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— Jeigu nepatvirtinsim stra
teginės atomo sutarties, tai So
vietų Sąjunga ir Amerika pra
dės naujausių atomo ginklų sta
tybos lenktynes, Kongreso at
stovams pareiškė prez. Carteris.

Milijonierius Eaton prekiavo' 
su sovietine Rusija, uždirbdavo 
pinigų, o vėliau dalį .atiduodavo 
rusų komunistams, • ■ < .< ’f

Susikirtimas su Kinija reika
lus truputį pakeitė. Visa eilė 
Vietnamo tankų pateko į kinie
čių rankas. Dalis jų sudegė, bet 
didokas nesugadintų tankų skai
čius pateko į kiniečių rankas. 
Virš tūkstančio Vietnamo karių 
pateko Į Kinijos kariuomenės 
dalinių rankas. Kinijos vyriau
sybė sutinka atiduoti nelaisvėn 
patekusius Vietnamo karius, bet 
tai dar galutinai neaptarta. Ki
nijos vyriausybė prižadėjo grą
žinti visus karius, bet Vietnamo 
karių gražinimas priklausys nuo 
visos eilės kitų klausimų. Pats 
svarbiausias — Vietnamo įsiver
žimas į Kambodiją.

PEKINAS REIKALAUJA, KAD VIETNAMAS 
PASITRAUKTŲ Iš KAMBODIJOS

PEKINAS, K’nija. — Kinijos 
vyriausybė praneša, kad Kinijos 
ir Vietnamo ministerių konfe
rencija tęsiama. Pradžioje Viet
namo vyriausybė norėjo statyti 
sąlygas bet kokiam pasitarimui, 
bet vėliau sutiko tartis visiems 
abiejų valstybių santykiams iš
aiškinti. Kada Vietnamas sutiko 
svarstyti visus klausimus, tai 
prasidėjo ministerijų konferen
cija, kuri vyksta tvarkingai.

ŽADĖJO ATIDUOTI 
BELAISVIUS

WASHINGTON. D.C. — Iš 
pasiruošimu ir svarstomų klau
simų aišk’ai matyti, kad 1981 
metais Amerikos jaunimas bus 
šaukiamas karo tarnybon. Dabar 
JAV karo tarnybą neša- tik sava
noriai, bet 1981 metais prie sa
vanorių prisidės ir pašauktieji.

Pirmiausia reikia sudaryti gi
musių jaunų vyrų ir moterų są
rašus. Vėliau reikia nustatyti jų 
sveikatą, paruošti karo tarny
bos Įstatymus ir kiekvieno jau
nuolio pareigas ginti savo kraštą 
ir tame krašte veikiančius įsta
tymus, teises, papročius ir ger
būvi.

— Buvo planuojama pastatyti 
didelę oro informacijų stotį, ku
ri tarnautų visam pasauliui, bet 
nesusitarta. Dabar kiekviena 
valstybė turės savo stotį.

KALENDORIUS
V •

Gegužės 12: Flavijd, N erė jus, 
Viligailė, Mirta, Vaidutis.,

Gegužes 13: Gliserija, Šerva- 
tas, Alvyde, Vaidutis, Gardie- 
vutis.

Saulė teka 5:11, didžias? 7:&.

Debifciota^ atvU, ■

Jaunimas-stos tarnybo
1981 metais

ciū, aišku, kiniečiai pakišo tokią 
pačią sutartį amerikiečiams, kad 
grąžintų jų bendrovių ir piliečių 
turtus. Kiniečiai pasižadėjo grą
žinti Amerikai 80 milijonų do
lerių, bet tikisi gauti iš Ameri
kos stamboka doleriu suma.

NEW YORK, N.Y. — Dvylika Montrealio Universiteto profe
sorių ir mokslinių bendradarbių Kanados dienraštyje Le Devoir 
paskelbė atvirą laišką-atsišaukimą, raginantį visus geros valios 
žmones reikalauti laisvės lietuviui politkaliniui Baliui Gajauskui. 
Informaciją apie Gajauską jie gavo iš “Tarptautinės Amnestijos” 
mėnesinio biuletenio, 8 tofno, 9 numerio. (Šio biuletenio redakto
rius yra didelis lietuvių bičiulis, anglų profesorius Peter Redda- 
vvay.) Iš prancūzų kalbos išverstą dvylikos profesorių laišką per
sispausdino Kanados Nepriklausoma Lietuva ir New Yorke lei
džiamas rusų dienraštis Novoje Russkoje Stovo.

Pateikiame jo'tėkštą:

“Mes.
Montrealio Universiteto profe
soriai ir moksliniai bėndradar- 
biai, norime visų geros valios 
žmonių žiniai pranešti apie. tra
gišką sovietinio pitiečįp^ Bailio 
Gajauskų likimą, ;

“Baliui < Gajauskui — 51-eri 
metai; jis lietuvis. 1977 metų 
balandžio mėnesį btivo suimtas 
už tai, kad rinko dokumentus 
apie pokario metų nacionalinį 
sąjūdi Lietuvoje to padėjo polit
kaliniams bei jų šeimoms. 1978 
metų balandžio M-jL Jis buvo

KINIJA LABAI PATENKINTA UŽ ELEKTRO 
NIKOS IŠMOKSLINIMĄ

atstovai ten dalyvautų, bet ame
rikiečiai nenori šiuose pradi
niuose pasitarimuose dalyvauti. 
Jeigu palestiniečiai sutartų dėl 
autonomijos, palestiniečiai ture-' 

o. nė

Laidojo septyniolika 
užmuštų žmonių

SAN SALVADOR, El Salva
dor. — Praeitą antradienį prie 
senos sostinės bažnyčios pradėjo 
rinktis vyrai ir policija. Staigiai 
policija pareikalavo, kad besi- 
renkantieji neitų į bažnyčios 
vidų. Vyrams nepaklusus, poli
cija paleido šūvius ir užmušė 
17 žmonių. Buvo paskelbta, kad 
buvo užmušta 18, bet laidojama 
tik 17. Matyt, kad vieną gydy
tojams pavyko atgaivinti. Į Pie
tų Amerikos senas bažnyčias 
policija neturėjo teisės kojos 
įkelti. Kartais bažnyčioje rasda
vo prieglobstį įstatymams nusi- 
kaltusieji vyrai ar moterys. Po
licija neturėjo teisės veržtis į 
bažnyčią ir suimti įtariamųjų.

bų lagerio ir 5 rnetamf 'tremties 
už vadinamą ‘antitarybinę agi
taciją ir propagandą’.

“T979 metais Gajauskas išėjo 
į laisvę, iškalėjęs 25-rių mėtų 
bauąmę už dalyvavimą'jibkario 
(n^iptnąlihiamėŲ sąjūdyje, ku
ris; ■ siekę - Lietuvos;- nepriklauso
mybėj nuo' Tarybų i Sąjungos,

. Izraelyje susprogo. ,u. 
amunicijos fabrikas

' - - • *■ - - ’j . ' *• ; -•* £ **

TEL AVIV. —' Izraelio amu
nicijos dirbtuvėje, šiaurėje nuo 
Tel Avivo, ketvirtadienį įvyko 
smarkus sprogimas, kuriame 10 
žmonių sužeisti, fabriko pastatai 
ir namai arčiau tos dirbtuvės 
smarkiai apgriauti. Policija 
tvirtina, kad nebuvo sabotažas.

Pusė sužeistųjų buvo to fab
riko darbininkai. Lauko pusėje 
sprogusių langų stiklo šukėmis 
sužeisti keli mokyklos mokiniai. 
Visoje srityje arčiau sprogimo 
vietos "šimtai -namų sužalota, 
paskelbė Izraelio radijas'

Kinijos vyriausybė, baigdama 
vesti prekybos pasitarimus su 
Amerika, oficialiai paskelbė, 
kad netolimoje ateityje Kinija 
pradės vesti pasitarimus su So
vietų Sąjunga santykiams pa
gerinti. Atrodo, kad Sovietų Są
junga nori padaryti dabartinei 
Kinijai dideles nuolaidas ir pa
siūlyti kelias svarbias prekybi
nes lengvatas. Konfliktas prasi
dėjo. kai Kinija panoro gauti 
elektronikos žinias, o sovietų 
valdžia atsisakė. Dabartiniu me
tu kapitalistinė Amerika sutiko 
duoti komunistinei Kinijai tas 
elektronikos informacijas, ku
rias atsisakė duoti komunistinė

Rytoj, sekmadienį, visi lietuviai sveikins lietu ves motinas, labai daug prisidėjusias prie lie
tuviškos, šeimos, kalbos ir pagrindinių dorovės dėsnių išsaugojimo pačioj Lietuvoj ir tremtyje

Mulos valdžia Irane 
nužudė 200 "priešų"

TEHERANAS. Iranas. — Ket- 
irtadienj mulos Chomeini “re- 

teismas nu
teisė ir egzekutorių būrys su
šaudė jau 200-ąjį nusmerktą as
menį — dr. Akbar Bahadori, 53 
metų amžiaus, buvusi policijos 
ligoninės gydytoją ir Irano par
lamento narį, apkaltintą kaip 
nuversto šacho šalininką. Jis Is
lamo teismo buvo nutekąs mir
timi prieš mėnesi ir apeliavo į 
Islamo centrini teismą peržiū
rėti tą bylą, bet nusmerkimas 
ne tik patvirtintas, bet pridėta, 
kad būtų konfiskuotas jo turtas.

Dieną anksčiau buvo sušaudv- 
tas milijonierius žydas Habib

Kambodijos žmones 
komunistų blaškomi

BANGKOK. Tailandas.—Apie 
8.000 Kambodijos civilių žmonių 
ir buvusio premjero Po^ Pot ar
mijos kareiviu trečiadieni ir 
ketvirtadienį dviejuose sienos 
oerėjimo punktuose perbėgo iš 
Kambodiios i Tailandą. Dalis jų 
ilgoje kelionėje pervargę, kiti 
puolančių Vietnamo kareivių 
sužeisti, reikalingi globos ir po- 
ilsio.

Atbėgę buvusieji Pol Pot ar
mijos kariai, kurie prieš porą 
metų buvo labai smarkūs ir 1977 
metais įpuolę per sieną į Viet
namo pasienio kaimą nužudė 29 
žmones, daugumoje moteris ir 
vaikus, dabar atbėgę nuolan
kiai atiduoda savo ginklus Tai
lando valdininkams ir pasi
duoda.

Apnuodyta marijuana
WASHINGTON. — Keturios 

federalinės įstaigos prieš lei
džiant vartoti herbicidą (pikt
žoles naikinantį) paraquat, su
tarė ištirti kaip tas žolių žudi
kas veikia aplinką ir sveikatą, 
ir tuomet išleisti įstatymą apie 
paraquato panaudojimą. Meksi
ka yra pasiryžusi tuo herbicidu 
išnaikinti visą marijuanos der
lių. Be abejo, paraquatu api- 
purkštvtos kontrabandos paten
ka ir į JAV.

Dabartinė Kinijos vyriausybė 
gaus pačias didžiausias preky
bines Amerikos lengvatas. So
vietų valdžia tokių sąlygų se
niai reikalavo iš Amerikos, bet 
ji tų sąlygų negavo. Amerika 
reikalavo negrobti svetimų že
mių parašyti taikos sutartį, bet 
iki šio meto Maskva tokios su
tarties vengia, nuošiasi karui, 
todėl lengvatų iš Amerikos ne
gaus. Europos taikos sutartį 
stumia tolyn, kad galėtų išnau
doti pavergtas Rytų 
tautas ir išnaudoti jų

Kiniečiai pripažįsta, 
prekybos sekretorė 
Krepš ne tik supranta tarptau
tinės prekybos svarbą, bet gali 
nesutikti su naujais projektais 
ir savo teises moka labai atkak
liai ginti. Ji turi drąsos padaryti 
nuolaidas, bet ji gali atkakliai 
ginti savo tėises. Kinijos vy
riausybės atstovai nešttikėjė to
kio r griežto ’oponento; bėt jie 
džiaugiasi, kad“ :šiisi-

— 30.000 socialinės apdraudos 
gavėjų Cook apskrityje gavo 
pranešimus apie apdraudos pa
didėjimą.

— Maggie Thatcher kabinetas 
pirmame posėdyje nutarė ap
rėžti kelių unijų galią streikuoti.

— Kalifornijos automobilistai, 
nesulaukę eilės gazolinui pirkti, 
stojo eilėn prie autobusų ir ge
ležinkeliu stočių.

— Energijos tvarkytojas J. 
Schlesinger pranašauja, kad at
einančiais 
pajus gazolino stoką.

— Kinijos vyriausybė, pasira
šiusi kebas sutartis su Amerika, 
gali nepriklausomiau kalbėti su 
sovietu atstovais. Jaučia, Kad 
JAV yra Jų užnugaris.

— Sovietų admirolai pasiuntė 
daugiau jūrininkų į Vietname 
įsteigtą laivyno bazę.

— Kiniečiai reikalauja, kad 
sovietų laivyno bazė Danange 
būtų uždaryta, jeigu nori tai
kos su Kinija.

— Pramonininkas ir banki
ninkas R. McNamara tvirtina, 
kad įvairūs prekybos varžtai 
neišvengiamai veda prie Trečio
jo Pasaulinio karo.

— Kinijos valdžiai išleidus iš 
kalėjimo Mao Cetungo šalinin
kus, vėl prasidėjo neramumai.

