškai. Įsakymai iš dviejų 
lėktuvų ėjo tankams ir malūn
sparniams. Kaip malūnsparniai, 
taip ir lėktuvai suskrido sek
madienį.

Taraki valdžia, sovietų tankų, 
malūnsparnių ir aviacijos pade
dama, laimėjo Kabulo mūšį. So-— Dolerio vertė tarptautinėje 

rinkoje stiprėja. . *| vietų- lakūnai bando apšaudyti
/ •

į ’■ •e • s ir vakarus žygiuojan
čius ragelius.

Kovų metu Kabule žuvo nuo 
400 iki >00 žmonių. Daugiausia 
nukentėjo kariai. drįsusieji pa- 
siepriešinti prezidento Taraki 
valdžiai ir jo iškviestiems ru
sams. Bet Kabulas — tai ne Af
ganistanas. Taraki valdžia turės 
pavergti visą Afganistaną, jei 
norės jį valdyti. Sovietų val
džios atstovai tvirtino, kad jie 
karių nesiūs i Afganistaną. Iki 
šio meto jiems užteko papirkti 
buvusį kariuomenėm štabo vi su
ninką. kuris valdžios priešakiu 
padėjo Nur Tarakį. Visi dides
nieji miestai yra maištininkų 
kontrolėjėT išskynė Kabulą.
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šuo ir jo šeimininkė pateko į laikraščius, nes abu 
sugebėjo gražiai pozuoti.

i[ MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėst« RIMAS NERIMAVIMUS

didelio vyro, kuris turėjo pasi
statęs didelį bokalą alaus.

Staiga tas vyras susipylė į
- . ■ «gerklė visą alų, smagiai apsi

suko, nuėjo iki židinio, siena 
nužirgčiojo iki lubų, nužingsnia
vo lubomis iki priešingos sienos 

Į ir išėjo.
I Tas atsitiktinis gėrėjas limp-
telėjo už alkūnės barininką.

— - Ar matei? — paklausė jis.
— Taip, mačiau, - 

barininkas.
gus: niekada išeidamas nepasa
ko labąnakt!

i

Pasikalbėjimas 
naikio 
su Tėvu i

atsakė
Keistokas žmo-

PULGIS ANDRIUŠIS, DP

JAUNIMUI KELIĄ!
(Tęsinys)

Delegatai, nieko neatsakę, prasistūmė j komiteto kam-
bari ir užsirakino. Minios triukšmas rūgo kaip Bambergo 
samagono broga, kol pagaliau rinkikai pradėjo versti 
duris.

— Referuokit! — šaukė tamsi liaudis.
Išėjo Algis visas paraudęs, užriko:

Ka užsieniečiai mato komunisti 
niuose kraštuose

Nesusipratimas

. Su senuoju klebonu visi bu- 
ivo susigyvenę. Jis ir pamaldose 
nerodė išradingumo, neieškojo 
naujovių, ir žmonės tuo buvo 
patenkinti. Naujais su visokio
mis naujovėmis daugeliui tuoj 
įsipyko, ir būvu jaučiamas įtem
pimas tarp parapijiečių ir ku
nigo.

O tą dieną vieną parapijietį 
atsekė šuo- Kai kunigas užvedė 
giesiną ir visi choru pradėjo 
pritarti jam, tai ir šuo tuoj pra
dėjo sįaugti.-.Dėl to kelis kartus 
teko : p;ertraukti giesmę. Paga
liau:'kunigas nebęšikentęs tarė:

—; Kodėl tu neišvedi iš bažny
čios sąyp šuns ?
— O. kodėl aš turiu išvesti jį?

— atsakė piktas parapijietis. 
—- Tu viską čia pradedi!

— Būkit šalti! Viskas daroma, komendantas labai 
malonus ’

Minia šiaip taip išsiskirstė, o komitetas išėjo į kiną
išsiblaškyti po sunkios darbo dienos. Be to, vicepirminin-

Politinio ir ekonominio rea
lizmo mėnraštis^ “Speak L’p” 
liepos_ numerį pradeda šiuo su turisto viza. Turistams mes
straipsniu ir pačioje pradžioje 
duoda šį anekdotą:_______

Visi biurokratai padaro klai
dų, jų padarė ir dangus. Atsi
tiko- taip, kad Stalinas pc savo 
mirties pateko j dangų, bet jis nuoją metams $7.50, atskiras 
jo nemėgo. Jam nebuvo jokio 
malonumo mylėti savo artimą, 
garbinti Dieva ir 
giesmes. Jis atėjo pas šv. Pet-

—rąrtr jam sakė:
— Ar jūs neturite kitos vie

tos. kurioje aš galėčiau praleis
ti amžinybę?”

-— Taip, mes turime. Ta vie- 
—-4a vadinasi pragaras,- 

jam šv. Petras.
— Ar aš galėčiau jį pamaty- 

—tiT^————" ' • " :
. — žinoma. Imk šią turisto 
vizą.

Stalinas su turisto viza nuė
jo į pragarą ir jį .pamėgo._Ten_. 

visi kalbėjo 
apie politiką, ^vairias intrygas, 
buvo merginų ir vaidinimų. 
Stalinas grįžo Į dangų pas šv. 
Petrą ir jam sakė:

Aš norėčiau praleisti sa
vo amžinybę pragare.

— Jūsų valia, po'nas.

ralių.
— Vakar tu“Iankeisi pragare I

suruošiame vaidinimus. Jūs da
bar gyvenate nuolatinių gyven- 
tojų gyvenimu, — paaiškino 
jam. velnias.

(Speak .Up nr. 7, 24 psl., kai-

giedoti jam

atsakė

buvo išgertuvės.

merginu ir

sakė
jam šv; Petras — štai jūsų nuo-

nr. 75c. Adresas: SPEAK UP, 
P.O. Box 272 Station “B”,-To
ronto, Ont., Canada, M5T.2W2).

S. Pašilytė

šaltakraujiškumas

Anglų rašytojas Oscar Wilde 
karta pasakojęs tokią istoriją: 
h; t : \ v,

Gali netikti

Anglijos karalius Henrikas 
Vili kartą paprašė žinomąjį fi
losofą Tomą Morą, kad šis jo 
vardu įteiktų Prancūzijos ka
raliui Pranciškui I notą. Nota 
buvo labai ~ aštraus tono, ir. To~ 
mas Moras suabejojo: .

— .Šviesiausias! pone, bijausi, 
jog, perskaitęs tokią Įžeidžian
čia nota, žinomas savo nesusi- 
"vaiavijiPranciškus
čiausiai įsakys nukirsti 
gaivą--------------- —

— Jeigu jis išdrįstų ką nors 
panašaus padaryti — įsakysiu 
nukirsti galvas visiems prancū
zams, gyvenantiems Londone.

— Šitai mane maloniai jaudi
na, šviesiausias pdne, — atsa
kė nusilenkdamas filosofas. — 
Tačiau nesu tikras, ar bent vie- 

r na iš tų galvų tiks mano spran
dui-

papras-
man

latinė viza. Stalinas sugrįžo į 
pragarą, bet šį kartą jis btrvcr 
įnirsiąs Į karštos smaloY—kati- 
lą ir badomas su šakėmis. Jis 
protestavo:

— Aš esu ne i°je vieloje. Aš 
noriu eiti į pragarą.

čia ir yra pragaras, — 
aiškinu jam velnias. Bet Stali
nas abejojo:

— Negali būti- Vakar aš ten 
buvau ir mane priėmė kaip ka-

— šaltakraujiškumas yra vie^ 
na didžiausių charakterio ypa- 
tibių. Štai, jums pavyzdys. Žiū
rovų perpildytame teatro—kilo 
gaisras, žmones apėmė panika 
— visi grūdosi prie durų.. Tik 
kažkoks džentelmenas, nepame- 
tęs Įšalto- proto, užšokęs ant kė
dės^ sušuko:
--—— Nusnununkite! Nėra jokio 
pagrindo panikai1 Pavojus pra
ėjo. Grįžkite visi i savo vietas'

Džentelmeno šaltakraujišku
mas pa veikė žmones. Visi nusi
ramino ir grįžo į savu vietas.

Ir visi-sudegė. ___ _
---------------- ------------ ,----2----------------------------------------- ----------- -----------------------------------!------- ---- ------------------- ;-----

Užsitikrinimas

Fantastiškas 
atsitikimas bare

Vieną vakarą Į barą užsuko 
žmogus, 
pro šalį ir dar niekad jame ne
buvo buvęs. Jis užsisakė gerti,

Jauna mergina sulaiko plente 
autdmobiiį ir prašo pavėžėti. 
Vairuotojas jai sako:

— Gerai, bet pirma parodyk 
dešiniosios rankos delną-

Mergina parodė delną. Vai
ruoto jas—atidžiai jrasižiūrėjcf - į- 
dęlncrlini jasir pagaliau—sako:

— Gyvenimo linija ilga. Gali 
sėsti.

Pradėjus 
klausia:

-z ^Kui jums reikėjo tikrin
tis Anšno gyvenimo liniją del
ne?
--s„

ir gėrė,, stovėdamas netoli ne- Stabdžiai visiškai neveikia , .

važiuoti, mergina

kuris ėjo atsitiktinai

žfel
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sumarum — ligoninė ir

Indianos koposeM. Šileikis

Sv- Kru
na

gydy-l pasielgti,

JUQZAS ŽEMAITIS

Ką išdirbinė ja kai kurie gydytojai 
su pensininkais ir jų Medicare

(Tęsinys)

Ir štai kas pasirodė: suma kaitą. Jie turi pilną teisę taip 
nes Medicare jiems 

tojai — pareikalavo iš mano!tai daryti leidžia. Žinoma, jie

reigūnas Kunnies susirado gen. fes. 1 ik Kaune gen. St. Rtšti- 
Raštikį- pas K. Škirpą bute ir kis konkrečiai patyrė tikrą Lie-

. . . a_____ _ ___ : ___ *1nusigabeno pas ir. Greffe, bu- tuvos padėtį ir vokiečių jam 
vusį Rytprūsių gestapo virsi- planuojamą rolę. Ir j

ir dr. P. B. Kleistą. Rib- laikinosios 
bentropo biuro rytų reikalų re- galutinai : 
feren'ą. Iš pasikalbėjimo su jais ėiai 
gen. Si. Raštikis patyrė:

nlnką,
ir kiti 

vyriausybės nariai 
įsitikino, 
ansisprer
neprik! jusomybę,

ked vokie
te ignoruoti 

ntr
yra 

Lietuvos
“Vokiečiai buvo supykę, kad šalinti vyriausybę ir ją pakeis 

Škirpa, nesusitajęs su jų cen- ti 
trinesnis pelitinėmis instanci-J (ve.'traucnsmannai 
jomis, i<» vHdovauia"! c.

i
patikėtiniais

• I 
*'/ •

Karinė vadovybė ir Lietu-

sava* skirt is
pelitinėmis 

įsakęs io vadovauja-ltuo leidimu ir mielai naudoja
si, būdami tikri, kad Medicare 
jų milžiniškų sąskaitų teapmo- 
kės vos trečdalį. Tuo gobšumu 
ypatingai pasižymi 
žiaus ligoninės gydytojai, 
žinoma, ir ten priklausą lietu
viai gydytojai, šiandieną lietu
viui pensininkui papulti į šią 
minėtą ligoninę nėra jau taip 
lengva, nes, tiek ligoninė, tiek 
ir gydytojai, primiausia yra su
sirūpinę ar pensininkas bus pa
jėgus padengti jų dangun lipan
čių sąskaitų skirtumus, kurių 
nei Medicare, nei Hospital drau
dimai nepadengia. Be to, pagal 
visokius Social Security nuo
status, pensininkas neturi tei
sės perilgai sirgti. Jei pensinin
kai daug kur gauna visokių 
nuolaidų ir palengvinimų, lai iš 
ligoninių ir-gydytojų jie_.ta nie
kad negauna. Kai pensininkas! 
įžengia į ligoninės coridorių ar 
Į gydytojo ofisą, jis turi palikti 

--už—durų—visas viltis, kad—ten 
ras savo senatvei bent kokią 
nuolaidą ar užuojautą. Kai gy-

apdraudų daugiau kaip 12,030 
dolerių. Visos mano trys ap
draudos sumokėjo tik 10,000 do
lerių, o likutis užgulė ant ma
na pečių.

Man atrodo, kad šiomis su
momis aš čia nieko nenustebi
nau, nes tą ligoninių ir gydyto
jų, tiesiog akiplėšišką lupikavi
mą, žino visi gana puikiai, ku
rie per tų godžiai ištroškusių 
pasipinigauti rankas praėjo, čia 
svarbu kita medalio pusė, ku
rią gal nedaug Kas ir žino.

Vienas tos ligoninės gydyto
jas, kuriam už atliktą man pa
tarnavimą pati ligoninė apmo
kėjo ir tą mokestį gavo atgal iš 
mano Medical apdraudds, suži
nojęs mano apdraudų nume
rius, iš jų išreikalavo antru 
kart apmokėjimą.

Tą suktybę pastebėjęs, tuo
jau parašiau; Medicare laišką 
ir aiškiai nurodžiau, kaip vie

tos ligonūlgs gydytojas, kū

H)

iniein Lietuvių Aktyvistų Fron- va: bejėgės simpatijos L etuvai. 
vyriausybės

(J., Šlepetys, V. Landsbergis- 
Žemkalns,

to nariam Lietuvoje paskelbti 
!Lietuvos vyriausybę su juo pa
čiu prieky . . . Esą ponas Škir
pa, užuot draugiškai ir geruo
ju kalbėjęsis su vokiečiais, pra-

Laik. atstovai

Prapuolenis, Z. 
Ivinskis ir St. Lūšys) birželio 
25 d. rytą prie Kauno rotušės

L.
kas kolega Vitas buvo paskyręs pasimatymą su Maryte.

— Chebra, — kitą dieną posėdyje pradėjo sekretorius, 
— suruoškim šeštadienį baljušką.

Komitetas vienbalsiai pritarė sumanymui. -
— Bet kaip darysim su užkandom? — suabejojo ko

legė Birutė.
— Nebūk čiudna! — tarė sekretorius Vika. — Atim- 

jsim valgytojams vienos dienos sausą davinį!
. ; —Bet tuomet reikės visus kviesti... — pastebėjo 

Ai Birutėlė.
i — Neimk į galvą! Apsiramins seniai, tegu prižiūri 
 savo vaikus namie, — kalbėjo vicepirmininkas Vitas.

Buvo surengtas pasišokimas, kuris praėjo labai šau
niai. Jaunimas smagiai praleido naktį, gerai užkando, pa
dainavo, komiteto pirmininkas Algirdas išdrožė prakalbą, 
kurioje pareiškė, kad Lietuva žiūri į juos ir kol jie ne- 

• grįš, tėvynė tegu nė nebando atsistoti ant kojų. Baliuje 
kandį rasti. Šičia kas norėjo už
kandžio sėdo prie stalo ir mais- 
tą-gavo iš patarnautojos rankų. - 
Šičia galėjai pasirinkti bet ką. 
kas išvirta ir skanu. Jei nori; 
“linksmybės lašų”, ir tie čia pat 
pilstomi. |

Bet ne tame — ne lašuose šau- 
nnmas, Maiki, ale žmonėse. 
Žmonės, visokių tikėjimų, viso-

—Bet tuomet reikės visus kviesti... — pastebėjo

>

I

dėjęs svetimos valstybės diplo- ant žoIyno pris;statė Kauno ka-
matui neleistina, netoleruotiną 
ir pavojingą žaidimą, net skųs- 
damas vieną vokiečių Įstaigą 
prieš kitą. Tokioms sąlygoms 
esant, Škirpa negalįs būti išleis-

ro lauke- kemandantui gen. von 
Komendantas pasisakė,1 Pohl.

kad su laikinąja vyriausybe jis 
negalįs kalbėtis;
tinis reikalas,

— Tėve, kaip tau patiko Nau- . kytesni. Nulenkėm galvas ir ty- 
jienų piknikas aną šeštadienį, 
liepos mėn. 28 d.?

— Maiki, gerai, kad tu pa
klausei,’ nes aš ketinau tavęs 
klaustš—Vaikeiį piknikas-btrvo-Į muose krepšiuose, kad-sau už^ 
šaunus! ? . ' !

— Ką Tėvas turi mintyje sa- 
kydamas“šaunus”? Mano klau
simas yra: ar patiko?

— Taip, Maiki, aš ir atsakau:
šaunus”, kas reiškia daugiau 

negu patinkamas. Būdamas šau
nus, nė negalėjo nepatikti. Tų, 
IMalki, supranti,—tik—nori—mane- 
kamantinėti.

— Gerai, Tėve, prie šaunumo 
pridek smulkmenų, tada aš aiš
kiai i suprasiu įtąyo mintį apie 
šaunumą.

— Tegul bus tavo valia, Mai- 
ki... Toks šaunus piknikas bu- 
vo”‘pirmas mano amžiuje! Bos*

lėjom.
Šičia, vaikeli, piknikas buvo 

šaunus. Šičia nereikėjo geguži- 
niauti, tai yra graibyti sveti- ~ - - - v *

u.

tone, kur vedu susipažinov ir 
susidraugavov, tokių piknikų 
nebuvo. Ten nė'tokios patrauk- 
lios vietos nebuvo. Ten--mažus 
piknikėlius rengdavo pas vieną 
kurį-ūkininką—priemiestyje^ar- 
miesto parkutyje. Piknikąutojai 
atvykdavo su krepšiais, maisto 
ir graibydavo' po krepšius, už
kandžio ieškodami. Tai buvo 
pirk tn thp niek — piknikas. Vė- 
liau tremtiniai tą lietuvių pik
niką, išbroki jo — įvedę “gegu
žinę” 
“gegužiniauti”, reiškia: graibyti 
svetimuose lizduose, ieškodami 
maisto. Gegužiniavimas nė kiek 
nebuvo lietuviškesnis už pikni- 
kavimą, bet aniškis — imtas iš 
savoj o žodyno. Anuo laiku trem* 
tiniai buvo nusistatę prieš visa 
tai, kas amerikietiškai lietuviš
ka. Mes, žinomą, neprotesta- 
vom, nes anie nudavė esą mo-

susidraugavov, tokių piknikų

vietoje piknikauti, ėmė

nebuvo nė vieno senio ir dėl to mergaitės ir berniukai ga- 
lėjo ramiai paflirtuotų nebijodami, kad ant rytojaus kiltų 
nepageidaujamos kalbos.-Tiesa, dėl sauso—davinio sek- 
vestravimo atsirado nepatenkintų, kurie grasino net ka- 
rine policija.---------------------- —• —; . .... ■

— Šubertas! — pareiškė posėdyje komiteto pirmi
ninkas Algis, atsakydamas į senių protestus.
r j— Šukos! — tarė kolegė Birutė 

kių pakraipų suvažiuoja ir bro-1 met negali būti geras.
lauja, kaip broliai ir seserys.

