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.PROKURORAS GRIFFIN B. BELL ĮLEIDO 
Į JAV 15,000 VIETNAMO TREMTINIŲ
Vokietijos komunistai padėjo daugiau minę 

viseme Berlyno pasienyje

VANCE APSKRIDO ARABŲ VALSTYBES
IR INFORMAVO LONDONĄ

WASHINGTON, D. C. — Vyriausias prokuraras Griffin B. 
Bell, pasinaudodamas įstatymo jam duota teise, nutarė įleisti į 
JAV 15,000 Vietnamo tremtinių, jau treti metai gyvenančių lai
veliuose ir Laos tremtiniu stovyklose.

Jau praeitų savaitę buvo pas
klidusios kalbos, kad amerikie
čiai įsileis Vietnamo tremtinius, 
bet dabar jau pasirašytas įsaky 
masjmtis priemonių jiems leisti 
Amerikoje apsigyventi.

Pilietinio karo pabaigoje visi 
šie tremtiniai bėgo nuo besiver
žiančių komunistų. Jie naudojo 
mažus laivelius, kad tiktai pa- 
jėgtų pas iekti - kitas Azijos tau
tas. Vietnamo šiaurėje, valsty- 
bės tarnautojai, karių šeimos ir 
Amerikos draugai bėgo j Laosą, 
kur jie buvo suvežti į tremtinių 
stovyklas. /'.■•' •

Vietnamiečiai kraštui
? ’ bus naudingi

f' X' * Amerikoje esantieji Vietna- 
-mbtremtiniai4™dė, fcad .kraš- 

, tui jiė Zyra naudingi. Vieni Įs
teigė biznius, daugiausia 'valgyk 
las jr motelius.. Kiti perėjo Į žė 
m ės ūkį, o tretieji, turintieji 
daugiau kantrybės perėjo į pra 
monę. .

Septyni tūkstančiai • bus atvež 
ti į Ameriką ir leista jiems duo
ną užsidirbti, o 8000, esantieji 
Laoso stovyklose, turės vykti 
pas gimines arba pažįstamus, ku 
rie privalės padėti jiems įsitrau 
kti į ekonominį ir visuomeninį 
Amerikos gyvenimą.

Sekretorius Vance, turėdamas 
galvoje sunkią tremtinių būk
lę, prašė prokurorą pasinaudoti 
įstatymu ir skubos keliu įleisti 
vietnamiečius.

Inportuotos vergės" 
Jungtinėse tautose?

GENEVA, Šveicarija. — Lon 
done savo bazę .turinčios Prieš- 
vergijos (Antislavery) Draugi
jos generalsekretorius pulk. Pat 
rick Montgomery pranešė Gene- 
voje veikiančiai JT grupei, kad 
New Yorko teismuose neseniai 
buvo svarstytos dvi bylos vergi 
jos klausimu. Vienoje byloje kai 
tinamasis teisinosi pasiremda
mas “diplomatiniu imunitetu”. 
Kaltinimas iškeltas, kad iš Azi 
jos į JAV-bes importuojamos 
jaunos moterys kaip vergės kai 
kuriems Jungtinių Tautų tar
nautojams tarnauti. Montgome- 
rio tuo klausimu paruoštame ra
porte pareiškiama, kad toms 
Azijos moterims mokamos algos 
“žymiai mažesnės negu New 
•Yorko įstatymai reikalauja ir 
kad tų moterų sąlygos yra kaip 
“prievartos tarnyba”

Kas tie tokie ir kokios tauty
bės j ie toje aferoje-iškeltieji, 
Montgomery nepasakė.

Vokiečiai bėga iš 
komunistinio "Rojaus" 
BERLYNAS, Vokietija. — 

'šiomis dienomis į Vakarus pėrė 
jęs pasienio sargas ketvirtadie- 

;nį pareiškė, kad Rytų Vokietijos 
komunistinė 'valdžia .visą Ber
lyno pasienį užminavo nedidelė 
mis minomis, kad -sustabdytų bū 
rius vokiečių, bandančių pasiek
ti Vakarų Vokietiją.

Pasienio sargas tvirtina, kad 
komunistai naudoja kumščio dy 
džio minas, kurios paliestos spro 
gsta. Jos yra sujungtos vielomis. 
Sprogus vienai, sprogsta visa jų 
dešimtis. ’

Ant tokios minos atsistojęs 
vokietis negali’ pabėgti, nes 
skriejančios metalo dalelytės" jį 

- pasiveja fr sužeidžia; '
Sukelia ant kojų visą ..pasienį

Srogstančios minos ' sukelia 
ant kojų visus pasienio sargus. 
Iki šio buvo naudojami automa 
tiški šrapneliai. Paliesti šrapne
liai šaudydavo tik nustatyta 
kryptimi, bet dabar sudėliotos 
minos šauna į visas puses.

Sustiprintos sargybos ir to
liau nuo sienos. Pasienio sargai 
pažįsta kiekvieną pasienyje gy
venantį ir dirbantį vokietį. Jei
gu ten drįsta pasimaišyti nepa
žįstamas vyras ar moteris, tai 
jis tuojau suimamas ir nuodug 
niai klausinėjamas.

Vokiečiai naudoja rusų palik
tus šunis sienai saugoti, bet jie 
pristatė žymiai daugiau pasienio 
sargų, priklausančių komunistų 
partijai. ».

Japonija, Australija 
rems penkių tautę laisvę
TOKIJO. —Japonija ir Aus 

tralija kilniai pasižadėjo padi
dinti finansinę paramą pen
kioms nekomunistinėms Pietų- 
Rytu Azijos valstybėms, bet su
silaikė nuo tolimesnių įsiparei
gojimų, nors tų penkių valsty
bių sąjungos pareigūno pareiš
kimu, ir tai “gera pradžia tu
rint galvoje, kad ir to nebuvo 
tikėtasi”. ASEAN- (Pietryčių 
Azijos. Valstybių Sąjunga no
rinti daugiau paramos iš Jung
tinių Valstybių.

Potvynio įveiktas 
bėga visas kaimas

ROBINDALE, — Pa. — Ro- 
bindale kaimas, liepos 20 d. 
potvynio visiškai sunaikintas,! 
nutarė iš slėnio su visu, kas be
liko, keltis į aukštesnę ir sau
gesnę vietą. Kaime gražiai gy
veno 78 šeimos, visos likusios, 
be pastogės. laimei, nė vienas 
žmogus nežuvo. Sprendžiama, 
kad visą kaimą perstatyti kaš
tuos apie $2.5 milijonai. Federa 
linė valdžia pradžiai davė $30,- 
000.

JI Kiekvienas Amerikos ūkininko vaikas nori turėti srkjį įsa Įfes kaip tėvas ir vy
resnieji broliai, galėtu apjoti dideli ūkį-rančiu. Paveiksle matome trijų metu Tom
my Hatfield, 'jojantį mažos veislės arkliuku. Arkliuką jam davė Austin, Tex. apylin
kės ūkininkas.

DIDELIS DERLIUS GEROKAI SUMAŽINS
JAVŲ IR MAISTO KAINAS

Kukurūzai, kviečiai, soja, daržovės, vaisiai 
neša nepaprastai gerą derliu'

WASHINGTON, DC. — Agrikultūros Departamentas ket
virtadienį paskedbė kad šiais metais JAV bus nepaprastai dide
lis derlius, ši žinia atsiliepė visame krašte ir užsieniuose, Javų 
kains krito svargiausiuose pasaulio biržose, nes kiekvienam aiškų 
kad pigesnės javų kainos Amerikoje atsilieps į viso pasaulio ja
vų rinką 

4------------------
Aiškėja, kad Amerikai ne- vienam ūkininkui šiandien aiš-

jučiomis tapo pačiu didžiausiu 
žmonių maitintoju visame pa
saulyje. Geras derlius buvo ke
liose Rusijos vietose, bet neži
nia, ar sovietų valdžia pajėgs 
nokstančius javus laiku suimti 
ir iškulti.

Lietus iškrito, paskutinėmis 
sekundėmis

Amerikos ūkininkai bijojo, 
kad. sausra nepakenktų šių metų 
dtrliui. Laimė, kad lietus iškri
to dešimt sekundžių prieš di
džiausią pavojų, žemė sušlapo ir 
visas vasarojus atsigavo.

Iš Illinois valstijos ateinančios 
žinios, sako, kad kukurūzai la
bai gražiai auga ir atneš gerą 
derlių. Ilinojuje ruduo visuo
met esti gražus, todėl ūkininkai 
tikisi javus laiku suimti ir par 
duoti.

Panašus stebuklas atsitiko ir 
Iowa valstijoj, kur sausra jau 
pradėjo gąsdinti ūkininkus. Dar 
kelios sausos dienos būtų išnai
kinusios šių metų derlių, bet 
gausus lietus atgavo javus. Kiek

Liepė ruošti kelionę 
į Pekiną

WASHINGTON, D. C. Sek 
retorius Cyrus R. Vance, dar ne 
pasiekęs Amerikos, iš Artimųjų 
Rytų kelionės jau įsakė Valsty
bės Departamentui pradėti ruoš 
ti jo kelionę į Pekiną.

Jis nori gerai išstudijuoti vi
są eilę klausimų, kad galėtų juos 
aptarti su nauja Kinijos vyriau
sybe.

Manoma, kad sekretorius ga
lės pasiūlyti kiniečiams javų už 
žymiai pigesnes kainas. Sekreto 
rius yra įsitikinęs, kad jo kelio
nė į Pekiną bus naudinga ne tik 
Amerikai, bet ir kiniečiams.

Toje pačioj vietoj 
tuo pačiu metu 

MASSAPEQUA. Park, N. Y. 
Loraine Scheele, 22 studijavusi 
jūrinę biologiją St. John’s uni
versitete, gyvenusi Great Neck, 
Long Island, rugpiūčio 7 d., sek 
madienį, anksti rytą priėjusi prie 

j Ij>ng Island geležinkelio linijos 
atsistojanti ant bėgių, persižėgno 
jo ir tuo pačiu momentu buvo 
pravažiuojančio greitojo trauki 
nio užmušta. Tai buvo 5:18 va
landą ryto, tuo pačiu metu, to
je pačioje vietoje, kur prieš 8 die 
nas to paties traukinio, vairuo
jant tam pačiam inžinieriui bu
vo užmuštas Donald Byrne, 29, 
su kuriuo buvo susitarta apsives t 
ti.

Tai vadinama “stebėtinu su
puolimu”.

ku, kad bus geras derlius.
Gerai užderėjo sojos pupelės
Pranešimas sako, kad šiais me 

tais sojos pupelės labai gerai 
užderėjo, ūkininkai jau apskai
čiuoja, kad šiais metais sojos 
Amerikoje bus dvigubai dau
giau. negu praeitais metais, ūki 
ninkai buvo apskaičiavę, kad 
kviečių derlius šią vasarą nepa 
sieks pernykščio derliaus, bet 
kelios lietingos dienos atgaivino 
kiekvieną kviečio šiaudą ir var
pos jau pradeda linkti.

Biržoje vertybės krito, kai pa 
tyrė apie gerą derlių. Amerikos 
javų klėtyse dar yra didokas 
kiekis pernykščių kukurūzų. 
Tvirtinama, kad jų bušelis jau 
nukrio žemiau dviejų dolerių.

Visame krašte gražiai auga 
daržovės ir vaisiai, šį metą di
dokas daržovių ir vaisių kiekis 
bus užkonservuotas. Sausra pa
darė žalos Kalifornijos ūkinin
kams. Jie planuoja gręžtti šuli
nius, kad sausros metu galėtų pa 
laistyti išdžiūvusias užuoganas.

Egiptas žada imtis griežtos politikos 
užsispyrusio Begina reikalu

LONDONAS, Aglija. — Sekretorius Vance, skridęs puspenk- 
tos valandos iš Egipto, penktadienį pasiekė Londoną ir tuojau 
informavo premjerą bei užsienio reikalų minister} apie vykusius 
pasitarimus Artimųjų Rytų taikos reikalu. Penktadienio naktį 
sekretorius rengiasi išskristi į Washingtona, kad galėtų infor-. 
muoti prezidentą Jimmy Carterį ir kitus Valstybės Departamen
to pareigūnus apie pasitarimus su arabų ir Izraelio valstybių vadais.

Vances kelionę Rytuose 
Sovietai skaito bevaise

MASKVA. — Sovietų Tass 
Valstybės sekretoriaus Cyrus 
R. Vances keliones po Viduri
nius Rytus skaito bevaisėmis, 
kadangi Jungtinėms Valstybėms 
nepasiekė priversti Izraelį pri
imti sąvoką apie tėviškę palesti 
nieeiams. Vance pats prisipaži
nęs, kad jam nepasisekė paša
linti svarbiausią Arabų ir Izrae 
lio ginčų priežastį. Tass nepten 
kintas JAV ir Egipto pasiūlymu 

, sudaryti'jungtinę Arabų-Izr'ae- 
lio darbo grupę išlyginti problej 
m as dar prieš pitaai *G3fėvds 
konfęrenlijai susfrerikahf,' ~nes.: 
tai esąs mėginimas sutrukdyti , 
progresą Vidurinuose Rytuose.- 
Tai esąs sumanymas pačią Ge- 
nevos konferenciją pakeisti ko- 

; kiu kitokiu organu, kuriame ne- 
I galėtų dalyvauti Sovietų Sąjun 
! ga... ,

Meldė monsuno 
o dabar nuo jo bėga .
NAZAF GARH, Indija. — 

Monsuno liūtims pradėjus apt- 
vindinti lygumas aplink Detlhi, 
tūkstančiai kaimiečių, palikę sa 
vo vandens apsemtas lūšnas ma 
sėmis bėga nuo tvano pavojaus.