PEKINAS, Kinija. — Praėjus 
puošniam banketui ir- labai šil
toms komunistų kalboms Ame
rikos atžvilgiu, jau prasidėjo 
derybos praktiškiems reikalams 
tvarkyti. Praeitą ketvirtadienį, 
kelias valandas karštai pasigin- i voliucinio komiteto 
čijus, prekybos sekretorė pasi
rašė susitarimą su Kinijos vy
riausybe komunistų konfiskuo
tiems Amerikos pinigams.

Prieš 30 metų Kinijos komu
nistai. paėmę Kinijos vyriausy
bę, nutraukė santykius su Ame
rika ir nusavino visus amerikie
čių pinigus, tuo metu laikytus 
Kinijos bankuose. Vicepremje
ras Tengas principe pripažino 
reikalą grąžinti amerikiečiams 
nusavintus pinigus, o dabar jau 
pasirašė praktišką susitarimą, 
kuris tiksliai nustatys nusavintų 
Amerikos bendrovių ir privačių' Elghanian. “Mes tikime, kad tai 
asmenų laikytas santaupas, pi- buvo atskiras atsitikimas ir kad 

i—t m daugiau žydų nėra Irano kalėji
muose”. pareiškė Teherano ra
binas, oet Izraelio radijas pa
skelbė. kad Irano kalėjimuose 
yra dar apie 100 žydų. Iš viso 
prieš revoliuciją Irane buvo nuo 
75.000 iki 80.000 žydų, iš kurių 
apie 10,000 pabėgo, nes Irano 
žydai palaikė glaudžius ryšius 
su šacho Reza Pahlavi režimu.

ripradės pasitarimusfPa-
'•lestinos autonomijai
TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz

raelio-vyriausybė vakar paskel
bė,' kad gegužės 27 dieną Izrae
lyje prasidės pasitarimai Pales
tinos autonomijai nustatyti.

Ižraelis nori, kad kairiojo Jor
dano upės kranto ir Gazos ara
bai išrinktų atstovus palestinie
čiams -atstovauti. Pasitarime da
lyvaus- ^aalio dr Egipto atsto- tų priklausyti nuo Izraelio.

kad ir JAV nuo kurios-kitos valstybės:

— šerifas F'j ,<a pareiškė, kad 
nė vienas ju tarnautojas -oi- 
ima privačiais šnipini nais.

— New Yorke piktų žmonių 
grupė pradėjo žudyti priemies
čių gyventojus. Vakar viename 
name nužudė keturis.

žemiau pasirašiusieji, vietiniam ambasadoriui, SSRS 
kompartijos Generaliniam Sek
retoriui Brežnevui, Lietuvos Ge
neraliniam Prokurorui Kaire- 
liui, adresuodami: Vilnius, Res
publikinė Prokuratūra, o taip 
pat Kanados ir Amerikos laik
raščiams, reikalaudami nedel
siant paleisti Balį Gajauską ir 
gerbti pagrindines žmogaus tei
ses Tarybų Sąjungoje. Tiktai 
tokiu būdu galima išgelbėti šito 
drąsaus žmogaus gyvybę.”

(ELTA)

sp. Visose kalinimo ivtetoše, kur 
tiktai- yra tekę- Baliūi Gajaus
kui kalėti, jis visada- buvo kitų 
kalinių gerbiamas. Šios pagarbos 
Gajauskas nusipelnė savo tvirtu 
įsitikinimų, j jog:- kpya-už žmo
gaus; teises >yra - visų žmonių 
bendras reikalas, nepriklausan
tis nuo jų tautybės.

“Per tą trumpą laiką — nuo 
išėjimo į laisvę 1973 metais iki 
pakartotino suėmimo 1977 me
tais —'Balys Gaj'auskas ne kartą 
buvo tardomas; jo bute buvo 
daromos kratos. Per vieną kratą 
valdžia konfiskavo lietuvių po
litkalinių sąrašą ir jų šeimų ad
resus. Valdžia nuteisė jį aukš
čiausia bausme, kurią jis turi 
atlikti ypatingo režimo lageryje.

“Tai, kad Tarybų Sąjunga, pa
dėjusi savo parašą po Helsinkio 
susitarimais, ir toliau šitaip 
žiauriai persekioja savo pilie
čius, mūsų nuomone, yra abso
liučiai nepakenčiama padėtis. 
Todėl mes raginame visus geros 
valios žmones kartu su mumis 
pakelti protesto balsą prieš Ba
lio Gajausko kalinimą.

“Siųskite protesto laiškus so

mėtais amerikiečiai Rusija. Kokios tos derybos bus 
su sovietų Rusija, tuo tarpu 
dar nežinia, bet Kinija, susita
rusi su Amerika, gali drąsiau 
derėtis.
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Mirė Maskvos 
rėmėjas Eaton

CLEVELAND, O. — Vietos 
ligoninėje mirė multimilijonie
rius Cyrus S. Eaton, rėmęs žiau
rią Maskvos politiką, bet nepri
taręs Amerikos komunistams. 
Cyrus S. Eaton kelis kartus va
žinėjo į Maskvą, buvo priima
mas Stalino ir Chruščiovo, ir 
pasakodavo jiems apie komunis
tų “didelius pasiekimus”. Jam 
nepatiko komunistų veikla 
Amerikoje. Vietos komunistai 
jam atrodė puskvailiai, bet 
maskviečius žiaurius valdovus 
jis garbindavo, rJi -r,;ė z

Gazolino trūkumas 
sukėlė r“ *tq paniką

D’ .INAS, Airija. — Val
džioj perspėjimas, kad mažėja 
gazolino atsargos ir kyla jo kai
nos. ketvirtadienį sukėlė.- visoje 
Airijoje tikrą paniką irfęyven- 
tojai apgulė gazolino stotis, no
rėdami kiek daugiau sud^ar5’ti 
atsargos, bet daugelis stočių pa
siliko Uždaryta su iškabintu 
pranešimu, kad gazolino tė die
ną neparduoda.

Tiekimo ministeris perspėjo, 
kad naujas gazolino kainos kili
mas neišvengiamas, bet tai' dar 
negarantuoja, kad trūkumo ne
bebus. . - .
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PALIKIME TIK ŽINOVAMS ĮSTATYMŲ 
PRASMĘ AIŠKINTI

Todėl neklausykite tokių 
“patarėjų, kurie neturėdami au 
toriteto bei atsakomybės jaus
mo aiškina grynai teisinius

Izitziioi p t* . to i iv o * Kad į UJU— 
sų rašiinę ateina atrodo išsi
gandę ■ tautiečiai, sakydami, 
kad jie skaitę teisinį straįpnį, 
jog testamentai. vistiek reiką- reikalus, ir tautieiųs tuo būdu 
lingi ar turi vaikų ar jų neuri. ■ suklaidina. Tik advokatai* ku- 
Jie sako* kad “jeigu aš numir
čiau ,taį mano vaikai gautų pa 
likimo po lygią dalį.” Taip 
įstatymai nustato.

Tačiau, jeigu jūsų sūnus ar, 
duktė apsivestų ir vėliau sūnų 
ar dukrą ištiktų nelaimė arba 
abudu vaikai žūtų nelaimėje, 
kur tada jūsų turatas at
sidurtų?

Dar vienas konkretus pa
vyzdys. Jeigu jūs prie nuosavy
bės prirašytumėte abudu vai. 
kus, kurie apsivestų* ų po ku
rio laiko įsiveltų į skyrybas, i 
lai šiuo atveju susidarytų di
delė komplikacija ir berei
kalingos išlaidos,. Gal būti 
net ir tėvui tektų namas par
duoti.

Tuo atveju abudu vaikai įr 
jų žmonos turėtų pasirašyti 
pirkimo - pardavimo akte. Gi 
jeigu marti arba žentas atsisa
kytų pasirašyti ant namų par
davimo akto, tada namo t.ėvąs 
negalėtų parduoti, žinoma, jie 
(žentas arba martij galėtų pa
reikalauti jš tėvo už jų parašą 
apmokėti* pvz., po $2,000 -=r- 
3 000 dol.

Todėl mes, advokatai, pata
riame tėvams* kad pakolei 
esate sveiki ir gj’vi, turėtumėte 
turėti testamentą pasidarę. Ka.- 
dangi testamentą galite bet ku 
riuo laiku pakeisti, tai netarė, 
kite bereikalingos baimės. Tai 
čiau, jeigu vaikus prirašysite 
prie nuosavybės, o vaikas ar 
dukra mašiną vąžįpėdamą Liet 
ką sužeistų, tada prję jūsų įįuo 
savybės galėtų prisikabinti 

ieškovai ir net tą nuosavybę 
atimti. Panašių skaudžių įvy
kių mes dažnai išgirstame prak 
tikoje.

JŪS KLAUSUTE,
- MES ATSAKOME
Kaip reikia (jauti Social Sec.

(ku bo kreditus? ,

KL. Aš dirbu laikinai valgy-1 
kloję padavėja. Pas>akykitė*' 
ką aš turiu daryti, kad gau
čiau Soc. See. darbo kreditus?

Teresė M-lė

&&

tię tokius dalykus tvarkę, gali 
teisingai išaiškiną legalius da
lukus ir neša už tai statymų nu 
statytų atsakomybę.

Adv. Charles P. Kai

išsiimti Soc. See. kortelę,

SĄUGOKĮMĖS NELAI31IŲ VASAROS MITŲ

Atėjus vasarai, dažnai pasitaiko, kad suaugusiųjų 
^apdairumo dėka susižeidžia vaikai ar paaugliai. Ne
įtartina palikti lauke gulint grėblius, žolei piauna- 
as mašinas ar kitokius aštrius daiktus kurie dažnai 
iliekami kieme, nes vaikai gali parkristi ant jų ir su-

Ypatingai reikia saugoti vaikus nuo elektrinių ar 
lotorinių žolei plaunamų mašinų. Reikia perspėti val
us, kad jie nesiartintų prie savo mamos ar tėvo, kai ji 
ar jis) su mašina piauna žolę, kadangi pievoje gulintis 
kmuo ar kitas koks kietas daiktas gali būti mašinos 
agriebtas ir sviestas į vaiką, jį lengviau ar smarkiau

MEDICARE APDRAU- 
DOS PADARYTI PA

KEITIMAI
Pagrindinė premija už Me

dicare apdraudą* kurią daugu. 
ma. žmonių moka, nuo birželio 

s 1, 1979, bus padidinta 50 centų 
į mėn. sekantiems 12 mėnesių.

Naujoji rata bus $8.70 į mė- 
nesjį- gi’ dabartinė p.ra $8.20. 

1 Padidinta, premija bus aįskai- 
cama nuo jūsų Social Security 
išmokų (payment) nuo liepos 
mėn.

Pagal įstatymą, premijos pa 
didinimas yrą ribotas iki 0.5% 
tuo pačiu procentų, kuriuo 
Soc.. See. išniokos (benefits) 

1978 m. buvo padidintos.
Federalnė valdžia dabai’ mo 

ka daugiau, negu % mediką, 
linės apdraudos premijų išlai
dų iš Federalinės valdžios ben
drų pajamų (gen. revenues).

Kai kurie apdraustieji mo
ką dąugjąu, negu pagrindinę 
premiją, kadangi jie nustaty
tu ląiku ton -med. apdraudoai 
aeįsirąšė., Tokiems asmenims, 
premijos yrą šįoa;

ia "premija Nauja .premija
■ $ 9.00 $ 9.60

9.80 10.40
10.7Q 1Į.30
11.50 12.20

12.30 • 13.1Q
Jeigu jūsų adresas yra pasi

keitęs ar jus.turite kokių klau
symų, paskambinkįte*. parašy
kite ar aplankykite bet kuri

ATS. Kad įgyliunėte Social 
Security padengto darbo kre
ditą, jūs turite atlikti šiuos 
veiksmus:

a)
b) parodyti ją savo bosui,
c) įsitikinkite, ar jis atskaito 

iš jūsų uždarbio Soc See. mo
kesčius,
d) įsigykite iš Soc. See. įstai
gos vadinamą Social Security 
record book. Tos knygelės 2- 
me pusi. įrašykite savo vardą, 
pavardę ,adresą ir Soc. See. 
numerį. Į tą knygelę įsašykite 
kieks jums kiekvienas bosas 
(darbdavys) sumokėjo uždar
bio. Saugiai laikykite šią re
kordų knygelę, kad vėliau ga
lėtumėte įrodyti savo gautą 
uždarbį Soc. See. pensijos rei
kalams.

Jeigu jūsų valgyklos 
jums išmokėjo $150 ar 
giau grynais pinigais per me
tus; arba jeigu jūsų darbas bo 
sui buvo dirbtas 20 ar daugiau 
paskirų dienų per metus, gau
dama uždarbį grynais pinigais, 
apskaičiuojant valandomis,die
nomis ąr mėnesiais. Tai jūsų 
darbas tam bosui įskaitomas įl 
jūsų Soc. See. darbo kreditą. į

Į sekąnčičus Soc. See. kny-| kirtelę užpildę, pasirašant sa
gelės puslapius įrašykite jūsų vo vardą, pavardę, S. S. 
boso vardą, pavardę, jo adre- pasiųskite i
są. Po to į rekordų knygelę įra (šiuo metu tas centras yra Bal 
šykite datą, kada dirbtote, o timore* Md.). Po 3 — 4 sav. iš 
kitoje grafoje įrašykite gry- centro galėsite gauti atsakymą 
nais pinigais išomketą sumą; apie jūąų dąrbo^,rękordus.. ir 
trečioje grafoje įrašykite" kiek; uždirbtus kreditui. pr. fob.