O vieta šičia tokia jauki. Pie
va gražial UžIaikoma, piktžolės 
išrautos, • medžiai dailiai apge~ 
nėti; o stalu ir krėslų didžiau- 
sias pasirinkimas! - Stalai, ku
riems pavėsio neduoda medžiai, 
aprūpinti--- dideliais--- —ambre-
lais”. Pavėsio visiems gana. O 
kas nori pasikaitinti saulėkaito
je — ir saulės gana. f

----Žiūrint jš-tolo-ir iš_arti. ma-1 
tai, kad žmonės šičia kits kitam 
lygūs. Čia senas Juozapas šmots 
juokauja ir diskutuoja-Jietuvįš- 
kojo gyvenimo problemas su 
jauna Birute Kemežaite. toliau 
major Burns kalbasi su Damb
rausku apie amerikiečių prana
šumą aviacijoje, kitur. dailinin
kas M. Šileikis su kitu ponu kal
basi apie meną; dar kitur kita 
grupė apkalba kitokius reika
lus. Šičia niekas nenuobodžiau
ja ir nesibaria.

- -ar ne?——------ -
---- — Taip,~Tėve,-gražu. Kai tu 

pasakei, dabar ir aš sutinku 
kad Naujienų piknikas iš tiesų 
buvo šaunus.

1

Visiems niekuo-
> ■ - v

— Duosim į skudurus visiems, kurie kėlia balsą prieš 
komitetą! — pastebėjo sekretorius Vika. — Svarbu, kad 
gražiai praleidom laiką.

— Na, dabar, bachūrai, būkim rimti, — pradėjo, pir- 
mininkas_Algis,’ — 'cia“yTarnautas raštas iš Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus.

*— Kieno pasirašytas?

t
i .

Gražu, Maiki,

i

I.

i

tote, mane' automobilio

MAGARYČIOS

mano 
iš jų

nas i
rioje uš buvatL gycidmąs,' juos
apgavo. Medicare.,^ padėkodama
už tokį niah^t^į^hęšin1?, tuoj
atsiuntė—maii^pO|įi^tęakymąA^dytojai> pastebės^-kad-pensinin- 
“Jei visi ;
akylus,__tai

ž tokį mąn^_p£Sh^šimą, tuoj

peaisi^iWlii ■ butų toki
goMsubiiifeains gy- 

dytojai (greetify doetdrs) nedrį
stų juos apvogti”

Pabuvojęs kelis .mėnesius na- teisintis, kad jis dar jaučiasi la-

kas jau šiek tiek atsigavo, tai 
ligonis tuoj išgirs jo tokius žo- 
džius: “Tomorrow you go 
home”. O jeigu ligonis mėgins

pasiteiravo kolegė Birutė.
— Kolego Pupsiko, — paaiškino pirmininkas, 

Ko.jjs nori,, pupšikėlis? '— A, tai savas,
— Prašo pervesti-) jo skyrių 1000 markių, —-tarė pir- 

mininkas.

V0LDEMAR1NINKAI VOKIEČIU
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS
Valerijonas Šimkus, Laisvosios Lietuvos redaktorius ir lei-
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• Anglijoje viend kriminali
nio galėūjimo vadovybė suma
nė kaliniams surengti jiratno- 
gą. Sukvietė “garsiausius” rock 
and roll hipius. Kai šie pradėjo 
groti, šokti ir keiktis nėpado^ 
riais žodžiais, lai pd kelių mi
nučių siautėjimo, kaliniai su
grįžo į savo celes.

• Marquette Parko prisie
kęs senbernis ir šeimos reikalų 
žinovas taip pareiškė: “Aš*-no
rėčiau hintyli visas moteris tlan- 
tų gy<Įytojoinis, kad .jos lįėptų 
savd yyraiiLs atidaryti bwną, 
o ne uždaryti ir laikyti uždą- 
rą .

• šefas ai leisdamas iš dar
Ih> sekretorę: “Aš galiu jums 
atleisti, kad darlip metu rašote 
meilės laiškus, bet kuriais su
metimais duodalounan juos pa
sirašyti?” f

> ^kotiiojc viename lalkraš-
? ? 1 - t , f*I1

tai esąs poli- 
netu-

vy- 
Kauno ko

mendantu pulk- J. Bobeliu pa
laikyti santykius
kliūčių. Taip puik. J. Bobelis ir

> ryšininku technikiniam 
Parvykęs

ir tam j
tas i Lietuvą ir su juo iš viso fįs įgaliojiinų. Bet su los v>
dabar nebūsią kalbama Lietu- riausybės paskirtu
ves reikalais. Vokiečiai, esą, ne
norį gadinti santykių sii lietu
viais, bet Škirpos vadovauja

ma Li------- ~ ' -----
linti būti vokiečių pripažinta, ir!reįkalain Parvykęs apsaugos 
kariuomenės vadovybė nekalbė-^ minįsteris gen. St. Raštikis jau 
sianti su ja. luo tarpu mano į galėjo tuos ryšius plėsti ir poli- 
vardas . vokięcių._ kariuomenės itiniais kiausimais tiek su gen.

1 - 1 • w

Todėl mano buvimas Lietuvo-I 
je esąs labai reikalingas. KoL 
politiniai reikalai Lietuvoj pa-. 
aiškėsią, vokiečių karinės val
džios atstovai 'Lietuvoje^galėsiąT

ti Lietuvos pasiuntinybei. Ber-I Pritarti sų_ inanįmi’’_(St^ašLĮ

bentrpG ir norėjo prisistatyti
jis nematė

ietuvos vyriausybė nega-j^ap0jam kaip .minisieris pirminin
kas. Kai audiencijos viltys ne
buvo patenkintos, tą pat dieną 
K. Škirpa parašė laišką Hitle
riui pasiuntė jį_ komandos,

per užsienių reikahj 
Prašė leisti jam

vykti į Lietuvą perimti min. 
pirm.—pareigas. Para-sė—dar—ir—^U-. 
tą raštą užsienių reikalų mini
sterijai, prašydamas leisti veik-

kariuomenės vadovybė nekalbė-!

vardas vokiečių kariuomenės (+ " - - -
vadovybei esąs gerai Žinomas.’ . Pohl, tiek paskiau su įen.

(Justu ir kitais auuštaisiais vo
kiečių karininkais.
------  ----(Bus-daugiau) - -

keliu 
ministeriją.dejas, laužydamas dr. K. Griniaus pasiūlytą amnestiją 

nesipešti tarp savęs, kol nebus išvytas okupantas iš Lie
tuvos ir atstatyta nepriklausomybė, pradėjo smęiztTirTe^ 
bešmeižia Naujienas ir jų redaktorių.
lietuviai pažintų voldemarininkus. ir suprastų jų šmeižimo 
tikslus, spausdiname frontininkų vado~veikusro“J. Bra
zaičio, A. Sūduvio ir kitais vardais, straipsni.

(Tęsinys)
22, prasidėjus daryti Lietuvos vyriausybę. To

kios vyriausybės sudėtį jis . iš 
anksto jau turėjo parųosęšTKai 
birželio 23 Kauno radijo žinia 
pasiekė Berlyną, kad Lietuvoje

Kad Amerikos

(6) Birželio
bai-blogai,_tai .dar teks jam iš-: karui, K.,Škirpa gavo iš Lietumie, vėl 'turėja.u gulti į ligoninę

tik šį kartą pasirinkau jau ar-lgirsti ir priedą: “Here is not 
timesnę- nuo mano gyvenamos 
vietovės — tai švento Kryžiaus 
ligo'riinę, nes pirmoji mane iš
stūmė vos tik apgijusį.

Po nedidelės operacijos, kuri
.• - - - -

nursing 'house”. Tą viską paty
riau ant savo kailio ir drįstu 
tiem piniginiams besočiams tie
siai Į akis pasakyti.

___________ Bet čia tai taip 
truko apie, valandą, ir pabuvęs [vadinamos, “lietuviškos” ligo-

r-ni-
E. Uavanauskc parašą

vos Tautinio Komiteto 
ninko
raštui, kad jam pavedama su-

CONSTIPAIIONtikis, Kovdse dėl Lietuvos II, 
P-)-

To pasikalbėjimo rezultatas:
(10) Birželio 27 tuo pačiu 

lėktuvu iš Berlyno buvo išga- 
benti lietuvių gen. St. Raštikis, 
latvių gen. Dankers ir estų dr.

lyne- Kreipėsi ir Į karinę vado: 
vybę su pranešimu, kad jis nei- 
šleidžiamas į Lietuvą.

(7) Birželio 25 Į visas tas K. 
Škirpos pastangas atėjo atsaky
mas — jis buvo .pakviestas’ į 
saugumą, ir saugumo valdinin
kas dr. Legat painformavo, 

įvyko sukilimas ir paskelbta lai-‘kad K. Škirpai skiriamas namų 
kinojl—vyriausybė, K. Škirpa 
vėl buvo priimtas von Grund- 

herr.—----------- ---------------------
Pastarasis pareiškė nepasi

tenkinimą ir susijaudinimą, 
kad-paskelbta^-vyriausybė^-škir^ 
pa tada prašėsi audiencijas pas 
užsieniu reikalu nun. von. Rib- 

___________________ ______________________ G... -  _________________________ ’

(N. Red.) 0^^^avęiiring$8^nt
i 7;i’ciįtHKįS
Doctors -ind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight. Don’t let irregularity or 
-constipation- -become ...a problem, 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed. 
Chocolated Tablets
or Unflavorec Piils. EX-LAX

Mae- Jie persiskyrė nuo Kara
liaučiaus, ir gen. Raštikis bu
vo atlydėtas į Kauną dr. Gref-

areštas ——- toks- esąs užsienių 
reikalų ministerijos patvarky-.
-mas;------ ---------------- ------- ----- r

K. Škirpą izoliavus, reicho 
valdžia mėgino Lietuvos reika- 
lu veikti per kitus asmenis lie- 
tuvius. Būtent:
—(8) Birželio dar 24 dieną., iš- 
vyko i Kauną dr. Pranas Ger
mantas - Meškauskas, kaip sa
kėsi, organizuoti nacionalsocia
listų partijos Lietuvoje, paves- 
damas savo pavaduotojui Ber
lyne V. Alantui pakviesti į tą

—i
• (9) Birželio 26 saugumo pa-

jų sąskaitos. Vienas, toj ligo
ninėje dirbantis gydytojas, už 
nedaugiau kaip dešimts minu- 
čių~patarnavimą — apmarinant 
operuojamą kūno dalį, atsiun-

, “lietuviškos” 
jojė^sėšia’s“ dienas, vėl buvau is-Į ninės pusė. Antroji pcj£ė j^u 
prašytas, nirs jaučiausi dar tik- k----
ru ligoniu. T-7 mu, bet ir suktynėmrsj^.r pati Į te pensininkui $255.UO sąskai-

ši-ligoninė atrodė daug.~ge.-_ ligoninė tai praktikupjjų įrody-’

kvepia netik pinigini^ gobšu- ir JAY DRUGS VAISTINE
-------- 2759-WŲ71st St, Chicago, -Ht— —
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
____ . DUMYNA1 • 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

’ tą. Medicare tą jo sąskaitą nu- 
mų neturiu, bet kai-kurie jojeĮ vertino ir pensininkui prisiun- 
dirbentieji gydytojai — taip! tė tik $138.00. Ta suma tuoj 
Ir štai tokie-jų-pasipinigavimo* buvo-pasiųsta jau minėtam gy- 
išradimai. t

Po netikėtos nelaimės — par-'ninko privačios apdraudos 
griuvęs

riau už pirmąją; ir jos gydytoV. 
jų tarpe yra nemažas skaičius 
ir lietuvių gydytojų.- Pačios -li
goninės vidinė išvaizda ir pa
tarnavimas buvo žymiai geres
nis, kaip~ pirmoj e ligoitinėjer 
Bet čia tvarka irgi visai kito- 
kia. Nei- vienas šios ligoninės 
gydytojas- nepriima Medicare 
čekių. Tuos čekius tiesiai nu
kreipia pačiam ligoniui, o li
gonis gauna.. piJną. gydytijo sąs-

dytojui ir kartu pridėta pensi- 
an- 

ir stipriai" susižeidęs keta“ (claim) nesumokėtos-§ū- 
vienas pensininkas atsidūrė Ho-rmo's skirtumuį gauti.čia tam 

, dingtelėjo

KNOW YOUR HEART
— Pritariam, suriko komitetas. — Raudoną Kryžių 

reikia remti.—
— Iššluostė kasą ir Pinigus atidavė kolegai Pupsikui.
Taip jaunimas valdė mūsų koloniją apie pusantro mė

nesio. Valgykloje pradėjo duoti tiktai vandenį su griež
čiais, o kai liaudis pareikalavo rūkalų, tai buvo pasiūlyta 
rinkti nuo gatvės nuorūkas. Juk laiko visi turį pakan
kamai. Pakietėliai buvo visiškai nutraukti, nes komitetui 
ir šiaip jau nesą laiko Į kiną nueiti. Keletas kolonijos 
marių-mirė-badu-irJvomitjetuLrjeikėįoJškišusJiežu-VįJ^s- 
tyti j laidojimo biurą, ruoštis prakalboms, ■ nudžiauti iš 
sodininkystės gėlių. . —

Mūsų kolonija kentė vieną mėnesį,, bet jam pasibai
gus, trūko kantrybės votis ir nuvertė jaunimo valdžią. 
Naujasis komitetas, tikrindamas jaunuolių siautėjimo pa
darinius, kasoje ničnieko nerado, net gi guziko, ar kokio 
raštelio, kuris, parodytų, kur išbėgo pinigai. •- -•

— Prašė, tai kaip gi neduosi, — aiškino nuverstasis 
pirmininkas Algis.'

— Reikėjo Pakvituoti! . 7 . - . ,
— Bet Raudonas kryžius prašė pinigų, o ne kvito!

— supyko Algis. ■ - - ■
Be to, surasti neaiškūs pėdsakai benzino, kurį komi

tetas gaudavo dykai, o kažkas vis tiek sumokėdavo spe-

ly- Cross Hospital, kur buvo {^gydyto j ui, matyt,
padaryta sunki operacija. Vos j mintis dar daugia pasipinigau-
spėjus grįžti namo- iš-tos šven-jti. Jis tą anketą tuoj užpildė, 
tuoju kryžiumi pasivadinusios tik žinoma ne $117.00, bet vi- 
ligoninės, tuoj užplūdo gydyto-

K For your headache get

HELP ¥OUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

akciją ir gen. SL -Raštikį.._
i’

$10.00

$10.00

____$10.00

sai sąskaitai — 255.00, ir ją ga
vo. Privačiai apdraudai pain
formavus apdraustąjį apie jo 
sąskaitos apmokėjimą, ir man 
pastebėjus tą gydytojo' sukty
bę, tuoj telefonu susijungiau 
"šū Chikagos priemiestyje jo 
esamu privačiu ofisu ir isskvie- 
tęs patį gydytoją aiškiai išdės
čiau jo piniginį gobšumą (tie
siai sakant — suktybę).

(Bus daugiau)

I
extra strength and safety, too.

Į Anacis® has extra strength, by a panel of experts, used 
More streagth than any reg- directed. But Anacin gives you

į ular hsadashg tablet. And more pain reliever than any 
Anacin ecsnbmes that strength regular strength headache 

with safety. < tablet. Gives you safety you
Lie all leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. j
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.
t------------------ d
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

skelbimas:tilpci toks 
“Ckininkas, 38: metų, nori su
sipažinti su simpatiška, ne dau
giau kaip 35 metų moterimi, 
kuri tūri traktorių- Kartu su 
laišku prašau atsiųsti trakto
riaus foto nuotrauką”.

Ū Senovės graikų filosofas 
Sokratas, žingsniuodamas pro 
smuklę, pamatė iš jos išeinan
tį savo mokinį, šis, pastebėjęs 
mokytoją, norėjo grįžti atgal. 
Sokratas jį sustabdė ir sakė: 
“Išeik, vaikeli, išeik. Geriau iš 
jos išeiti, negu įeiti” . . .

• Viename JAV laikraštyje 
buvo išpausdintas toks skelbi
mas: “Reikalinga sekretorė, ku
ri protauja kaip vyras, elgiasi, 
kaip leidi ir dirba kaip arklys”.;

• Pabaigai dujame porą 
po'smų iš 1!?28 m. A. Vanagai- 
-io le dinėlio “Vanago Snapas”:

Pro tamsiai žalius lapus, 
Matau — suodinas dangus. 
Spindi žvaigždės, mirkčioja' 
Ir mėnulis tūpčioja.

tyje

Vj

šilta vasaros naktis, 
Kviečia visus ilsėtis.
Tik jauniems, tai nemiga —
Serga jie meilės liga . . .

k- ‘Don Piktas
USA ' U A *» * e*

!

a
SOME CHICAGO MOTOR CLUB ~nPS OH

txpįessiMyDHv/ff&
z*, l-r* IK! DP-’^i/rT-KIDON'T CUT IN BETWEEN CARS^i 

THAT ARE ALLOWING- SAFE | 
FOLLOWING DISTANCES,-*

MIS

■>

kuliacinę kainą. Pradėtas, bet nebaigtas pirkti automo
bilis. Vieno badu mirusio tautiečio testamentas, kuriame 
prašoma jį palaidoti ant Šešupės kranto ir už tai komi
tetui perveda savo palaikus. Be to, Prtokolų papkėje su
rastas meilės laiškelis, kuris taip baigiamas: “Bučiuoja A _ • 1 • • A • • . ♦ » 1 • • » «tave aistringai Algis, komiteto pirmininkas*’. t , 

Kai naujai išrinktasis komitetas nuėjo prisistatyti
okupacinei valdžiai, komendantas Patraukė pečiais:

— Ką, tai ir jūs, lietuviai, turit savo komitetą ? Ne-
žinojau... - / - .