Vienintelis iš Nazaf Garh mies 
telio pravažiuojamas 12 mylių 
kelias visas užkimštas jaučių 
traukiamais ratais, kupranuga
rių velkamais “traileriais, “van 
deniniais” buivolais’ “džipais”, 
ambulansais, sunkvežimiais ir 
dviračiais — visais būdais ir 
priemonėmis norinčiais grei
čiau pasiekti aukštesnį gruntą, 
vaizdžiai parodo biblijinį egzo
dą žydams bėgant iš Egipto.

Atbudo USU ugniakalnis
TOKIJO. — Nuo 1910 metų 

ramiai s. “miegojęs” Japonijos 
ugniakalnis Ūsu staiga ir smar 
kiai atbudo išspiaudimas 8 my
lių aukštą uknies ir dūmų fon
taną. Kalno apylinkėse kornų 
laukai apversti 15 nykščių sto
rumo pelenų klodu. Iš too “fon
tano” beisbolo kamuolio didumo 
akmuo užsimušė pralekiančio 
sprausminio lėktuvo piloto ka
binos langą.

Prieš ugniakalniui prasiver
žiant per pusantros dienos visą 
Hohaido salos šiaurinę dalį krė 
tė daugiau kaip 1,000 lengvų 
žemės drebėjimų.

Diena vėliau Ūsu pradėjo ap
rimti ir apie pusė evakuotų kal
niečių pradėjo atgal grįžti.

Egipto prezidentas Anwar Sa 
datas, patyręs apie premjero 
Menahem Begin kietą užsispy
rimą, labai apgailestavo, kad da
bartiniai Izraelio vadai nepano- 

; ro siekti taikos Artimuose Ry
tuose. Sadatas turi vj1+;es. kad 
Izraelio vadai susipras ir pakeis 
savo nuomonę dėl kaikurių Ar 
timųjų Rytų taikos klausimų; 
Jis žino; kad arabų vadai buvo 
nusiteikę pasirašyti taikos su-. ,Į 
tartį su Izraeliu ir užmegzti dip 
lomatinius santykius. Izraelio 
vadai mano, kad neaiški padėtis 
jiems bus naudingesnės, negu tai 
ką. . - iį ■. fjįy JįSį-: -iii-- 
ris ■.

Be ta, prezidentas Sadatas pa 
’ reiškė, kad ir arabų valstybės 
į tarės’ kitaip pažiūrėki i arabų ir 
Izraelio konfliktą. Prezidentas 
Sadatas, sekretoriaus ' Vance 
akivaizdoje, pareiškė, kad ne

draugingi veiksmai gali prasidė 
ti, jeigu Izraelio vadai bus toki 
užsispyrėliai ir nepasinaudos tai 
kiai nusiteikusių arabų nuotai
koms. Sekretorius Vance nekrei 
pė dėmesio į Sadato pareiškimus, 
bet jis nieko nepasakė priešin
go.' Savo pareiškimo pabaigoje 
prezidentas Sadatas pasakė, kad 
jis turi vilties susitarti. Jis bū
tų patenkintas, jeigu Izraelio 
vadai susiprastų ir sutiktų sie
kti taikos dabar.

Sadatas laikraštininkams pri
minė, kad ateinančių metų spa
lio mėnesį baigiasi susitarimas, 
liečiąs Sinajaus taiką. 1975 me
tų rugpiūčio mėnesį pasirašytas 
susitarimas liepia prašyti 1.500 
Jungtinių Tautų kareivių paliau 
bų sąlygoms prižiūrėti. Jungti
nių Tautų karius reikia prašyti 
kiekvieną metą. Pirmais trim 
metais jie pasilieka automatiš
kai, bet vėliau, jeigu abi pusės 
jų neprašys, tai jie bus privers 
ti išvykti. Jeigu Izraelis nesiren 
gia siekti taikos Artimuose Ry
tuose. tai Egiptas ir šiuo klausi
mu rengiasi užimti visai kitokią 
poziciją. Jeigu Izraelis užima 
griežt > poziciją, tai ir arabų 
val.-> ri bės gali būti dar griežtes 
nės.

Sekretorius Vance ketvirtadie 
nį nuskrido į Amaną ir 45 mi
nutes kalbėjosi su Jordanijos ka 
raliu. Jam daug informacijų ne 
reikėjo, nes jis pirmą kartą su- 
aebjojo sekretoriaus Vance pasi
sekimu. nes “Izraelio dar nepa
siruošęs taikai”, tada pasakė 
karalius. Iš Jordanijos sekreto
rius nuskrido j Damaską ir dvi 
valandas kalbėjosi su Sirijos 
prezidentu Asadu, kuris apgai
lestavo kietą Izraelio poziciją 
Sekretorius ilgiau išsikalbėjo su 
prezidentu Sadatu ir išskrido j 
Londoną.
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shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate-accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much

mažai nwma

interest you want to eam and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UR Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, fust sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure. 
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-t han-bank . 
interest rates and “fat money.” It’s the 
easiest way to jAp
make thin money /mOJ"
put on weight in a \ jJO'
hurry. "X *

draugių. Jau ir išgerti reikėjo, kortomis palęštiy kokią 
nužiūrėtą mergiotę prisivilioti, su ja pažaisti. Pinigai

KL. Ar gausiu soecialius krei
dą us ,kai pasitrauksiu pensijon 
nuo 65 metų? C. P.

7%%~
6*%~
6%%n
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vūnėlį pas “riezniką” košemai papjauti," tą darbą duoda
vo atlikti Pauliukaičiui ir “rieznikui” skirtais pinigais
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SEM0RA51S TE1KAMOS 
LENGVATOS

ATS., Jums tie ekstra pinigai 
priklauso./Normaliai tokios rū
šies dvigubi apdraudos kompa
nijų už gydymą, ligoninėse ap
mokėjimai nebūna, bet mes su
žinojome, kad jūsų atveju taip 
įvyko. Minima -ligoninė jums 
išsiuntė išlaidų pervirsiąus če-

jam atima gyvybę? Ir to gyvūnėlio kūną suvalgę žydai 
nė vienas nenumirė.

mėn) 
galės 

vietoje 52
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parduodame vi
PRIEMIESČIUS R

YOURMONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
it gets the healthier it is. But it doesn't get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that's where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.

WOK WHAT IT CAN DO! The chart at left

draudas. Už vieną apdraudą ap
moka mano darbdavys, o už ki
tą — aš pats. Dabar aš esu jau 
antrą kartą šiais metais ligoni
nėje ir aš manau, kad tai ligoni
nei mano apdraudos bendrovės 
du kartu sąskaitas apmokėjo. 
Aš noriu paklausti, kam pri
klauso tie ekstra pinigai? C.C.

Sykį girtas ūkininkas skundėsi, kad žmona/nnėjb į 
krautuves apsipirkti, bet jis jai nedavęs pinigų 
šęs. Tuomet Pauliukaitis paėmė jo piniginę ir: nuėjo. to 
ūkininko žmonos ieškoti. Žinoma, jos nerado? Grįžęs pas 
ūkininką, bet toje vietoje jo jau nebuvo. Piniginėšl.gi ne
mesi — pasiliko sau. Bet velnias pakurstė policiją. į šį rei 
kalą įsivelti. Vėl teismas, vėl kalėjimas. ^Kalėjime -atsira
do gerų pažįstamų, naujų draugų. Neblogai buvo žiemų 
žę praleisti kalėjime. ’ ' < • •

Išsilaisvinęs iš kalėjimo,: Pauliukaitis susipažino su 
nebloga žydo tarnaite. Ji buvo kilusi iš Gudijos. . Meili, 
Jipšni, maloni, duosni,. — iš žydų ką nukniaukusi janfi at-

8.17% 
7.90% 
7.08% 
6.81%
5.39%

A l'S. Taip. Jeigu asmuo pc 
62 metų, gavęs pirmą čekį i; 
Soc. See. grįš darban, tai jo už
darbiai autoihotiškai bus už 
skaityti ir pakels pensijos dy-

ATS. Soc. See. pensijos gali
ma gauti jau nuo 62 metų am
žiaus, bet išmokami čekiai iš 
Social Security fondų bus vi
suomet sumažinti; taipgi bus 
sumažinti čekiai žmonai, vyrui, 
-našlei arba našliui, kurie paė
mė Soc. Security- čekius prieš 
jiems sukankant 65 metų am
žiaus:

mėnesiui, būdamas 65 metų 
amžiaus, 62 metų būdamas ga
lės gauti 80 dol. mėnesiui (20 
proc. mažiau). ■

nys, kurie pradės imti savo se
klus iš Social Security Įstaigos 
Minėtais aukščiau, išims tiek, pat A
pinigų iš Soc. See. fondų, kiek toraną, koks geraširdis ūkininkas išgerti duodavo" silke 
asmenys, kurie pasitraukė pen- pavaišindavo, o nepagarbiai laikomą pinigą pasiimda- 
sijon vėliau, čekiai asmenims Vo. Kartais iš atsilapojusios, kišenės. pinigus ‘paimdavo 
62 metų yra sumažinti dėl to, “apsaugai”. Turėjo silpną atmintį. Būdavo taip,-kačk/juž 
kad padengus didesnį metlĮ |kai rniršdavo” piniginę gražinti. Radęs kišenėje pinigū* ^1 
See čekiai Pvz asmuo kuris' v°damas, kad tai jo — išleisdavo. Ir taip ’ žmogelis ver-

Kam priklauso apdraudos 
pinigai?

KL. Nuo ko priklauso ir kiek 
bus sumažintas mano Soc. See. 

rčekis, jei aš pasitrauksiu poil
siu, jaunesnis, negu 65 metų 
amžiaus? P.

Jeigu jūs planuojate aplan
kyti šio krašto nacionalinius 
parkus, paminklus ar rekreaci
jos apyl n kės, federalinės val- 
uztos ailin nistruojainas, jūs ga
lite sutaupyti tam tikras sumas 
pinigų. •. j

c z 10 dol. jūs galite gauti iei-. 
daną, kuris galioja ištisiems Į 
kalendoriniams metams 
leidimas duoda teisę lankyti vi
sas rekreacijos apylinkes nemo
kamai. ;

Jeigu jūs esate virs 62 metų 
amžiaus, jūs galite tokį leidimą 
gauti nemokamai.

Toks leidimas yra vadinamas 
"Golden Eagle & Golden Age 
Passport (Auksinis aras ir Auk-” 
sinio amžiaus pasas).
Tokius pasus išduoda vad. the 

Department of Interior. Toji 
federalinė įstaiga išspausdino 
nemokamai dalinamą brošiūrą, 
kurioje paaiškinama kaip tokį 
leidimą galima gauti.

Parašykite atvirlaiškį “Concu- 
mer Informacion Center” Dept. 
672E, Pueblo, Colorado 81009 
ir gausite tokią brošiūrą su rei
kalingomis informacijomis. Jūs 
turėsite įrodyti savo amžių gi
mimo pažymėjimu arba auto
mobilio vairuotojo licencija, 
kur pažymėtas asmens amžius.

Pabrėžiama, kad Medicare 
kortelė negalime įrodyti savo 
amžių, nes tokia kortelė išduo
dama ir neturintiems 62 metų 
amžiaus asmenims (pvz. nedar
bingiems žmonėms).

Jeigu jūs neturite kuo įrody
ti savo tikrą amžių, tai galite 
pasirašyti amžiaus įrodymo efi- 
devitą, kuri apylinkės notaras 
patvirtintų.

Tėję brošiūroje nurodytos vie 
tos, kur jūs asmeniškai galite 
gauti tokį leidimą, būtent: 1) 
Natfonal Park Cervicė vvriau- “A'_ * .
šioje būstinėje, Washington, D.

jums). /
KL. Kodėl gaunami mažesni 

eekiai, kai pasitraukiama 
poilsiu, sulaukus- 62 metų am- 
žiaus?^ ^ ^ ' ’ ' I.