* * *
- / T t , *
KL. Gydytojas už vizitus li

goninėje iš. manęs paėipę po 
$25.00, o Medicare apmokėjo 
man tik po $2.25 už vizitą. Kur 

Soc. aš galiu dėl to paduoti skun-

Muzikė Ona Mikulskienė moko jaunus lietuvius 
groti kanklėmisbosas j

dau- inety uždarbių* kurie gali 
paaiškėti tik po kelių mėnesių 
tiems metams užsibaigus.

Neprašykite iš Soc. See. cen
tro (Baltimorės, Md.) praneši
mo (Statement) jūsų uždar
bių daugiau, negu kartą per 
metus.

Nuplėštą Soc. See. rekordų
• i

nr.,
Soc. See. centrą

valandų dirbote.^
Knygelės pabaigoje yra nu

plėšiama kortelė (post card). 
Panaudokit šią kortelę,kad įsi
tikintumėte ar visus uždarbius 
teisingai bosas pranešė f 
See. įstaigai metu pabaigoje.

Dėl šios priežasties jūsų 
Soc. See. rekordai neparodys

JEI JtJS NORITE SIŲSTI
SUMINĮ - DOVANĄ Į LIETUVI IK USSR DALIS 

NAUDOKl'l'ĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

dą?- z-r. ■ *!• K-kas
ATS. Bendrai Medicare ap- 

draudą už vizitus pas gydyto
jus pilno honoraro neapmo
ka; ta įstaiga skelbiasi, kad už 

J būtinus pas gy dytoją vizitus 
mokanti ‘‘reasonable’’ kainą. 
Tačiau mums atrodo, kąd JŪSŲ 
ątveju Medicare apdrąudą 'ap
mokėdama p© §2y>0 už vizitą, 
atrodo, per mažai sumokėjo.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, iND.
(LICENSED BY v * ĘiPDSY^TORG)

TYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel: 581-6590 -581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasile žemiausiomis kainŲims pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kilu daikių.

Atidalyta kasdien nuo 9 valandos ryto iki G valandos vakaro, 
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI: 

ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghmao Street --------------------
BALTIMORE 31, MD. — 182S Fleet Street___ -........-............
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue . 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ..... .............. -
CHICAGO 22, 111. — 124T No. Athland Avenue —........... .....
CHICAGO, ILL. 60629 — 2cd8 We»t 69 Street ___ —....—-
CHICAGO, ILL. 60609 — 1bS5 Wait 47 Street ...—..... .
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue...............
DETROIT J2, Mich. — lloOl Jos Campau Avenue...... — .....
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 0876i — 234 Secend St.. ................ .........
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........
HERKIMER, N. Y. McKENMAN RD.___ __________ ________
MIAMI BtACH, Fie. 33J3? 1201-17 St, . ....... .............. ............
NEW YORK 3, H. Y. 78 Second Avenue ... _____ ___
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. ........ . ..... ............................-
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St. 
' >ENIX, Ariz. *55027 — 22047 W, Bieck Canye. Hwy . 

K4MWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue - ....... -
SOUTH RIVER. N. J. — 4) Whitehead — -........ . •—
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave. . ................. ..
SYRACUSE. N. Y. UMM — 51S Marcellus Street ......
69t<0 FLEET ST. Forest Hills. M. Y. 113’5

— 435-1654
— 342-4240
— 633-0U90
— 8^5-8700
— 4*6-2818
— 925-2787
— 376-6755
— 7 71-0696 
-r 365-6780
_ 365-6740 

u- 363-0494-J.
— 385-6550

— 315-866 3939
— 305-673-8220

— 674 1540
— 475 M30 

21S-WA-5-8878
— 602-942-8770

— 381-8800
— 257-6390 
_ 589-4464
— 475-9746
212-268.1594

Patariame apeliuoti Į aukštes-|>U gyvena 
nę instanciją, paduodant savo 
pareiškimą (claim) per savo 
Soc, See. įstaigą,.

❖

KL- Ąš turiu pį|ną gyvybes 
apdrąudą. Jeigu aš susirgčiau, 
ar mano mokestis padidės, ac 
apdrauda bus panaikinta? A.

ATS. Atrodo* kad ne. Pilna 
gX’yybės apdrąudą* taip pat ži- 
npma, kaip paprasta ar tiesio
ginė gyvybės apdrauda, numa
to protekciją visam jūsų gyve
nimui. Premija, ir isipękąmą 
suma apdraustajam pasilieka 
nepakeista., ši daugiausia var
tojama gyvybės apdraudos for 
iiią. praktikuojamą, — telkia 
apdraudos ekspertai.

■M 1* ii»mJHlUTW

bemėtykite savo kiemuose sudaužytų bet kokių 
tikiu ar lentgaliu su kyšančiomis vinimis, kurie leng- 
ai gali sužeisti vaikus.
Pažymėtina, kad virimas bei kepimas ant laužo kie

muose daugelį žmonių vilioja, tačiau reikia būti ypa- 
ingai atsargiems, kad jūsų vaikas ar jūs patys neapsi- 
legintumėte. Jeigu karštas anglis bandysite užpilti 
andeniu, saugokitės garų, nes jie gali nuplikyti rankų 
įei galvos odą. Saugokite vaikus, kad jie nepaliestų 
:arštų indų, kuriuose jūs verdate ar kepate lauko vir-

Svarbiausia suaugusių žmonių pareiga-r-rtai išmokyti 
vaikus bei paauglius saugotis didžiausio pavojaus — au
tomobilio. Visi turi įsidėmėti, kad pereinant gatvę, bei 
kelią, reikia apsidairyti į abi puses, prieš že.ngiąnt žįng 
snį nuo šaligatvio.

Pažymėtina, kad pavojingiausia pereiti gatvę san
kryžose, kur esant žaliai šviesai, automobilio vairuoto- 

įjai suka į šoną ir važiuoja. Tokiais atvejai visada rei- 
| kia pažiūrėti ar nėra pavojaus ir tik tada pereiti gatvę 
ar kelią D. ir M. š-nėlįnė valdžia išleidusi tam rei

kalui sepcialų leidinį. Kur aš 
tą leidinį galėčiau gauti? O. Y.

ATS. “Occupational Out-j h. 3 West 01d.
look for College Grads” knygą] Springfield ,111. 62701. Ten ga- 
išleido Bureau of Labor Stati-1 
stjes, 230 S. Dearborn St., Chi
sago, Ill. Kaina $4.50. Jei nori
te tą knygą gauti paštu, taį če-i 
kį turįte išrašyti ‘‘Superinten-J 
dent” vardu.

* * -

KL. Paaiškinkite man šių 
metų vadinamo ‘‘Older Ame- 
rikans Month” uždavinius, ku
rie .paliečia., vyresnio aiųziąus 
žmones. Senelis Kmitas

ATS. Šio mėnesio tema dėl
vyresnio amžiaus žmonių yra Į
— geresnė sveikata per gėrės-Į

;nę priežiūrą. Štaj keletas fak
tų, kaip federalinė - administra
cija rūpinasi seniorais:

—Šioje šalyje yra virš 10,000 
asmenų vyresnių negu 100 m. 
ir apie 9 mil. amerikiečiu yra 
virš 75 metų amž. Vyresnio 
amžiaus grupės greičiau didė
ja, negu kito amžiaus 

I tojai.
— Šiandien vyresnių 

kiečių yra 35 milijonai, 
m. jų buvo tik 4.9 mil.

— Tarp 3 — 3.5 mil. senio-
i savuose namuose* 

noi-s iš savo bendruomenės ak 
tyvąus veikimo pasitraukę; jie 
pasiliko nepriklausomi ir neį- 
sįjungę į senelių namus — nur 
sing homes.

. — Studijos priėjo išvados, 
kad lĄ iš milijonų senesnio am 
žibus, asmenų* kurie yrą prieg
laudose, galėtų gyventi savoje 
bendruomenėje, jeigu jie gau- 
lų reikalingą patarnavimą.

Daugiau negu 40% visų Me
dicaid išlaidų tenka ilgo laiko 
senelių namų (nursing homes) 
išlaikymui.

— Apie % visų našlių gyve
na aiskiraį. Jų pajamos ben
drai yra mažos, ’4 našlių gy
vena žemesnėje pajautų ribo
je, ncgti federaliniuis neturtin- 
gtmtn (poverty) indeksas uu. 
stato.-’ !■ ' pr. petitas

Senior Action Centrai yra 160 
N. LaSalle Chicago, Ill. 60601

Town Mall,

lite kreiptis su Įvairiais senjo
rų klausimais

* ❖ *
KL. Aš esu nėščia ir savo 

darbovietės administracijos pra 
šiau,l 6 mėn. atostogų, vadina
mų maternity leave. Ar aš ga
liu per tą laiką gauti nedarbo 
pašalpą? Helė X-

jūs turit teisę į įmokėtus pini
gus* atskaičius 25% Jš algos, 
kurią jums darbdavys išmų 
kėjo. Jeigu jums reikėtų dąų» 
giau tuo reikalu pagalbos* kreip 
kites; Division of Private Em
ployment Agencies* Illinois De 
partment of.Laboy, 910 Š. Mi
chigan-Ain., Rut 18'63, Chica
go IL. 60605. GąGlite gauti in
formacijų paskambinus tęlci. 
(312)' 793-2811.

gyveri

aineri- 
gi 1900

reikalayinuį/ iūrėtumėt 
teisę Į nedarbo / pąšalpą, tai 
jūs turite' būti pajėgi (able to 
work),pasiruošusi dirbti (abai 

Į lable to work) ir aktyviai ieš
kote darbo (actively looking 
for work).

Jeigu jūsų darbdavys sutin
ka* kad pasinaudotųmėt vad. 
maternity leave, kadangi jūs 
daugiau negalite dirbti,, 
čiau jūs normaliai neturite tei
tos- gąuti nedarbo išmokų.

» * ♦
KL. Aš gavau darbą per pri

vatinę darbo agentūrą, kuriai 
sumokėjau jų nustatytą mo
kestį. Kjtos savaitės penkta
dienį tos įstaigos supervizorius 
man pasakė ,kad aš daugiau į 
darbą neateičiau* kadpgi nė
ra pakąnkamąi d«trbb-Ąš noriu 
gąuti sumokėtus agentūrai pi
nigus atgal. Kur aš tuo, reikalu 
turįu keriptis? . Į. L.

kinmių-lfeiR-rų kalba mdiaPbef 
kokių formų valdinėms įstai
goms užpildyti, galite kreipti i 
Socialinio klubo sek. A- Qepu- 
lį, 3261 S. Halted (^pąįęjo na
mai, IL. aukšt.), Cbięągp tL.

* *. *. . -

ta-

KreipKites į tų pačią 
Private Employment Agency, 
kuri jums parūpino darbą. Jei 
gu jąs esate atleista be kaltėj

, KU Malonėkite, prąųcštij<ųr
galėtų gauti jaunuoliai ipfor-.
niacjjų dėl vasaros darbų. Gir- P.S. Ilinojaus Lieutenant Go 
dėjąiL kad tjjp i etkali^ Yfcrnbr Į>avę O’Neayl įstaigos

k i ix|prs|v puflrtrlianirttai mtvizhl ginim o karoliai 
i *,■ • ir žiedai. China RcmenfFuti ir kitos dovanos.

Perkam pys.h« ifokl^ Iri numetu kolekcijas. 
(Prekybininku,Išslkos seimo* vedamas biznis!

t *

—-

|207 S. Sacramenta (kampas Ąjęhęr ir Sacramento) 

t n in-Mjer. a* j a t* > 
,, ,r

CHICAGO 8

ji yrą pąlįęsta yėžįo - 4į- 
gos. Jį pęturi komįąkft? sp sąvp- 
broliu jau 19 metų, Aš ha:ir 
džiąu sueitį į sąryšį su jos 
advokatu, if gąu(į' įnfftfpiąęri 
jų, tačjąu sužippjąų; kad bi’pJ 
lis jau yra mjręSs Jis bpyp yę- 
tęrapąs if pąskpĮjnig jpęfa dįf 
bo, International Harvfąter.:

Vladas
Al S. Įptęrnaiioąat lĮąfyęs- 

te.rn pranešę^ lead išgali sjp, 
teikti ądresų esąnpi ir 
tarnautojų; jie sipnčįą tik įyĮ 
Pijąs, asmęnfnis pągąl jų 
kalavinią. Apie tąi prąpcJ^įtę 
vi?ąį šeipiąj ir tųyoRi|e vd|įęą. 
(Įstaiga užlmigč 
angliškų plaktu :/■•« g, \vįr 
finger”,

(Ęūš daugiau) .

ĮNįfo»-
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LIŪDNOS IŠVAKARĖS
Tikroji Lenkija yra vargšų irPrieidami prie antrojo karo 

pradžios, dar pasiklausikime ką i ubagų kraštas, kurs nepajėgia 
žmonės kalbėjo ir rašė apie Į net išmaitinti tautos, taip norin- 
anuometinę Lenkiją- 1931 m. 
prancūzų politikas R. Martel iš
leido knygą “Realistės de l’Est 
Eurc’jieen’’. Joje jis analizavo

ėios daugintis ir valdyti. Ji 
trokšta naujų ir turtingų že
mių. Tai jų ir nori pasigrobti 
Europos pielvakariuose-l'krai- 

I.enkijos'politiką ir jos santy- noje ir rytuose-Baltijos pakran- 
kius su Prancūzija ir kitais kai-jtęse. Kai kurie prancūzų polili- 
mynas. Tai kai ką ir šiandien kos vyrai norėjo sukurti dide- 
yra įdomu prisiminti.