Ir nuo to laiko mūsų kolonija jaunimui kelio jau nfebe-
davė. Bent jau valdžioje. v <

(Iš knygos “Ir vis dėlto — juokinjes!?, 
br. P. A. V. šulaičių leidinio) ",

; (Pabaiga)
■' ■» — " 1 * " 1 • — ■» ■ i- n. ] iaIbmBMkAbvM
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yCX/LL RUN WTO TROUBLE- 
THERE'S A SUDPEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING- TOO CLOSEU/.

_ I I //.

IP YOU DRIVE AT THE i 
SPEED STXy * J

THE RĮGATT LANE. 
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir Intynrfn nuutykli

įpraŠTaud. paimti Iš gyvenimo. Lengva* rtihua. gyva kalba. Tedai išleista 
150 pal. Kaina S2J0. , :

Dr. Juant B- Kaoėlvt, HISTORY OF LITHUANIA. Lietovoe iatorlJo 
antranki nno pat lenuJu amžių Iki pokario setu. Vidutinio formato. 14.' 
•wL. kainuoji 0.00.

Dr. Juani B. Končiui, VYTAUTAS THf GREAT, teoriniai DIJK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valatynea ir jo« snmynu L.torljj 
211 pal. Kaina S3.00. Kletala riršeliala S4.0u.

Daugunu taiTPJ tinkamo# dovanot ivalriomla progomla. Jai b
j 

ointgine perlaida

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lieturoa vaLnyoei ir )o< mmytiQ uUorlji

kitai knygir galinu lilgytl t trilaukiu* 1 Naujienai irb« įtruntua čeki ai

NAUJIENOS
H&lvtarf StrwC Ckifr

i ?
f

I

>

I
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DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-

JO, VISUOMENtS VEIKtJG IR RAiYTOJO ATSIMIHlMUt 
t>- A. J. — MINTYS IR DARBAI. 23P p<L, UeČlABČiUf 1908

rūpUiLma._______________- _______ ___________________
3r. A, J. Gu»«*n — DANTYS, Jtj prieUfirt. cveikats tr 

KleUiis rtrkelitla, rietoje M.00 d«b*r tik __
MinkitAlf ririellalf tik _________________________ —

O. A. J. — AUKŠTA KULTO RA — ŽIAURŪS tMONtS.
S*(lonėf po Knrom Jspūdtl*!. Dabar tik  

i taip pat trfcrlokyH ček| arba

NAUJIEM O S,
17Sf 5*. HAJLSTKD 8TW CHICAGO, ILL. WMt

meto (vyteliu. Jtblorukic ir lutoraičio jaunu dienu ir mu!
SAN

U.M 
I

įgases*

i
I

/

l. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVŲ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

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

Minkšti viršeliai

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri p^ito iilaidom^

i

b

■■■■■1^: v- ■

MĄuJiiMo*. c mica ♦o” A Al< Y^ednesday^ August g, l$2i



&
♦ « m U m **

x>: gS

;¥x4;x-SSv'

WjK-.y. v«

i.
M

t

■

kJ

i

11

šuo ir jo šeimininkė pateko į laikraščius, nes abu 
sugebėjo gražiai pozuoti.

i[ MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėst« RIMAS NERIMAVIMUS

didelio vyro, kuris turėjo pasi
statęs didelį bokalą alaus.

Staiga tas vyras susipylė į
- . ■ «gerklė visą alų, smagiai apsi

suko, nuėjo iki židinio, siena 
nužirgčiojo iki lubų, nužingsnia
vo lubomis iki priešingos sienos 

Į ir išėjo.
I Tas atsitiktinis gėrėjas limp-
telėjo už alkūnės barininką.

— - Ar matei? — paklausė jis.
— Taip, mačiau, - 

barininkas.
gus: niekada išeidamas nepasa
ko labąnakt!

i

Pasikalbėjimas 
naikio 
su Tėvu i

atsakė
Keistokas žmo-

PULGIS ANDRIUŠIS, DP

JAUNIMUI KELIĄ!
(Tęsinys)

Delegatai, nieko neatsakę, prasistūmė j komiteto kam-
bari ir užsirakino. Minios triukšmas rūgo kaip Bambergo 
samagono broga, kol pagaliau rinkikai pradėjo versti 
duris.

— Referuokit! — šaukė tamsi liaudis.
Išėjo Algis visas paraudęs, užriko:

Ka užsieniečiai mato komunisti 
niuose kraštuose

Nesusipratimas

. Su senuoju klebonu visi bu- 
ivo susigyvenę. Jis ir pamaldose 
nerodė išradingumo, neieškojo 
naujovių, ir žmonės tuo buvo 
patenkinti. Naujais su visokio
mis naujovėmis daugeliui tuoj 
įsipyko, ir būvu jaučiamas įtem
pimas tarp parapijiečių ir ku
nigo.

O tą dieną vieną parapijietį 
atsekė šuo- Kai kunigas užvedė 
giesiną ir visi choru pradėjo 
pritarti jam, tai ir šuo tuoj pra
dėjo sįaugti.-.Dėl to kelis kartus 
teko : p;ertraukti giesmę. Paga
liau:'kunigas nebęšikentęs tarė:

—; Kodėl tu neišvedi iš bažny
čios sąyp šuns ?
— O. kodėl aš turiu išvesti jį?

— atsakė piktas parapijietis. 
—- Tu viską čia pradedi!

— Būkit šalti! Viskas daroma, komendantas labai 
malonus ’

Minia šiaip taip išsiskirstė, o komitetas išėjo į kiną
išsiblaškyti po sunkios darbo dienos. Be to, vicepirminin-

Politinio ir ekonominio rea
lizmo mėnraštis^ “Speak L’p” 
liepos_ numerį pradeda šiuo su turisto viza. Turistams mes
straipsniu ir pačioje pradžioje 
duoda šį anekdotą:_______

Visi biurokratai padaro klai
dų, jų padarė ir dangus. Atsi
tiko- taip, kad Stalinas pc savo 
mirties pateko j dangų, bet jis nuoją metams $7.50, atskiras 
jo nemėgo. Jam nebuvo jokio 
malonumo mylėti savo artimą, 
garbinti Dieva ir 
giesmes. Jis atėjo pas šv. Pet-

—rąrtr jam sakė:
— Ar jūs neturite kitos vie

tos. kurioje aš galėčiau praleis
ti amžinybę?”

-— Taip, mes turime. Ta vie- 
—-4a vadinasi pragaras,- 

jam šv. Petras.
— Ar aš galėčiau jį pamaty- 

—tiT^————" ' • " :
. — žinoma. Imk šią turisto 
vizą.

Stalinas su turisto viza nuė
jo į pragarą ir jį .pamėgo._Ten_. 

visi kalbėjo 
apie politiką, ^vairias intrygas, 
buvo merginų ir vaidinimų. 
Stalinas grįžo Į dangų pas šv. 
Petrą ir jam sakė:

Aš norėčiau praleisti sa
vo amžinybę pragare.

— Jūsų valia, po'nas.

ralių.
— Vakar tu“Iankeisi pragare I

suruošiame vaidinimus. Jūs da
bar gyvenate nuolatinių gyven- 
tojų gyvenimu, — paaiškino 
jam. velnias.

(Speak .Up nr. 7, 24 psl., kai-

giedoti jam

atsakė

buvo išgertuvės.

merginu ir

sakė
jam šv; Petras — štai jūsų nuo-

nr. 75c. Adresas: SPEAK UP, 
P.O. Box 272 Station “B”,-To
ronto, Ont., Canada, M5T.2W2).

S. Pašilytė

šaltakraujiškumas

Anglų rašytojas Oscar Wilde 
karta pasakojęs tokią istoriją: 
h; t : \ v,

Gali netikti

Anglijos karalius Henrikas 
Vili kartą paprašė žinomąjį fi
losofą Tomą Morą, kad šis jo 
vardu įteiktų Prancūzijos ka
raliui Pranciškui I notą. Nota 
buvo labai ~ aštraus tono, ir. To~ 
mas Moras suabejojo: .

— .Šviesiausias! pone, bijausi, 
jog, perskaitęs tokią Įžeidžian
čia nota, žinomas savo nesusi- 
"vaiavijiPranciškus
čiausiai įsakys nukirsti 
gaivą--------------- —

— Jeigu jis išdrįstų ką nors 
panašaus padaryti — įsakysiu 
nukirsti galvas visiems prancū
zams, gyvenantiems Londone.

— Šitai mane maloniai jaudi
na, šviesiausias pdne, — atsa
kė nusilenkdamas filosofas. — 
Tačiau nesu tikras, ar bent vie- 

r na iš tų galvų tiks mano spran
dui-

papras-
man

latinė viza. Stalinas sugrįžo į 
pragarą, bet šį kartą jis btrvcr 
įnirsiąs Į karštos smaloY—kati- 
lą ir badomas su šakėmis. Jis 
protestavo:

— Aš esu ne i°je vieloje. Aš 
noriu eiti į pragarą.

čia ir yra pragaras, — 
aiškinu jam velnias. Bet Stali
nas abejojo:

— Negali būti- Vakar aš ten 
buvau ir mane priėmė kaip ka-

— šaltakraujiškumas yra vie^ 
na didžiausių charakterio ypa- 
tibių. Štai, jums pavyzdys. Žiū
rovų perpildytame teatro—kilo 
gaisras, žmones apėmė panika 
— visi grūdosi prie durų.. Tik 
kažkoks džentelmenas, nepame- 
tęs Įšalto- proto, užšokęs ant kė
dės^ sušuko:
--—— Nusnununkite! Nėra jokio 
pagrindo panikai1 Pavojus pra
ėjo. Grįžkite visi i savo vietas'

Džentelmeno šaltakraujišku
mas pa veikė žmones. Visi nusi
ramino ir grįžo į savu vietas.

Ir visi-sudegė. ___ _
---------------- ------------ ,----2----------------------------------------- ----------- -----------------------------------!------- ---- ------------------- ;-----

Užsitikrinimas

Fantastiškas 
atsitikimas bare

Vieną vakarą Į barą užsuko 
žmogus, 
pro šalį ir dar niekad jame ne
buvo buvęs. Jis užsisakė gerti,

Jauna mergina sulaiko plente 
autdmobiiį ir prašo pavėžėti. 
Vairuotojas jai sako:

— Gerai, bet pirma parodyk 
dešiniosios rankos delną-

Mergina parodė delną. Vai
ruoto jas—atidžiai jrasižiūrėjcf - į- 
dęlncrlini jasir pagaliau—sako:

— Gyvenimo linija ilga. Gali 
sėsti.

Pradėjus 
klausia:

-z ^Kui jums reikėjo tikrin
tis Anšno gyvenimo liniją del
ne?
--s„

ir gėrė,, stovėdamas netoli ne- Stabdžiai visiškai neveikia , .

važiuoti, mergina

kuris ėjo atsitiktinai

žfel
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sumarum — ligoninė ir

Indianos koposeM. Šileikis

Sv- Kru
na

gydy-l pasielgti,

JUQZAS ŽEMAITIS

Ką išdirbinė ja kai kurie gydytojai 
su pensininkais ir jų Medicare

(Tęsinys)

Ir štai kas pasirodė: suma kaitą. Jie turi pilną teisę taip 
nes Medicare jiems 

tojai — pareikalavo iš mano!tai daryti leidžia. Žinoma, jie

reigūnas Kunnies susirado gen. fes. 1 ik Kaune gen. St. Rtšti- 
Raštikį- pas K. Škirpą bute ir kis konkrečiai patyrė tikrą Lie-

. . . a_____ _ ___ : ___ *1nusigabeno pas ir. Greffe, bu- tuvos padėtį ir vokiečių jam 
vusį Rytprūsių gestapo virsi- planuojamą rolę. Ir j

ir dr. P. B. Kleistą. Rib- laikinosios 
bentropo biuro rytų reikalų re- galutinai : 
feren'ą. Iš pasikalbėjimo su jais ėiai 
gen. Si. Raštikis patyrė:

nlnką,
ir kiti 

vyriausybės nariai 
įsitikino, 
ansisprer
neprik! jusomybę,

ked vokie
te ignoruoti 

ntr
yra 

Lietuvos
“Vokiečiai buvo supykę, kad šalinti vyriausybę ir ją pakeis 

Škirpa, nesusitajęs su jų cen- ti 
trinesnis pelitinėmis instanci-J (ve.'traucnsmannai 
jomis, i<» vHdovauia"! c.

i
patikėtiniais

• I 
*'/ •

Karinė vadovybė ir Lietu-

sava* skirt is
pelitinėmis 

įsakęs io vadovauja-ltuo leidimu ir mielai naudoja
si, būdami tikri, kad Medicare 
jų milžiniškų sąskaitų teapmo- 
kės vos trečdalį. Tuo gobšumu 
ypatingai pasižymi 
žiaus ligoninės gydytojai, 
žinoma, ir ten priklausą lietu
viai gydytojai, šiandieną lietu
viui pensininkui papulti į šią 
minėtą ligoninę nėra jau taip 
lengva, nes, tiek ligoninė, tiek 
ir gydytojai, primiausia yra su
sirūpinę ar pensininkas bus pa
jėgus padengti jų dangun lipan
čių sąskaitų skirtumus, kurių 
nei Medicare, nei Hospital drau
dimai nepadengia. Be to, pagal 
visokius Social Security nuo
status, pensininkas neturi tei
sės perilgai sirgti. Jei pensinin
kai daug kur gauna visokių 
nuolaidų ir palengvinimų, lai iš 
ligoninių ir-gydytojų jie_.ta nie
kad negauna. Kai pensininkas! 
įžengia į ligoninės coridorių ar 
Į gydytojo ofisą, jis turi palikti 

--už—durų—visas viltis, kad—ten 
ras savo senatvei bent kokią 
nuolaidą ar užuojautą. Kai gy-

apdraudų daugiau kaip 12,030 
dolerių. Visos mano trys ap
draudos sumokėjo tik 10,000 do
lerių, o likutis užgulė ant ma
na pečių.

Man atrodo, kad šiomis su
momis aš čia nieko nenustebi
nau, nes tą ligoninių ir gydyto
jų, tiesiog akiplėšišką lupikavi
mą, žino visi gana puikiai, ku
rie per tų godžiai ištroškusių 
pasipinigauti rankas praėjo, čia 
svarbu kita medalio pusė, ku
rią gal nedaug Kas ir žino.

Vienas tos ligoninės gydyto
jas, kuriam už atliktą man pa
tarnavimą pati ligoninė apmo
kėjo ir tą mokestį gavo atgal iš 
mano Medical apdraudds, suži
nojęs mano apdraudų nume
rius, iš jų išreikalavo antru 
kart apmokėjimą.

Tą suktybę pastebėjęs, tuo
jau parašiau; Medicare laišką 
ir aiškiai nurodžiau, kaip vie

tos ligonūlgs gydytojas, kū

H)

iniein Lietuvių Aktyvistų Fron- va: bejėgės simpatijos L etuvai. 
vyriausybės

(J., Šlepetys, V. Landsbergis- 
Žemkalns,

to nariam Lietuvoje paskelbti 
!Lietuvos vyriausybę su juo pa
čiu prieky . . . Esą ponas Škir
pa, užuot draugiškai ir geruo
ju kalbėjęsis su vokiečiais, pra-

Laik. atstovai

Prapuolenis, Z. 
Ivinskis ir St. Lūšys) birželio 
25 d. rytą prie Kauno rotušės

L.
kas kolega Vitas buvo paskyręs pasimatymą su Maryte.

— Chebra, — kitą dieną posėdyje pradėjo sekretorius, 
— suruoškim šeštadienį baljušką.

Komitetas vienbalsiai pritarė sumanymui. -
— Bet kaip darysim su užkandom? — suabejojo ko

legė Birutė.
— Nebūk čiudna! — tarė sekretorius Vika. — Atim- 

jsim valgytojams vienos dienos sausą davinį!
. ; —Bet tuomet reikės visus kviesti... — pastebėjo 

Ai Birutėlė.
i — Neimk į galvą! Apsiramins seniai, tegu prižiūri 
 savo vaikus namie, — kalbėjo vicepirmininkas Vitas.

Buvo surengtas pasišokimas, kuris praėjo labai šau
niai. Jaunimas smagiai praleido naktį, gerai užkando, pa
dainavo, komiteto pirmininkas Algirdas išdrožė prakalbą, 
kurioje pareiškė, kad Lietuva žiūri į juos ir kol jie ne- 

• grįš, tėvynė tegu nė nebando atsistoti ant kojų. Baliuje 
kandį rasti. Šičia kas norėjo už
kandžio sėdo prie stalo ir mais- 
tą-gavo iš patarnautojos rankų. - 
Šičia galėjai pasirinkti bet ką. 
kas išvirta ir skanu. Jei nori; 
“linksmybės lašų”, ir tie čia pat 
pilstomi. |

Bet ne tame — ne lašuose šau- 
nnmas, Maiki, ale žmonėse. 
Žmonės, visokių tikėjimų, viso-

—Bet tuomet reikės visus kviesti... — pastebėjo

>

I

dėjęs svetimos valstybės diplo- ant žoIyno pris;statė Kauno ka-
matui neleistina, netoleruotiną 
ir pavojingą žaidimą, net skųs- 
damas vieną vokiečių Įstaigą 
prieš kitą. Tokioms sąlygoms 
esant, Škirpa negalįs būti išleis-

ro lauke- kemandantui gen. von 
Komendantas pasisakė,1 Pohl.

kad su laikinąja vyriausybe jis 
negalįs kalbėtis;
tinis reikalas,

— Tėve, kaip tau patiko Nau- . kytesni. Nulenkėm galvas ir ty- 
jienų piknikas aną šeštadienį, 
liepos mėn. 28 d.?

— Maiki, gerai, kad tu pa
klausei,’ nes aš ketinau tavęs 
klaustš—Vaikeiį piknikas-btrvo-Į muose krepšiuose, kad-sau už^ 
šaunus! ? . ' !