Katėjimo, grįžusių* pažįstamų, gra
žu, purvo nėra tiek, kiek Jcaimey- tSr pinigų sfemga-č G jų; 
būtinai reikia. Kai pinigų'neturi,;tųi d^ą^gai'^ pėt mer
ginos nepriima Į artimesę draugys,tę^^rktiL-^^r ii^ikąĮ 
Įėjimo, išėjęs gali gerą darbą-gauti? Akmenis -skaldyti 
arba žydams malkas piauti —-reikia tur^iraifkių, 'dar
bas nešvarus-ir nelengvas. ,' '"'t

Draugų -pamokytas, BauliukaįtĮs;^ pradėjo / verstis 
kntaukhnu (vagystėmis). Pradžioje atsargiau labai ;yą-

ATS. Darbininkas, kuris ne
ėmė jokių, čekių prieš 65 metų 
amžiaus ir pradės gauti .pensi
jos čekius po 65 metų, gaus pa
pildomus Soc. See. kreditus, ku- _ . ,
rie gali padidinti'pensijos dvdį £ ATS. Tai priklauso nuo iš- 
1 procentu už kiekvienus išdirb- metų,, darbinmkut,. kūną 
tus metus.l/lžužkiekvienamėĮĮ1'3*1*3 PdPSU? to
nesi. Tas kreditas prakaitomas mokej.mas
kekivenam darbininkui nuo 65 135 . mėnesiui.
iki 72 melu amįiaus Jlž kiekvie- h fil.adirbus^nebs, nmuma- 
nus metus nčimanfpensijos. |;, Uė bus-ti^ dol. nK-U<-
kreditai pripažinti nuo 1970 m. x
gruodžio/ mėnesio ir padidina JJau^ima ašmenų, kurie, ^iš
tik darbinirito čekius, bet nepa- ^irbo-’žOiir- dąū^šHi -metų, So<£ 
kelia' čelŠų sumos žmonai ir jo ~ 
vaikams. ‘ ,

Pauliukaitis bandė nuduoti kvaili, 
nantį apie ką kalbama, bet kai buvo priminta , jog ątėjo 
laikas rimtai kalbėti, pasakyta kokie yra liudininkų pa
rodymai ir kokie ekspertyzės daviniai, jis suprato, kad 
dabar būtų beprasmis gynimasis, jogzapie Kliūgo nužu
dymą nieką nežinąs. Pasakė, kad jis esą šios žmogžudys 
tės bendrininkas, tačiau tikrasis žudikas yra kitas as
muo. Pasakojo, jis Marijampolėje sutikęs iš Vokietijos 
nuo Pilupėnų pažįstamą vokietuką, kuris Kliūgą atse
kęs net nuo Virbalio. Pasakė-vokietuko pavardę, nupa
sakojo asmens žymes. Vokietuko buvęs tikslas pasekti 
Kliūgą, kai jis grįšiąs namo su pinigais ir kelyje jį apip
lėšti Pasiūlė jam prie to prisidėti, vėliau pinigais pasi
dalinsią. Jis vokietuko pasiūlymą priėmęs. < .. .

■ ' . ,
' Arti Sasnavos vokietukas nutaręs Kliūgą nužudyti 

kelyje, su žąsimis nuvažiuoti į fabriką, parduoti ir. su pi
nigais grįžti Ilgai nedelsdamas, vokietukas radęs ties 
plentu kuolą, Kliūgą užmušęs, su juo nuvažiavęs į Kau
ną, abu žąsis pardavę, pinigus pasidalinę ir autobusų.gi’į 
žę kas sau. j '.

Kadangi galėjo būti ir taip, kaip Pauliukaitis pasa
kojo, per Užsienio reikalų ministeriją susisiekta su Vo
kietijos policija ir paprašyta Pauliukaičio atpasakotą 
asmenį surasti. Vokietijos policiją labai greitai pranešė, 
kad toje vietoje Pauliukaičio atpasakotom žymėm ir pa
varde asmens ten niekad nebuvo ir nėra. Aišku, Pauiiu- 
kaitis melavo. Identifikacijos skyrius dar pranešė, kad 
ant Makausko restorano išmušto lango stiklų rastos pirš 
tų žymės yra Pauliukaičio pirštų; Vadinas, Pauliukaitis 
buvo iš to restorano pavogęs pinigams lošti automatą.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
iMam/nn JF
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ATS. Mūsų turimomis žinio
mis jie tų padidinimų negauna. 
Jų. tas pakėlimas neliečia. Argus gali gauti pensiją 100 dolerių tėsi.

MEMBER A1ES TAIP PAT

RELO l-1 L-. MrESTn jav-SE per RELO
•tatXity ....................... *

Dabar Pauliukaitis įsitikino, J.jog ■: įssisukinėjimkŠ;t;j 
nieko negelbės — rėkia; teisybę sakytį, gal ..nuoširdus (- 
sipažinimas bausmę kiek sušvelnins. Pradėjo pasakoti.

Gimęs , jis Vilkaviškio apskr..... Pajevonio valsčiuje.. 
Kai paaugo, reikėjo pinigų. Tėvai-nedavė;-nesrir--patys^ . 
neturėjo. -—reikėjo pačiam .rasti ...būd^ ^r^btu. A jBet j 
kaip? Sugalvojo verstis kontrabandą. .^ųo>VPajėvonio 
Lietu Vos-Vokietijos sieiia netoli. Na, ir nukėliavo į Vo
kietiją pazsiriėšti 
brangios.. *

Vieną, kitą ir dar kelis kartūsa*pąšiš^ė,i'6ė^'it'ėŽaū 
*buvo pagautas, pateko./į ikalejihią. i Kalėjime ., susipažino 
su tokiais asmenimis kurfe'|a&-vėi5tM< A^^klbis ama- 
tais. O kiek pasekta pasakų, atpasakota nuotykių,- anek- j 
dotų, ir.pąinpkų^butą^.ką^^^^uąĮ^įį^^į^^^į 
iškraustyti,, apgautidrett^Brj 
patyrusių. 7 OKJm; J

Išėjęs iš kalėjimo^. 'Haul:

pensijas.

KL. Norrti palblatįsti, ar as- 
•mėnys, kurie ^auna spečialirrę 
minimalinę pensiją, gali gauti 
kasmet pakėHura,* kuris^ moka
ma sr islyginiuiui ’-pragyvenimo 
kainų? G. Ž.

Sumažino bedarbiams 
kompensacijos mokėjimo 

laiką
Illinois valstijoje apie 215,000 

Toks asmenims sumažintas bedar
biams mokėjimo kompensacijų 
laikas 13 savaičių. Apie tai pra
nešė Emloynient Security biu
ro administratorius C. 
son.

Nuo dabai* (rugpjūčio 
bedarbis kompensaciją 
gauti tik 39 savaites, 
savaičių.

Illinois valstijoj, šiuo metu 
yra 180,000 bedarbių, kurie 
gauna reguliariai pašalpas 26 
savaites, kurios yra išmokamos 
iš valstijos Bedarbių mokesčių 
fondo.

Kiti 35,000 asmenų gauna pa 
pildomus išmokėjimus 13 savai 
čių, finansuojamų 50:50 iš val
stijos ir vietos mokesčių fondo.

ATS. Kiek bus sumažintas 
Soc. See. čekis priklausys nuo 

To, kiek mokesčių prieš 65 me
tus amžiaus bus pradėta imti 

'-Social Security pinigus. Asme t tirpus tirpdflVO
Dažniausiai uvarg5elisn prasilošdavo' taip; jog ’ ir už

Apie minimalines pensijas
KL. Ar yra minimalines pen

sijos mokamos iš Soc. Security 
fondo ? B. G.

ATS. Taip. Yra specialios mi- 
nimalinės pensijos, mokamos 
asmenims, kurie dirbo Soc.Sec. 
padengtose darbovietėse ma- 
žiauriai 20 metėjos specialinės | 
pensijos padeda asmenims ku-j 
rie mažai uždirbo savo darbo.

C., 2) regionalinėse įstaigose, 
3) Forest Supervisorių įstaigo
se, 4) daugelyje ‘'Hanger Sta
tion’’ ofisuose, Toks leidimas 
negalima kitam asmeniui per
duoti naudojimui. pr. fab.

Balys Pupalaigifl 
PLĖŠIKAVIMAI 
f (Tęsinys)

Ar Medicare apmokės sąskaitą?
, KL. Turiu vargo su stubur

kauliu ir noriu kreiptis į chiro- 
praktorių. Ar Medicare padės 
man apmokėti už patarnavi
mą? Jonas J.

ATS. Medicare I dalis.(inedi- 
kalinė) apmoka tik už vieną pa
tarnavimą, atliktą Medicare pat 
virtinio chiropraktoriaus. Medi
care nemoka už peršvietimą.

Ar padidės mano pensija?
KL. Ar mano pensija padi

dės, jei grisiu darban po 62 mė
tą amžiaus? Petras P.

malinęs peflsijasG?t ■
’ KL. Slblonėkite1 pasakyti, kaip 
apskaičiuojamos'tninimalinės 
pensijos didumas I" ; W. K.

ATS. Apskaičiuojant tas pen
sijas, imamas darbo metų skai
čius nuo 1937 iki ji950 metų,, 
dalinama uždarbių .sunia iš 900 
dol; su maksimumu 14 metu iš
dirbtų metų tame laikotarpyje; 
Po 1950 metų už išdirbtus me
tus, laike* kurių darbininkas už
dirbo mažiausia ^5 . procentus 
maksinialinės suniosr. nuo ku
rios buvo mokama Soc. See. įna A v • ; .rsai.
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KLAIDOS IR IGNORACIJA
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Smerktinas ne kqidq padaręs, bet jos neatitaisęs
Tenka labai labai apgailestau

(*r • , “i *. „ *. * -

S- Net ir šventieji neturi imuni- 
teto>nuo neklaidingumo. Klaidos ti, kad jei viena pusė sutiktų ir 
bepadaro tik tie, kurie nedirba.. matosi vienybės bendruomenė- 
šmerktinas yra ne tas, kuris je atstatymui ženklų, tai antro- 
pądarė klaidą, bęt tas, kuris pa į ji pusė viską stengiasi ignoruoti 
darytos klaidos-riėatitaisė sužino, ir susitikimo ir išsiaiškinimo pas 
jus.1; r -■ ■' 
’/Kiekvienas žmogus, visuome
nės veikėjas pats save nusipla- 
ka/ yra -smerktinas,- daro nusi
kaltimą, kada žinodamas savo 
padarytos^ klaidos padarinius, 
jos. nesistengia- atitaisyti, ją ig
noruoja ir nė neraūdonuodamas 
ją' teisina,1 \ kaltę meta kitiems, 
klaidos iieatitąisymą supina su 
neapykantos ir ambicijos nesu- 
yaldymo ar nešusivaldymo blo
gio prailu? Įsikala sau Į galvą au 
‘toritefo idfdybę ir negalinčiu" pri 
fėršti sayę prie jokio kompromi 
•^ susitikimo 'ir:pėr klaidą atsi 
radusių visuomėriėje ar grupėje 
nėsusipratimū, negerovių ir net 
rimtų'ir ganą liūdnų bei kenks- 
mingų -padarinių. /

1 *.

.-.-.Ę^amę.; liudininkais JAV LB Posędininkaujanti, politikuojan 
sųsikąldymp , išdavomis, skaitė- ti, rašanti rezoliucijas, pramo- 
Tpę ^spąųdoje ir- girdėjome žodi- gaujanti, pusėtinai pasiturinti, 
niųs-pareiškimus,-kad reikia at- stipraus lietuviško patriotiško 
ąirądųsias; bepdimomcneje nege- nusiteikimo, didelių ir gerų no- 
.reyęk.įįojaų stengtis pašalinti, rų, laike ir aplinkybėse nesusivo 
tVisųorpenė ;ląuki ir tebelaukia kianti, nedaug norinčių ir neper 
Į^icij^dr €pnnęe|ięutte LB daug žinoti‘ką dirbti, šiek tiek 
.yado^b^į .8“s^;ikĮh.0 ir išsiaiš erzli pageltusi tautos šaka”.
■ĖjgDjo SU.■Reorganizuotos Ben- ■ Tai išeivijos nuvertinimas ir 
^juomenės ,^vadovybe sulaužyti iš jos pasijuokimas.
^ną^ntaikpsjir-igiioracijos” le- Tačiau-Nainys negali nutylė 

-.1 . •/.: 1 ?; '■ rti apie save ir savo grupę. Jis

padarė klaidą, bęt tas, kuris pa į ji pusė viską stengiasi ignoruoti

i tangas pakeičia į savo opozici 
jos šmeižimą, vadovų Įžeidimus,' 
koliojimąsi ir neapykantos mi
zeriją kitokios nuomonės, kriti 
kos žmonių atžvilgiu. ’ į

Connecticutt LB vadovai ir 
ideologai Cleveland© suvažiavi
me 1977 m. VI. 18-19 dienomis, 
išeivijos vieningumui atstatyti 
ir baigti Amerikos LB nesusipra 
timus, skilimą nepajudino nei! 
piršto, bet abiec rankomis mosi 
kavo ir lietuvių išeivijos visuo
menę Įžeidė, -nuvertino, ir tik 
tik mažos grupelės pagyrė veiks 
mus ir darbus Įvertino.