Balfouro deklaracijoj
aiškiai parašyta, kad “Mes įsi
pareigojome atstatyti Lenkiją, 
tik iš lenkų sudarytą”. Toks Įra
šas buvo padarytas tam, kad la
biau išryškėtų tos Lenkijos sri-

tuvių, gudų ir ukrainiečių. Juk 
visi gerai žinome, nė juridiniai, 
nė faktinai Lenkija neturi tik
ros sienos su Lietuva nuo jos 
sostinės Vilniaus okupavimo 
dienos. Be to, dar yra dalis ir 
tekių sričių, kurias Lenkija at- 
skėlė nuo S. Rusijos- Ir jeigu 
Lenkija sieks, kad jo's nepri
klausomybė būtų pilnai pripa
žinta, lai turės atsisakyti nuo 
aneksuotų sričių. So;vietų 
Rusija 1917 metaiis pripa- 
lenkiškoji Lenkija, bet ne to
li ir gyventi nepriklausoma. Bet 
ji turėtų suprasti, kad atstaty
toji, pripažintoji ir į tautų sei
mą priimtoji Lenkija turi būti 
denkiškoji Lenkija, bet ne to
kia, kuri būtų panaši į Rytų 
Makedoniją- Ji palankiomis są
lygomis ir smurtu pasisavino’ 
dalį žemių Lietuvos, Gudijos ir 
Ukrainos.

jlę ir stpirią Lenkiją. Ir tokią su
yra’kūrė jos kaimynų sąskailon, 

aneksuojant ukrainiečių, gudų 
ir lietuvių žemes. Lenkijoj yra 
7. mil. ukrainiečiu, 3 mil. žydų, 
3 mil. lietuvių, gudų ir vokiečių.' 
Kalbant apie lenkus, nereikia 
sakyti, kad Lenkijoj jų yra 30 
mil., bet tik 17 mil. Todėl Len-' 
kija yra nepataisomai silpna, ir 
ji pasiliks tokia tol, kol nepasi
tenkins savo etnografinės sri
ties normalėmis ir teisėtomis 
sienc’mis”. Konflikto atveju len
kų armija subyrės tą dieną, kai' 
tik bus paskelbia visuotinė mo
bilizacija ir žlugs Lenkija”. 
Taip ir buvo, ką dauguma ma
tėme ir žinome-

(Naudotasi: “Vairas”,

&

■
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jas Vitkauskas

Tai — ašaros ant kapo, 
Vardu skaidrios rasos, 
Kuri nuo beržo lapo 
Nukrinta lig aušros . . .

j Ten šlama medžiai kapinyno
■ Ir - kur graži rimtis —
i Išleidusi už vadenyno
• Net vaikius keturis;i

AMERIKIEČIO MOTINAI 
PAMINĖTI

Po žemių ilsisi senutė, 
Močiutė ta žila . . . 
Apžėlė jau pievutė . . .
Ją apdengė rasa . . .

MB '

a < •Ef - L'flR h-gFe®te ta*
. ja,
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Amerikos platybė
Globoja jos vaikus, 

Jr Lietuvos ramybė
Apgaubia du kitus . .

(Rašyta Nepriklausomoj 
Lietuvoj)

Už jūrų marių yra kraštas, 
Jo vardas Lietuva . . .
Ats ininimams - šitas raštas . • 
Močiutė ten sena . . .

Ateis visiems tas laikas, 
i Išmirsime ir mes . . .
Ir prie motulės vaikas
Į žemę guls, jam jų užmes . . .

j Aštuoniasdešimts penki 
I Meteliai ant galvos, 
! Vis rūpesčiai nemenki 
Senutės tos žilos.

Paguldė ją į kapą 
Išugdžius net šešis, 
Ir davė beržo lapą, 

Į Kad ją apverktų jis ■ . . 
i i
Į Ilsėkis, motinėle!

Ateis ta valandėlė, 
Sulauksi ir vaikus . .

Išklydc išauginti, 
Išklydo sau vaikai . . .ris yra žymiai didesnis ir gra- jų) plačiai išgarsėjo žmonėse.

žesnis, kainoms yra perpus ma- Domininkonai įsteigė pradžios1: Senulei taa atminti
1 ketu rkla-l Šios raidės ir garsai . . .

:Jt * *

Spauda skundėsi, kad 
nas butu ir kambariu brangu- • 
mu pralenkia net Londoną. Nė 
vienam pasaulio krašte nėra to
kių aukštų kainų už butus kaip: 
Kaune. Paryžiuje kambarys su j 
baldais ir net patalyne centre1 
tekainuoja apie 60-70 litų, o 
Kaune visai tuščias kambarys 
100-120 lt. Net ir Vilniuje, ku-

jžesnės. Į tai turėtų dėmesį at- mokyklą, o 1803 m.
1939 kaipti kainų tvarkytojas ir kai-'sę, vėliau 6 klasių ir pilną ginr 

į nas sumažinti. Tai tiesiog nepą-, naziją, kurią rusai uždarė 1836 
Šioje gimnazijoje mokėsiĮkeliamos gyvenimo sąlygos, nes m-

! pusę, o kai kam ir didesnę dalį vyskupas M. Valančius ir isto- 
Liždarbio tenka išleisti už ketu-Įrikas S. Daukantas- Spaudos 
: rias tuščias sienas.

Paliko du prie josios, 
Išvyko keturi • . .
Bet juk mirties piktosios 
Nuveikti negali! . . .

liet dėkui užauginus, 
Liūliavus per naktis! ■ .
Per jūras, vandenynus, 
štai, nukelia akis.

Sūnus prie tavo kapo! . . .
Jis lenkia galvą tau! . . .

j Kaip rasą tą nuo kapo —
Jis nuo akių nubraukia sau ....

SUNNY HILLS FLA.

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMĄ

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERW

Apie galimybes Floridoje įsi
kurti plačiai spaude apibūdina, 
bet apie lietuvių kolonijos kūri
mąsi Sunny Hills vietovėje tik 
vietiniai gyventojai bei komite
tų nar ai, kurie turi nuosavybę 
ir susipažinę su aplinka gali su
teikti informacijas ir patarti 
norintiems ten i-iku ti.

Į lietuvių komitetą 
apylinkėje įeina:

Maiius Kieta pirmininkas 
Kun. Jonas Boreviėius 
Bruno Klemka 
Danielius Normantas 
Aldona Palukaitis 
Janina Pileckas 
Stasys Rupeika 
Anele Žukauskas

Chikagos

737-1717 
737-8400 
424-3810 
776-0040 
471-0811 
927-3375 
436-5579 

219-874-4707

liežuvis yra 
už jo kūną-

ChameleoiM) 
du kartus ilgesnis

Kai žmonės piktai ginčijasi 
vienas su kitu, vaikas teisingai 

i Įvertina padėtį: jis nesupranta 
' kas kaltas, o kas teisus, tik išsi
gandęs ir pasibiaurėjęs bėga 
nuo tokių žmonių.

— Mūsų saulė palaipsniui vės
ta, bet ne labai greitai. Tas at
šalimas yra apie pusę laipsni 
per šimtą metų.

— Skruzdės prausia svo nau
jagimius kūdikius liežuviu, ku
ris yra padengtas specialia de- 
zanfektuojančia medžiaga.

draudimo laikotarpy čia buvo 
didelis knygų išskirstymo punk- 

men. pra- tas. Todėl čia anksti pasireiškė 
Įdžioj buvo atleistas S. Rusijos Į tautinis ir priešcarinis judėji- 
1 užsienių reikalų komisaras Lit-Į mas.
‘vinovas ir tas pareigas perėmė 
Molotovas. Tas pakeitimas su
kėlė pasaulyje neaiškumų ir gento' diplomą, grįžo muzikas 
spėliojimų. Tų melų vasarai B. Dvarionas. Jis liepos 4. d. 
prasidėjo S. Busijos, Anglijos1 Leipcigo Konservatorijoj, kurią 
ir Prancūzijos derybos. Bet Va
kariečiai pastebėję, kad Stali
nas suktybėmis tik nori paverg
ti laisvas Pabaltijo tautas, de
rybas nutraukė.

1939 m. gegužio

Iš Leipcigo, ten įsigijęs diri-

Sunny Hills lietuvių kolonijos
skundžiasi, kad negali jų aplan- kūrimc’si progresas Įgauna 

Į tempą ir po metų bus sunku 
rasti gražių sklypų arti ežero ir

kvti
— Tik du tarpe pasirašiusių

jų JAV Nepriklausomybės De
klaraciją buvo JAV prezidentai 
Tomas Džeffersonas ir Džonas 
Adams.

Rugpiūčio 5 d. Hitleris nūs- JŲ kainos visą laiką kils. Patar- 
prendė pasirašyti sutarti su S. 
Rusija. Apie tai pranešta S. Ru
sijos vyriausybei, primenant, 
kad Vokietija sutinka su jų są
lygomis.

tina šiuo laikotarpiu aplankyti 
Sunny Hills ir asmeniškai pa
matyti visą aplinką ir įsikūri
mo galimybes.

Balandžio 27 diena Chikago- v O
je, kaip kad anksčiau New Yor
ke bei New Jersey apylinkėje, 
susitvėrė lietuvių komitetas dėl 
Sunny Hills vietovės.

• Kad tautos galėtų vystytis, 
augti, apsigaubti šlCve ir sėk
mingai mastyti ir dirbti, tai jų 
gyvenimo pagrindu turi būti 
progreso idėja.

1924 m. yra baigęs kaip pianis
tas, turėjo viešą pasirodymą 
kaip dirigentas. Jo dirigavimas 
Konservatorijos vadovybės ir 
Leipcigo' muzikos kritikų buvo 
šiltai priimtas.

1939 m. archeologas P. Tara
senka parašė apysaką “Perkū
no šventykloje”. Autorius apie 
senovini lietuvių raštą sprendžia 
taip:

“ • . . lietuvių ornamentai ran
dami ant archeologinių iškase
nų, o vėliau tautodailės dirbi
niuose, yra ne kas kita, kaip 
originalus lietuvių raštas, tik 
vėliau pamirštas skaityti ir pa
likęs paprastu pagražinimu”.* *

Žemaičių Kalvarija minėjo 
- 300 metų Įsikūrimo sukaktį, ši 

*FražyTw^^T*ti"ii3g^^n ‘ vieta isterijoj yra. minima Gar-
150 į»L Kaina ©JO. *' dų vardu, žemaičių vyskupas

Dr. Jimbm B. Kanžiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietoroa latorUot Jurgis Tiškevičius pasikvietė

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-108)

MEMBER

INTER-CITY RELOCATION SERVICE

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU 
TELEFONU 

254-8500
*

KNYGOS ANGLŲ KALBA
X. teminąs, A KISS IN THE DARK. Pltintfflnį Ir latmlu aoetyMs

santrauka nuo pat aenųjų amžių Dd pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl, kainuoja U00. . •

Dr. Jveca* B. Končių*, VYTAUTAI THE GREAT. literiniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuva* valstybes ir jot Kaimynų istorija 
211 paL Kaina *3.00. Kietais vilteliais *4.00.

Dauguma 
kitai knygai

knygų yra tinkamos dovanot įvairiomis progom!*. Jaa b 
Įrigytt atailankiui i Naujiena* arba ataiuntua čeki v

j

Rugpiučio 20 d. Hitleris siun
čia Stalinui telegramą, sveikina 
Vokietijos ir S. Rusijos preky
bos sudarymą, kaip pirmą žin-Į
gesnį į vokiečių sovietų santy-1 
kių pertvarkymą. Nepuolimo1 • 
pakto sudarymas su S- Rusija 
reiškia ilgalaikės Vokietijos po
litikos nustatymą. Todėl Vokie
tija atnaujina politikos kursą, 
kuris buvo naudingas abiem 
valstybėm praėjusiais šimtme
čiais. Siūlo tuos santykius grei
tai sutvarkyti ir prašo priimti 

.x , . . TT , . . ,. jo užsieniu reikalu ministeripitulos nariai. Vakare sukaktis ‘ , T. , r5 . ... . 1 rugpiučio 22 ar 23 d. Jus turibuvo paminėta per radiia, kur .. . „ .. . .. ■, .x i n n .. įgaliojimus pasirasvti sutartispaskaita skaitė prof. B. Česnys.i r? J \* 3T * * ir protokolus. Praeities aidas.
c , , ... .... J A V. Vytenietis

p Riisinimninut.!