— Ką Tėvas turi mintyje sa- 
kydamas“šaunus”? Mano klau
simas yra: ar patiko?

— Taip, Maiki, aš ir atsakau:
šaunus”, kas reiškia daugiau 

negu patinkamas. Būdamas šau
nus, nė negalėjo nepatikti. Tų, 
IMalki, supranti,—tik—nori—mane- 
kamantinėti.

— Gerai, Tėve, prie šaunumo 
pridek smulkmenų, tada aš aiš
kiai i suprasiu įtąyo mintį apie 
šaunumą.

— Tegul bus tavo valia, Mai- 
ki... Toks šaunus piknikas bu- 
vo”‘pirmas mano amžiuje! Bos*

lėjom.
Šičia, vaikeli, piknikas buvo 

šaunus. Šičia nereikėjo geguži- 
niauti, tai yra graibyti sveti- ~ - - - v *

u.

tone, kur vedu susipažinov ir 
susidraugavov, tokių piknikų 
nebuvo. Ten nė'tokios patrauk- 
lios vietos nebuvo. Ten--mažus 
piknikėlius rengdavo pas vieną 
kurį-ūkininką—priemiestyje^ar- 
miesto parkutyje. Piknikąutojai 
atvykdavo su krepšiais, maisto 
ir graibydavo' po krepšius, už
kandžio ieškodami. Tai buvo 
pirk tn thp niek — piknikas. Vė- 
liau tremtiniai tą lietuvių pik
niką, išbroki jo — įvedę “gegu
žinę” 
“gegužiniauti”, reiškia: graibyti 
svetimuose lizduose, ieškodami 
maisto. Gegužiniavimas nė kiek 
nebuvo lietuviškesnis už pikni- 
kavimą, bet aniškis — imtas iš 
savoj o žodyno. Anuo laiku trem* 
tiniai buvo nusistatę prieš visa 
tai, kas amerikietiškai lietuviš
ka. Mes, žinomą, neprotesta- 
vom, nes anie nudavė esą mo-

susidraugavov, tokių piknikų

vietoje piknikauti, ėmė

nebuvo nė vieno senio ir dėl to mergaitės ir berniukai ga- 
lėjo ramiai paflirtuotų nebijodami, kad ant rytojaus kiltų 
nepageidaujamos kalbos.-Tiesa, dėl sauso—davinio sek- 
vestravimo atsirado nepatenkintų, kurie grasino net ka- 
rine policija.---------------------- —• —; . .... ■

— Šubertas! — pareiškė posėdyje komiteto pirmi
ninkas Algis, atsakydamas į senių protestus.
r j— Šukos! — tarė kolegė Birutė 

kių pakraipų suvažiuoja ir bro-1 met negali būti geras.
lauja, kaip broliai ir seserys.

O vieta šičia tokia jauki. Pie
va gražial UžIaikoma, piktžolės 
išrautos, • medžiai dailiai apge~ 
nėti; o stalu ir krėslų didžiau- 
sias pasirinkimas! - Stalai, ku
riems pavėsio neduoda medžiai, 
aprūpinti--- dideliais--- —ambre-
lais”. Pavėsio visiems gana. O 
kas nori pasikaitinti saulėkaito
je — ir saulės gana. f

----Žiūrint jš-tolo-ir iš_arti. ma-1 
tai, kad žmonės šičia kits kitam 
lygūs. Čia senas Juozapas šmots 
juokauja ir diskutuoja-Jietuvįš- 
kojo gyvenimo problemas su 
jauna Birute Kemežaite. toliau 
major Burns kalbasi su Damb
rausku apie amerikiečių prana
šumą aviacijoje, kitur. dailinin
kas M. Šileikis su kitu ponu kal
basi apie meną; dar kitur kita 
grupė apkalba kitokius reika
lus. Šičia niekas nenuobodžiau
ja ir nesibaria.

- -ar ne?——------ -
---- — Taip,~Tėve,-gražu. Kai tu 

pasakei, dabar ir aš sutinku 
kad Naujienų piknikas iš tiesų 
buvo šaunus.

1

Visiems niekuo-
> ■ - v

— Duosim į skudurus visiems, kurie kėlia balsą prieš 
komitetą! — pastebėjo sekretorius Vika. — Svarbu, kad 
gražiai praleidom laiką.

— Na, dabar, bachūrai, būkim rimti, — pradėjo, pir- 
mininkas_Algis,’ — 'cia“yTarnautas raštas iš Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus.

*— Kieno pasirašytas?

t
i .

Gražu, Maiki,

i

I.

i

tote, mane' automobilio

MAGARYČIOS

mano 
iš jų

nas i
rioje uš buvatL gycidmąs,' juos
apgavo. Medicare.,^ padėkodama
už tokį niah^t^į^hęšin1?, tuoj
atsiuntė—maii^pO|įi^tęakymąA^dytojai> pastebės^-kad-pensinin- 
“Jei visi ;
akylus,__tai

ž tokį mąn^_p£Sh^šimą, tuoj

peaisi^iWlii ■ butų toki
goMsubiiifeains gy- 

dytojai (greetify doetdrs) nedrį
stų juos apvogti”

Pabuvojęs kelis .mėnesius na- teisintis, kad jis dar jaučiasi la-

kas jau šiek tiek atsigavo, tai 
ligonis tuoj išgirs jo tokius žo- 
džius: “Tomorrow you go 
home”. O jeigu ligonis mėgins

pasiteiravo kolegė Birutė.
— Kolego Pupsiko, — paaiškino pirmininkas, 

Ko.jjs nori,, pupšikėlis? '— A, tai savas,
— Prašo pervesti-) jo skyrių 1000 markių, —-tarė pir- 

mininkas.

V0LDEMAR1NINKAI VOKIEČIU
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS
Valerijonas Šimkus, Laisvosios Lietuvos redaktorius ir lei-

IT’S AMAZING!

EUROPE. HftnMTEO
THE MIOOVE AGES 'M

th€« CcwS yEXlOW <Sincf 
IT BEViEveO'iHAT-TUEy visuco 

TtiOG GIVE ^ĮO^Ę !-

U
<Mi

iHč RSHčS O? *
GOAT'S HOOFS... BcxlEDiN 

JO WiN6.-$eRVčD AS P HRlfi

IHO4ES*

WEIGHING 
5-l_8S.VJAS 
CfcOAlN nsarĮ
FgESUO.CBl.Į

2-
Pi

, t

IN iGTjį C64TURV 
ŠPP.I'N L

‘IltH H

• Anglijoje viend kriminali
nio galėūjimo vadovybė suma
nė kaliniams surengti jiratno- 
gą. Sukvietė “garsiausius” rock 
and roll hipius. Kai šie pradėjo 
groti, šokti ir keiktis nėpado^ 
riais žodžiais, lai pd kelių mi
nučių siautėjimo, kaliniai su
grįžo į savo celes.

• Marquette Parko prisie
kęs senbernis ir šeimos reikalų 
žinovas taip pareiškė: “Aš*-no
rėčiau hintyli visas moteris tlan- 
tų gy<Įytojoinis, kad .jos lįėptų 
savd yyraiiLs atidaryti bwną, 
o ne uždaryti ir laikyti uždą- 
rą .

• šefas ai leisdamas iš dar
Ih> sekretorę: “Aš galiu jums 
atleisti, kad darlip metu rašote 
meilės laiškus, bet kuriais su
metimais duodalounan juos pa
sirašyti?” f

> ^kotiiojc viename lalkraš-
? ? 1 - t , f*I1

tai esąs poli- 
netu-

vy- 
Kauno ko

mendantu pulk- J. Bobeliu pa
laikyti santykius
kliūčių. Taip puik. J. Bobelis ir

> ryšininku technikiniam 
Parvykęs

ir tam j
tas i Lietuvą ir su juo iš viso fįs įgaliojiinų. Bet su los v>
dabar nebūsią kalbama Lietu- riausybės paskirtu
ves reikalais. Vokiečiai, esą, ne
norį gadinti santykių sii lietu
viais, bet Škirpos vadovauja

ma Li------- ~ ' -----
linti būti vokiečių pripažinta, ir!reįkalain Parvykęs apsaugos 
kariuomenės vadovybė nekalbė-^ minįsteris gen. St. Raštikis jau 
sianti su ja. luo tarpu mano į galėjo tuos ryšius plėsti ir poli- 
vardas . vokięcių._ kariuomenės itiniais kiausimais tiek su gen.

1 - 1 • w

Todėl mano buvimas Lietuvo-I 
je esąs labai reikalingas. KoL 
politiniai reikalai Lietuvoj pa-. 
aiškėsią, vokiečių karinės val
džios atstovai 'Lietuvoje^galėsiąT

ti Lietuvos pasiuntinybei. Ber-I Pritarti sų_ inanįmi’’_(St^ašLĮ

bentrpG ir norėjo prisistatyti
jis nematė

ietuvos vyriausybė nega-j^ap0jam kaip .minisieris pirminin
kas. Kai audiencijos viltys ne
buvo patenkintos, tą pat dieną 
K. Škirpa parašė laišką Hitle
riui pasiuntė jį_ komandos,

per užsienių reikahj 
Prašė leisti jam

vykti į Lietuvą perimti min. 
pirm.—pareigas. Para-sė—dar—ir—^U-. 
tą raštą užsienių reikalų mini
sterijai, prašydamas leisti veik-

kariuomenės vadovybė nekalbė-!

vardas vokiečių kariuomenės (+ " - - -
vadovybei esąs gerai Žinomas.’ . Pohl, tiek paskiau su įen.

(Justu ir kitais auuštaisiais vo
kiečių karininkais.
------  ----(Bus-daugiau) - -

keliu 
ministeriją.dejas, laužydamas dr. K. Griniaus pasiūlytą amnestiją 

nesipešti tarp savęs, kol nebus išvytas okupantas iš Lie
tuvos ir atstatyta nepriklausomybė, pradėjo smęiztTirTe^ 
bešmeižia Naujienas ir jų redaktorių.
lietuviai pažintų voldemarininkus. ir suprastų jų šmeižimo 
tikslus, spausdiname frontininkų vado~veikusro“J. Bra
zaičio, A. Sūduvio ir kitais vardais, straipsni.

(Tęsinys)
22, prasidėjus daryti Lietuvos vyriausybę. To

kios vyriausybės sudėtį jis . iš 
anksto jau turėjo parųosęšTKai 
birželio 23 Kauno radijo žinia 
pasiekė Berlyną, kad Lietuvoje

Kad Amerikos

(6) Birželio
bai-blogai,_tai .dar teks jam iš-: karui, K.,Škirpa gavo iš Lietumie, vėl 'turėja.u gulti į ligoninę

tik šį kartą pasirinkau jau ar-lgirsti ir priedą: “Here is not 
timesnę- nuo mano gyvenamos 
vietovės — tai švento Kryžiaus 
ligo'riinę, nes pirmoji mane iš
stūmė vos tik apgijusį.

Po nedidelės operacijos, kuri
.• - - - -

nursing 'house”. Tą viską paty
riau ant savo kailio ir drįstu 
tiem piniginiams besočiams tie
siai Į akis pasakyti.

___________ Bet čia tai taip 
truko apie, valandą, ir pabuvęs [vadinamos, “lietuviškos” ligo-

r-ni-
E. Uavanauskc parašą

vos Tautinio Komiteto 
ninko
raštui, kad jam pavedama su-

CONSTIPAIIONtikis, Kovdse dėl Lietuvos II, 
P-)-

To pasikalbėjimo rezultatas:
(10) Birželio 27 tuo pačiu 

lėktuvu iš Berlyno buvo išga- 
benti lietuvių gen. St. Raštikis, 
latvių gen. Dankers ir estų dr.

lyne- Kreipėsi ir Į karinę vado: 
vybę su pranešimu, kad jis nei- 
šleidžiamas į Lietuvą.

(7) Birželio 25 Į visas tas K. 
Škirpos pastangas atėjo atsaky
mas — jis buvo .pakviestas’ į 
saugumą, ir saugumo valdinin
kas dr. Legat painformavo, 

įvyko sukilimas ir paskelbta lai-‘kad K. Škirpai skiriamas namų 
kinojl—vyriausybė, K. Škirpa 
vėl buvo priimtas von Grund- 

herr.—----------- ---------------------
Pastarasis pareiškė nepasi

tenkinimą ir susijaudinimą, 
kad-paskelbta^-vyriausybė^-škir^ 
pa tada prašėsi audiencijas pas 
užsieniu reikalu nun. von. Rib- 

___________________ ______________________ G... -  _________________________ ’

(N. Red.) 0^^^avęiiring$8^nt
i 7;i’ciįtHKįS
Doctors -ind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight. Don’t let irregularity or 
-constipation- -become ...a problem, 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed. 
Chocolated Tablets
or Unflavorec Piils. EX-LAX

Mae- Jie persiskyrė nuo Kara
liaučiaus, ir gen. Raštikis bu
vo atlydėtas į Kauną dr. Gref-

areštas ——- toks- esąs užsienių 
reikalų ministerijos patvarky-.
-mas;------ ---------------- ------- ----- r

K. Škirpą izoliavus, reicho 
valdžia mėgino Lietuvos reika- 
lu veikti per kitus asmenis lie- 
tuvius. Būtent:
—(8) Birželio dar 24 dieną., iš- 
vyko i Kauną dr. Pranas Ger
mantas - Meškauskas, kaip sa
kėsi, organizuoti nacionalsocia
listų partijos Lietuvoje, paves- 
damas savo pavaduotojui Ber
lyne V. Alantui pakviesti į tą

—i
• (9) Birželio 26 saugumo pa-

jų sąskaitos. Vienas, toj ligo
ninėje dirbantis gydytojas, už 
nedaugiau kaip dešimts minu- 
čių~patarnavimą — apmarinant 
operuojamą kūno dalį, atsiun-

, “lietuviškos” 
jojė^sėšia’s“ dienas, vėl buvau is-Į ninės pusė. Antroji pcj£ė j^u 
prašytas, nirs jaučiausi dar tik- k----
ru ligoniu. T-7 mu, bet ir suktynėmrsj^.r pati Į te pensininkui $255.UO sąskai-

ši-ligoninė atrodė daug.~ge.-_ ligoninė tai praktikupjjų įrody-’

kvepia netik pinigini^ gobšu- ir JAY DRUGS VAISTINE
-------- 2759-WŲ71st St, Chicago, -Ht— —
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
____ . DUMYNA1 • 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

’ tą. Medicare tą jo sąskaitą nu- 
mų neturiu, bet kai-kurie jojeĮ vertino ir pensininkui prisiun- 
dirbentieji gydytojai — taip! tė tik $138.00. Ta suma tuoj 
Ir štai tokie-jų-pasipinigavimo* buvo-pasiųsta jau minėtam gy- 
išradimai. t

Po netikėtos nelaimės — par-'ninko privačios apdraudos 
griuvęs

riau už pirmąją; ir jos gydytoV. 
jų tarpe yra nemažas skaičius 
ir lietuvių gydytojų.- Pačios -li
goninės vidinė išvaizda ir pa
tarnavimas buvo žymiai geres
nis, kaip~ pirmoj e ligoitinėjer 
Bet čia tvarka irgi visai kito- 
kia. Nei- vienas šios ligoninės 
gydytojas- nepriima Medicare 
čekių. Tuos čekius tiesiai nu
kreipia pačiam ligoniui, o li
gonis gauna.. piJną. gydytijo sąs-

dytojui ir kartu pridėta pensi- 
an- 

ir stipriai" susižeidęs keta“ (claim) nesumokėtos-§ū- 
vienas pensininkas atsidūrė Ho-rmo's skirtumuį gauti.čia tam 

, dingtelėjo

KNOW YOUR HEART
— Pritariam, suriko komitetas. — Raudoną Kryžių 

reikia remti.—
— Iššluostė kasą ir Pinigus atidavė kolegai Pupsikui.
Taip jaunimas valdė mūsų koloniją apie pusantro mė

nesio. Valgykloje pradėjo duoti tiktai vandenį su griež
čiais, o kai liaudis pareikalavo rūkalų, tai buvo pasiūlyta 
rinkti nuo gatvės nuorūkas. Juk laiko visi turį pakan
kamai. Pakietėliai buvo visiškai nutraukti, nes komitetui 
ir šiaip jau nesą laiko Į kiną nueiti. Keletas kolonijos 
marių-mirė-badu-irJvomitjetuLrjeikėįoJškišusJiežu-VįJ^s- 
tyti j laidojimo biurą, ruoštis prakalboms, ■ nudžiauti iš 
sodininkystės gėlių. . —

Mūsų kolonija kentė vieną mėnesį,, bet jam pasibai
gus, trūko kantrybės votis ir nuvertė jaunimo valdžią. 
Naujasis komitetas, tikrindamas jaunuolių siautėjimo pa
darinius, kasoje ničnieko nerado, net gi guziko, ar kokio 
raštelio, kuris, parodytų, kur išbėgo pinigai. •- -•

— Prašė, tai kaip gi neduosi, — aiškino nuverstasis 
pirmininkas Algis.'

— Reikėjo Pakvituoti! . 7 . - . ,
— Bet Raudonas kryžius prašė pinigų, o ne kvito!

— supyko Algis. ■ - - ■
Be to, surasti neaiškūs pėdsakai benzino, kurį komi

tetas gaudavo dykai, o kažkas vis tiek sumokėdavo spe-

ly- Cross Hospital, kur buvo {^gydyto j ui, matyt,
padaryta sunki operacija. Vos j mintis dar daugia pasipinigau-
spėjus grįžti namo- iš-tos šven-jti. Jis tą anketą tuoj užpildė, 
tuoju kryžiumi pasivadinusios tik žinoma ne $117.00, bet vi- 
ligoninės, tuoj užplūdo gydyto-

K For your headache get

HELP ¥OUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

akciją ir gen. SL -Raštikį.._
i’

$10.00

$10.00

____$10.00

sai sąskaitai — 255.00, ir ją ga
vo. Privačiai apdraudai pain
formavus apdraustąjį apie jo 
sąskaitos apmokėjimą, ir man 
pastebėjus tą gydytojo' sukty
bę, tuoj telefonu susijungiau 
"šū Chikagos priemiestyje jo 
esamu privačiu ofisu ir isskvie- 
tęs patį gydytoją aiškiai išdės
čiau jo piniginį gobšumą (tie
siai sakant — suktybę).