V. Kutlęaus aprašyme Drauge 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

.pirmininkas taip charakterizavo 
■JAV ir viso pasaulio išeiviją:

I Bando šalinti ambasadorių Joung
Į Chicago Daily News praneši
me Los Angeles Times iš Was- 
hingtono cituoja: Konservatyvų 
vietinė grupė ir New Hampshi
re gubernatorius Meldrim Tho
mson Jr. savo vardais išsiuntinė 
jo po visą kraštą laišką “vitrio- 
liškai” atakuodami JAV amb - 
sadorių Jungi. Tautoms Andrew 
Youngą ir rinkdami aukas į fon 
dą jarn pašalinti iš pareigų.

i . Laiškas, kuriame Young kai 
tinamas kaip rėmėjas “komunis 
tų skerdikų ir teroristų” ir ats 
pausta tokių teroristų “baisiai 
apdeginto ir sužaloto” vaiko f o-: 
tografija, turi New Hampshire

mos suformuoti “šešėlių kabi
nėta ‘ Prezidento Carterio ad- 
mimstr-eoai sekti. Pats Rusher 
tame ’’selėlių kabinete” eeina ge 
neral, rroknro’-o. o gub. Thom
son val-tyrės šerti i.us parei-

r: rys 
tratas t?me še- 

šė'ių kabinete “gynj bos sekre
torius kongresmanas Larry Mc
Donald (D.Ga.)pareiškė įsitikini 
ma, kad ta kampanija išauklės 
publiką, kad žinotų Young užnu 
garį, kuris esąs politinė našta 
Carterio administracijai. Mc
Donald esąs tikras, kad Young

išskiria iš išeivijos “grupę” ku ir pačiam tikintis, kad Conneeti ko kūrybos. Susirinkimui pir- valstybinio ženklo antspaudą ir j padaręs teismo baustinų nusikal 
ei t’i >3 4A i « 'i a T Ttl  —JI _ —— Š   m » » w*. ♦ « > • « I c? CQ t • e T i • •

• ’ itimų ir kaip Kabineto narys pn
To laiško paskutinėmis savai vająS būti perduotas teismui, 

temis esą išsiuntinėta apie 200,- 
000 kopijų. Atsiliepimas buvęs 
“milžininškas”

Tas Konservatyvių “kaukas”, 
kuriam pirmininkauja “Narianal

ri visus darbus nudirba ir ja di cutte LB vadovai vargu galės 
džiuojasi, nes be atsikalbinėjimų! įvykdyti. . Neatsiliko ir Conn, 
dirba tą, ką “grupės” vadovaiIN krašto valdybos pirm. A. Ge 
Įsako ir grupės partiniai ideolo
gai nurodo. -

Savo mintis Nainys taip už
baigia: “Ir ką mes konkretaus,

minikavo Dana Mitkienė, 
kančių DMK pirmininku 
Dalila Mackialienė.

Se- 
bus

Thomsono parašą!

Tai išeivijos . nuvertinimas ir

realaus ir naudingo padarome, 
tai tik išminties keliu iš šios 
charakteringos grupės išsiski
riančių nuoširdžių jau labai ne
gausių darbininkų dėka.” (Drau 
gas Nr. 151, V. Kutkaus šuva-* 
žiavimo aprašymas)

Tolimesniame suvažiavimo ap 
rašyme buvo paminėtas pasisa
kymas “artilerijos seno arklio, 
(taip S. Barzdukas pavadino sa 
vo ideologinius darbus). Moky 
tojas Barzdukas mažiau kalbė
jo apie išeivijos lietuvių visuo 
menę, bet savo pyktĮ išrėžė per 
kūnišku trenksmu prieš opozici

čys nuo savo grupės vadocų. Lam 
kydamasis Californijoje turėjo 
pasikalbėjimą su vietos bendruo 
menininkais. Kada buvo iškeltas
klausimas: kodėl nebuvo priim
tas tarpininkų vaidmuo, Gečys 
atsakė ilgu komentaru ir baigė: 
Be to, -iš pasiūlytųjų penkių 
tarpininkų trys buvo aršūs ant 
bendruoinenininkai. Tarpinin
kais buvo pasiūlę buvo: Inž. Jur 
kūnas, dr. Kriaučeliūnas, prof. 
Mackevičius, dr. Meškauskas, 
prof. Vitkus.

Išeivijos visuomenė žinojo, 
kad Bendruomenę suskaldė jos 
vadukai. -Visuomenė negirdėjo iš 
jų prisipažinimo prie padarytos 
klaidos ir pastangų klaidą ati
taisyti.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Py»J*PWa W iemįlaplo ir paveikslais aprašo Pamarį senus [c 
vietovardžių sąrašas. Knygos

.‘’p pažtureikia pridėti dar 50 tentu.

Į739 So. Halrted St, Chicago, HL 60608

;S-';.TW;:ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
StuflSHE. GALIMA gauti nepaprastai {DOMIUS gydyto- 
' ’ X^;^SSWMI£HtS VElKtJO IR RAĮYTOJO ATSIMINIMUS^

' ' MINTYS IR DARBAI/ 259 psl, liėSanSus 1905
-Įvykina; Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi* 

.. .. ■ $8.00
DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

rtllŠifią vietoje $£00 dabar tik----------------
u/^Bair tik ...:—;------------

itf/^AVKiTA KULTŪRA -i- ŽIAURUS ŽMONĖS.

$100
$100

$2.00

Sunkiai serga daik J. Rimša
Žinomas dailininkas Jonas Rim

ša sunkiai serga. Nuo liepos 6 
d. jis yra Saint John’s Hospital 
(Šv. Jono ligoninėje), 1328 22- 
nd St., Santa Monica, Cal. 90404 
Telefonas 829-5511. Jis guli 361 
kambaryje.

Prieš kurį laiką jam buvo pa
daryta sunki širdies operacija, i džiasi, kad labai nedaug lietu- • 
Dabar jis gydomas nuo pildy- ... 1
binio skaudulio plaučiu-deši
nėje pusėje. Gauna atitinkamus 
spindulius ir Įvairius vaistus.
Jam sunku alsuoti ir todėl Į no
sį Įstatyti .vamzdeliai su deguo-

Gub. Thomsono laiške cituo
jami Youngo apie rasizmą ir ko 
munistų kariuomenės panaudo
jimą Afrikoje pasisakymai. 
Thomson rašo:

Review” leidėjas William Rus
her, buvo sudarytas praėjusį va 
sario mėnesį, kaip dalis progra-

“Andrew Young akiplėšiškos 
pro-marksistiškos agitacijos re 

: kordas, jo gilus įsivėlimas į na 
mines ir svetimas komunistų 

niu. Alsuoja sunkiai ir neturi i bei komunistų inspiruotas tero 
titQ j ristų organizacijas ir jo visis

Labai laukia lankytojų. Skun'ka5 netinkamumas atstovo 
į Jungtinėse Tautose darbui turi 
j būti ko plačiausiai paskelbtas 
ir eksponuotas”. J. Pr.vių jį aplanko. Turi gražių su

manymų ir pasveikęs mano nu
paišyti dar kokius 30 didelius pa 
veikslų. Šiuo kartu jam skaity- SKAITYK PPTS TR PARAGINK 
ti lahai’sunku ir laiškų rašyti | 
negali. alg. g. ’

KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

50c, persiuntime Išlaidom!..

Wna u ji e n o s, 
S^HMSTED ST, CHICAGO, ILL. W60S

: ::^.J«MiRM,'.A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir Intymių nuotykių 
^aiytnal^ paimtu iš* gyvenimo. Lengvai rtilhis, gyva kalba, gražiai išleista

Į. Končlua, HISTORY OF LITHUANIA.'Lietuvos istorijo*

dr.J«m« & Konflvi, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tamą brudhd,.paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
llį jrt. Kaina 0.00. Kietais viršeliais $4.00.
'ji'

knygą yn tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
: iriįrti atsilankins i Naujienas arba atsiuntus čeki ai

17SJ Be»tb HsJstod Street Chicago. HL
-* ♦. S; i7 j-

/RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ;
. - ■ » ; f*vH inriklu knyyy, kurio* pipuel bot kokią <

k"*»U IlHhh »r WMYn*.
■•AMlWMkM WktWIklt, MES GRĮŽTAME. Jdomfls jaunų dienų

- ■ r. ir įvykių bei rietu apraAynud. skaitomi kaip ro- ;
■ ' aAnaa. .357 pat Kaina S3.

A. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini-
.fit Mt® (vykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprsiymad. ruskira-,

: rr> tyti j 12 dalių. 296 psL. kaina S3. ;
Dr. R«y» Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomą*, Qr»- ’

- «- - Bilą rinkliai*. 336 p«L Kaina S6.00. Minkštąja viri. 13.00 ;
Y»e!. eirlffka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO-

- • RUA, I dalia. 206 psL, jrtfta — $3,00, mlnHtaia rir-
MliU — $2,00; D dalia, 223 paL, Iriita — S3.00. mlnkJ- 

.' < 7;'', tat* rii4eliaif ______________________________________ <
Honriki* Temao — Tatruriavrita*, LIETUVliKASIS PAMARYS.
• PkJodnfc tr Labcuvot.apdtritya su Įdomiai* aprašymais, illu-
. '. tfrtrijcnil* ir dokumentaciją. 336 psl., kaina S6.
P, CooRMaa. TARP 1ALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuve* ,■ 

. J-7 .partbumų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.
-O MariWk, TRYS IR VIENA, jaunyriė* ataimlnlmaJ
-•/c -'j ; TTO "pal. ---------- -----------------------------------------------------*x8e ;
.... ..M- SvrfoHc POVILAI MILERIS^ Mogrtfljoa bruotai 2SS /

' ; Ę foilApul ——————— '
• Kftyptf rakant rt&la pridėti 23 et paito lElaidoma.

* -■ '/naujienos,
ITŠP & ĮUIMM St, HL — T«L |

1800 So. Hoisted St

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

-T*-*'-----------

užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Visuomenė girdėjo ir dabar 
girdi, kai tie vadukai stengiasi 
klaidą ignuoruoti, daro viską; 
kad kaltę už klaidą suversti ne
kaltiems, daro viską, kad melu 
ir šmeižtais, Įžeidimais klaidos 
atitaisymą sutrukdytų ir už ben 
druomenės negeroves visą kaltę 
suverstų opozicijos vyrams, tu
rinčius kitokią -iiuomonę ‘ pas
merktų ir išvadintų antibendruo 
menininkais, raupsuotaisiais, vi
sokiausiais kitais epitetais ir lik 
tų kaip pilotai nusiplovę rankas 
nekaltais. Istorija pasmerkė pi
lotus, pasmerks ir tikruosius 
suskaldytojus ir melo viešpačius.

C. Pakalnis

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

susirinkime Los Angeles poetas 
Antanas Gustaitis ir Aleksandra 
Gustaifienė atliko programą.- 
Antanas paskaitė feljetoną, Alek 
sandra paskaitė iš'J’., Kralikaus-
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ją ir jos vadovus. Jis išvadino 
raupssuotais, komunistais, pa
dlaižiais, išmestiniais iš visuo
menės. Jo pykčio ir neapykan
tos bei keršto opozicijai išteri-, 
ja pasiekė nežmoniškumo bėga, 
lybės laipsnį, kurio turėtų gė
dintis kultūringas žmogus, ypač 
mokytojas, kuris auklėjo jauni 
mą. Bet ideologui tas nebuvo 
svarbu. Barzdukas kaip liūtas 
puoė ird savo bendramintį, drau 
gą Br. Railą, kam savo knygoje 
“Bastūno maištas” - parašė, kad 
reikia “sąlygos”, kad “Bendruo 
menėje nedmiiiuotų kuri nors 
viena grupeė”.

Barzdukas .dailinai sutinka su 
B. Railos mintimis, bet į jo “vie 
nos grupės dominavimo bendruo 
menėje sąlygas” pastato savo ir 
sako: “Pirmiausia reikia įvyk
dyti šias sąlygas: gebėti matyti 
tikrovę, faktus skirti nuo susi
kūrusių mitų, tiesą nuo inprovi- 
zacijos,' konkretų darbą-nuo mui 
lo putų plakimo...”

Tektų vertinti 'jo “sąlygas”

. NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ......... ..S8-0O
2. ;Jurgio. Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psR

minkšti viršeliai -------------------------------------- ---------- ----- -—-§1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL? minkšti viršeliai------- - --------- -----
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČLAJ, ETNOGRAFIJA

166 psL, minkšti viršeliai ------------------------

Los Angeles, Calif
DaiHųjų Menų Klubo .; -

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

£olę užauginti kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šis knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $L25. Jeięu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: x M.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮjrteLgta 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozai Daupartt. ŽEMĖS ŪKIO iVIETlMAS. StudiU. 31el> 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: iemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. B dalis: femės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius sava žodyje rašo: MJei liūdnas beturiu tautos Uk±zsx« 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai Išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
nių Ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti Hetuvfų 
tauta galėtų didžiuotis ir Siūgauti savo žemės ūkio kultūros validaif 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (38.12%> buvo ūkininkai ir po pa
saulį Išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai ypač kadangi knyga su tokia mede uetuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: "Dėkingas sūnus — tayti- 
m ai Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik 13.00. 
Gaunama Naujienoje.

čeki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
17SJ So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS MW8

Gavę pinigai, tuojau knygą pasfųdaK.