Arkivyskupas-Metropolitas J. 
Skvireckas minėjo savo dvejo
pą sukaktį. 1939'm. suėjo 20 
m e t ų nuo jo vyskupavimo 
(1919) ir 40 metų, kaip jis bu
vo įšventintas kunigu (1899) Ta** 
proga liepos 13. d. Bazilikoje] 
buvo’ atlaikytos pamaldos, Į ku-J f; 
rias atsilankė vyriausybės ir ka-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
IMIStJilDCl

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

domininkonus ir 1639 m. Įstei
gė Jaruzalės pavyzdžiu su 19 
vietų kryžiaus kelius. Dominin
konai parsivežė, iš. Romos gar
saus dailininko stebuklingą Die
vo Motinos paveikslą. Taip že
maičių Kalvarija (gavusi var
dą nuo Kryžiaus Kelių-Kalvari- vusių iš provincijos ar užsienio

Spauda kėlė susirūpinimą, 
kad per visą rugpiūčio mėn- bus 
uždaryti Karo ir Bažnytinio me
no muziejai. Tai tikrai keistas 
paprotys, kad vienu kartu būtų 
uždaromi svariausi muziejai- 
Jų . administracijoms patarta 
taip susirūpinti, kad galėtų ato
stogauti nedarydamos modali
nių nuostolių visuomenei bei tu
ristams. Nes daugelis atvažia-

CTH BMtk HaUUi StaW, CkJrajB, flL «HU

POEZIJOS veikalai
PorsŲt — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

iMidjuul iiskleirtl mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis Ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
Skklua. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,

Naujienose yra gausu* pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AugutfaltyH-ValėlOnlenė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgi* Baltrvteltls, ŽEMES PAKOPOS. Elegtjo*, giesmė*, poemoc 

Klienlnlo formato, 157 psL Kaina S2.00.
S. Bufkę Juzė, EILERAEČIAI IR RAITAI. 155 psL 21.50.
4. Vince* Joniką*, LYDĖJAU VIEINIĄ VĖTROJE. EiUū rinktinė. 1« 

pat Kaina SS.OO.
B. Kloopa* JvrgoHanlt, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 nti. 13.00.
8. AMtoIIlv* Kairy*, AUKSINE SĖJA. HlėraSčial, 88 psl S2.O».
7. Nada* Ra*f»nl«, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

S ižvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.
8. Iteda» Ra«t*nl», THE FOREST OF ANYKičIAI, Antano Baranausko 

"Anykičių šilelis”, vertimas, 42 psL S2.00.
9. Baly* Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 pat S1.00.
10. St»«y« Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 pat, S3.00
11. Stasy* Satfvara*, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl S2.50
12. Petrą* Segete*, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 paL, SI,00. _
is. r_,.._ ■. .
14 EuganlĮu* Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.,
1B. Etane Tumtanė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 ,____
18. AIFoe*e» Tyrvoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 pel. ŽS.OO.
17. Jone* Valaffla, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

Petrą* Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. EHėraščiat, 112 pel. S1.00“ ~- - — - $100

>1.00.
Adoma* Jaaat, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl S3.00.18.

Norėdami lygyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raktine arba ufrakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

XI XX U U 1 AJ VU, 

178* Bo. Halwted Street Chicago, IHIboU IMW

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena* lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraJto Uirvė Ir lietu

vių gobūvis, privalo susipažinti *u žeTniau ii yardintomli knygomis, 
čia numinėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jtwra* Kspe^lnsksa, SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtinių stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės ▼iršeliais kaina 4 doL

Juoia* Kspsžlnskaa liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yr« natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejjd- 
kūriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai Uio- 
atruota. 300 psL Kaina 7 doL

CIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuoee Dnukinlnkuoee, Kaune, Naudaktuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaisaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką iii žmonės pasakė. AB pri. tlJO. Yra taip part 
Urversta į anglų kalba.

M Zoteanko SATYRINIS NOVtLlS. Genialaus rasų rašytojo 
80 satyrinių novelių. 199 pusL kaina 12.

D. Kuraltia, KELIOM! | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntoMsto ir agltpropo propaganda M 
cžmaskarlBud. AM knygos paražyto* lengvu, granu stiliumi.

PiM. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBIS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pat dokumentuota Istorinė studija apie prūsų Ūkimą. 
Kaina S2.

Vincai žamaftfa. LIUBLINO UNUOI SUKAKTIES PARASTU R, 
M p«L Kaina SLBS.

Ka Ir kiti laidiniai yra gmmamf
NAUJIENOM, 1739 Sk MALETrO CMICABO, ILL.

ateSaafcaaf darbe- raised®sala- arta siaaksat aalfw IP BiPfletfi ei

fe®

1

.. $10.90

$10.00

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl.

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAG0S LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai .................  $15.0d

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

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

i NAUJI1NO4, EHKAGB *, ILL, Saturday Majr 12, 197» ~



t

Dr. Antanas J. Gusenas, miręs gegužės
10 d. rytą Loretos ligoninėje.

NAUJIENŲ raštinė atdara kudien. išskyras sekmadieniui, nūs 
0 vai. ryto iki 3 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki U vtL

| STASYS JUSKENASL F. NARIU SUVAŽIAVIMAS virs 20AJ00 dolerių

THI LITHUANIAN DAILY NIWS
Daily Exept Sunday by Th* Lithuanian Nm Fub. Co, i»c.

$♦. Halmd Street, Chicago, III. 6060. <Ž1-41W

SECOND-CLAhS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Ab of De^mber \TH 
Scbxription Rates:

In Chicago J33.00 per year, $18-00 per 
Hx months $10.00 per 3 months. In 
other USA lecalities $30.00 per year, 
>16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $3X00 per year.

pusei meru ______—______
trims mėnesiims ______
vienam menesiui ________

$18.00
$ 9.00
< 3.00

Kanadoje:
metama---------- -- ----------
pusei metu _______  .
vienam mėnesiui ________

$33.00
$18.00
$ 3 JO

20 cents per Užsieniuose:
$34.00
$18.00
$ 4.00

Hye pl
DlMtraUU u11 jum:

metama ________________
pusei metu ______________
vienam mėnesiui ________

Chicagoje ir prieaW
m fits ms__________ $33.00 Naujienos eina kasdien, ižskiriant
pusei metu ______
trims mėnesi__
Yianam merwiui __

_______ 118.00
_____  >10.00
_____  1 3.50

sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Existed St, Chicago, 
UL 80608. Talat 421-8100.

Kitose JAV rieto*: 
iMxami ________ _____  »0.00

Pinigus reikia siusti pežta 
Orderiu kartu ra užsaky*u.

Money

Š.m. gegužės 5 dieną Jaunimo pasiekė aukščiausią Lietuvių 
Centro patalpose įvyko Lietuvių Fondo istorijoje sumą $105.899, 
Fondo narių suvažiavimas. Su- aip pat buvo paskirstyta di* 
važiavimą atidarė dr. G. Balu- dž’ausia metinė suma: $73.374. 
kas, pasveikinęs suvažiavusius į Turime pareikšti padėką L.F.

Valdybai ir ypatingai dr. Anta
nui Razmai už dosnią Valdybos 
veiklą ir pasiektus įspūdingus

taptų dantistu. Daugelis bandė siekti aukštesnio moks
lo d. rytą lo, bet nepajėgė, pakeliuje suklupo, sugedus sveikatai:

narius. Pirmininkavimą perda
vė dr. J. Valaičiui.

Prezidiumą sudarė inž. V. 
Kutkus, dr. J. Valaitis ir Vacys 
Slotkus iš Pietų Amerikos — 
pirmininkauti; Milda Lenkaus- 
kaitė ir Daina Kojelytė — sek
retoriauti.

Invokaciją sukalbėjo kunigas 
Daugintis SJ. Mirusieji nariai 
pagerbti minutės atsistojimu.

SVEIKINIMAI

•Inž. V. Kamantas, L. Bend
ruomenės pirmininkas, linkėjo 
L. Fondui augti, stiprėti ir grei
tu laiku sukaupti antrąjį mili
joną. A. Gailiušis taip pat lin
kėjo sulaukti antrąjį milijoną. 
Ona Zailskienė perdavė Vasa
rio 16 gimnazijos kun. Bernata
vičiaus linkėjimus ir prašymą 
nepamiršti vienintelės laisvame

‘ , Palikimai tai didel’s šaltinis,* 
j kuris pagelbėjo praeityje L.F. . 
didėti ir taip pat ateityje pali
kimai pagelbės L.F. greičiau pa
siekti antrą milijoną. Visus L.F. 
mirusius narius paminėsime 
specialiame skyriuje, leidžiant 
L.F. Vardyną, kuris jau yra re
daguojamas. Rašant testamen
tus reikia įrašyti: LITHUANI
AN FOUNDATION, A NON

rezultatus... Visi Pelno skirsty- PROFIT ORGANIZATION TAX 
komisijos nutarimai buvo EXEMPT, ILLINOIS CORPO-

Lietuvių Tarybos patvirtinti. RATION, 2422 WEST MAR- 
L.F. Pelno skirstymo komisijos QUETTE RD., CHICAGO, IL-

mo
2422 WEST MAR-

Praeito ketvirtadienio, balandžio mėn. 10 d. rytą lo, bet nepajėgė, pakeliuje suklupo, sugedus sveikatai. !‘ ‘ ‘
Chicagoje mirė taurus žmogus, kovotojas už pagrindi- Į Tuo tarpu jaunas Guseans ne tik baigė mokslus, bet ta- pasaulyje lietuvių gimnazijos, 
nes žmogaus teises ir Lietuvos nepriklausomybę, 
Dr. Antanas J. Gusenas-Gustainis.

Dr. Qusenas - Gustinis prieš 80 metų gimė rusų 
okupuotoje Lietuvoje, Novos pakrantėse, Griškabūdžio 
valsčiuje, Bliuviškių kaime. Bliuviškiai stovi Rygiškių 
kaimynystėj, kuriuose gimė Rygiškių Jonas, A. Guseno 
tėvo draugas Jonas Jablonskis.

Dr. Gusenas, rašydamas “Atsiminimus ir darbus” 
aprašė savo tėvo areštą 1904 metais, apie jauno studen
to vasaros atostogas, dažną atsilankymą pas Bliuviškių 
Gustainius, klausymą lietuvių kalbos ir ūkininkų pasi
priešinimą admininstraciniams caro gubernatoriaus pa
rėdymams, tėvo areštą ir išsiuntimą į Seinų kalėjimą, j sirgo vėžiu ir mirė. Tėvui ir sergančiai senai motinai 
Daktaro tėvas turėjo stambų ir derlingą ūkį Zanavykų!tai buvo skaudus smūgis, 
krašte, stengėsi išsisukti iš kalėjimo, kai galėtų pri
žiūrėti ūki, šeima ir vaikus.

Šitokioje kovos nuotaikoje Dr. Gusenas augo, žie
momis mokėsi Griškabūdyje ir Vilkaviškyje, vasaros 
metu dirbo sunkius.žemės ūkio darbūslTlSūnus norėjoj

po geru gydytoju. Jis visą gyvenimą skaitė paskaitas, 
kaip apsaugoti sveikatą, negirtuokliauti, mokyti ma
žiau žinančius ,rašyti straipsnius, leisti knygas, daly
vauti visuomeniniame judėjime ir padėti 
siekti laisvės.

Dr. Gustainis išauklėjo sūnų, — gerą Amerikos pi-

Raštu sveikino Lietuvos gen. 
konsule Juzė Daužvardienė ir 
ALTos pirmininkas K. Šidlaus
kas su kun. A. Stašiu. Jų svei- 

lietuviams kinimą perskaitė dr. J. Valaitis
ir tuo pačiu pastebėjo, kad 
ALTa L. Fondui davė pradžią.

lieti, Amerikos karo aviacijos veiklų lakūną ir dėstyto- Ta1^ 
ją ir skridimo mokslo dėstytoją Vokietijoje Sūnus pa
siekė JAV aviacijos pulkininko laipsnį. Karo metu sū«

ir L. Fonde veikia įvairių pa
žiūrų žmonės. .

nūs, parašiutu besileišdamas Į kalnuotą Prancūzijos u
sritį, smarkiai sutrenkė krūtinę. Keliems metams ap-! Prot6kolas sį mažai reikšmin

gais pastebėjimais priimtas.
Sudaromos komisijos: Orga

nizacinė — M. Remienė, regist
racijos, spaudos, balsų skaičia
vimo, nominacijos ir rezoliuci
jų. Tikiu, kad skaitytojui pavar- 

’ dės neįdomu, todėl jų neminiu.
PRANEŠIMAI

gijus buvo naudingas Amerikos aviacijai, bet vėliau šu

• Tarybos pirmininkas G. Ba- 
lukas pranešimą padarė už pra
eitus metus. “... Per 1978 metų

Tėvas neužmiršo lietuvių pastangų*padėti gimti
niam kraštui išsilaisvinti. Jis rėmė Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir lietuvių pastangas padėti gimtiniam kraštui 
atgauti laisvę

. Dr. Gusenas mokytojavo didelėje Illinois A. Lin-
siekti aukštesnio mokslo, "kaip tuo laiku darė susipratu-j eolų atsilikusių vaikų mokykloje, rašė straipsnius “Tė- 
sioji Lietuvos ūkininkija, bet jauno Antano tėvas norė-’vyriei “Naujienoms” ir “Sandarai”. Išleido' populiarią 
jo gero ūkininkaičio ūkyje. Konfliktas kilo tarp tėvo ir j knygą ’’Dantys”, kuri lietuviams buvo labai naudinga. ’ kadenciją turėjo 4 posėdžius, 
sūnaus. Sūnus norėjo siekti mokslo, kad galėtų būti! T' . v’ ~ '
naudingesnis, ne tik pačiam ūkiui, bet ir apylinkės vos ūkininkų pastangas eiti su moderniu gyvenimu ir 
žmonėms, o tėvas manė, kad sūnui pakako turėtų ži- siekti laisvės nuo okupantų. Jis parašė knygą ’’Saugok 
nių, kad galėtų sekti tėvo pėdomis, būti geras ūkinin- savo sveikatą” ir paliko rankraščius dar-vienai atsimi- 
kas ir kartu su kitais siekti pavergtam kraštui nimų knygai. Jis tikėjo mokslo žiniomis,- kvietė jauni- 
laisvės. mą mokytis ir siekti gerovės ne tik sau, bet ir ki-

Tėvui griežtai atsisakius leisti sūnų toliau mokytis, tiems. . . * .
sūnus, baigęs sunkiausius vasaros darbus, gavęs iš- 
motinos ilgai kelionei paruoštą ryšulėlį, pats vienas iš- J tusi, dorą lietuvį, kovojusį prieš dešiniuosius ir kairiuo-
važiavo į Ameriką, kad galėtų siekti mokslo ir tapti ’ sius iškrypėlius, griaunančius demokratijos principus,
naudingas saviems. | pagrindines žmogaus teises ir pavergtos lietuvių fau-

Vasaros metu A. Gusenas dirbo sunkius Kanados! tos laisvę.
žemės ūkid darbus, taupė pinigus, kad rudens sezonui 
galėtų mokytis.