(Bus daugiau)

I
extra strength and safety, too.

Į Anacis® has extra strength, by a panel of experts, used 
More streagth than any reg- directed. But Anacin gives you

į ular hsadashg tablet. And more pain reliever than any 
Anacin ecsnbmes that strength regular strength headache 

with safety. < tablet. Gives you safety you
Lie all leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. j
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.
t------------------ d
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

skelbimas:tilpci toks 
“Ckininkas, 38: metų, nori su
sipažinti su simpatiška, ne dau
giau kaip 35 metų moterimi, 
kuri tūri traktorių- Kartu su 
laišku prašau atsiųsti trakto
riaus foto nuotrauką”.

Ū Senovės graikų filosofas 
Sokratas, žingsniuodamas pro 
smuklę, pamatė iš jos išeinan
tį savo mokinį, šis, pastebėjęs 
mokytoją, norėjo grįžti atgal. 
Sokratas jį sustabdė ir sakė: 
“Išeik, vaikeli, išeik. Geriau iš 
jos išeiti, negu įeiti” . . .

• Viename JAV laikraštyje 
buvo išpausdintas toks skelbi
mas: “Reikalinga sekretorė, ku
ri protauja kaip vyras, elgiasi, 
kaip leidi ir dirba kaip arklys”.;

• Pabaigai dujame porą 
po'smų iš 1!?28 m. A. Vanagai- 
-io le dinėlio “Vanago Snapas”:

Pro tamsiai žalius lapus, 
Matau — suodinas dangus. 
Spindi žvaigždės, mirkčioja' 
Ir mėnulis tūpčioja.

tyje

Vj

šilta vasaros naktis, 
Kviečia visus ilsėtis.
Tik jauniems, tai nemiga —
Serga jie meilės liga . . .

k- ‘Don Piktas
USA ' U A *» * e*

!

a
SOME CHICAGO MOTOR CLUB ~nPS OH

txpįessiMyDHv/ff&
z*, l-r* IK! DP-’^i/rT-KIDON'T CUT IN BETWEEN CARS^i 

THAT ARE ALLOWING- SAFE | 
FOLLOWING DISTANCES,-*

MIS

■>

kuliacinę kainą. Pradėtas, bet nebaigtas pirkti automo
bilis. Vieno badu mirusio tautiečio testamentas, kuriame 
prašoma jį palaidoti ant Šešupės kranto ir už tai komi
tetui perveda savo palaikus. Be to, Prtokolų papkėje su
rastas meilės laiškelis, kuris taip baigiamas: “Bučiuoja A _ • 1 • • A • • . ♦ » 1 • • » «tave aistringai Algis, komiteto pirmininkas*’. t , 

Kai naujai išrinktasis komitetas nuėjo prisistatyti
okupacinei valdžiai, komendantas Patraukė pečiais:

— Ką, tai ir jūs, lietuviai, turit savo komitetą ? Ne-
žinojau... - / - .

Ir nuo to laiko mūsų kolonija jaunimui kelio jau nfebe-
davė. Bent jau valdžioje. v <

(Iš knygos “Ir vis dėlto — juokinjes!?, 
br. P. A. V. šulaičių leidinio) ",

; (Pabaiga)
■' ■» — " 1 * " 1 • — ■» ■ i- n. ] iaIbmBMkAbvM

C — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL Wednesday, August 8, 197$- “

a

į

I

1

yCX/LL RUN WTO TROUBLE- 
THERE'S A SUDPEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING- TOO CLOSEU/.

_ I I //.

IP YOU DRIVE AT THE i 
SPEED STXy * J

THE RĮGATT LANE. 

• ■

W L

S
>■

K

e

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir Intynrfn nuutykli

įpraŠTaud. paimti Iš gyvenimo. Lengva* rtihua. gyva kalba. Tedai išleista 
150 pal. Kaina S2J0. , :

Dr. Juant B- Kaoėlvt, HISTORY OF LITHUANIA. Lietovoe iatorlJo 
antranki nno pat lenuJu amžių Iki pokario setu. Vidutinio formato. 14.' 
•wL. kainuoji 0.00.

Dr. Juani B. Končiui, VYTAUTAS THf GREAT, teoriniai DIJK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valatynea ir jo« snmynu L.torljj 
211 pal. Kaina S3.00. Kletala riršeliala S4.0u.

Daugunu taiTPJ tinkamo# dovanot ivalriomla progomla. Jai b
j 

ointgine perlaida

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lieturoa vaLnyoei ir )o< mmytiQ uUorlji

kitai knygir galinu lilgytl t trilaukiu* 1 Naujienai irb« įtruntua čeki ai

NAUJIENOS
H&lvtarf StrwC Ckifr

i ?
f

I

>

I

4
1

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-

JO, VISUOMENtS VEIKtJG IR RAiYTOJO ATSIMIHlMUt 
t>- A. J. — MINTYS IR DARBAI. 23P p<L, UeČlABČiUf 1908

rūpUiLma._______________- _______ ___________________
3r. A, J. Gu»«*n — DANTYS, Jtj prieUfirt. cveikats tr 

KleUiis rtrkelitla, rietoje M.00 d«b*r tik __
MinkitAlf ririellalf tik _________________________ —

O. A. J. — AUKŠTA KULTO RA — ŽIAURŪS tMONtS.
S*(lonėf po Knrom Jspūdtl*!. Dabar tik  

i taip pat trfcrlokyH ček| arba

NAUJIEM O S,
17Sf 5*. HAJLSTKD 8TW CHICAGO, ILL. WMt

meto (vyteliu. Jtblorukic ir lutoraičio jaunu dienu ir mu!
SAN

U.M 
I

įgases*

i
I

/

l. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVŲ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

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

Minkšti viršeliai

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri p^ito iilaidom^

i

b

■■■■■1^: v- ■
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Nwo trukdžio Birmos < 
Dienraščio rriiBoa:

hieagoje tr priemieačiuoeK 
metams __________ 

pusei metu ___________
Irimą mėnesiams  
vienam mėnesiui 

’a Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
nx months, $10.00 per 3 months. Is 
jther USA localities $30.00 per year, 
>18.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Niojienoe eina kasdien, Itodriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halcted St, Chicago, 
m. aoaoe. Teist 421-8100.

puei sachj ---------— -
trinu mėnefianu __
viecam meneaiui ____

___  $18.00
___  $ 9.00
___  « $.00

Kanadoje:
metams -
pusei metu _______ _
viflūjni mėoaglai ____

___  $83.00
___  $18.00
___  $ 3 JO

Užsieniuose:

pusei metu ... .............
m mėoaMul ____

___  $34.00
___  I1B-00
----- $ 4.00J

iitose JAV rietcac:
metinis______

$18-00 
>10.00 
$ MO

mjo Orderiu kart* « iii#iYy*.

Amerikos Lietuvių Taryba
Antrojo Pasaulinio karo pradžioje Amerikos Lie

tuvių Taryba mokėjo taip greitai ir taip glaudžiai su
jungti visus Amerikos lietuvius, kad dar ir šiandien 
daugelis stebisi, kaip lietuviai pajėgė tą padaryti.

bė_Vokietijos vyriausybę Į savo rankas, o Rusijoje Sta
linas kraštą-valdė po Lenino mirties. Šiem dviem dik
tatoriam pavyko greitai—susitarti pradėti- Antrąjį Pa
saulinį karą.

Vieni Amerikos Lietuvių Tarybos pradžią skaito 
1940-tus metus, kai prezidentas Rooseveltas priėmė ga
na gausią Amerikos lietuvių delegaciją ir padarė jai la
bai viltingus pareiškimus. Prezidentas Roseveltas ųjau- 
žinojo, kad Hitleris su Stalinu pradėjo Antrąjį Pa
saulinį karą, ir kad Lietuva buvo pirmoji to karo auka.

Kiti ALTos pradžią skaito Pittsburgho lietuvių 
konferenciją, kurioje buvo padėti ALTos pagrindai. 
Bet ALTa pradėjo veikti žymiai anksčiau. ALTos pra
džią reikėtų laikyti 1939-tus metus, kai laikraščių re
daktoriai pradėjo rinktis bent kartą į savaitę atsiran

dantiems reikalams aptartu Dažniausiai suvesdavo 
Dr. Pijus Grigaitis, Naujienų redaktorius, ir- Leonar-

dėjo ir Mikas Vaidyla, savaitinės Sandaros re
daktorius. . t

Redaktoriai dar nežinojo apie Ribbentropo ir Mo
lotovo susitarimą, Bet jiems buvo aišku, kad Lietuvai 
gresia didelis pavojus. Lietuvos vyriausybė paskelbė 
neutralumo politiką, bet kiekvinam buvo aišku, kad 
toks neutralumas reikės ginti, o Lietuva neturėjo jėgų 
gintis prieš Sovietų Sąjungą arba nacių Vokietiją. Įsi
veržimas vokiečių karo jėgų į Lenkiją ir sutraukimas 
sovietų kariuomenės Lenkijos pasienin, aiškiai rodė 
apie pavojų Lietuvos nepriklausomybei. Visiems buvo 
aišku, kad lietuviai neutralumo pozicijos neapgins.

lietuviai sutars pačiais svarbiausiais Lietuvos nepri
klausomybės klausimas. Jeigu pačių lietuvių tarpe ne
bus sutarimo, tai apie jokias paramos kalbas negalės 
būti. Amerikos lietuviai žinojo, kaip pralaimėjo ukrai
niečiai, gudai ir rusai, kai prašė Amerikos pagalbos.

Seni Amerikos lietuviai, žinodami Amerikos už
sienio politiką ir praktiką, aiškiai suprato pagrindinius 
dėsnius ir ėmėsi vieningo darbo. To nesupranta vėliau 

'Ameriką pasiekusieji frontininkai. Jiems Lietuvos lai
svės reikalai nieko nereiškia, jeigu jie negali atsistoti 
Amerikos lietuvių priešakin. Nepajėgę suorganizuoti 
visų lietuvių į vieną bendruomenę, jie nori primesti sa
vo valią dideliems lietuvių vienetams. Asmeniškos am
bicijos ir noras pasirodyti jiems yra svarbiau, negu 
darbas atlikti.

Kada Amerikos lietuviai pirmą kartą vyko Į Bal
tuosius Rūmus, laikraščių redaktriai nestojo prieša
kin. Delegacijos narių tarpe buvo teisėjas John Zuriš, 
sandarietis, geras lietuvis, bet silpnas politikas. Jis pa
sigyrė, kad jis, kovodamas dėl vietos demokratų tarpe, 
išsiderėjo teisę kalbėti lietuvių delegacijos vardu. Jis 
pasiėmė privilegiją paskaityti prezidentui Rooseveltui 
paruoštą memorandumą, užsikirto. Pradžioje gyrėsi, 
kad jis visą memorandumą mintinai mokėjo, bet kai 
reikėjo priešaky sėdinčiam prezidentui jį perskaityti, 
tai liežuvis nesisuko, mat, angliški žodžiai sulietuviš- 
kėjo. Prezidentas, matydamas nelemtą 
pats įsimaišė ir padėjo teiėjui baigti 
randumą.

Teisėjo ambicija buvo patenkinta; 
teisėjas, kuris lietuvių vardu skaitė prezidentui tą me- 
morandumą... Ir paskutinis pas prezidentą, jis daugiam 
nevažiavo ir memorandumų neprivalėjo skaityti. Kai 
grįžo lietuviai iš-Washingtono, aptarė visą vizitą, ir 
kiekvienam buvo aišku, ką kuris atstovas gerai padarė 
ir kuris niek nepadarė.

Kas memorandumą paruošė, buvo nustumtas foto
grafijos užpakalin, o kas nieku neprisidėjo, įsiskverbė 
j os-p iešaki n.- B e t tai-tik -pirmą kartą-Amerikoje, Reikia 
dirbti ir mokėti dirbti, kad atsistotum priekin. Kas 
.dirbti nepajėgia, arba kas net nežino, kad nepajėgia, 
tai priešakin nestos.

Frontininkai nori vadovauti Amerikos Lietuviu 
Tarybai. Kad savo tikslo_pasiektų,^tai privalo tapti ta- 
rybs nariais, ir kad ALTos vadovybė juos paskirtų 
toms pareigoms. Ne frontininkų vadovybė, kuri prie- 
-šaki--iškelia -frontininkus,-bet- ALTos.— vadovybė,__ kuri
mato, ką frontininkas ALtai yra padaręs. Jeigu nieko 
nepadarys — tai ne vadovas. Jeigu su kitų organizacijų 
atstovais nemokės susitarti, bet visiems lietuviams 
svarbu nepriklausomybės klausimas, tai iš viso joks 
bendras darba su juo bus neįmanomas. i

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

teisėjo padėtį, 
skaityti memo-

Jis buvo pirmas

Naftos juosta artėja 
prie Teksas

BROWNSVILLE, Teksas. — 
Plati naftos juosta, kylanti Mek
sikos įlankoje, jau nusitiesė 
skersai visą Meksikos. įlanką ir 

■artėja-prie Teksas*valstij os sie
nos. Naftos juosta jau yra tik
tai 8 mylių atstumoje nuo Tek
sas sienos. Jeigu ši juosta ir-to-- 
liau artės, tai ji pakenks visam 
šios srities Amerikos pakraščių 
gyvenimui Pirmoje eilėje, ji iš
troškins gyvūniją ir augmeniją. 
JAV vyriausybė turėtų imtis 

-priemonių apsaugoti -JAV—pa^ 
kraščius nuo pavojingo dvoki
mo ir mirties.

MEKSIKIEČIAI UŽTERŠĖ
PAKRAŠČIUS

Nafta pradėjo veržtis pavir
šiun, kai vėjas ir bangos nuver
tė bokštą, kuris traukė labai rie- 
bią ir gerą naftą iš jūros dugno. 
Jeigu meksikiečiai būtų prižiū
rėję bokštą, sustiprinę susilpnė-

nuvertęs. Vėjui bokštą nuver
tus, meksikiečiai nesiėmė prie
monių naftos prasiveržimui su-

Amerikos Lietuvių-Taryba—yra tikras lietuviškų stabdyti, jie prašė, kacLamerv

vo aišku, kad Amerikos lietuviams reikia padėti Lie- 
_ tuvaų_ bet jiems taip pat buvo aišku, kad jie galės pa-

organizacijų telkinys, kuris susitarė vieningai dirbti 
Lietuvos nepriklausomybei atgauti. -Jeigu kas save sta
to aukščiau visų kitų, jeigu jis Įsivaizduoja, kad jis tu
ri teisę stovėti ant aukštesnės pakopos ir kitiems Įsa
kinėti, tai jis klysta. Savo darbu jis turi įrodyti, kad jis 
ne tik nori, bet ir gali padaryti.

ALTa yra nepriklausoma Amerikos lietuvių orga
nizacija. Ji priklauso toms ■ organizacijoms, kurios ją 
—sudaro,-bet-ji-negali priklausyti kitoms -organizaci- 
-joms;—Jeigu—kas mano, kad—ALTa gali—priklausyti—k-i-- 
toms organizacijoms, arba mano, kad kitos organizaci-

kiečiai sustabdytų, bet atsisakė 
už rizikingą darbą mokėti. Da
bar brangi nafta“ veržiasi į pa
viršių, eina niekais ir žudo gy
vūniją.

Prezidentas Carteris specialiu 
įsakymu turės imtis priemonių 
Amerikos pakraščiam apsaugoti. 
Visiems aišku, kad tai bus bran
gus dalykas, bet reikės imtis 
priemonių naftai praskiesti.

dėti nelaimėn patekusiam kraštui tik Vai tuo metu, jei j°s ALTai Įsakinėti, tai klysta.
— Provokacinis Vietnamo įsi<

veržimas privertė kiniečius pa-

siųsti galingesnį dalinį pasienio 
provokatoriams suvaldyti, bet 
vietnamiečiai nepasimokė.

"Sveikatos Spa" Čikagoje
Policijos slaptas investigato- 

riusr-aprūpintas nario įleidimo^, 
ženklu į labai išskirtiną “svei
katos gerinimo” užeigą Health 
Spa, 29 E. Ohio, rado -išmonin
gai įrengtą prostitucijos namą, 
turintį 1,000 patikimų narių, 
kurie sumoka $25 įstojimo ir 
$100 narystės mokesčių ir pas
kui po $100 už kiekvieną vizitą. 
Bet tris dienas truko, kol “spa”

šydami lavą nukreipti nuo jų_ 
kaimo, kas ir atsitiko — lava 
pasuko į Sambuko pakalnę. Pa-, 
našiai šventasis juos “apsaugo-^ 
jęs” per to ugnikalnio erupciją 
1971 metais .

patikrino ir įsitikino, ar apy
kantas patikimas.

“Seansams” įvairinti, be pros
titučių, dar įrengtos. įvairios 
mašinos ir “lytinė pagalba”, por
nografiniai filmai ir kt. Žurna
luose ta vieta išreklamuota kaip 
“tik malonumų ieškotojams”.

To namo adminisratorius ir 
trys madamos katlinami prosti
tucijos namų laikymu.

Etnos ugniaklnis 
atsibudo

Jau kelinta dieną kaip ugni- 
kalnis Etna Sičilijos sataje, per 
20 metų nieku ypatingu nepasi- 
reiškęs, nuo praeito savaitgalio 
pabudo ir pradėjo mesti iš že
mės gelmių pelenus ir lavą, o 
keturių kaimų ' gyventojus iš* 
gujo iš namų, visą plotą apjuo- 

-dindamas suodžiais. Etnos pa
pėdėse esančių kaimų gyvento
jai turi savo patroną šventą Al
fą. Lavai pradėjus artėti, jie šv. 
Alfo pavėikšlūs ir figūras išne
šę laukan sukabinėjo prie savo 
namelių sienų ir sukėlė į me
džius, sustatė prieš kalną, pra-

_________________ -jf &

Dar perversmas“ Afrikoje^-
Iš Ekvatorinės Afrikos Pran

cūziją pasiekė- žinios, kad EkvaS 
tarinėje Gvinėjoje įvykęs per
versmas, kuriame buvo nuvers
tas “amžinas” prezidentas Fran
cisco Macias Nguema. Pervers
mui, kurį kariuomenė įvykdė be 
_krau j o .praliejimo, vadovavo to- 
krašto apsaugos ministeris pulk. 
Įeit. Teodor Obiang Nguema 
Mbasogo. “Amžinasis” prezi
dentas Mącias suimtas. Tiksle- 
nių žinių negauta, nes vienintelė; 
telefono linija tarp Ispanijos iri 
jos buvusios kolonijos jau eilė 
mėnesių kaip nutraukta.