IV E RSA
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Kaip tvarkomi švietimo reikalai
Antrojo karo pabaigoje Amerikon buvo atvežtas Pa 

šaulio Lietuvių Bendruomenės JAV lietuvių skyrius, pa- k

ti nustatytais demokratiniais principais, o antroji, besi
vadovaudama vadų principais, kenkia -Amerikos Lietu-1 
vių Tarybos darbui ir visai nekrepia reikalingo dėme

lio į Amerikos Lietuvių jaunimo švietimą.
Vado principu be valdydami Bendruomenę, jie prive

dė prie skilimo. Tokiais pačiais vaduko principais beval- 
dydami švietimo reikalus, jie* privedė prie naujo Bend
ruomenės skandalo, šių mokslo metų pradžioje lituanis
tinėse mokyklose buvo padarytos reformos. Iš 12 metų li
tuanistinės mokyklos padaryta dešimties metų lituanis^ 
tinė mokykla. Nepadidinus mokyklos darbo valandų skai 
čius, įsakyta tą pačią lituanistinę programą atlikti de
šimties metų laikotarpyje. Svarbiausia,.kad visa tai bu
vo padaryta be mokytojų, be pačios Bendruomenės Jvie- 
tnmo tarybos narių žinios. “Reformą” pravedė dabarti
nis Bendruomenės švietimo tarybos pirmininkas Bro
nius Juodelis. Neleidęs mokytojams tuo reikalu pasisaky 
ti, neaptaręs klausimo su kitais švietimo tarybos nariais, 
paruošė Įsakymą Amerikoje veikiančioms lituanistinėms 
mokykloms pravesti “reformą”: vietoj 12 metų, mokyk-' 
lose mokslo programą pravesti per 10 metų. Jis įsitikino, 
kad jauni vakai daugiau išmoks, jeigu jie mokysis 10 
metų, negu besimokydami 12 metų, -.-f-

Prieš šitokią švietimo tarybos vado sauvalė prade
da kelti balsą ne tik paskiri mokytojai, bet ir atsakingi 
pareigūnai. Irena Pemkienė, keturių vaiktj motina ir pra

KAS GI PJAUNA

Draugo redaktorius b. bv. rug 
piūčio mėn. 3 dienos laidoje, sa
vo vedamajame pareiškė susirū 
pinimą, kad lituanistinėse* mo
kyklose kasmet mažėja mokinių 
skaičius. Susirūpinimas vietoje, 
nes mažėjantis skaičius reiškia 
lietuviškos išeivijos išnykimą.

Būtų viskas gerai, jei b. kv. 
rašydamas vedamąjį apie taip 
opų dalyką, nebūtų ėmęs kaltin 
ti spaudą. Jo žodžiais tariant, 
kaikuri spauda, bet nutyli, kuri 
toji spauda, puola mūsų švieti
mo darbuotojus, vadovėlių au
torius. Tokie puolėjai pagal- 
b. kv. yra “piovėjai” tos šakos, 
ant kurios mūsų ateities lietuvy 
bė galės laikytis. Tat reikia ma 
nyti, kad jei nebus puolami švie 
tūno veikėjai ir vadovėlių auto- 
„riai tai nebus plaunama šaka ir 
lietuvybė gyvuos.

Šis jo svarstymas rodo, kad 
šio redaktoriaus galvoje vis dar 
tebėra neišgaravusi toji mintis,

vadintas Jungtinių Amerikos Valstybių Bendruomene. ,Kdžios mokyklų departamento direktorė, apie Juodelio kam reikėJ° Pultit°ki vadovėlį,
______ A ______ 3° Paruoseją ir leidėją švietimoPirma negu buvo paskelbta žinia apie tokią naują orga- “reformas” patyrė tiktai iš jo paruošto ir išsiutinėtd jsa- 

nizaciją, Įtakingesnieji Amerikos lietuvių politinio gyve kymo. Praeito šeštadienio Drauge ji atsiliepė apie Šią Juo 
nimo vadai ir pirmieji to Pasaulio Lietuvių Bendruorite- ’ delio “reformą”.Ji net savo straipsnį pavadino “Mes” 
nės skyriaus organizatoriai buvo susitarę, kad bendruoJ “reformuojame” mokyklas”. Be visos SeRės kitų dalykų, 
menininkai rūpinsis Amerikos lietuvių švietimo reika- apie “reformas” ji šitaip rašo

Pirma negu buvo paskelbta žinia apie tokią naują orga-

lais, o Amerikos Lietuvių Taryba, apmokėjusi pi»rmųjų 
bendruomenininkų kelionę Į Ameriką ir jų viešbučius pa 
ei oje Amerikoje, rūpinsis lietuvių politiniais reikalais.’ ' 
Visi lietuviai padės Bendruomenei ruošti kultūrinius ren 
ginius, kaip šokių ir dainų šventes, o bendruomenininkai 
rems Amerikos Lietuvių Tarybos vestą ir vedamą poli
tinį darbą.

Šis pagrindinis darbo pasidalinimas davė gerų vai
sių. Visi Amerikos lietuviai pritarė šokių ir dainų šven
čių darbui, o bendruomenininkai rėmė Amerikos Lietu
vių Tarybos darbą. JAV LB suruošė keturias dideles 
šventes, o ALTAs atliko daug naudingų politinių? darbų^ 
Amerikos Lietuvių Taryba ir šiandien dirba naudingą 
darbą, tuo tarpu JAV Lietuvių Bendruomene penktos 
šokių šventės jau neruošė Bendruomenės vardu, -bet su
darė penkių žmonių grupelę šokių ir dainų šventėms pa
ruošti. Ji ėmėsi šio žingsnio todėl, kad ta Bendruomenė 
jau nebuvo prieš 30 metų sutartoji Bendruomenė ir dar
bo padalos principas buvo paneigtas.

Politinį darbą visam pasaulyje dirba politinės gru
pės. Lietuvių politinės grupės dirba politinį darbą Lietu
voje, panašios grupės dirbo ir dirba politini darbą ir A- 
merikoje. Amerikon atvažiavę ir kažkokiu magiškų 
būdu pasigrobę JAV LB vadovybę i savo rankas, nekrei 
pėpė daugiau dėmesio į kultūrini] ir jaunimo auklėjimo 
darbą, bet ryžosi mestis Į politiką. Iš vadų valdytos Euro 
pos Amerikon ari.ažiavusieji vadai ir vadukai norėjo vie
ni vadovauti ne tik JAV LB, bea ir visam Amerikos lie-, 
tuvių politiniam gyvenimui. Iš Lietuvių Bendruomenės] 
jie išvaikė visus tuos lietuvius veikėjus, kurie’nesutiko su' 
jų planais, o vėliau tą pačią Bendruomenę suskaldė. Da
bar jau turime dvi JAV Lietuvių Bendruomenes. Viena

tarybą, jei jame sudėti paveiks
liukai tik kai kam nepatikę. 
Jis nutyli kad tas vadovėlis yra 
“Tėvelių namai brangūs”, šukė 
lęš didelę pasipiktinimo reakci
ją ne tik kvalifikuotų mokytojų 
tarpe, bet plačioje mūsų visuo- 

ir ^menėje. Jis nutyli, kad buvo įro 
dyta, jog tie paveiksliukai su
niekino mūsų nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą, o išaukštino 
dabartines Lietuvos “pažangą”
Be to, b. kv. rado reikalą daryti 

priekaištą tai spaudai kuri lei-

“Tylėjau, nes buvau pritrenkta ^reformų” idėjo
mis (kaip ir kiti švietimo tarybos nariai). Tylėjau ir 
tikėjau, kad švietimo tarybos pirmininko B. Juode
lio bendraraštis Nr. 4 nebus pastebėtas. Tačiau žur 
nalistai pstebėjo ir iškėlė į dinos Šviesą. Noriu pasa
kyti, kad “reformų” klausimas nė karto nebuvo švie 
timo tarybos posėdžiuose net užsimintas, b ką jau 
bekalbėti apie svarstymus. Juodelio parašytas (su vi Į do mūsų 'patriotams dėl minėto

1 kpntraversinio vadovėlio pareikš 
ti kritiškus pasisakymus; Tokie 
jų neigiami pasisakymai turėjo 
pagrindo, kad tas vadovėlis mū 
sų lituanistinėms mokykloms 
rieprimtihas. .: • J

Seku spauda,- bet nepastebį

kyklas, o vis tik jų lituanistika 
silpna ir nulietuvėjimas vyksta. 
Užtenka trumpą valandėlę pahu 
voti, kad ir mokyklinio amžinus 
vaikučių tarpe, retai kurį išgirsi 
kalbant lietuviškai.

'Kodėl toks mažas jaunimo su 
sidomėjimas lietuviška spauda? 
Tat, yra didelė būtinybė susirū 
pinti šiuo tokiu gyvybiniu rei
kalu. Reikia išsiaiškinti lituanis 
tikos sistemoje esamus trūku
mus, esamas priežastis ir visa 
tai šalinti.

Atrodo tendencinga iš piršto 
Išlaužta jo daroma, kad ir tokia 
tamsi užuomina, būk mūsų mo 
kyklų puolėjai ranka prieklau- 
dą tame laikraštyje, kuriam lie
tuvybė *nėra prie širdies. Tokio 
laikraščio mūsų išeivija nežino, 
kuriam lietuvybė nebūtų prie šir 
dies. Matyt, tokį laikraštį teži
no tik vienas b. kv.. Bet jei j’is 
tikrai žino, kodėl jis jį dengia 
ir nepaskelbia viešai? Tada būt 
galima patikėti ar jis tiesą ra
šo, ar jis siekia kuiį nors inū 
sų laikraštį suniekinti. Bet ka
dangi jis tokio laikraščio vardo 
nepaskelbia, tai skaitytojui jo 
vedamojo tenka spėlioti. Reik 
manyti, kad b. kv: turi galvoje I 
tą laikraštį, kuris labai ^griežtai 
pasisako prieš taip vadinamus 
lituanistinius kursusz Kapsuko 
universitete, kuris paskelbė tų 
kursų prokomunistinę progra
mą. Bet ar patriotiškoji visuo
menė pritars b. kv. kad šiam 
laikraščiui nerūpi lietuvybė? '

Jis puola laikraščio redak 
toriaus vaikus, kad jie nieko 
bendro neturi su lietuviais. Man 
rodos, kad toks jo puolimas yra 
apkaltinnnas ne tik lituanisti
nių mokyklų, bet jis ir pats sa
ve apkaltina. Įdomu, kiek b. kv. 
parašė Drauge vedamųjų, pri
mindamas tėvams pereigą didės

ventimai ar mėš lurėtime lie
tuvišką laikraštį? Juk ne vienas 
jų galėtų susirasti daug pelnin 
gesnį darbą, ar pensijos Sulau
kę galėtų rainiai sau tūnoti Flo 
ridoje ir plūduriuoti šįįtuoae 
vandenyse. / K J - 

Bet ir pats b. kv. blaiviau 
pagalvojęs baigia -savo vedamą
jį kritika švietimo tarybai dėl 
jos sumanymo sumažinti litua
nistikos mokslo metų skaičių. 
Toks sumanymas LB mažinti 
mokslo metų skaičių yra prisi 
taikymas prie Maskvos mokslo 
sistemos, kurią primetė ir oku
puotai Lietuvai.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
mokslo metų skaičius buvęs 13 
metų, Amerikoje 12, o Maskvos 
nustatyta tik dešimt. LB švieti 
mo taryba šį bolševikinės Mas 
kvos skaičių siūlo įvesti ir išei
vijos lituanistinėms mokytoms. 
Kodėl švietimo taryba rado rei 
kalą taiksnotis prie Maskvos?

gal b. by. mūsų visuomenė tu
rėtų ir dėl to tylėti ir nereikšti 
.jokios kritikos. Kaangi toks 
kritikavimas bus puolimas litua 
nistikos veikėjų, Vadovėlių to
torių.

Man rodos, kad tokia tyfa bū
tų nusikaitimas, visuomenė tari 
pakelti balsą ir paklausti, kas 
pastūmėjo poną Švietimo vadovą 
tokią reformą daryti, kas jį spau 
džia, kad mūsų išeivijos švieti
mo sistema sutaptų su okupan
to primestos pavergtai lietu
vei? - <

V. KAROSAS

Radvila Juodasis
(Komentarai)

Vien šių urėdų pareigų tesėjimas pareikalavo 
iš Radvilos Juodojo milžiniškos energijos ir sumanu
mo. Tuo labiau, kad jo politinės veiklos laikotarpyje 
Jonas žiaurusis siekė karu ir diplomatinėmis intrigo
mis užvaldyti visą Livoniją ir DLK slaviškas žemes; 
prasidėjo įnirtinga Lenkijos ponijos kova už galutiną 
DLK suverenumo panaikinimą ir jo vadovybėje išsi- 
licjisnojo Lietuvos reformacija.

Per penkioliką metų intensyyaus darbo, Radvila 
Juodasis atliko šiuos paminėtinus žygius: karaliaus pa 
vedimu atmušė totorių įsiveržimą į Ukrainą; pfUve-; 
dė Valakų reformą, pertvarkydamas iš pagrindų kraš, 
to žemės ūkį, sukurdamas laisvųjų karališkų ūkinin
kų luomą; jo priežiūroje ir vadovybėje buvo paruoš
tas II Lietuvos Statutas, įteisinęs DLK suverenines tei
ses bei užtikrinęs bajorų pilietines ir religines laisves.1 
Pravedęs Vilniaus seime Religine* laisvės privilegiją, 
kuri vadinama lietuviška Magna Charta Libcrtatum, 
užtikrino visoms religijoms pilną laisvę. Įsteigė ir va
dovavo Unitas Lithuaniae Bažnyčiai, per trumpą lai
ką pasiekusiai 2(X) parapijų. Susirašinėjo ir vedė dis-. 
putus su Jonu Kalvinu ir kitais žymiais reformato
riais.