Vasaros metu uždarbiavo ne tik Kanadoje, bet ir 
Chicagoje ,kad galėtų baigti aukštuosius mokslus ir

Parašė vertingus atsiminimus, liečiančius Lietu-

iMirtis išmušė iš kovos lauko susipratusį, apsišvie-

Per šiuos posėdžius buvo disku
tuojami ir tvirtinami Lietuvių 
Fondo Valdybos Investavimo 
komisijos, Pelno skirstymo ko
misijos patiekti projektai ir nu
tarimai. Lietuvių Fondo Tary
ba seka, kad būtų vykdomi L.F. 
metinių suvažiavimų. .nutarimai, 
būtent: Lietuvos Istorijos rašy
mas, L.F. Vardyno išleidimas 
ir kt. Man asmeniškai teko da
lyvauti visuose Lietuvių Fondo 
Valdybos ir L.F. Pelno skirsty- 

• mo komisijų posėdžiuose. Tenka

BIRUTĖ KEMEŽAITĖA KAIRIO “PO DAMOKLO KARDU”
(LITERATŪRINĖ KRITIKA)

(Tęsinys)

Dr. Silvestras neteisingai supranta “savisau
gos” prasmę. Rašoma: “Mūsų veiksmai yra savi
sauga — pirmučiausia apsaugoti save. Tai savi
meilė, prilygstanti gyvulio instinktui.” Vieninte

LINOIS 60629.
Jono Krukonio Stipdencijų 

fondas su beveik 150.000 dolerių 
yra pats didžiausias palikimas. 
Toliau yra K. Rudaitytės pali
kimas, A. Stankaus palikimas, 
pulk. A, Rėklaičio palikimas ir 
daug kitų.” Baigdamas praneši
mą, pastebėjo: “Šis trumpas 
pranešimas parodo, kad L. Fon
das yra gyva finansinė jėgainė 
lietuvybei laikyti išeivijoj dabar 
ir ateityje. Ateis laikas, kad ir 
laisvoji Lietuva pasinaudos Lie
tuvių Fondo parama”.

Lietuvių Fondo Investavimo 
komisijos pranešimą padarė inž. 
Naudžius: “1978 metus Lietuvių 
Fondas užbaigė, pirmą kartą 
peržengiant 100.000 dol. pajamų 
skaičių. Iš viso pajamų gauta 
105.899 dol., o grynos investavi
mo pajamos buvo 100.527 dol- 
Pelnas iš investavimų buvo pa
keltas 14%, palyginant su 1977 
metais. Pajamos iš mūsų inves
tavimų • ir toliau bus pastovios 
ir ' duos $100.000 pajamų per 
metus’3. Toliau suteikė žinių 
apie kapitalo investavimus į bo
nus, akcijas ir bankuose.

(Bus daugiau)

darbas yra sunkus, nes gali pa
tenkinti tik nedidelį skaičių pra
šymų, nežiūrint 1978 metų jiems 
paskirtos didelės sumos.

Su rekordine suma turėjo bū
ti ir rekordinis posėdžių skai
čius. Tie posėdžiai visuomet 
baigdavosi po vidurnakčio. Pir
mininkas dr. K. Ambrozaitis ir 
visa L.F. Pelno skirstymo komi
sija užsitarnavo mūsų visų gilią 
padėką”. Be to, Tarybos. pirmi
ninkas apgailestavo, kad “jau
nesnieji kažkodėl gana sunkiai 
jungiasi į mūšų išeivijos finan
sinę instituciją”. Mano, kad rei
kia dėti visas pastangas dau
giau jaunosios kartos lietuvių i 
įtraukti į L.F. narių skaičių. Dar 
kalbėjo apie testamentų suda
rymą. Mirusysis turėtų sudaryti 
testamentą, kad jo sunkiai už
dirbti doleriai neitų į mūsų oku
panto rankas, bet, nesant arti
mųjų giminių, tektų lietuviš
koms organizacijoms.

L.F. Valdybos pirmininko dr. 
A. Razmos pranešimas: “1978 
metai buvo labai geri metai“.' 
Surinkta įnašų $93.141. Opera- 
c-nės pajamos pasiekė $105.899. 
Šis laimėjimas pasiektas esant 
dosnių L. Fondo narių ąukoto- 
:ųj darbščių L. Fondo vajų or- 
anizatorių ir vis dažnesnių po

mirtinių palikimų. Visi L.F. Ta
rybos nariai be išimties vieno
kiu ar kitokiu būdu nuoširdžiai somybę daugelį nustebino. Nie- 
talkino L.F. ■ laimėjimams. j kas nemafiė,-kad komunistai iš-

Žinoma, L.F. Valdybos nariai leistų ukrainietį, kviečiantį. ki<

— V. Morozo kvietimas Ame
rikos ukrainiečiams susijungti 
ir kovoti už Ukrainos nepriklau-

beveik visus savo laisvalaikius, 
sumanymus ir dažnai savo as
meniškas aukas skyrė fondui. 
Nepailstamas Lietuvių Fondo 
Tarybos pirmininkas dr, G. Ba- 
lukas teikė visokeriopą paramą ; vienuolyne. 
L.F. Valdybai savo darbais ir 
nior’aline bei finansine parama. 
Visa L.F. vadovybė buvo išim
tinai kooperatyvi, produktyvi ir 
nuoširdi...

Daugiausia aukų Lietuvių 
Fondui davė trys 1978 metų įvy
kiai. Pirmas — L.F. suvažiavi-

tus siekti nepriklausomybės.

— Aleksandras Ginzburg, ta
pęs rusu ortodoksu, rengiasi 
apsigyventi Kanados sentikių

— Du Irano bankininkai atsi
sakė duoti stambesnę sumą “Is
lamo respublikai”, todėl ir buvo 
sušaudyti.

— Mula Chomeini nenori 
Į priešų laikyti kalėjimuose. Jis 

mas. Antras - didysis banketas ! juos §audo ar paleidžia
j“Mariot” viešbutyje, Čikagoje, J

^’’Naujienos” neteko artimo bendradarbio, rašiusia j džiaugtis, kad darbuotojų entur’^ur buvo suaukota arti $20.000. j _______ ____
sveikatos klausimais ir prirėmusio savo petį prie kiek- '^iazmas nefoažėja, pavargimo ; _ reciąs — Kalėdų ir Naujų Me- įtraukimas į savo pusę mulos 
vieno didesnio visuomeninio ir kultūrinio darbo 1 žymiu nesimato. t tų šventės, kūnų metu į spe- Chomeini ir viso “islamiško ju-

e " " x 1 Kultulini° darbo. 1978 metai buvo labai geri cialų laiską-sveikinimą atsiliepė dėjimo” jai padės paimti arabus
darbo. J metai. Operacinės L.F. pajamos daug L.F. narių, suaukodami savo kontrolėm

— Maskva yra įsitikinusi, kad

Chomeini ir viso “islamiško ju-

lis veiksmas, kuris išreiškia savisaugą yra “apsi- krikščionių 
gynimas”. Gintis užpultam žvėries ar žmogžudžio ' tomi 
siekiant apsaugoti savo gyvybę, nėra nei savi
meilė, nei gyvulio instinktas.

Dr. Silvestras filosofijos pagalba išveda, kad 
keturkojis bernardinas su varpeliu yra širdis 
(psl. 80). Štai mediciniškas patarimas: “širdį rei
kia deginti, kitaip ji pradės gesti.” Dr. Silvestras 
paaiškiha kam yra skirti bažnytiniai pamokslai: 
“Ne jam, o tam, šalia stovinčiam, arba tam, kurio 
nėra bažnyčioje. Pamokslas visiems, pamokslas 
niekam. Kaip tas siuvėjas, prisiuvęs švarkelių “vi
siems šventiesiems” — nė vienam netinka.” Dar 
viena išmintis: “Jo išdidumas yra melas, jis pats 
vra melas, o jo kraujas yra vanduo.”

.’4ruktūra, Stilius, Forma

pagrindinis tikslas. Šiame romane yra iškeliami 
žydų nusikaltimai pasauliui ir pasaulio nusikal
timai žydams. Veiksmas vyksta tartum paskaitų 
salėje. Veikėjai kalba vienas paskui kitą. Vienam 
baigus, tuoj kitas pradeda. Pro jų pasakojimus, 
skaitytojas stengiasi įžiūrėti to laikotarpio vaiz
dą. Romane išryškėja dvi problemos: žydų-lietu
vių konfliktas ir žydų - krikščionių konfliktas. 
Pagrindinė idėja — keršto revanšas, savaime aiš
ku, lydimas nusikaltimo veiksmų. Tiktai žydų - 

konflikte nusikaltimo veiksmai prista-
chronologijos pagalba. Keršto idėjai ir nusi

kaltimo veiksmui iš paskos, lyg pamišęs, lekia, 
autoriaus išgarbintas, beidėjinės draugystės idea
las, pridarydamas daugybę neigiamų triukų... 
Forma su labai daug trūkumų. Veikėjų pasakoji
muose yra nereikalingų, nieko bendro su pagrin
dine mintimi neturinčių, epizodų ir scenų. Daug 
beprasmio filosofavimo — tuščio plepėjimo. Daug 
kur ryškiai prasikiša autoriui būdinga antiteze, 
teatralinis absurdas. Netrūksta sofistikuotų min
čių, ypač ideologijos ir tautybės sąvokose. Pilna
hiperbolinių epizodų ir posakių. Štai, ryškus pa
vyzdys: “Ji pargriuvo. Griūdama parvertė veži
mėlį, jos kūdikis iškrito, pasirisdamas tiesiai sar- 

Įgybiniui po kojų. Sargybinis, manydamas, kad tai 
... • •• ’ • 1 --•*■—---------------į rūbų gniužulas, paspyrė jį koja kitam sargybiniui

Romano tu inys apima vokiečių okupacinį,|kuris savo ruožtu spyrė sį kamuolėlį atgal, geio- 
iaikotarpį Lietuvoje. Žydo Gordono slėpimas yra kai iškeldamas į orą. Rebeka sumaurojo liūtės

balsu ir puolė gelbėti vaiką. Aplink esantieji jai 
padėjo — gaudė baltą ryšulėlį, iškėlę rankas, ftes 
lyginant kamuolį sportu aikštėje.”

Be abejo, autorius šiuo perdėjimu stengėsi 
skaitytojui sudaryti kuo baisesnį žydų tragedijos 
įspūdį, bet išėjo tragikomiškai — tikrai, kaip spor
to aikštėje. Argi yra tokių gyvų kūdikių, kurie, 
iškritę iš vežimėlio, ar įspirti, net nesuciptų? Ai
to kūdikio ir galva buvo suvystyta, ar tie sargy
biniai buvo akli, kad neatskyrė vaiko nuo ryšulio? 
Įsivaizduokite, užspardė negyvai, nežinodami, 
kad kūdikis?!

. ■ ✓

Romane esama ir tokių troškimų: “Kas da
ryti, kad būtum mažiau atsargus ir mažiau logiš
kas?” Toliau, nepajėgdamas suprasti proto ir 
jausmų harmonijos, dr. Silvestras mėtosi po kraš
tutinumus: “Kaip sutaikyti protą su širdinli, kas 
lenkiasi kam? Atsargumas save įvertina, kitą 
nuvertina. Atsargus elgesys — protingas elgesys, 
bet kur tada dėti širdį? Ką daryti, kai veikimą 
apsprendžia širdis? Kur tada dėti protą?”

Autoriteto pavyzdys: “Platus diržas nusmu
kęs, sunkus naganas traukia žemyn, didina auto
ritetą.” Arba, toks kraštutinumas: “Kas yra Gor- 
dopas dabar: žydas ar komunistas?”

L Rotnanė randama net vaizdą parodijuojančių 
palyginimų. Šiuo atveju, Gordonui su Radvila-su

sėdus greta į tą patį suolą: “Klasės auklėtoja su 
dienynu glėby sustoja prie antro suolo iš priekio, 
pažvelgė, lyg perekšlė vištelė į du panašius kiau
šinius, palygino ir nuėjo. Abu brunetai, vienūgiai, 
vienamečiai, žvaliais veidais.” Ar tai toji perekšlė 
mokytoja, sėdėjusi ant skirtingų kiaušinių, dabar 
žavisi, kad išperėjo tokius panašius, žydiškus 
dvynukus?!