Siaučia dideli 
miškų gaisrai 

“^WASHINGTON," D7C. — Tri- 
jose miškingose valstijose siau-. 
čia labai dideli gaisrai, nešau
tieji . milijoninius nuostolius. 
Gaisrams- kovoti naudoja lėk-- 
tuvus, naujausias gaisrininkų 
priemones, buldozerius; bet miš- ~
kų gaisru nepajėgia ūžgesyti.į 
Vienur dega 40,000 akrų, kitur 
80,000, o trečioje valstijoje dega 
1,100 akru.

— Nigerijos valdžią paėmė 
kariuomenės pulkininkas Teo
doro N. Meuzero.

— Chomeirii norf ištirti, kas 
leido buvusiam premjerui išva
žiuoti į Prancūziją.

' ANDRIUS RYLIŠKIS

. FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
: • (Tąsa)

Į Aš irgi buvau iššauktas. Pagal sąrašą vyrai 
stojo Į vieną eilę ir greta moterys Į kitą eilę. Įė
jus Į koridorių, moterys eina į kambarį pro pir
mąsias duris, o mus vyrus paveda tolėliau. Vik
riai nusirengiame marškinius. Ima kraują tyri
mui ir tokia pat eile, įėjus į sekantį kambarį, 
duodamas šlapumas. Pagyvenęs, liesas už manęs 
stovįs ukrainietis, prašo jauno vyruko telkštelti 
šiek tiek į jo bonkutę. Vyrukas mielai padaro pa
slaugą. Prašytojas ,gavęs buteliuką Į rankas su 
brangiu skystimu, bando mus tikrinti, kad pas jį 
nieko neišeina:

— Įsivaizduokite, negaliu prie svetimų 
žmonių.

Jo niekas neklauso, tik vienas jaunas juok
darys bando juokauti, sakydamas:

— Jauno vyro šlapumas netinka seniui. Gali 
laboratorija atmesti. — Senis minutę galvoja ir 
čia pat sau nusišypsojęs, nusiramina.

Po kurio laiko mus vyrus pagal sąrašus vėl 
surikiuoj” ir veda peršviesti Į rentgeno kamba
rį. Čia didesr/s tupči»jimas. Iki pusės apsinuogi
nę griežtoje eik įe vienas po kito slenkame prie 
objektyvo. Čia pro stalo kraštą apačia Pro mano

ranką prasėlino vyriškis ir stojo už manęs senio 
vietoje, kuris Pro kojas nušliaužė pirmyn. Vadi
nasi, senis pasiskolino ne tik šlapumą, bet ir 
plaučius.

Išėjus i koridorių, pažįstamas latvis teirau
jasi pas lietuvį laborantą apie vakarykščią plau
čių nuotrauką.

Pas Tamstą rasta didelė skylė plaučiuose, 
— sako laborantas.

— Tai ar būtų galima ją užkimšti bonkos 
kamščiu — klausia latvis.

Abu šypsosi ir linksmais veidais dingsta 
kiekvienas už durų.

Tos dienos likutis nežymiai praslinko mies
to parke. Buvo 1949 m. balandžio mėn. pabaiga. 
Vešli tamsiai žalia žolė dengė parko pieveles.-- 
Medžiai stovėjo pasidabinę gležnais šviesiai-ža- 
liais lapeliais. Oras kvepėjo jaunatviška pavasa
rio gaiva. Sieloje buvo kažkaip ramu ir linksni^

Taip nežymiai praslinko dvi dienos. Paga
liau pusdienyje per garsiakalbį išgirdau savo pa
vardę. Kvietė užeiti pas amerikiečių daktarą į 
kabinetą. Užėjęs, radau amerikietį ir lietuvį dak 
tarus su plaučių nutraukomis rankose. Lietuvis 
daktaras kjuasia;

— Tai ką, sirgai džiova?
__ To nežinau, —atsakiau, — bet 1916 m. ru

denį Austrijos fronte, priešgazinei kaukei įtrū- 
kus, šiek tiek nuodingųjų dujų teko nosiai, gerk-

lei ir plaučiam, tai gal jos ir paliko pėdsakus...
Amerikietis daktaras pažiūrėjo akis, pa

klausė širdies veiklos, pasakė “OK” ir palinkėjo 
sėkmės naujame krašte.

Kitą dieną po pusryčių apie 10 vai. ryto bu
vau Amerikos vicekonsulo kabinete. Vidutinio 
ūgio, kresnas, viduramžis vyras santūrus ir man 
dagus, paklausė angliškai:

—Jūsų pavardė, vardas, amžius, tikyba?
— Vertėja pakartojo tuos žodžius vokiškai. 

Atsakiau aiškiai. , ,
Prisiekite, kad jūs suteikėte apie sa

ve teisingas žinias, pakelkite dešinę ranką ir 
stovėkite ramiai.

Vertėja pakartojo vokiškai.
Atsistojau ramiai ir pakėliau dešinę ranką. 

Vicekonsulas atsistojo ir perskaitė trumpą prie
saikos tekstąangliškai.

K°nsulas maloniai Palinkėjo sėkmės ir lai-
mingos kelionės.

Grįžau į Hanau stovyklą daiktų. Dvi dienos 
iki išvykimo į Bremeno Gron prabėgo greit ir ne
žymiai.

Čia mane apniko rimtos mintys atsisveiki
nant su Europa, kurioje išgyvępau metus.

Iš Hanau atvažiavę į Breineno - Gron 
traukiniu visi skubėjome praeiti Pro paskutinį 
Amerikos konsulą, Taip buvo organizuotas tan
kus filtras prieš nepageidaujamus asmenis.
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Geros mitybos kresnas šarmuotais plaukais 
konsulas. Po kelių trumpų klausimų iš DP 
davinių, • jis šiek tiek darkyta rusų kalba 
paklausė:

t — Kas verčia Tamstą apleisti Europą ir va-, 
žiuoti Į Ameriką?

— Politiniai įsitikinimai ir noras toliau 
būti nuo Lietuvos komunistinio okupanto,— 
atsakiau.

Konsulo veide, vos pastebimai gimė šypsena. 
Jis, tur būt, jau daug kartų girdėjo tokius atsa
kymus. Uždavė vieną kitą klausimą apie gyvenil 
mą Lietuvoje ir paletius okupanto politiką, komi 
sulas atsistojo ir ištiesęs ranką palinkėjo sėk
mės ir geros kloties naujoje tėvynėje.

. Praslinko kelios vegetavimo dienos Breme— 
no-Grone. Maitino vokiškai. Girdėjosi gerų indų! 
skambesys valgykloje bet skilvyje jautėsi ba-r 
das.‘ Teko dasipirkti maisto iš šalies. Bet kvepėjo 
Atlantas ir gaivino pavasaris. ~

KELIONE
Ilgas mūsų DP transportas iš Bremeno-Gi-onl 

sustojo Bremen Hafer uosto krantinėje 1949 m. Į 
gegužės mėn. 6 d. 3 vai. Prie krantinės stovėjo Į 
baltas, kai0 gulbė “Marine Marlyn” trartsPortiJ 
nis laivas. Virs ir aplink jį skraidė žimtat žuvė
drų ir pulkai kregždžių.

(Bus daugiau)



didelis skaičius, kuria įtikč|o,

darbo dienomis ir

(Bus daugiau)

MYLIŲ VIENU GALONU

Mažeika S/ Evans

Oail. Murinu tapybos paveikslas

EUDEIKIS
ipso ryšiai Tarp Lietuvos ir DAIMIDbuvo atplaukę į Kubą GAIDAS

Metinė mirties sukakti

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

Tek: YArds 7-3401

4348 So. CALIFORNIA AVE Tel: LAfayettfc 3-3572

ProflTsmoj Y»d«|a

Direktorių

Asociacijos

Z eops diced eMkBt tartai
1 can (UK <*■) condensed 

ereai* •< naohroom
J UblespoasM pisrieato Mripa 
X tablespownc kbetry vta*-

(žygi- 
ienkais, 
matvti

5025. CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 33710 

'Tet (813) 321-4200

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKšTfeS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

"Viešpaties ranka buvo su jais ir 
gręžėsi į Viešpatį".

Moterų ligos, chirurgija. 
5037 Central Avė. 

St Petersburg, Fla. 33710 
Tek- (813) 321-1004

‘Lietuvos Aidai’
KAZ* BRAZOŽIONYTt

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

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Buvęs susisiekimo sekretorius 
Brock Adams optimistin’ai sakė, 
kad tikimasi dar prieš 1985 m. 
pagaminti tokį automobilį, kuris 
su galonu degalų galėtų važiuo
ti 50 myl'ų. Adams pažymėjo, 
kad Transportacijos departa
mentas jau matė tokio automo
bilio prototipą — vokieč’ų tur- 
bo-dizelinį Volkswagen Rabbit, 
kuris numatytas galutinai iš
vystyti tarp 1985 ir 1990 metų.

DEL K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
6449 S*. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bvlldine) Tol. LU 5-6446 
Pauiaa Ugoaius pagal susitarimą. 

Jei neauauepxa, stambinu 374-t$uu4

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 0 vai vak.

Visos laidos iš W0PA stoties.
.. banga 1480 AM.

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

2646 W. 71*t Street 
Chicago, Hfinois 60629

• Tetef. 778-5374

Tek 927-1741 —1742

^Lietuvos valdovu išrinko ~Kazi- 
! mierą Jogailaitį, uždėdami Ge 
, dimino vainiką jam ant galvos

Ap. Dari). 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.DR. PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wo**choctor Community klinikos 

Modiciooo direktorius
s9M S. Manheim Rd„ Woitcnwnr, IL.
Y ALANDUS;

gag aatrg šešuoieni 8—3 vai. 
fri.S 542-2727, arba 562-2728

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI. 974-4416

ponams 
e per savo 
Verbų sek- 
nužudė, 

liaudis dar 
Miechovius 

ms Sarma- 
vius jo mė
li: (Ina dai-

— Praeita šeštadieni J.T. am- V c

basadorius Andrew Young pir
mą kartą pagyrė prez. Carterį 
už pažadų laikymąsi. Iki šio 
meto prezidento politiką jis 
dažnai kritikuodavo.

savo 
parėmė, prie ūkinin- 
paveldėjimo patvir-

Mirus Žygimantui Kęstu tai- 
čiui, Lietuvos ponai, Besitarda
mi su lenkais, 1410 m. Vilniuj

— JAV žvalgyba žino, kad 
atominiai sovietų karo laivai

SOPHIE BARČUS 
UDU0 MIMOS VAUNOOt 

Vleee prepremei IŠ W0PA,

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

TEi------BE 3-5893

D& A. B. GLAVECKAS 
GYMY l’OJAS IR CHIRUkUAJ 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3YO7 WoU 103rd Street 
Valandos pagal suatanmg.

rytis į Maskvą ir pan. Ir pradė
jo remtis ūkininkais, nes, anot 
prof. E. Arndt (8-32), “Ūkinin
kas yra nešėjas ir išlaikytojas 
valstybės’'. Be to, jis laikomas 
neabejotinai tautinės lietuviš
kos politikos atsto'xu (pig- A.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

ižlūnų pasipriešinimą ir aiškiai 
stovėjo už lietuviu tautybe . . . 
Žygimantas pradžjo skubintis 
prie ūkininkų laisvės 
ūkio žinioj 
<ų žemės 
tinimo . .

2) Prof.

t Anything Jess than a 20-pound turkey would be *n tnsutt to 
year mother's holiday feast. With two favorite couples coming 

I gar dinner this weekend, be grateful for her gift package of Jeft- 
i ewer turkey. Stove Top ehicken flavor stuffing mix forms a rlnc 
. mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5- 
mknrte srect green peas and a bottle of chilled vine are all yc< 
jwed fee a port-holiday party.
I TUKKKT A LA KING WITH STUFFING RING I

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovai*, tai turime 
klausyti jo. priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

P ŠILEIKIS, O. P.
V OBTHOPEDA^i’BO'rBįlSTAS 

Aparaui - rroiezai. mua. Dau- 
un/au. apocicn papatba EJioma. 
tnxai oųpportt> ir L L

if—4 ir &—O. geftaaienuus 9—1 
Wtot «3ra Srw Cnicaso. KL 60629 j

/ Teiof.: PRospact a-aOM

A. Rimka (Liet. vis.
1925): “Žygirrra n tas- 

K'ęsluteitis - savu—a-ttkšėiausius

tįsius pa-Lenkijos nutrūko. Bet neilgai.
1414 m. Lenkijos kakaliui Vla- 
li 1 >vui žuvus, Karniieras bu
vo vainikuotas Lenkijos kara
liumi, drauge pasilikdamas Lie
tuvos valdovu. Kaz'miero vieš
patavimas buvo ilgus, bet Lie
tuvai nelaimingas. Jis buvo la
bai atsidėjęs savo dinastiniams 
reikalams ir Lietuvos interesus 
perdaug apleido, kaip ir nuro
dė dr. V. Sruogienė (129-334): 
“Kai Lietuvos vyriausybė norė
jo griebtis ginklo prieš Mask
vą, kol dar nebuvo vėlu, Ka
zimieras ją vis nuo karo sulai
kydavęs” etc.

PBRKRAUBTYMAI
MOVING— 

Lehiimd — Pilna apdraudė 
L -21MA KAINA

R. HUNAS 
T«f. WA 5-6063

valdininkus ir art 
tarėjus rinkosi ne didikų, bet 
iš paprastų žmoni . . . Žyg- 
mantas nebuvo katalikes fana
tikas ir užėmęs u'tikrino 
provosiavains tokias pa* teises, 
kaip ii katalikams. Visi istori
kai ta p pat vienu balsu pripa- 
žjsta, kad Žygimantas laivo sti
prios valstybės va d ios ir pil
nos nepriklausomybės šalinin
kas . . . Vakarų Europoj meinar- 
chai galėjo remtis miestiečiais. 
Lietuvoj šis sluoksnis buvo per 
silpnas, dėlto tehko vieni vals
tiečiai. Jiems Žygimantas davė 
žemių ir bajoiišKu privilegių, 
juos darė savo valdininkais . . . 
ir pagaliau konfliktas 
manto) su Jogai‘a ir 
kurie Lietuvą norėjo 
Lenkijos dalimi”.

Tai labai nepatiko 
ypač lenkams, ir 
patikėtinius 1440 m 
madienį Žyginiam 
Bat ju ūkininkai i;< 
ilgai neužmiršo. 
(Tractatus de d. 
tis, 1517) mini liet 
tu tebedainavusius 
ną, kaip svetimtaučiai nužudė 
(1440 m), didį Lietuvos kuni
gaikšti Žygimantą Kęstutaitį

i BK. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR iMIRURGAS

Bendra praktika, apes. AAOTERU Ilges.
DfUaa 2652 WEST 5ytii S1R2RT 1 

j - Iri. P*
UHSO VAU; pirm- gnuacL, trečiaa. 
ir peaktt S-4 ir p-b v*l vax. suuoir 
auta 2-4 vtL popiet ir kitu lalxu 
n- - DiuuU. misiitannuiMir ---—i

DK. FRANK PLECKAS 
OPTOMET RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26U W. 71 St. T»L 737-5149 

Tiku na aku. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL Kgai anai tarimą. Uždaryta treč.

.Žygimantas Kęstųtaitis
„..Žygimantas buvo sumanus, 
griežtas, turėjo tautinio- sąmo
jaus, o gal ir tautinę idėją ir 
troško valdyti. Tiesa, jis savo’ 
tikslą atsiekė — pasidarė Lie
tuvos valdovu, bet lietuvių tau
tai bei Lietuvai daug kainavo. 
ivaciangi'Žigirnanįas-užėmė-Lic- 
tuvos valdžią su lenkų pagalba, 
laLųjo tO-Lietuva pasidarė pri-

DK.LEON AS SE1B UTIS 
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
< 2656 WEST S3rd STREET

VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. &—7 vau vak. 

Ofiao totef.: 776-23*0 
Razictendio* totoLt 44S-5545

Chicagos

Lietuviu

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Is getting ii»m car parts before they even go into the auto
mobile. The fkel gas k being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazeila Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the beat treatment, some three 
million cubic feet of gas ptt pooth.,2ir 36 million cubio 
fjet a year jnw savud. —— —■ ■ - ' ~ 1

p 1 yrVięe (* •«.) cMcken

IM
1 netapei (M ml eaeH 
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L*: pvwt creMi >MMI

pneper. stuffing mix as directed on package, ustoc «P» 
water. Gently press Into a xreased 4-cup ring keep warm. 
Xsanwhile, prepare peas as directed on package: keep warm. 
Combine turkey, soup, pimlento, wtoe, and M cup of toe peaa to 
a aaoDepan. Cook and stir until mixture Just cornea to a boa. 
Vmaotal staffinc ontosertinc plate; spoon turkey mixture ara» 
tom and tote cantor «C Bng. Berre with remain frig peak Makes 
f Mrtom- ______ _— ------------------------ — —--------- --

klausoma nuo lenkų, o. mūšyj 
Lietuvos širdy — ties Šventąja 
(netoli Ukmergės-, kaunantis 
Žygimanto kariuoriienei su Švi
trigailos kariuomene, -daug lie
tuviu žuvo.

57ienok žvgimantas parodė" 
nemažai politinių gabumų. Jis 
suprato, kad daug kenkia vals
tybei religinė netolerancija. 
Dėlto' jis išleido raštus, kuriais 
Lietuves stačiatikiams suteikia
mos tos pačios teisės, kokias 
davė Jogaila su Vytautu bajo
rams katalikams. Tuomi jis už- 
fnteresavo Liėttr os stačiatikius 
laikytis prie Lietuvos, g ne dai-

Volčičmaraš^ Načionalffaja bar
ba v Vėl. Kniažėstve Lito^’s- 
kom \ 15-16 veKach, 1909). D 
apie jo politiką taip rašė-.