. sais titulais) bendraraštis Nr. 4 neturi nieko bend 
bendro su švietimo taryba. Jis yra jo vieno fantazi-

“Iškilus “reformų” klausimui į vresumą, tenka pasi
sakyti ir man ne vien kaip keturių .vaikų motinai, 
bet ir kaip didžiausio “departamento ^ direktorei”. 
Pats žodis “reforma” žodynuose nusakomas -.labai

' blankiai: pakeitimas, pertvarkymas ’(nieko nesako- 
ma ar tai būtų nuosmukio ar pažangos link). Daug 
geriau nusakomas kitas terminas — nuosmukis”, — 
smukimas, nykimas, dekadansas. ' Šiuo atveju ge
riau tiktų paskutinis terminas“. (Draugas, 1977 m. 
rugp. 11 d. 3 psL) f
Jeigu toki dalyką būtų parašiusios Naujienos, tai 

Barzdukas ir kiti Bendruomenės smukdytojai pakeltų di 
džiausią triukšmą. Bet tai padarė paties vado paskirta 
drąsi lietuvė Irena Pemkienė. 0 dar Įdomesnis josios pa
siūlymas tokiems nelemtiems dalykams šalinti. Ji rašo:.

Pagaliau siūlyčiau, kad švietimo tarybos pirmiiiin-’ . t
kas, pamatęs savo niekada nedirbtame darbe nesup. /ausytų Pemkienės patarimo ir vaduką^ Juodelį atleistų, 
ratimą lituanistinio švietimo reikalų, paprašytų JAV bėt būtų 'dar geriau, jeigu jiė atsisakytų vadizmo princi- 
LB valdybos iš pareigų atleisti: Juk niekas negali-rei po ir priimtų tokias taisykles, kuriomis darbo nenusivo- 
kalaūti iš žmogaus daugiau, negu jis išgali ir suge kiantieji nebūtų skiriami tokioms pareigom^. Klausiihū? 
ba.”(Teh pat) (privalo svarstyti nė vienas vadas ar vadukas, bet visa

. Bendruomenės vadovybė gerai padarytų, jei pak- švietimo taryba, jėigu ji ne vabizmo principais “rinkta”.

griautų- lietuvišką švietimo sis 
temą. Jei kartais kas ir pasisa
ko kritiškai tai ne sistemos grio 
vimo tikslu, o kad būtų pašalin
ta tai. kas joje yra negero. Ar 
gi LB švietimo sistemoje yra 
viskas tobula ir nėra kas joje 
taisytino?

Man rodos, kad yra joje kas 
kritikuoti ir taisyti. Sakysim ar 
nėra reikalo išsiaiškinti ' tokį 
klausimą kodėl mūsų vaikučiai
nors ir lanko Iftuanistitinės inogą lietuvybei. Jei ne jų pasiš

lietuviukai neatkristų nuo lietu 
viškps . veSdos ? Bet ar nebūt 
geriau, ųžfaot ką kaltinus, pir
miau paieškoti priežasčių kode’ 
mūsų lituanistinės mokyklos t( 
kį mažą skaičių paruošia susi 
pratusio jaunimo? Kodėl lietu
viškose šeimose nulietuvėja vai 
kai? Negalima -kaltinti mūsij 
spaudos darbuotojų, nes šimtu 
procentų jie atlieka Savo parei-

."(Teh pat)

kartoti, kad ar negeriau* būtį, 
kad . w. užuot kaltinęs mūsų 
redaktorius ir laikraščius,-j ei 
jis panagrinėtų ramiai ir .blai
viai tas priežastis, kurios veda 
išeivijos jaunimą į nesidomėji- 
mą ir nebranginimą lietuvių kai 
bos ir lietuviuos spaudos.

. — WASHINGTON, D. C.— 
Oficialiai paskelbta, kad Val
stybės Departamento sekreto
rius Cyrils R. Vance riigp. 20 
dieną išskrenda į Kiniją. Peki-

kad galėtų aptarti su nauja vy
riausybe ’ vls4 eilę ūbi ^valstybei 
liečiančių reikalus.

kalbą, tuo padėdami pagrindui lenkų literatūriniaL ^Bušackis teisėtai Radvilą Juodąjį apibūdįūo kaip'tikrinimas turėjo būti pirma nulemtas religinių kd^ 
kalbai. Beveik jo vieno iniciatyva, priešinantis len-jmonumentalinę figūrą; tą garbę pripažįsta jam net jo VU arenoje. . : . ;;
kams, tapo Livonijos dalis prijungta prie DLK. Kaip didžiausi priešai. Nelengva istorikui apvaldyti šako-' Bušackis nurodo, jog jau kanclerio A. 'Goštaiitd 
liūtas kovojo prieš primetamą Lietuvai uniją, pagal. * " ’ ' "
kurią Lietuva būtų sugėdinta su Įlenki ja ir būtų ga
vusi Naujosios Lenkijos vardą.

Pagal Jasnowskj, jis pirmas istorijoje, gindamas 
Lietuvos savistovumą, Iškėlė tautų laisvo apsisprendi
mo principą, atmesdamas Kriavos, Horodlės ir kitas 
surašytas sutartis, kaip primestas absoliučių valdovų ___ r___________ ,__ ____ _____ ___ ____ _
neatSiklausius tautos. Toliau Jasnoyrski pripažino, fconsekventiškumą ir pasimetimą siekiant užtikrinti ' 
kad tik Radvilos kietos laikysenos dėka, net po jo mirįfoLK savistovumą. Jis nieko nepadaręs iškelti lietuvy- 
tiės, Liublino seimas neišdrįso- galutinai panaikinti jįę, padėti pagrindus tautinei kultūrai, jpilietinti lietu 
DLK savistoxiimo.

RadvRa Juodasis rėmė W globojo visas protestam 
tiškas konfesijas, ortodoksus, disidentus ir intelektui katalikiško vilko, užbėgo ant lenkiškos reformaci-
lūs imtinai iki pačių radikaliųjų. Rašė daug laiškų ir 
pamfletų, gindamas reformaciją ar Lietuvos suvere

ni numą, Planavo Vilniuje įsteigti universitetą ir pftkeis- 
j Ii kanceliarinę gudų, kalhą į lotinų, kaip artimiausią
lietuvių kalbai.

Kaip Vilniaus vaivada, rūpinosi prekybos 
tiiny su užsieniu. Tam tikslui jo parėdymų 
paruoštos navigacijai Neries ir Nemttnb upės,
sostinės gubernatorius, rūpinosi jos statyba, puikiais 
rūmafc fr jos getove, įvesdamas vandens kanalizaciją.

Tiesiog neaprėpiama

išplė- 
(apo 
Kaip

protu, kaip Radvila Juoda- 
ilžiniškus darbus taip trum

pame laikotarpyje. Visa tai vyko esant DLK didžiame 
pavojuje — grasant Maskvai ir LcnkijoM' primetamai 
unijai bei vykstančių vidujinių luominių, ūkinių, idė-

;omis įsteigė Lietuvos Brastoje spaustuvę, ku- sis pajvgč atlikti tokius mi
ri aptūpti.reformacinę literatūrą. Išimtinai jo pas
tangomis buvo atkviesti žymiausi humanistai ir šv. 
Rašto žinovai iš ancūzijos, Vengrijos, kurie drauge 
su lenkų reformai s .paruošė Biblijos vertimą j lenkų jinių ir religinių kovų sūkuryje.

tą ir plačią Radvilos Juodojo istorinę veiklą,^.bet Bu- laikais, nuo vis didėjančio lenkų ttnijimo, imti i'eŠkb- 
šackis nepasimetė medžiagos daugybėje, suradęs išei- ti atramos protestantiškoje Prūsijoje, šios politikos 
ties tašką jo dvasiniame ir idėjiniame apsisprendime, ir nusistatymo pasekmėje galėjo atsirasti Vilniuje 

Kulviečio Kolegija, kuri turėjo paruošti lietuvių tau
tai reformacijos skleidėjus.

Toliau Bušackis atskleidžia patį jdomiausį mo
mentą, kaip unijinė politika susikomplikavo Stisidū- 
nis LreYuVdš-Lertkij'oš valstybių ifttėfesžŪis su 3v. Ro
mos imperijos ir popiežiaus Siekiais. Autorius paltŽk 
kia istorinį faktą, kad “austrų vadovaujama vokiečių 
politika (tiksliau pasakius — Habsburgų vadovauja
ma imperinė politika, V. K.) deri Įlosi prie RonioS kuri 
jos, kuri 1527 m. gundė Maskvos Vosylių atidaryti ti-, 
kybinę uniją su Roma, už tai žadėdama jam parūpin
ti karališką karūną, rodo Ostrogiškio, Jurgio ir Stanis 
lovo Radvilų asmenyse griežtą bpbžitijį” 34).,-< 

| Ta pati kombitiacija pasikartojo žymiai ašttesnė-

Radvilos politika

Istorikai pripažįstą Radvilai Juodajam didelius 
Nuopelnus Lietuvai, bet drauge nurodo jo tariamą ne

Į>ę, padėti pagrindus tautinei kultūrai, jpilietinti lietu 
vlų kalbą valstybinėsė įįrėdosc 'ir rašytiniuose doku
mentuose. Jam primetama, kad bėgdamas nuo lenkiš-

jos meškos, kuri dar su didesniu uolumu diegė lenky
bę lietuvių tanioje. Išvadoje nurodoma, kad Radvila 
Juodasis, tvirtai kOvodamak prieš primetamą uniją, ne 
sugebėjo politinės nepriklausomybes atremti tauti- je formoje esant -Radvilai Juodajam kancleriu poste, 
fteis kultūros savarankumu* (LE XXIV t. 394 p.). ' « l. , . .

4 Užmirštama, kad Radvilos Juodojo laikais dar ne-
Jonas Žiaurusis, siekdamas ūžtžddyti Lieri&iją ir pa
siglemžti Kunigaikštijos slaviškas žemes, per savo pa 

buvo susiformavusi'lietuvių tauta, tebuvo tik lietuvių'^untiiiiės pasiūlė popiežini 'priimti j

fu ir jo teistų pripAžriiimn į visas “rusiški* rėmės. 
Bušackis priduria nuo savęs, kad pbpielžius ir impe
ratorius rėmė Jono Žiauriojo planus dir ir Uis sumė- 

\timais, neš norėta vienu smūgiu %nPMkitrt5 fšftvfrtinu-
sią reformaciją Prūsijoje ir Livonijoje, šioje diplo
matinėje, painiavoje svarbiausia rolė atiteko Radvilai 
Juodajam.

gentys apjungtos vienoje valstybėje, tad negalėjo bū- kalalikybę su sąlyga būti vainikuotam karaliaus titu 
ti ir bendrinės.lietuvių kalbos, šitą uždavinį turėjo at
likti laimėjusi Lietuvos reformacija. y

Gretimoje Prūsijoje ir Livonijoje, laimėjus refor
macijai, nors krašto valovybė paliko vokiečių ranko-“ 
se, netrukus atsirado lietuvių, prūsų, lenkii^hrtvių, es
tų ir kilų pavergtų tautų raštija, jų kalba. Ranašus 
procesas vyko ir kituose protestantiškuose kraštuo
se. Lietuvių tautos susiformavimas ir jos Jaisvės už- (Biri daugiaU)
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AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Modical Building). T«l. LU 5-644 

Priima ligonius pagal susitarimą.

A. RCKšTELĖ Rugių gubos (Tapyba)

_ ____ ____ __ ____ * Anti bolševikinio tautų bloko j žmogaus teisių politikai ir sa- 
Jei neaūiUejna, skambinu 374-8004, (ABN) iniciatyva Chicagoje spa ko, kad yra paveiktas pastangų

— lio mėn. pagaigoje šaukiamas atkreipti dėmesį j padėtį N. Sa- 
pavergtų ir kitų prieš bolševi-j dūnaitės, kuri, kaip žinome, da- 
kų imperializmą stojančių tau- bar yra okupantų kalinama, 
tų kongresas. Jame pasakyti kai į 
bą pakviestas Amerikos Lietu-1 
vių Tarybos pirm. Hr. K. Bobe- Į 
lis. / 

! Kongreso organizacinis komi
tetas sudarytas Chicagoje. Jam * neteko nepriklausomybės, patek 
vadovauja ukrainiečių veikėja dami Eusijos ir Kinijos komu- 
U. Celevych. Kongreso organi- nisty vergijon. “Deifo, __ kaJbe_ 
žavimo reikalais ji tarėsi su jo kdng Kemp> _ mes 
dr. K. Bobeliu. Altos pakviesta, i stiprūs įsitikinimuose ir pa 
sutiko to organizacinio komite Vergįų tauty rėmime, ypač duo 
to darbuose dalyvauti M. Krau-Įdamj pavergėjams žinoti, kad 

mes pastoviai, nesvyruodami, 
kaip laisvi žmonės ir laisvas 
kraštas, nuolat stovėsime už vi
sų tautų teises į laisvę ir nepri
klausomybę”.