Imant bendrai, šiame romane labai ryškiai 
iškyla personažų nesugebėjimas galvoti. Nesisten- 
gimas įsigilinti į žodžių, sakinių bei įvykių prasmę.

Trečioji problema, kuri neina atskirai, bet 
lydi pirmąsias dvi, yra: Kun. Radvilos draugystė 
su komunistu, Lietuvos okupantų sėbru, žydu 
Gordonu. Tai mūsų išeivijos Šiandieninė proble
ma, suardžius! lietuviškosios visuomenės vienybę. 
Romane lietuviai veikėjai, su autoriaus pritari
mu, pasisako už beidėjinę draugystę su komunis
tu, o žydas Gordonas ją atmeta, įrodydamas,- kad 
ji, kaipo tokia, jam nepriimtina. Tokiu būdu, Auto
rius paliko skaitytojams patiems apsispfęšti, už 
tokią pusę, kokia jiems atrodys tinkamesnė.

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So, Puląiki Rd. (Crawford 
Madictl Building) T«L LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

genjto-urinary surgery j
3NDJ> No- A4 3878711
$02$ CENTRAL AVĖ.

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

sic best*x Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
T«l: 562-2727 arba 562-2728

TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
0PTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W 71 St. Tel. 737-514$

Tikrina akis, Pntaiko e kiniu, ir ] 
“contact lenses’”

Vai agai susitarimą. Uždaryta tree, j 
~ -1

DR.LEONAS SEIBUTIg 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET j 
VaL antrai. 1—4 popiet, 
ketvirta. &=? vau vak. 
Qfi»e telefa 776-2880 

Rezidencijoj tekt; 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, sp*e. MOTERŲ Ilge* 
Ofisas 2652 WEST 59th S'iRSET P 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAI.-; pitpr. antiacL, trečiui 
ir penkt. 2±4 ir 6-8 vai vak. šįštadie- 
uiaia 2-4 vaL popiet ir kitu, lai m

nagai susitarimą. Į

r.šĮLgigis, O.P,
- QftTgOP^DAb-r’ROTEZISTAS 

AiL Aparatai - Protezai? Mdd. ban- 
~ dažai. Speciali pagalba tofoms.

• lĄrch Supports) ir L t.
*4*-- Ė—4 ir 6—8, šeštadieniais 9—1 
MtG West 68rd St, Chicago. BL 60629 

W; ąRospect 8-5084

P.

PERKRAŪŠTYMAI s

moving 
Laidiniai -s. Pilna apdrayją 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERRNAS 
Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustyma* 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996
* * *” ~ “ «► •- -W-. pi «•

SOPHIE BARČUS ] 

RADIJO 6EIMOS VALANDOS ] 
Vboj programa* Ii WOPA, 

NK ItfL A. M.

Lietuvly kalba: kasdien nuo pir- 
madiaaia iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryte,
Vedėja Aidant Daukue

Telef.: HEnHock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVI, 

CHICAGO, ILL 40429
—- ■>

—» M tinote aamealA kurie 
galėtu užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujiena* dvi 
yaheą aemo^mud.

•-W!

APIE PABALTIJO TAUTAS
Šafarikas šioje savo teori

jos dalyje pasirodė teisus. Jis, 
tiesa, tvirtino, kad Tacito ir Jor
dano minima tauta buvo lietu
vių tauta, bet čia jis turėjo min
tyse ne dabartinius lietuvius, 
bet tą lietuviu “protėvių” tautą, 
iš kurios išėjo dabartiniai lietu
viai ir latviai, o praeityje — 
prūsai, kuršiai, jotvingiai sūdu
viai, žemaičiai, žemgaliai, letga- 
liai ir kitos leto-lietuvių gentys. 
Pagal indoeuropiečių teoriją, P. 
Šafarikas laikė slavus ir lietu
vius “viena generacija”, vėliau 
atsiskyrusius i atskiras šakas — 
slavu ir lietuviu, šis atsiskvri-

Giselbrechtas (W. Gieselbrecht’. 
11859. p. 16) mano, kad tuos žo
džius reikia skaityti “brųteni”

■ ir ‘\iruccun”. Fonetiškai tąi at
rodo artima, bet aiškinimas

. ginčytinas-
| X a. tiksliau nurodoma geo
grafinė sritis, kurioje gyvena

I prūsai. Romos katalikų bažny
tinių turtų sąraše (Mūratori. 
Antiqu. Italicae, V, p. 831) nu
rodyta žemė “Pruzze”, o greta 
jos “Ruzze’*, kaip pasienio že- 

į mės su Lenkija. Kartu su šiuo 
i pavadinimu paplinta ir kitas 
vardas ■— “Borosia”. Ispanų — 
arabų keliautojas Ibrahiių-ibn- 
Jakub, X a. aplankęs Pabaltijį, 
savo užrašuose rašo, kad į rytus 
su Meškos (lenkų) valstybe kai- 
mynauja rusai, o į šiaurę — 
"Brus”-

(Bus daugiau)

tys buv<J žinomos įvairiais vie
tiniais pavadinimais, nors tie 
pavadinimai dažnai buvo taiko-[ 
mi ir gyventojams, kurie gyve
no toli nuo jų sričių' ir turėjo ki
tus vardus. Toks, pavyzdžiui, 
buvo “prūsui’ pavadinimas, at- 

: siradęs maždaug I tūkstantme
čio po Kr. pabaigoje.

v-v ix a., kuriam priskiriamas
mažiau tam et- Vulfstano pranešimas, istori-

(Tęsinys)

didesnių genčių, gyvenusių prie
Baltijos jūros. Ptolemėjas mini 
galindus ir sūduvius, tuo tarpu 
kai daugiau ar l_____  ___ --
nonimui artimas Sembos pusia-Įniuose dokumentuose pasirodo 
salio gyventojų “sembų” vardas: tautos vardas, kuris f.

a Politinis nejudamumas 
yra neįmanomas, dalykai, nes 
žmogaus siela privalo vystytis 
i priekį. Reikia atiduoti tinkamą 
pagarbą laiko didybei, reikia su 
pagarba žiūrėti į praeitį,- ap
šviestą mūsų tėvų atmintimi; 
bet mes neprivalome stengtis 
grąžinti tuos laikus, todėl kad 
tc-je praeityje nėra viso to, kas 
sudaro, mūsų dabarties esmę ir, 
jeigu įneš užsispyrusiai norėtu
me juos sugrąžinti į dabartį, iš 
jų nieko nebeliktų.

šatobrianas

• Pasiklausyk ginčių, bet į 
ginčus nesivelk- Saugok Dieve 

! Tave nuo greito užsidegimo bei 
i, nors nienkiąusiamesalio gyventojų “sembų” vardas Į tautos vardas, kuris fonetiškai Į karštligės.__________________

atsirado tik IX a. po-Kr.! Tai]yra labai -artimas “prūsams”.!išsireiškime. Pyktis niekur ne
paaiškinti galima tik tuo, kad Muencheno kodekse “Nomina*pritinka, o labiausiai teisinga-

diversum provinciarum et ur-.nie reikale, užtai, kadJenidpry 
bium” pc* žodžio -Britania” įra- drumsčia jį.
šyti ‘■bruteri’’ ir ^percun”. W-'

šios žinios apie Pabaltijo tautas 
buvo atsitiktinės, nes jų preky
biniai ryšiai su Viduržemio jū
ros šalimis nebuvo tiesioginiai, 
bet per kitas tautas — tarpinin
kes.

Karingos bailų gentys sėk
mingai priešinosi danams ir 
švedams Įsteigti pietryčių Pą-

Gogolis.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

“limrnfingj«ji supras*. — Dan. 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėrinais dalykais. Dieve 

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N.Y. 10303

Mažeika Evans
■ ■

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA“

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

jpas, pagal. Šafariką, . įvyko dar baltijyje ju prekybess ir plėšika- 
seniai prieš mūsų erą, ir, be vimo 'punktus TPWpačiu k!iu- 
abejciaės ne Pabaltijo teritorijų- (Įg svetimšalių sekliams ir ągen- 
je. Nūnai vis daugiau ir dau- tams patekti į jų šalį .Taigi, sve-r 
giau sovietų archeologų, priei-, timšaliai susitikdavo su baltais 
na išvadą, kad lietuvių etnpge- šiaurioje pajūrio srityje, to- 
nezės šaknų reikia ieškoti ne( jje sužinojo pavadinimus ir 
pirmaisiais šimtmečiais po Kr., patyrė apie gyvenimą tų baltų 
kaip pirmiau manė P. N. Tret- genčių, kurie gyveno prie jūros, 
jakovas ir A. D. Udalcovas, bet t‘ iki X—XI a. baltų gem 
II tūkstantmečio pr. Kr. pra-- 
džioje-1 (IT enk a pažymėti,' J 
kad dabar ir P. N- Tretjakovas 
ir A. D. Udalcovas atsisakė ank-į 
styvesnių pažiūrų, ir slavų teno- 
genezės vyksmą bei slavų atsi
radimo periodą nukelia Į II tūk
stantmetį pr. Kr. P. šafarikas 
dar prieš 100 metų, tarytum, 
nuspėjo šias dabartinių moksli
ninkų pažiūras. Tačiau tai ne
reiškia, kad leto-lietuvįų, arba 
baltų tautų etnogenezė jau da
bar išspręsta. Archeologų, an
tropologų, lingvistų ir etnogra
fų laukia dar didelis darbas atei
tyje galutinai bespendžiant šią 
problemą- 
problemą.)

Atrodo keistoka, kad senie
siems autoriams kai kv.-"ų, paly
ginti, smulkių baltų genčių et- 
nonimai buvo daug anksčiau ži
nomi, negu etnonimai daugelio

- ‘ 1L;

DR. ANTHONY J, GUSSEN
mirus, jc seserei Liudvikai Dubauskienei ir jos sūnui 

Stasiui Dubauskui su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
CICERO APYLINKĖS VALDYBA (Reg.)

KNOW W HEART
W ’

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. ANTHONY J. GUI
(GYVENO CICERO, ILLINOIS)

Mirė 1979 m. gegužės 10 d.. 
6:30 vai. ryto, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Gimęs Lietu
voje, Griškabūdžio valsčiuje, 
Bliuviškių km.

Amerikoje išgyveno daug 
metu.

Paliko nuliūdę: sesuo Liud
vika Dub.auskienė, jos sūnus 
Stanley ir jo žmona Mary, 
taip pat jų vaikai — Joseph. 
Annette ir Theresa bei kiti 
gimmes, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras miru
sios žmonos Onos ir tėvas 
mirusio sūnaus pulk. Richard 
Gussen, US Air Force.

Kūnas pašarvotas Vancc koplyčioj e, 1424 So. 50th Avė., Cicero, III.
Šeštadienį, gegužės 12 d., 11:30 vai. rytox įvyks atsisveikinimo apeigos 

Laidotuvės bus privačios.
■ ĄĮ* -f - -

Visi a.a. dr/ Anthony- J. ,Gusseų giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami atvykti į koplyčią?/ ,,

Nuliūdę lieka: SESUO in GIMINĖS?

Laidotuvių Direktorė’Jean Vance. Tel. 652-5245.

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AMBLH.ANSO
PATARNAVIMAS

TURiME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 S«, LITUANICA AVĖ. TeL: YArd, 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HI. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3577

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138 -113!

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKĄVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
Z-I— ' ■■■■■■- .... L
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DAINUOJANTIS KŪDIKIS

PRIEŠ METUS GIMĖ

Tas kūdikis ne leks kaip kit::i 
jis ne verksmu ir rėksmu ap
reiškė savo atsiradimą, bet lie
tuviška daina. Ne jį reikėjo 
supti ir myluoti, kad neverktų, 
bet jis iš karto ėmė belstis į be- 
apsnūstanėias lietuviškas širdis 
ir sąžines, primindamas, kad ne, 
čia jo tikrieji namai ir jo dva
sinė stiprybė, bet ten, kur sve- 
timeji dabar šeimininkauja, 
kur jo kraujo sesės ir broliai 
sunkią priespaudą kenčia- Jo 
gimdytojai ne lepūnėliu jį augi
no, bet kilniai tarnybai savie
siems.

Save trumpame vienerių me-į 
tų kelyje jis jau spėjo sutiklij 
įvairių kliūčių, sunkumų ir ne-( 
priteklių, bet vilties ir ryžto ne
prarado. Per tą laiką jis net de
šimtį kartų savo paslauga atėjo 
talkon lietuviškiesiems parengi
mams.

Tas paauglis kūdikis yra Dai
nininkų Būrelis. Jis nori įsipi- 
lietinti. Jam R. LB. Marquette 
Parko apylinkės Valdyba 1979 
m. gegužės 12 d., šeštadienį, 7 
v. v- Gold Coast Inn salėje, 2525 
W. 71st St., Čikagoje, ruošia 
krikškynų pobūvį.

šio'se savo krikštynose krikš
tijamasis paauglis kūdikis pats 
atliks tikrai lietuvišką progra
mą. Jis padainuos taip, kaip jo 
tėvų tėvai mūsų šalelėj Lietu
voj dainavo.

Krikšto tėvai — kūmai už
prašyti. Laukiami svečiai, kaip 
jų būdavo gausu krikštynose 
Lietuvoje.