1, Lietuvos istorijos tėvas S. 
Daukantas (Veik, lieb-j sen., 
1893): “Lietuvių tauta, o ypa
tingai jos žemasis luomas su 
meile tm-ėjęs^-prie^ Žygimanto 
Kęstuiaičio, kuris buvo tikras 
tautos sūnus, kietai suvaldė di-

LUfuvlp bribe: kacdlen nuo pir- 
tMdittuo Uq penktadienio ^00 
—3:36 vaL popiet Šeštadieniai* 
ir aekmadienuia nuo 8:36 iki 6:30 
toL ryto.

Vadė|* AMmm Dculroc

Tclria Hfmtock 4-2415

7159 Scl MAPLIWOOO AVI. 
CHICAGO, ILL, 60629

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telef. 476-2345

I J. VENCLOVA >

LIETUVOS POLITIKA, 
r IŠDAVOS IR SUGESTIJOS
1

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 rieišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

. _____  (Tęsinys)______ '

M ii’e 1973 ■mrirugpiūčio 8 d. sulaukęs 94 metų amžiaus?! 
Gimęs Lietuvoje, Junckų km„ Panemunėlio vaisė., Rokiškio] 
apskr. Amerikoje išgyseno 75 melus. Paskutinnr“metu gy-| 
veno New Port Richey, Florida. Palaidotas š'. Kazimiero! 
Lietuvių kapinėse, Chicago, Ill.

Paliko nuliūdę: žmona Ona, pagal tėvus Lubert, po pir-l 
m u vyra Juranąs,dvr7lūkterys - Frances Lutz ir Helen 
Bcuxsein, jos vyras John, sūnus Charles Bimba, jo žmona 
Alfreda^ 12 anūkų;-3 pro'arrukai; posūnis Louis Jurazras-su 
šeima, podukra Mildren Koch su šeima ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami. <

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet nepamiršime. 
Tu pas mus jau nesugrįši, bet mes pas Tave anksčiau ar! 

j vėliau ateisime.
Tebūna tsu lengva ši žemelė.

r--- Nuliūdę:—
Žmona, vaikai, anūkai, proan«kai-------

ir kiti giminės.



BALFO PIKNIKAS Nr. ,33131-1 Midland

.

Balfo du autobusai, pensinio
kų du autobusai ir Marquette I nių dalinimo. Maistui ir gėri
Parko R. L;et. B-r.ės vienas au
tcbusas. Apytikri nuvežė 1Ch'cagos ir apylinkių apie 250 jos

Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 28S4CPASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

Chicago, Ill.

organ’zacijo.
trys radijo stotys ir net krautu
vių vitrinose buvo skelbimai. 
Tie skelbimai tęsėsi ištisą savai
tę. Be abejo, kainuos.

— Zarasiškių piknikas įvyks 
šį sekmadienį,^tfgpiūčio 12 d. Į 
Vyčių salėje ir’sodelyje, 2455.

ai

geriausias.
Pvz., Jasaičio giminė

Reklama kaip nė vienos kitos | rengiami svetimtaučių, atseit: 
skelbė spauda, amerikonų. Turi personalą, ku

ris aptarnauja šimtus žmonių.
Virtuvėje, baruose pasirengi

mas geriausias. Dirbo daug 
žmonių.
su dr. Kėziu stovėjo prie keps-

asmenų.
Prie nų prie anksčiau pažįs

tamo sodybos savininko inž. Vy- 
ten:o Jonyno ir teiraujuosi, kiek 
esama piknike žmonių. Jo ma
nymu — apie 600 asmenų. Pri
važiavo mašinomis iš Chicagos 
ir apylinkių Balfo darbuotojai ir 
rėmėjai. Spūstis kieme, salėse ir 
sode, pasistatę stalus ir susėdę 
savo kėdėse, žodžiu, Balfas po
puliarus ir žmonės pakluso kvie
timui.

Su Jonynų giminaičiu V. Vis
kanta buvau, berods, prieš 10 
metų. Man labai patiko apie 
15 akerių sodas, auginami joji
mo arkliai, bitynas. Dabar pada
ryta didelė pažanga: 43 akeriai 
žemės, arabų ir lenkų veislės 
net 33 arkliai, didžiulis prūdas 
karpiams auginti, įrengta dviejų 
aukštų salė. Jaunos eglaitės iš
augę į didžiulius medžius. Trijų 
aukštų rezidencija. Aplink gė
lių klombai“ Daro patrauklų 
įspūdį. Inž. Vytenis — statybos 
inžinierius. Stebėtis reikia jo 
energija ir sumanumu administ
ruoti tokį stambų objektą. Gir
di, parengimų kas savaitgalį: 
jei ne vestuvės, tai piknikai 

------------- —

mams skirtingose vietose reikė- 
iš 1 io išsipirkti kuponelius. Loteri- 

; bilietus platino nemažas 
ska’čius balfininkų. žmonės no
riai stovėjo eilėse ir viską pirko; 
Mano manymu, padaryta nema
ža apyvarta ir turės būti pelno 
vargstančiams broliams sušelpti.

Kas vadovavo? Ten mačiau 
V. Šimkų, K. Čepaitį^!. Macke-

W
A.a®

,ris

gau

Savings and Loan’Bendrovėje, 
v? bet kuriame skyriuje. Aukas 

■ paminklui statyti prašome siųs- 
J- ti nurodant sąskaitos numerį ir 

vardą. Daug nusipelniusiam me
no ir visuomeninio darbo vete
ranui da.l. Ad. Varnui reikia 
pastatyti atitinkamą paminklą.

M. S.

W. 17 gat. šokiams gros Vens-| 
Iz'iii.’ zM-lzocti'oc Rhc croiicnc fim.'

/■j tasmagorijų
*• ■

kaus orkestras. Bus gausus fan-;
i šulinvs. v I pumpus-

r

i

vičių?Rožanską, J. Blažį, A. Ka- B nės vykdomasis vicepirminin- jams. Jo krautuvaje galima 
reivą, G. Giedraitytę ir kitus kas J. Bagdžius grįžtančius pa- ti lietuviškų laikraščių.
Balfo pareigūnus. Daug buvo vaišino Seven-Up. Muzikantai

ti

pagalbinio personalo. Visi pa- grojo. Maloni ir jauki atgaiva! 
slaugūs. Į Oras buvo apygeris. Truputį

Protarpiais ganiausioje salė- į pabaigą krapnojo. Įvažiavus į 
je mėgėjai šoko. Grojo K. Vens- 
kus ir G. Kivėnas.

Tarp dalyvių mačiau inž. A.
Rudį su žmona, dr. L. Kriauče- 
liūną su žmona, inž. Jurkūną su 
žmona, inž. Bartkų, St. Vana-

Illinois valstijos ribas, gavome 
lietaus. Prisiėjo iš autobuso iš- 
važiuotr’E’narrius automašino
mis. J. Bagdžius net 15'asmenų 
t 
j

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

kų virtuvė, na, ir dar ko ekstra. 2212 W. Cermak Road Tel. Virginia 7-7747
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IKAI LINKSTA ARAB
'■* ‘ 'i'ip

AMERIKOS POLI b i
Visi maloniai kviečiami pas za- 
rasiškius praleisti dieną gra
žioje nuotaikoje. Bet teks su
mokėti vieną doleriuką įėjimui. 
Kviečia Valdyba. ,

• Vyčių seimo banketas, la
bai iškilmingas, bus rugpiūčio 18 Svarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
vakare Radisson viešbutyje, Či
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).

• ■ p

namus DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 

i namas ir mūro gąra- 
rengtas beismantas.

Registruokite savo
biznius, sklypus pardavimui jai
26-tus metus veikiančioj įstai I? butų muro Prašai.. >zas. rengtas beismantas. Prašau 
goj, o pirkdami pasiteiraukite. I teirautis ir perduoti savo telefoną 

’apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
Du butai, medinis su skiepu ir ga- kaina.

>zas.
I*

— Kazys Karuža, Los Ange
les, Cal., perrinktas LŠT Dau
manto kuopos pirmininku. Val- 
dybon išrinkti bei . perrinkti: 
Justinas Naujokas ir Antanas 
Galdikas — vicepirm., Bronius 
žemaitaitis — ižd., Vladas Ra
čius — sekr., Kazys Rakūnas — 
šaudymo’ vadovu, Rimas Paš- 
kauskas — jaunimo vadovu, 
Veronika Paplauskienė — mo
terų vadove, Judita Paškaus- 
kienė — vadovės pavaduotoja. 
Revizijos komisijon išrinti: Jo
nas Venckus, Jo'nas Avižienis 
ir Mykolas Barauskas. Garbės 
teisiną sudaro Tomas “Sereika, 
Regina Jurkūnienė ir Juozas 
Mitkus.

1

X MOŠĖ DAJANAS ATVIRAI KALTINA SEKRETORIŲ CYRUS R. VANCE 
%. A T-^T^rivr A A 1-X A A KT a a /i a T ZTT^-r

MEKSIKOS NAFTOS JUOSTA JAU PASIEKĖ TEKSAS PAKRAŠČIUSLABAI SVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri gu
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo

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

k

statybai Marquette Parke.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

jas stogas, gazu šildymas.
1 . *..
lite pirkti už $41,800.

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

VALDIS
REAL ESTATE 

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

i
5 > AIŠKINA. KAD ARABU NAFTA GALĖJUSI 

PAVEIKTI AMERIKIEČIUS
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga-

GUBERNATORIUS LABAI SUSIRŪPINĘS 
NEŠAMA ŽALA IR PAVOJUMI

— meto nesiėmė priemonių pavir- 
naftos šiuri- besiveržiančiai naftai 

juosta, užliejusi visą Meksikos tvarkyti. Komisijos nariai tyli, 
įlanką, jau pasiekė Izabelės iš-

parj;ęžė j/riamus. -V'
s Susidarė-įspūdis, kad pąsiren- 

” • v — -į geras,
patenkinti, vaišinosi 

•patiektomis gėrybėmis ir dėkin-

HkJllCA. KZ V« V Ulių W 9 "-. . . . v girnas piknikui buvo ganguną, mz. K. Karaziją, inz. V. ° . . 31?,.
Žemaitį, dr. Motušiehę, prof, M. 
Mackevičių su žmona, inž. Ra
čiūną, J. Vaičiūną ; su : 
mok. Girdžiūną, Ig. Serapiną ’ 
su žmona, p. Garbenį, J. Bal-į 
čiūną, Smilgi ir daug kitų, ku-' 
rie teikėsi dalyvauti piknike ir i 
paremti Balfo veikimą.-ir užmo-

žmonės
i

PORT ISABEL, Teksas.
MeksikosMilžiniškoji su-

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris vakar buvo 
pasikvietęs Izraelio ambasado
rių pietums, kad .-galėtų išsikal
bėti dėl JAV ir Izraelio tolimes
nių santykių. Izraelis jaučia, 
kad JAV keičia savo politiką 
Izraelio atžvilgiu, ’beV Tžraelio $U i1’ tie debesys yra didžiausi 
vyriausybė nežino, kokios tos 
keičiamos politikos ribos.

i Gerai informuoti

Visatoj daug gazo (duju), 
bet sunku pasiekti

Astronomai skelbia, kad Vi
satoje. Paukščių Kelyje, yra 
apie 5,000 dujinių (gazo) debe-

nedaro jokio pareiškimo. Jeiguv ’ t gi Balfo vadovybei skirstėsi į žmona, j ■» . . - i • _i _* ■nomno molnriiOi nrolDino rilO-

a
kišulį, toliausiai išsikišusį Tek- nafta-pasiektų Meksikos pakraš-. očius,- tai ilgiems metams užterš- •i

1 engvaf skaitoma ir

asmenys
, tvirtina, kad prezidentas Carte- jono kartų- ,|ldesnė

5 doleriai.
1

i toro defektą ir . sutaisė. Sugai-
* i ■ ‘ ___‘ i___ . _.. i

1

rado šešias amerikiečių neigia-Pasiteisino gistratorius Česyš Šadeika,
mas degtinės rūšis, vadinamus

TRUMPAI
Ti )

CASH IER skirstyti į sudėtinės dalis, bet White, J&B, Ballantine, Sandy*

dailiniitko Adomo išr .adoti

nėtos. -'degtinės vėžio riėprimes.
i

naftosbanga grįš atgąlįx_.palies
(U r > V sutiko parduoti Izraeliui pačius

žiūrėti^kokįą: degtinę jis. geria.Siuntiniai į Lietuvą 1
1

i .4 ..

Tek WA 5-2787 733-3313-

Youcannot spend tomorrow/• 4 t

drome, kuns dabaryra pats jud-' kalų ir apipurkščia inžinierių
I riausias pasaulyje.

tvirtinama, kad rastas bizonas mučė tris Sirijos karo lėktuvus, tą pažadą, tuo tarpu amerikie*
11 . _  * _   — 1 - T —- _ — * — 1 _ - - ... , V. V. • .w. . <• W .4 Plan today. yra ledų gadynės palikuonis.b'

Because mighty U.S. Savings / ne-z
,L

naftą.paviršiun noa

f (tautinės
Iran

So do put off for tomorrow j kad sekretorius Vance šiuo rei-i what you can save today. Join the Pirmas jo rūpestis būsiąs pa-< Kalu tapo nesukalbamas. Jis lau-U Payroll Savings Plan.
I

11

Trečiadieniais iš anksto susite

na- — Wil-i

m
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

i
Mošė Dajanas skčių

beversdama

i-

avė notį*

Mi

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casualty Company

a .

( 
l

i
1

iV£L

R3

(Take

HELP WANTED — MALE 
------Darbininkų -Reikia------

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir DarbininkiŲ

at- 
kad 
:elis

Ilgametis patyrimas

darbus dirba.---------------- ------------------- ———--- ——

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno.

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
C 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

_A. a.
Vamo-pąminklo- Fondo ,(A. Var
nas Memorial Fund) sąskaita:

blondinės maudymosi 
kostiume nuotrauką su takiu 
užrašu:

— Štai^dėlko aš neturiu pini
gų ir negaliu tau sumokėti . . .

MAINTENANCE
Someone to take 'charge of building 

I maintenance, i ncluding machine &

šiaurės vėjas palaikė bangas. 
Naftos juosta jau neslenka į

nuos apsisaugojimas riucų naftos 
Vyriausybe turės imtis prįeino- 
nių. aiaftaLneutralizuoti ir ją iž

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL * Assochin ( 
-------2649 West 63rd Street. — E

Tol. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.

Vyriausybė turės imtis priemo- 
iš-

Šiaiįę7“betlpradėj o grįžti atgal organuš^-tai-stĮkliukaš ar du mi- 
' ' ' nėtcšTdėgtines vė?į0 rieprimes.

; Bėt jkieno\vįdųriąi_jau pradeda 
privargti, lai - turėtų’ gerai apsi-

donia- ir 
į JAV.

NAMLFREMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

ir kitus kraštus
P. N EDAS, 4059 Archer Avė. '

sfl
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

objektai mūsų galaktikoje. Tie 
debesys turi kiekvienas apie 200 
šviesos metų diametro (skersai) 
ir kai kuriu masė yra iki mili- 

: mūsų

dž'aši iz
raelitams^ kad- Amerikos ad
ministracija pradėjo linkti

— PauI Putrimas, Cicero, UI

šios priemonės brangiai kainuos.

Gubernatorių nudžiugino pra
nešimas, - kad - pradėjęs pūsti

1 Supratingi žmonės

| Vieną kartą -pas žymų Gab
rovo prekybininką ūžėjo' į sve-

i';2

Tam tikslui yra sudaryta komi
sija. . 1’;. . ...

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Gražiu
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai,

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 

—Tel. REpublic 7-1941-

reikalavimas buvo toks 
griežtas, kad sutiko iš anksto 
jokių kolonijų Jordanijos že
mėje' nesfeigti: -

lO’i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
' " MĄRUA NOREIKIENS

2608 West 6 9th St į Chicago, DI. 60629
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

— MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ —

. 1739 South Halsted St., Chica 1 
Igo, ILL..60608. Kaina $3.00,i

Pašto išlaidoms pridėti 90c. *

< Z ■ ' -

Save not,

jus. Buvo- ir-kunigai: kun. dr.
A. Urbonas, kun?*J-.^Kuzminskas 
ir kito, pavardės nežinau.

Marquette Parko R.

. K, Sragausko nuotr.) .
-:   — --y _

neapsakomus—nuostolius ne tik 
laukams, bet ir gyvenamiems 
namams.

Rinktinė minės. 25 m. veiklbs- 
sukaietį rugsėjo 15 ir 16. d, Bus 
išleistas sukaktuvių leidiny^

Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-11

] x Beje, neapsiėjom be nuoty-
Y .pį. i kių: sutriko motoras. Buvom

sas žemės gabalą.
Teksas gubernatorius labai 

susirūpinęs tolimesnė naftos 
juostos nešama žala. Jis žino, 
kad nafta ne tik išžudys Mek-

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro Valdyba 1979*80 m. (iš kairės Į deš.): valdybos vice-
; pirm. adv. Algirdas Ambrose, Angelė Šukienė, dr. Arūnas Vaitiekaitis, pirmininkas dr. 
į Algis Barauskas, vicepirm. Alfas Šukys, anglų kalba sekret. Gražina Vaškelytė, Birutė 
| Janulevičiūtė; antroje eilėje stovi adresų re 
įvad. Algirdas Vaitiekaitis, sekret. teis. Stasys

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

judo eiti namo, šeimininkas no
rėjo uždegti lempą. r ..

— Palaukt ;— sulaikė jį.sve-
Kol mudu, sėdėjom i

turi; vėžiui sukelti elementą. 
Vėžį keliančios degtinės yra 
šios: Ctevas RegaL. Black and .

frr r -------------' —............................................ .  «■ ■ - -’ S
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siejančiam 

______ aukštojo mokslo ir ju gyvento pradžiai. '

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

1 susirūpinę, kai algai teks laukti 
Į pagalbos.' Laimei, P; - Kivėnas 

(mūsų_muzikantas) surado mo-

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo_ rezervacijas; Parduoda- 
1 - -- - - -- _ * * - ?M —— 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame inferĮ 
macijas.jyisai5.kelionių_reikalais.________ ________________ ' ________

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų. \ . ~ T *

Hours 5 AM -r 2 PM 1 f 
Benefits -Profit Sharing Plan. Paid ! - 
Medical - others.