Ragindamas pavergtuosius 
remti ne žodžiais, o veiksmais, 
skatino paremti rezoliuciją 278, 
kuria reikalaujama Baltijos vai 
stybėms laisvo 'apsisprendimo 
teisės, reikalaujama išvesti ru
sų įgulas ir kitus nevietinius 
dalinius iš tų kraštų, reikalau
jama sugrąžinti Baltijos kraštų

.kalinius iš Sovietų Sąjungos kon Raudonojo Kryžiaus leidžiama- 
-centracijos stovyklų. me vaikams “žiburėlyje”, iš ku-

Kongr.. Kemp pabrėžė, kad rio buvo išversta į prancūzų ir Į ŠLAR.QUETTE7 Mich__ šiau
I Rusijos valdovai yra priespau- anglų kalbas mano apysakaitėj rėš Michigano universiteto ang 

I Baltųjų Rūmų štabo asisten-'dos veiksnys tautoms, jų kali
fas V. L. Giannini prezidento narnoms pavergime. 
Carterio vardu, atsiuntė Chica- • _ . .
gos Liet, moterų klubo pirm. D., . , . ,i apie Lietuvą
Sadūnąitės reikalu. Prezidentas Miunchene anglų kalba

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533' 

Fox Valley Modkal Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. RAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd^ Westcherter, HL 
VALANDOS: 3—& aarbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562 1727 arba 562-2728

Bilijonas pavergtų
Kongresmanas J. F. Kemp 

j (dem., N. Y.} savo kalboje ats
tovų rūmuose pabrėžė, kad nuo 
1917 m. apie bilijonas žmonių

...

chunienė. _

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jūs tyrinėjate Raštus, nes tariatės juose turį amžinąjį gyvenimą;
jie tai ir yraz kurie liudija apie mane", — Jono^:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Raš-
> te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo

nių žodžius galime priimti xtik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią gausite ne
mokamai Rašykite: ______ __

F. ŽAVI ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Rol: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINB CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzio Av*„ WA 5-3*70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml S-^OOL

TEL. — &E 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907^ West 103rd Strwt / 

Valandos pagal susitarimą

Baltų draugystės diena
Vidurvakarių estai, latviai 

lietuviai Estų name Prairie 
View, Illinois, prie Chicagos 
rugs. 4 d. turės Baltų draugys
tės dieną. Programa prasidės 3 
v. p. p. sen. R. Dole kalba. Bus 
latvių dainininkai, lietusių šo
kėjai, estų gimnastės iš Toron
to. Tose išik mėse dalyvauti, 
Baltų draugystės pirm.' 0. V. Pi- 
kat, oficialiai pakvietė Altos

ir

pondence” įdėjo Join. J. Pruns- 
kio straipsnį apie priespaudą 
okupuotoje Lietuvoje'.

ALT Informacija

Atsiminimų skirsnelis
Mūsų gydomi vandenys

SUSIRIKKIMŲ

t

Mažeika & Evans
SįjFy Laidotuvių Direktoriai 

odlS cai rru u./nCTCE

v . 489-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas. 12 vai.

Baltųjų Kūmų rūpestis
j " Sadūnaite

LR. FRANK PLECKAS
' 0PTCMETRI5TAS

i ' KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 Vi. 7T Sf. Tel. 737-5149 

llkrina akis- Pritaiko akinius 
, “contact lenses”

Y41_; pagal susitarimą.. Uždaryta tieč.

LiR.LEONAS SEIBUT1S
I.-AXSTU, PŪSLĖS IR - 

_ 'FROSTATOS CHIRURGIJA 
,7 , v2&56 WEST 63rd STREET

lei-
dėkojo už paramą jo vedamai džiamas žurnalas “ABN Corres

•J*1 L- * v - f: .“ £ -•*

ir
Į CRANE SAVINGS and Loan Association

' riauias jrez.- fei«f4 448-5545r- ■ ■' -> - ■

llillill

— ZARASIŠKBJ KLUBO piknikas 
įvyks rugpūčo 14 dieną Onos Bruz- 
gulienės darže, ‘prie Tautinių kapinių.

Daktaro Roko šliupo rūpesčiu,' Piknike veiks maisto bei gėrimų 
gavau nemokamą purvo ir van-!barai’ loteiba. šokiams gros Ad, Ba
denu gydymą Birštone. Tai bu-orkestras. Visi klubo nariai 

i . / . i bei svečiai maloniai kviečiami į pik-
vo kaip ir papildymas prie atly* ■ rūką atsilankyti 
ginimo už mano rąstus Lietuvos —

Klubo ^Valdyba

Seniausi priežodžiai

“Milžinas ir Nykštukas” — apie ‘ lų Raibos profesorius Steward 
paukščiuko kolibri “bendradar- į A. Kingsburg, ieškodamas savo 
biavimą” su krokodilu — jis “va- 

; lydavo” krokodilui dantis. Apy
sakaitės vertimas tilpo irgi Rau-

■ donojo Kryžiaus vaikų laikraštė
liuose.

Dviejų rūšių Birštono vande
nys tuoj pataišėTnano virškini
mą — suirimas buvo dėl laisvai 
rašančio spaudai, neužimant bet 
kokios vietos redakcijose, mity
bos, kuri niekuomet nebuvo “už
tikrinta”. Gi purvo ir kitos vo
nios stebėtinai greitai atitaisė pa-

rašomai knygai — Amerikos 
priežadžių žodynui, gavo iš vie
nos žymios lingvistės Margaret 
Bryant New Yorke visą kolekci 
ją senų amerikiečių anekdotų 
ir preižadžių,kurių UPI patiekia 
tris pavyzdžius, Skolinamės 
rą: ■

“■Švilpaujančios merginos 
giedančios vištos visuomet

J3|Cg| TĮ. 1 AUKAS, !
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos
Ofisas 2652 WEST 59th STREET >

■ 7 lA PR 8-1223..... . ' i
OFISO VAL.: pirm., antracL, trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku

< pagal susitarimą. j

B. IL PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1 0S3
_ ,? NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS .

7
zy Mokama 4 nręt^r 
/į) Certifrkatams. 

Mažiausia S5rOOC 
ar daugiau.

Mokama 1 mėty - 
C ertifi kataras.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

■t

ORTHOPEDAS-PR0IEZ1STAS 
k Aparatai - Protezai. Med. Ban- : 
F dažau Speciali pagalba kojoms. 
* (Arch' Supports) ir t t.

o

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600

Sn> TeL 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID

SENIAUSIA IR DiDŽUUSlA LAIDOJIMO IŠTAIGA

po.

»
80 amerikiečiu šeimyny

ir
---------- _---------------- su-.

silaukia kokio nors liūdno galo”. |
“Moteris su pakeltu sijonu ga

Ii greičiau bėgti ne kaip vyras

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440

kritusius nervus— laip pat žur- sy nuleistomis kelnėmis”.
nalizmo” pasekmės...

į. Čikagietė Katrė-1 Katkevičienė, 
viešėjusi Lietuvoje, gavo paleng
vinimą savo nuolat skalbian
čioms kojoms. Aplipintą purvu,

- šiltai apvyniota, gulėdama ant 
tokio stalo, ji užmigo — tarnau
tojai , jos nepastebėję, uždarė

i mineralinių vonių namą, ir 
man teko ieškoti raštininku,? 
kad išvadavus ėikagietę....'

i

Birštono geria tįsis vanduo bu 
vo “Lietuvos’’(Metropolio) vieš 
bučio pilstomas Į bonkas ir bu
bo (gana v sunkiai) gaunamas 
Kaune. .. -

Kartą tinginys vandens pris
tatytojas, vietoje važiuoti Į Bir- 

į štoną, Garliavoje prisisėmę i 
'I savo “indą” paprasto šulinio 

vandens — juk “koks gi ten 
į skirtumas”, bet buvo pagau
tas.... Arėjas Vitkauskas

HAVANA. — Po dviejų die-, 
■nu intensyvaus išsikalbėjimo 
Kubos prezidentas Fidelis Castro i 
ir JAV senatorius, Frank Church i 
D-Ida) bendrai pranešė spau- • s*dos konferencijoje, kad leis apie 
80 Jungtinių Valstybių piliečių1 j 
su šeimomis apleisti Kubą ir F 
vykti i JAV gyventi. Vyrams, | 
Amerikos piliečiams nebuvo drau Į 
džiama išvykti, tik j u žmonų i i 
kaip Kubos piliečių ir jų vaiku J 
iki šiol neišleido. J

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TWAS IR SONOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telefl: GRovehill c-2345-S

Trief.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

PERKRAUSTYMAI

1

*

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 

DireKtonų 
Adduciacijus

Į enps diced rooked turkey
1 can (10% ox.) condensed 

cream of mushroom sorrp
t tablespoons pi mien U »trfpf ■
2 tablespoons sherry wtne 

or 'rater

2850 West 63rd Siu, Chicago. HL 60629 
>TeIef.į PRospect 6-5084

LUtuvip kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

i — 1.-00 vai. popet — šeštadienį 
! ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

ON INX^ESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 M^MFSIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. ryto — 8:00 vak.; 
Antrąd,. ir penktadienį, 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto' — 12:00 dienus Trečiadieniai* už
daryta.

3354 So. HAJLSTED STREET Phone: Y Ards 7-1111

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

and “do-it-yourselfers” find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out.

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens -and 
valances, or as legs for Coffee 
Uhtex undflMi f«r bolases

Tn today’s "’do-it-yourself’’ world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
“turnings”—or architectural spindles as they’re Icnown in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home, S'*"

Architectural spindled—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of

I sizes and styles. But the sky’s
;thc limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they’re now being put.

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TUAMCA AVE. TeL: YArds 7-113^-1133
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Castro pasakė, kad nėra pras 1*^ 
mes jų neišleisti ir kad jis pat- f* 
varkys kad jie galėtų išvykti 
pasiimdami drauge savo žmonas 
ir vaikus.

i

Gėlės visoms progoms -' 
BEVERLY HILLS GĖUNYČ1A 

2443 WEST 63rd SIKEEI
Telefonai: PR S-0833 ir PR 84)834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak. Lawn 

Tel. 499-1318

Laidomai — Pilna apdrsudt 
ŽEMA KAINA

!•!. WA 5-8C63

MOVING
Apdraustas porteri urtymas 

H įvairi? atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

j SOPHIE BARČUS
RADUa tEIMOS VALANDOS 

programos U W0PA>

T^H.r HEmiodr «4U 

x7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629 .

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

lUJlAS Ui LABAS A USKAS
&MT? Su. biitiAMCA AVEAUh. Bhone: Y Arda 7-3401

•

BUTKUS - YASAT1TS
144G So. autu Ave^ Cicero, ILL Phune; UL/ympic 2-11W3

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CA1T1UKMA AYE. Phone: LAfayette 3-3572

Anything less than a 20-pound turkey would be an Insult to 
yam mother’s holiday feast, with two favorite couples coming 

i for dinner this weektnd. be grateful for her gift package of left- 
• ever turkey. Stove Top chicken flavor stating mix forms a ring 

mold and creamy turkey a la king surrounds it. Birds Eye 5- 
xninute sweet green peas and a bottle of chilled wine are aU yc« 
need for a port-holiday party.

f Ipaekage (6 ox) ehitkrn 
flavor xtefling mix

IX cap* Trsiter
f y&cloLcrs (10 ox each) 

\ S-minute-—rook frozca.
J awed green pea*

Prepare stufSng mix directed on package, using 1^6 
Water. Gently press Into & greased 4-cup ring moil; keep wn. 
Mean white, prepare peas as directed on package: keep warm. 
Combine turkey, soup, plmiento, wine, and ^4 cup of the peas 
a Kajjeepan. Cook and stir until mixture Just comes to * bc£L 
Vnmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture eramd

Sawn in half, they are beinsc i 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

E. ‘A. Nord Co., Everett, 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7Mt 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in dear, protective 
plastic. A brochure op spindle 
characteristics and ideas for

(LACKAWICZ^

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia ?-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Bl. 974-441*

N



-------- — - ---- -— * atsiuntusi penkinę Naujienų
* U M ? A 1 1 ParanKG Dėkui tos apylinkes

tautiečiui, užsisakiusiam Nau- 
penus (» men., bet pavardes pra- 

. šiušiam neskelbti. Visi skaityto- 
_ !kilcer.s,^J.os Angeles, jai prašomi remti Naujienas ir 

’ \ įsi lietuviai kvie-
jas atkreipti savo 
(K im sį, gerai su jo

mis susipažinti ir pareikšti savo 
asmeii šką nuomonę jas užsisa-

C.a!.. platinimo vajaus proga/ Jas p 
palaikydamas pastangas ir lie <iami 
tuvišką spaudų, tapo Nauj enų 
I •nuiiicAdorium, užsisakyda
mas jas vieneriems metams per 
mūsų bendradarbį Vladą Baku-

t trills vra visuomenės veikėjas, 
priklauso Amerikos Lietuvių 
Tautinei Sąjungai ir pastaraja
me atstovų suvažiavime išrink
tas tos organizacijos (A.L.T.S.) 
Centro valdybon. Dėkojame 
už dėmesį ir už prenumeratą,5 Neptūno 
gerą žinią malonu skelbti vi-jUpėje. 
siems skaitytojams.
vajaus proga Naujienos yra 
siunčiamos 2 savaites susrpažini 
mui nemokamai pagal gautus 
pageidavimus arba platintojų 
bei skaitytojų atsiųstus galimų 
prenumeratorių adresus.