SOUTH WATER MARKET

SALARY BASED ON EXP.
Call CRAIG 829-7700

— Richard M^ Niksonas ne
draugavo nė su vienu buvusiu 
Baltųjų Rūmų tarnautoju, nes , 
jie “nesuprato prezidento”.

čias-.
tamsoje, aš nusimoviąu kelnes, 
kad jos veltai nesitrintų.

(Iš bulgarų jumoro)

var^ie-žmo. -kad -iaya-padarys|^^^^Js—-mFi--i^ ““band^,
Tiksliai nustatyti bizono amžių j^aj jjs pasįUntė pačius 
ir gyventą laiką.

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA—^apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment

stoviai įgyvendinti demokratiją 
ir finansiniai sustiprinti kraštą, 
nes Bolivija turinti tris bilijo
nus dolerių skolų.

SICILIJOJE PRASIVERŽĖ ETNOS UGNIKALNIS.
LAVA “ARTĖJA“ PRIE-GRETIMV’KAIM^

WASHINGTON. D.C. — Pre- rytus, o pavakare iš kalno jau 
zidentas Carteris.matydamas, t pradėjo veržtis TavaTEtnos ir ki-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

, , MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1.2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

V. VALANT IN AS

Taip pat daromi vertimai, giminiu

žvalus, kasdienąpalarhhuja. sa
• r ■

1

j šom kelyje 15 minučių. Visi jam 
{plojom. K. PdulilLS,

Carter skrenda į Pietų Ame
riką naujo prezidento 

inauguracijai.

butas.
Saulė teka 5:51, leidžiasi 8.

Oras šiltas, lis.

namus, maloniai praleidę rug
pjūčio pirm jį sekmadienį.

Daviau bendrą vaizdą. _Gal 
: kas nors iš vadovybės duos 
daugiau detalių? Kelionė į abu 
galu $3 asmeniui. Po -loterijos

- pradėjo išvažinėti po 6 vai. vak.

sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787

— Šv. Kryžiaus ligoninė šį
met švenčia 50 metų sukaktu
ves. Jos prasidės rugpiūčio 26 
d- pamladomis 3Iarquettc Par
ko Lietuvių parapijos bažnyčio
je. Iškilmėse dalyvaus kard. 
J. Cody.

— Elena Jankauskienė iš 
Brighton Parko apsigyveno St. j ' 
Petersburg Beach, Fla. V. Jac-Į 
kūnas iš St. Petersburg apsigy-

Anna-I— Kreditorius—bandė_ visokiu.
Bridgeporto

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

--------- pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
vykti ir knygą'pasiimti. Kitur; 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina
Autoriaus adresas:

7114 Si Campbell Avė., 
Chicago, TL. 60629.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

XX auvvxiiuvijxu. XIUULUUJXXUV XVXA.1 v X OA ATUVUZX* 1

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus leistus; | 
t t 

L — A dUl A UVI^ĄILOO, V41VVXV, Ali., 
šv. Antano Taupymo B-yės di-

risuomėn^ veikėjas ir fietuvišį- 
; “kt^Ušpaųdos rėmėjąs,, nesenai 
pradėjo 86-tus metus, Nežiūrint

.metų naštos jis. tebėra guvus ir 
i žvalus, kasdien., p a taniauja. sa

vo krautuvės?' gausiėmri pirk ė-
M.- i,-

vėso—Clearwater,—^FlaT 
Laurinavičienė iš 
išvyko į Worth, UI.

———Vytauto—Didžiojo—Šaulių

ESTATE SALE
6 room brick bungalow, full base
ment and attic. 2 car garage. Near 
Maria High School. Low 30’s.

LEO L. PARKER
& ASSOCIATES, INC.

767-2562

sikos įlankos gyvūniją, bet ji 
padarys didelius nuostolius- vi
siems Teksas valstijos pakraš
čiams. Pirmiausia nafta ištroš
kins visas žuvis ir jūros dugne 

jnųįtajičius- įvąįrįiSJ.i3š^ius ' ir 
kitus gyvius. Užtrokš ir augme
nija, likusi be deguonies.

LABAI BRANGIOS AP
SAUGOS PRIEMONĖS

Gubernatorius žino, kad Tėk- 
sas valstijai^labai’'brangiai kai

tų VeraCruz, Tampico ir Cam 
pechė sritis. Dabar Tampico Ir*. 
-Veraėruz- srityse tarpsta labai; 
pelningas vėžiukų biznis. Dides
nė sugautų vėžiukų dalis įšal- 

lėktuvais siunčiama-.

z Ion cannot spena tomorrow u 
,what you have not saved todays” 9 * , -f • f £So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

<. Bonds from little pay check r - 
allotments grow.

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

For, remember, a rolling Bond 
< gathers no moss. But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in time^ 
saves.

; stock\
mericą.)

.o.] 
būdus atgauti skolą, bet visi bu-Į 
vo nesėkimhgi^agaliaū 'jiruu-i 
siuntė savo mažos mergaitės 
nuotrauką ir~parase:~

— štai dėlko man-reikia-pinL 
..... .

Sekančią savaitę skolinkas at
siuntė blondinės maudymosi

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

įt plėstis? Susidaro įspūdis, kad

Meksikos pakraštį. Tai padarys 
didelės žalos Meksikos pakraš
čių 'gyventojams ir gyvūnijai.

• Vėžį gali sukelti
L d eg fine

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos'/rnokslo draugija, tyrinė
janti galimybes vėžiui sukelti.

Scot ir- Cutty Sark. Buvo tyri-, 
nėjami-ir-kitp-skačiai^.-betjuo-- 
se vėžio, elementų tyrinėjimai 
neparodė.

Kas- -turi sveikus . yįrškin i mo

laišku rašymui 
Šimoliūnas, vicepirm. Bernardas Brizgys, 

kasininko pagelb., Vincas Rinkevičius^feormacijai Antanas Sukauskasytrūksta^vrcepir^ 
inininko Raymondo Šakio, kasininko Antano Vaitėno, Vitalijos Vaškelytės, Vytauto Pet
rausko, Aldonos Petrauskaitės, Romo Macionio ir Povilo čečkaus. 

-- -I — —-n-------- - ■ —* J-HELIKOPTERIAIS STENGIASI GESINTIDIDŽIUOSIUS AMERIKOS MIŠKUS
čius jo nuolatinis klientas. Pa- electrical repair for small business, 
vakarieniavę jie* susėdo užstalė
je pasikalbėti. Po kurio laiko 
šeimininkas- užgesino lempą- ir 
-tarė:________________________

— Nėra reikalą veltui deginti!
žibalą. Kalbėti mudu galim ir< 
tamsdj. į Į"

Pasikalbėjo jie, ir svečias su-.

Gydytojo patarimas

Pacientas klausia gydytoją:
— Ką man daryti, daktare? 

Smarkiai tanku.
— Reikia kasdien gimnasti- 

kuotis. -----
— Aš gi kasdien einu jėsčias 

į darbą!
— Tai pabandykit geriau va

žiuoti troleibusu!

KAIP SUDAROMI 
; TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ j 
išleista knyga su legališkomi? 
fon-nomis.

Knyga su formomis gauna 
[ma Naujienų administracijoje Į

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 _ - ■_ • --* —--- V 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

šymai ir kitoki blankai.

Jeigu vėjas ilgiau pūstų Į pie- 
tušj tai Teksas valstijai nuosto
liai nebūtų tokie dideli.

' RENGIASI NAFTĄ :
——-------- SIURBTI -

Meksikiečiai kalba ir rašo 
apie įvairius projektus vandens 
paviršiun liejamai naftai su
siurbti ir sunaudoti, bet iki šio

— Keturi aerodromai Čikagos 
apylinkėje (Aurorą,. Kankakee, 
Wadkegan ir Gary) bus pakelti 
į aukštesnes kategorijas.. Tuo 
bus siekiama sumažinti judėji
mą perkrautame O’Hare aero-

kad kitomis priemonėmis nega
lima užgesinti milžiniškų -miš
kų gaisrų Montanos, Wyoming 
ir Idaho valstijose, vakar pa
siuntė į gaisrų sritį tam tikslui 
paruoštus malūnsparnius.

Karo lėktuvai paima didelius 
Mciekiūš” gaisrams- gesinti chemi-

tų kalnų srityse italai augina 
obuolius ir riešutus. Jie labai 
skanūs ir maistingi. Bet karts 
nuo karto besiliejanti lava vis
ką išdegina ir sunaikina.

Sicilijos gyventojai labai su
sirūpinę besiliejančia žemyn la-

ris yra pasiryžęs saugumo ta
ryboj paskelbti JAV veto, jeigu 
Jungtinių Tautų asamblėja per
kėlą Izraelio klausimą į Jungti- 
nių Tautų saugumo tarybą. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra pasiryžusios ginti Izraelį ir 
neleisti sovietų bei arabų blo
kui sunaikinti Izraelį.

Bet prezidentas Carteris nori 
■pasakyTi““IžfaėIiūiL“kad jis ne*- 
gali sauvaviauti^negali_ sava- .

rankiškai keisti susitarimų ir 
Bandyti laužyti-savo pažadus.----

Karo pradžioje Izraelio vy- 
riausybė; siekdama JAV-ir kitų*; 
valstybių paramos, prižadėjo 
atiduoti arabams užgrobtas jų 
žemes, tuo tarpu dabar prem- 

dideles jero Begino politika skiriasi nuo 
migiies -kasyklas, rado 40.000 
metų didelio bizono griaučius. 
Tais laikais- ir anksčiau-visuose. 
Aliaskos miškuose ir kalnuose 
veisėsi didelės Amerikos bizonų 
kaimenės. Matyti, kad bizonas, 
įkritęs į plyšį, ten žuvo ir už
šalo. Angliakasiai, ieškodami 
artimesnio tako prie anglies, ra
do prieš šimtmečius užšalusio 
bizono griaučius. Manoma, kad

Aliaskoj ro^S bizono
-----------------griaučius-------

-FAIRBANKS, Aliari ., 
Amerikos angliakasi grupė, be
siruošdama

saulės.
Apie dujų objektus Visatoje 

jau seniai buvo žinoma, tik ne- 
- tikėta, kad jų tiek daug ir tokie 
dideli. Informacija buvo pra
nešta Kanadoje Internacionali
nės Astronomijos Sąjungos sinr 
ooziume.

Sudege 22 vasarotojai
—BARCELONA.— Vėjui staiga 
pasisukus, piktadarių pakurta- 

-Rle miško gaisre-, Ispanijos* štatr-- 
rės ry tuose . antradienį 22 vasa
rotojau gaisro apsupti nebespė- 
jo ant netolimo kelio (tik 30 
jardų atstu) išbėgti ir sudegė. 
Gaisrininkai rado sudegusius 
12 vvru. 6 moteris' ir 4 vaikus. •Z fc.

Izraelis norėjo palaukti dery
bų su Jordanija, tačiau ameri- 
kiečiai <£ori. kad šitas klausimas

Aiškintas dar prieš de-

j? ■ , .

Valdžios chemikai rado, 
meto nieko praktiško nedaroma, kad šešios “skač” degtinės rūšys 
Vieni inžinieriai pataria palikti gali sukelti vidurių vėžį. Dabar 
vandenį ramybėje ir susiurbti tyrinėja alaus rūšis.

išsiveržusią
Kiti inžinieriai nori įrengti to
kius siurblius, kurie galėtų su
siurbti paviršiuje gulinčią naf
tą. Jeigu bangos nejudėtų, tai

ir. ugniagesių numatytas sritis. 
Vienur buldozeriai bando pra
kasti grabes, o kitur malūnspar
niai bando užtroškinti jau sau
sas ir degančias sritis.

DEGA YELLOWSTONE 
ŠIAURĖ

Labai didelis gaisras dega 
Wyoming valstijoje, visoje Yel
lowstone parko šiaurėje. Ten 
laisvai gyveno įvairūs laukiniai 
gyvuliai ir žvėreliai, bet dide
lis gaisras juos varo į kitas 
vietas.

Montanos valstijoje dega di- 
-deli m'škai Ovando ir Anaconda 
kalnuose. Savo laiku ten buvo 
didelės vario kasyklos. Dalinai 
jos dar ir šiandien tebeveikia.

Idaho valstijoje dega risi 
šiaurės miškai. Gaisrai praside
da Baise srityje ir eina į pačią 
valstijos šiaurę, kur persimeta 
į Montanos kalnus.

Chomeini uždarė 
Irano dienrašti

TEHERANAS, Iranas. — Pa
valdžia uždarė vieną įtakin

gą Teherano laikraštį Ayande- 
gan, kaltindama, kad jo vado
vybė vedė kontrrevoliucinę po
litiką ir taktiką, priešingą mu
los Chomeini režimui. Įėjimai į 
dienraščio Įstaigas apstatyti sar
gyba ir niekas neįleidžiamas. 
Vyriausias Irano prokuroras 
pareiškė, kad to laikraščio re
daktoriai ir leidėjai bus teisia
mi. o jo įrengimai bus perduoti 
neseniai įsteigtam “prispaustųjų 
fondui”. Toks fondas buvo 
įsteigtas praeitą vasario mėne
sį nuvertus šachą R. Pahlevi.

• Prezidento žmona Rosalynn

ETNOS LAVA LIEJASI 
Į KAIMUS

CATANIA, Sicilija. — Sicili
jos šiaurėje, Fomazzo kalnų 
srityje yra didelis Etnos ugni
kalnis. Jis gana dažnai prasi
veržia ir išgąsdina kalnų sri
ties gyventojus.

Be jokio įspėjimo Etna pra
dėjo rūkti, beversdama di
džiausiu* dūmų-,debesią-į pietų

Čekų komunistai paleido 
tris biblijos agentus

Liepos 3 >iieną trys amerikie
čiai, atvykę į Čekoslovakiją su 
biblijos “kontrabanda”, buvo 
areštuoti “už valiutos spekulia
ciją”, nutylint tikrąjį “šmuge
lį”, kaltinant, kad neparodė tos 
prekės čekų-sovietų muitinin
kams. Visą mėnesį išlaikę kalė
jime amerikiečius paleido, kuo
met JAV pareikalavo paleisti 

■kaip neteisėtai kaltinamus.

naujausius karo lėktuvus vien 
tiktai gynybos tikslams. Tuo 
tarpu Izraelis minėtus lėktuvus 
naudojo puolimo tikslams. Pir
mą kartą aviacijos minister’s 
pareiškė, kad jis nežinojo apie 
vyriausybės pasirašytus paža
dus, jis asmeniškai jų neskaitęs.

i DRU.-

Jau dabar jausįus Izraelio lėktuvus ir nu-į sulaužė amerikiečiams pasirasy-

anksčiau buvusių viešų pareiš
kimų. Izraelitai taip pat nesi
laiko—JAV duotų pažadų. JAV

būtų
rybas

Be rto§sekretoriaus C. Vance 
laiškas apie Amerikos lėktuvų 
naudojinią puolamiesiems tiks
lams dar neatsakytas. Susidaro 
Įspūdis, kad jis negalės būti 
sakytas be prisipažinimo, 
susitarimas sulaužvtas. Ižrs ..

tai jokio pasiteisinimo krašto 
apapsaugos ministeris jau

* galėjo skelbti.
Sekretorius Vance, nustatęs 

faktus apie trijų Sirijos karo 
‘nacional'nio I Įeit t’ i i ui išimą, tu j u

siuntė labai griežtą notą Izraelio 
. Sekretorius nieku 

d-ilvva-1 negrasino, bet Izraelis pajuto.
1 1 1 1 • XT Y*____  —

Bolivija demokratėje
Naujai išrinktas Bolivijos pre

zidentas Walter Guevara Arce 
prižadėjo sudaryti ;--------------
susitaikymo" (tautinėj santa-1 
ros) valdž’ą, parinkdamas atsto-Į vyriausybei, 
vus iš v’sų rinkimuose 
vrsių politinių partijų.

kėjjamatuoto paaiškinimo, bet 
Izraelio vyriausybė tokio paaiš
kinimo nepasiuntė.

Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris Mošė Dajanas.daryda- 
mas pareiškimus apie Izraelio 
santykius, tvirtina, kad arabų 
kontroliuojama nafta turi Įtakos 
į Ameriką, o ši pradėjo keisti 
savo politiką Izraelio atžvilgiu. 
Amerikai reikalinga arabų vers
mių nafta, todėl JAV yra linku
sios pataikauti arabams ir ne
kreipti tiek daug dėmesio į Iz
raelį.

Izraelis atidavė savo kolonijas 
Egiptui ir dabar JAV reikalau- 

sirinko šiuos patyrimą turinčius J ja, kad Izraelis nesteigtų jokių 
Homer Boynton, j kolonijų Samarijoje. senovinėje

Pertvarko FBI 
vadovybę

WASHINGTON, D.C.
liam H. Webster, susipažinęs su
Edgar Hooverio paliktu ir gero
kai apardytu Federaliniu Inves- 
tigacijos biuru, nutarė viską 
perorganizuoti, kad jis vėl galė
tu būti naudingas kraštui.

Direktorius Websteris savo 
artimiausiais pavaduotojais pa-

FBI narius:
Donald Moore ir Lee Colwell, 'i Judėjos žemėje. Tas amerikie- 
Kiekvienam yra paskirta spe
ciali tyrinėjimo sritis. Manoma, 
kad Websteris su jų pagalba at
statys FBI.

čiai viešai skelbia apie numa
tytus Įteikti Egiptui naujus lėk
tuvus. Egiptas sutinka sumokė
ti milijonines sumas, turi Izrae
lio paliktus du didelius aerodro
mus, tuo tarpu Izraelis paliktas 
be naujų lėktuvų ir be aerodro
mų. Kol nebus išaiškintas klau
simas su Sirijos lėktuvų numu- 
šimu. atrodo, kad nebus jokios 
kalbos apie naujus lėktuvus.