Marion ir William B. Seba
stian, buvęs ilgametis Chicagos 
Taupymo ir Skolinimo B-vės 
direktorius ir pareigūnas, akty
viai dalyvavęs Amerikos lietu
vių veikloje ir bendradarbiavęs 
spaudoje, išėjus pensijon, kartu 
su artimiaisiais visuomet daly
vauja didesniuose renginiuose 
ir kiekviena proga paremia 
spaudos darbus. Dėkui jiems už 
atsiųstą dešimkę, o poniai Ma
rion už gražų laišką taip pat už 
sveikinimus bendradarbiams ir 
darbuotojams.

— Dėkui poniai Annai Ra
kauskienei iš Bridgeporto apy
linkės, kartu su prenumerata

— Tradicinis I-ake Front fes
tivalis prasidėjo vakar jaunimo 
paradu. laip pat prasidėjo Rush 
St. apylinkojv meno paroda, 
kuri tesis šį savaitgalį, dalyvau
jant virš t>(M) įvairiu meninin
kų. šeštadienį bus įspūdingasis 

paradas gatvėse ir 
skelbti vi-jUpėje. šeštadienį ir sekmadienį j 
Platinimo'9 vai. popiet bus čikagiečiains ’ 

žinomi Įvairūs renginiai ore ir 
ant vandens, dalyvaujant Blue 
Angels grupės lakūnams ir Ar-,- 
nujos parašiutninkams. Pirma-! * j - ,•* •, J 1 . ., stumiu savaitei Dainavos sto-
dienj ties Marina city prasidės vvkioje Tėvu komiteto pirm.V. 
kasdienmės programos Chica- DraUi?elis 4(m Paul 
gos upėje, bestivalio progra- gjv(j 
mos gaunamos Miesto valdy 
bos 1(M) kamb.

H8Q1S — tik $2 už $1JX)O ap- 
Dvi šių ir kitokių lu- 

t ioriuurijų nkuiubiitkile Kristi* 
iuu Austin XKiijiriiod

I I ri l*4l UhKi •

— Naujienose galima gauti 
Br. Bušackio ‘‘Radvilą Juodą
jį”. 264 psl, minkšti viršeliai, 
$5.00. Persiuntimas paštu 50c.

Amerikos žydai išsirašė

i

ESTATE
Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Nemei, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS'ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKINIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

— Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovų metinis suvažiavi-| 
mas bus Chicagos Sheraton1 
Tower viešbutyje, 9333 So. Ci-Į 
cero Ave.

— Kraujo spaudimą nemoka
mai patikrins miesto Sveikatos 
dept. tarnautojai Bridgeporto 
bibliotekoje, 824 W. 35 St., rug 
piūčio 17 d. nuo vidudienio iki 
8 vai. vak.
—Elizabeth Cibulskytė is Brid

geport apylinkės dalyvavo Jau 
nu jų verslininkų suvažiavime

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos' vedamas biznis)

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

Tel. 247-5081

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Šešt. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad.9:30 - 10:00v.r.-1230 AM
Veda K. BRAZDŽIONYTĖ

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAŪJiEjfOIS Hemet suėjo K metų. JCnlnt tą fukaktL ferbiirt pinejc 

Ameriko, lietuvių dienreščlo steigėjus bei lietuviškos spsudo, pirmfl- 
2us Ir stllekint bCtlnts pareigia ąmfinani lietuvybė, išlikimui skel
biamu Naujienų platinimo vajua-

TAUJHWOS tvirtai stovi Ir tcruja «ž Lietuvoa fr paveržtą Hetsvla laisvę, 
seldamo. Ir neddėdiK<M 1 sandėrius au okupantaia v ją įgilta-

MAUJTKNOS pclifko rišu lietuvių deaokrxticei fruper Ji ben<?ru Isitita- 
eljti ir remix rixq lietuvių bendruosiui darbui bei tfkilui.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumu Hali ptafanetimo, reto
rikos ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingas, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada- Lai ta mada tampa jas prenumeruotL

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vijiĮ kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt! 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaam.
KUKUOJA: ChJogoĮt Ir Kanadoje rmtarsa — X30.00, pv«J inetų — SHJB, 

trinu mirų — SS JO, vienam mirų $3.00. Kitose JAV vietose metame 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam min. — S150. UžrienĮve- 
M — $31.00 metama. Susipažinimu! siunčiama arveltv BemekavaL

PražoniA naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu dok Naujieną prenumeratai, FuhiliejtnJo 
vajaus proga paremdama, lietuviiką spaudą.

(~~Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS. IR VARDAS

ADRESAS

čių 2-je Nepriklausomybės de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota kny^a anglų kalboj, 
pavadinta “Ona", bus išleista

NICOSIA, Kipras, i— Grupė 
Sirijos žydaičių nuotakų, ketvir 
tadienj .iš Damasko išskrido į 
Jungtines Valstybes pas savo vy 
rus, kurių nė nebuvo mažiu- 
sios. Telefonu paniekti diploma
tai paaiškino, kad tas nuotaikas, 
mažiausiai 12 ar 14, palydėjo jų

Indianos universitete, Blooming 
ton, Ind. Ji atstovavo Al-Ken 
jaunųjų verslininkų bendrovę, 
gaminusią automobilių langus 
valyti skiedinį, žiemos metui.

— Rochesterio lituanistinės------- ---- »
mokyklos vedėjas yra B. Kro- ! folkloro' žuitfal<> Viltis 36-se me
kys, 69 Fern Castle Dr., Roche-! tinėse rugsėjo 22 d. Iki tol užsi- šeimos ir Sirijos žydų bendruo- 
ster, N. Y. 14622. Jis vadovauja sakiusiems knyga kainuoja 2.50 menės vadovaujantieji nariai, o 
šiemetinei Mokytojų ir jaunimo dol., vėliąu kamuos $4. L’žsaky-

— K. Donelaičio lit. mokykloi 
Washingtone vadovauja V. Gu- 

I reckienė, 7210 Abbington Dr., 
Oxon Hill, MD. 20021? Tėvų ko
miteto pirm.yra M.Petrulis, 5905 
Bush Hill Dr., Alexandria, VA. 
22310.

— Illinois valstijos loterijoje 
rugpjūčio 11 d. Bonanza lauki
me laimėjo 13, 994 ir 5313, spal 
va geltona. Grand Prix trauki
me laimėjo 33, 30, 26, 6003 ir 
35898, spalva geltona.

• Vytautas F. Beliajus suda
rė rinkini straipsnių iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas x
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-7747

mus prašoma siusti dabar: V.F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Den
ver, CO; 80201 (Pr.)

— Naujienose galima gauti 
Viktoro Karoso knygą “Lietu
vos j-yšys su Amerika.” 176 psl., 
$3.00. Persiuntimui paštu rei
kia pridėti dar 50 centų.

jos buvo Damasko .žydų sinago
goje sutuoktos su Amerikos žy
dų jaunikiais avance Proxy 
būdu, Sirijos žydų bendruomenės 
lyderiui.atstovaujant jas vedan 
čius vyrus. '

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės. *

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BU*TŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 We 63rd SL Tel. 436-7878

HELP WANTED — MALL 
Darbininku Reikia

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę, 
apdraudą organizacijų na-

MAINTENANCE
Manufacturing Company has imme
diate opening for experienced Main
tenance Man. Duties include main- 
taining systems in addition to car
pentry, plastering and painting. May 
be required to perform janitorial 
work when necessary. Must pass se
curity clearance check. Cc^nplete 
benefits. Close to train stations and 
CTA. For appointment call Person 
nel 454-0010, Ext 1295.

•WALTHAM WATCH 
COMPANY

400 SO. JEFFERSON 
CHICAGO 

EOE M/F

BUDRAITIS REALTY

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras- ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900 

[17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 aulo mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug , ekstra priedų, 
greit galima užimti. Arti bažnyčios 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butų mūro namas. 
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus. Marquette Parko centre. 
$35,000. /
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

. įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS -- - \ 

n n nm įninku s
4243 W. 63rd 5L, Chicago

Tel. 767-0600.

parenkam
REAL ESTATE

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

Naujienoms reikalingas ;
LINOTIPININKAS

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis ’ informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu1 f

HA 1-6100. <

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
DldaTU pasirinkimą, garo, rūšie, įvairiu prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ. L

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 49tft St., Chlcigo, HL 40629. — Tel. WA 5-2737 

3333 Se. Hilsted St„ Chicago, ,l!- 60604- — T<l- 2544328

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kipkvien as lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintasis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. ’

Joote, Kapačinska^ SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kainą 4 doL

Juozą* KapaJimka*, UEIV1O DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL *

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO. METUVO.. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L S150. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. -

M. ZoUenko. SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina 32.

O. Kuraiti,, KELIONE Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Intuaisto ir agitpropo propaganda bei 
□žmaskavlmaL Abi knygos parašyto, lengvu, gražia rtlllumL

Prof. P. Pakarki!,, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą. 
Kaina S2. W-Mf

Vinca, tunaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FARAJTEJE.
84 pat Kaina SUJO. ’ U

ftie Ir kiti leidiniai yr, gatmanš
NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. MM

at^laaUkanf 4ariM arba užsakant ^aė*v tr

ELECTRICIAN
MAINTENANCE • . ..

For. plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all , 
company benefits?

MUST BE. EXPERIENCED
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH. į_. t - .

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie -Ave., Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

MEDŽIO APDIRBĖJAS
Mums reikalingas patyręs apkali

mu medžiagos pinklų gamintojas — 
trim saw man. mūsų architektūrinės 
firmos medžio apdirbimui.

LANDQUIST & SON
1900 W. Hubbard St.

Tel. 226-1768.

SLITTER OPERATOR 
. STAINLESS STEEL 
For leading stainless steel 

center... Fringe benefits.
Contact Ed Oliver.

STAINLESS SALES 
CORP.

5819 W. Ogden Ave. 
Cicero. IU. 

656-7650

Service

REIKALINGI PATYRĘ:
• KABINETŲ DIRBĖJAI,
• MAŠINy OPERATORIAI,
• VENEER PLOKŠTUMŲ DIRBĖ

JAI .
Darbus pradėti tuojau. Atlygini

mas S7.78 valandai ir Įvairūs prie
dai. Skambinti Dan Edwards angliš
kai.

Tel. 226-4800.
(Visiems lygių galimybių darbovietė)

RENTING IN GENERAL 
N u o m o t

? LEMONTO APYLINKĖJE
NUSIMANANČIAM APIE NAMUS

3 mieg. Split level stiliaus su vo-,1 
nios, 2^ mašinų garažu, centriniu oro I 
vėsinimu, maudymosi baseinu.. ireng-Į 
tu virs žemės, $49,900 * -

SPLIT LEVEL su 3 mieg. 1% vo-| 
miegamais, 1^ vonios kamb., centri-Į 
niu Vėsinimu, įrengtu poilsio kamba-1- 
riu ir ekstra šeimos1 katnbariu. 
$59,500. f . ? I

SPLIT LVEL su 3 mieg. 1% vo- f 
nios, formaliu valgomuoju, centriniu 
vėsinimu, 2J? mašinų garažu, užtver
tu kiemu, pastatytu maudymosi ba
seinų/ x ' .i

BUTŲ po 5_ kambarius. .Puikus ih 
vestavimaš. $47,900.

/^PECK REAL ESTATE

---- —— --- -—-—— ■— .. -
BRIGHTON PARKE parduodama 

pajamų ir biznio nuosavybė. Gerai 
veikianti taverna ir 3 kamb. 1-me 
aukšte, taip pat. 6 ir 5 kamb. butai. 
Tel. 247-9103.

REAL ESTATE OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Brald-

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
1 Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. apšildo
mas butas su 2 mieg. 2-me aukšte 
suaugusiam asmeniui arba porai be 
gyvuliuku. Tel. WA 5-4232.

IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. butas 
suaugusiam vyrui arba porai. Tel. 
MO 6-4131.

IŠNUOMOJAMAS miegamas kamba
rys.'Galima naudotis virtuve. Tel. 
476-7745.

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

Dėto namu, H lauke Ir A vidau*. 
Darbas garantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

FIGHT HEAPT DISEASE

GIVE HEART FUND

. * Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
trontacijos, nors dabar daug 
kas non jvesti madą, kad bei* 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba Jr Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago, miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Av». į 

Tol. 927-3559

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
- Kreiptis X i-
-vA-U R A'l T-l 

4645 So. ASHLAND AVĖ.. 523^5 - •' — '• ■'

LAIKRODŽIAI Ir .BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

' TeI,f-: REpubl ic 7-1941

M. r I M K U s 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tęl. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glminig 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Pirk Ave., Hot Spring,, Ark. 

Alberta, fr Kastutė RožėnaI, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai 
Spalvota TV. Sūdomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima reiervuoti teL 
501-623-9814.

Didžiausios kailių ■ 
pasirinkimas

P“ vieninteli 
ff/A lietuvį kailininką ST

* w\ Chioacola •—VISLNORMANA
£tiHl£URŠTEINĄ

(jataigoa) ir 
677-84A9 .

(buto)

i
185 North Wabaih Avwm

BEST THINGS IN UFE
Į Jell Frank Zapolla

GA 4-8654

FAIN

IMSUkANCI

State Farm Life Insurance Company

SKAITYK IR KITAM PATARK 
I SKAITYTI "NAUJIENAS*

J' • — MAUJiiMOl, c»»ca»o i, ha— Saturday, August 13, 1977