Rezervacijų reikalu prašoma 
kreiptis 2543 W. 69th St- Tel. 
737-1286-

"in. 'sukakties bankete, tai
: Ičfame nors kuklią -f20 auką,Uur 

j kėdamį, kad Naujienos t tų ne
sustodamos ir ilgai, ilgai gyvuo
tų visų lietuvių naudai ir ge- 

; rovei. Dabar būtų labai nege-' 
1 rai, jei jas ištiktų “Keleivio” li
kimas. Mes turime išlaikyti sa
vo spaudą, kad nereikėtų gailė
tis. Linkime Naujienoms ilgiau-.x 
siu metų”. Dėkojant už laišką 
ir už auką tenka pabrėžti, kad 
Antanas Stankus, jaunas Perlo
jos dzūkas, atkaklus lietuvis-^ 
kiem.s reikalams ir tokiu pali-. 
kęs, prisidėjo' prie Naujienų iš
leidimo. Jis (išvežiojo pirmąjį 
Naujienų numetu drauge su 
daugeliu išvežiotojų į krautuves, 
naudodamiesi tramvajais!

— Vladas Jasiulionis iš May
wood, Cal., atsiuntė $40 ir juos 
taip paskirstė: $30 už prenume
ratą, $2 už kalendorių ir $8 au
ką Naujienų paramai- Dėkui-

— A. Andriūnas iš šiaurinės 
miesto apylinkės, be raginimo 
pratęsdamas prenumeratą, sa-

Dainininkų Būrelis

Namai. Žami — Pardavlnwi 
REAL ESTATE FOR SALI

Namal, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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

Dainininkų Būrelio narys 
Ig. Serapinas,

— Konstancija ir Antanas 
Stankai, lietuviškos veiklos ve
teranai iš Marquette Parko, at
siuntė tokį laišką: “Dėl ■pablo
gėjusios sveikatos mudu nega
lėjome dalyvauti Naujienų 65 Amerikos Teisininkų Draugiją’

j Jaunas, bet gabus advokatas 
yra pasiryžęs patarnauti lietu
viams teisiniuose reikaluose 

_______ Jo r a š t i n ė yra 6247 So. Ke- 
vo gerus linkėjimus atlydėjo’$1 -^ve->( Marquette Parko
auka. Dėkui. ‘apylinkėje- Jaunasis teisininkas,

(būdamas studentu, nežiūrėjo į 
P°nia Elizabeth A. Nar' laikinus ir praeinančius daly- 

wish, Ocala, Fla., linkėdama vi- kus, bet tikėjo į nekintančias 
siems linksmo pavasario ir gra—' žmogaus vertybes-
žiu vasaros dienelių bei gerų 
atostogų, atsiuntė penkinę už

už savo darbą* Esame apdraus
ti. ARVYDAS KIELA,

Tel. 434-3655. (Pr.)

ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 19 ir 20 dienomis, 

Čikagoje įvyks Lietuvos šaulių 
Sąjungos Tremtyje Visuotinis 
dalinių atstovų suvažiaviipas. 
Gegužės 19-tc‘ji, šeštadienis, pas
kirtas darbo posėdžiams ir ban-

— Į Jaunimo Kongreso sto-> ketui. . ,

condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone
tas. Perkame pašto ženklus 
pinigų kolekcijas.

r

4207 So. Sacramento,

kalendorių. Dėkui už gerus lin- užsiregistravo 115 bemiu-l Gegužės 20 dieną, sekmadie-
kėjimus ir už auką.

— Jonas Mikalavičius iš De
troito taip rašo: “Siunčiu pini
ginę perlaidą už Naujiebų me
tinę prenumeratą ir pridedu $10 
auką. linkiu visiems geros sėk-, 
mės. Būkite tvirti ir ateityje,'

kų ir 205 mergaitės.
— Vincentas Samaška, Ame

rikos lietuvių veikėlas ir buvęs

i nį, 10 valandą ryto, Brighton 
j Parko bažnyčioje Įvyks iškil
mingos pamaldos, dalyvaujant 
šaulių vėliavoms. Tuoj pat po

Lietuviu Prekybos Rūmų pir- šauliai'ir visuomenė
mininkas, yra šiemetinės Lietu
viu Dienos White Sox stadione) 

! pirmininku. Ta lietuvių šventė
taip kaip Naujienos buvo tvirtospus Joninių išvakarėse, birželio
per ištisus 65 kovodamos už iš
likimą tvirtais lietuviais 
joje”. Dėkui už laišką 
auka.

— Juozas Baltūsis, St.

išeivi- 
ir už

Char-

23 d. Norintieji užsisakyti sau 
ar savd organizacijai bilietus 
prašomi kreiptis tel. WA 5-1200 

jį General Foods kafeteriją, ku
rios vedėju yra V. Samaška. No
rį paukoti' dovanas laimėj F

les, UI., pratęsdamas prenume- mams prašomi pranešti Šiuo nu- 
ratą ir prisiūsdamas $5 aukfcimeriu tarp 9 ryto ,ir, 1 vab mo
savo laišką taip, užmaigė: “Lin-Jpįet darbo dienomis.
kiu Naujienoms būti dar drąses
nėms ir nebijoti tarti teisybės 
žodį visiems tiems, kurie bend
radarbiauja su okupantu ir su 
Tėvynės išdavikais”. Dėkui už 
pareiškimą ir už auką.

— Edwardas Dabrila baigė 
teises mokslus ir yra priimtas į

— Illin°is valstijos loterijoj 
gegužės 10 Big Pąy, Day trauki
me laimėjo 666, 04, 4 ir 5366. 
Treasure Hunt lošime laimėjo 
30, 43, 21, 02,14 ir 09.

— Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties minėjimas įvyks

vyks į šv. Kazimiero kapines, 
kur bus Romui Kalantai ir vi
siems žuvusiems už Lietuvos 
laisvę pastatyto paminklo iškil
mingas atidengimas ir pašven
tinimas.

Paminklų pašventins ir žodį 
tars J- E. vysk. V. Brizgys, kal
bą pasakys Lietuvos gen. kon
sule J. Daužvardienė. Giedos 
“Dainavos” ansamblis.

Iškilmės kapinėse prasidės 
apie 12 valandą.

K. Milkovaitis •te
— Horoscopes or Astrologica 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces., 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kaL 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-) ’■

• Priimami asmenys, reika-

-IIE s 
i

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

DAR SENA KAINA
LABAI SVARUS 2 butų namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto
Du butai,, mūrinis, įrengtas skiepas ažas Apįe $6,000 pajamų. Nau- 

auto garažas. Avers ir 26-ta. sto’gas> gazu Šildymas, apsauga
Medinis namas su geležies (Hard-

1 ware) prekių krautuve. Nebrangus.

Soviety spaudai 
sutartis netinka

MASKVA, Rusija. — Sovietų, 
valdžios kontroliuojama spauda 
tik keliais sakiniais paminėjo 
baigtą strateginių atomo ginklų 
sutartį. Sovietų valdovams ne
patinka, kad sovietų valdžia bu- BUDRAITIS REALTY 
vo priversta padaryti kelias
nuolaidas. Tuo tarpu jos dar ne- Įvairi apdrauda —INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug oriedu. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

paskelbtos, bet pasirašymo die
ną išeis viešumon.

Be to, senatas, svarstydamas 
sutartį viešame posėdyje, taip 
pat paskelbs naują tekstą. Su
tartis galios vienerius metus. 
Rusai reikalauja, kad būtų pra
dėti pasitarimai naujai sutarčiai.

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
kant nuomininkus

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

UNION PIER, MICH.

Savininkas parduoda namą su b 
miegamaisiais, 1% vonios, didele vir- 

1 tuve, salionu, uždaru porčium, 2 nia- 
... I šinu garažu ant 3% akru. 75 mylios

— Fordo bendrovės susirinki- nuo chieagos, prie 1-94 kelio. Jkai- 
me kilo nesusipratimu dėl šėrų. Į nuotas greitam Padavimui.
„ „ „ . ? -• -i Tel. 616-469-2448.Pats Henry Fordas turėjo ais-Į 
kinti paskutines šėrų pardavi-« 
mo operacijas.

— Farmeriai bijo, kad 
naudodami atmatas trąšoms, 
užsikrėstų kokia liga.

j Marquette Parke, prie 71;mos ir 
I Rockwell, parduodamas dviejų butų 
ipo 4% kamb. mūrinis namas. Labai 
T modernus savininkui butas, 2 maži- 

,p nų garažas, nauja šildymo sistema, 
viskas labai gerame stovyje, kaina 
$47,500.

Tel. 636-8557. -1

jie, 
ne-

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tek 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos.miesto leidimą.
- Dirbu—ir—užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. - 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS 

Gegužės 26,27 ir 28 d. d.

. Dėl informacijų kreipkitės j:

V. Belecką, Sunny Hills — 904-773-3333
R. Kezį, New York — 212—769-3300
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Makonį, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717

šį sekmadienį, gegužės \13 d., j Ą1
3 vai. popiet Jaunimo Centro ■
didžiojoje salėje. Įėjimas lais
vas,.kviečiami.dalyvauti visi; Ke- j imį globos. Bus-' rūpestingai 
tuviai. Programoje: dr. J. F.
Cadzow ir dr. V. Maciūno trum
pos paskaitos, T. žmuidzinienės 

i| meninė valandėlėj- skaitymas 
| prof. J. Puzino, prof. B. Sruo

gos ir kitų autorių raštų Vil
niaus temomis;-^Minėjimą Tėn-- 
gia LST Korp! Neo-Lituania, 
Chicagoje. (Pr.)

prižiūrėti. Teirautis tel. 436-
6294. (Pr). /

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame $6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better

įnerti1979 METŲ KELIONĖS Į VILNIŲ
1. BALANDŽIO 10 — BALANDŽIO 26 D.

2. BIRŽELIO 26 — LIEPOS 5 D.
3. LIEPOS 34 — RUGPC 2 D.

4. RUGPIŪČIO 21 — RUGPC. 30 D.
5. SPALIO 2 — SPALIO 18 D.

1 ir 5 kelionės — 17 dienu Čikaga — Luxembourgas — Maskva 
(1) — Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (1) — Luxembourgas (1) 
—- Čikaga — Pilna kaina — $1195.00

2, 3 ir 4 kelionės»— 10 dieny — Čikaga 'Lixembourgas — Mask
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas (1) — 
Čikaga - Pilna kaina $1095.00

Kelionėje galima Luxerabourge atsiskirti nuo grupės ir pasilikti 
Europeje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

— ŠEKSPYRO KOMEDIJĄ 
“VASARYYDŽIO NAKTIE S 
SAPNAS” vaidina Jaunimo Te
atras š. m. geg. 20 d., sekmadie
nį, Jaunimo Centre. Režisuoja 
Darius Lapinskas. Tai retai pa
sitaikanti ir ypatingai mokslei
viams naudinga proga pamaty
ti klasikinį veikalą lietuviškai. 
Vaidina jauni aktoriai, kurių 
tarpe yra dar visai nesenai atvy 
kusi iš pavergtos Lietuvos. Bi
lietai prie įėjimo. (Pr.) -

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame

J. VENCKAUSKAS

REMODELING

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

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

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

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

No. 79

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Marquette Parke, 2638 W 
69 St., parduodama linksma lie 
tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
tigpagerinimai.

Tel. 776-4959

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

TOOL MAKERS
Class A - With Tool & Die Repair ex
perience: Nite Shift - Top Wages - 
Company Benefits which include Fam
ily Hospital Plan, 13 Paid Holidays. 
Paid Vacations:.

6557 So. Talman Avė 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717
— <rba —

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312—644-3003

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas . . 
2646 West 6<?th Street - . ' 
Tel. REpublie 7-1941 ...

Siuntmiai J Uetuv< . 
fr kitos kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av.
Chicago, HI. 60631 Tol. YA 7-59M

N«t»ry Prtik
INCOM! TAX tiRVICI 

4239 i. T«L 254-74M
Trip pet darosi Teitlmi, tfmlnin 
likvietimii. pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai. į

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town ot Likt)

Dalo namui 1J lauko Iv Ii vidaus 
□irtai tarantvetai-

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

SIUNTINIAI Į LIETUVA > 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chiouro, I1L 60629. — TdL WA 5-2787

V. V A LANTIN AS -

MARIJA NOREIKIENfi

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 t Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 

.paruošta, — teisėjo Alphons 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi* 
formomis.

Knyga su formomis gaunt 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

SPRING DIVISION

- BORG - WARNER
Madison St. at 25th Ave.

Bellwood, Ill.
An Equal Opportunity Employer

W.vSth St.
SA 4-6654

FUTt

IMSOtAMC

Reikalingas su praktika MA
ŠINISTAS dirbti su Lathe ir 
Bridgeport mašinomis. Geras i 
atlyginimas, viršlaikiai. 2317 
W. 59 St. - Tel. 47GT100. <

State Farm Life Insurance Company

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

luozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

£

Marquette Parke išnuomojamas 5 
kambariu 2 miegamų šviesus butas, 
suaugusiems už $195 į mėn. Skam-j 
binti po 5 vai. vak. .

’ Tel. 776-8180. |

CICERO - išnuomojamas 4% i 
kamb- apšildomas butas su 2' 
miegamais prie 19-tos ir 50. 
Avė., netoli CTA ir krautuvių.! 
Teirautis po 5 vai. vak.

Tel. 863-7043.

— McDonald valgyklų direk
toriai padarė pelno iF pakėlė di-1 
videntus. Iki šio meto jie ture-į 
davo nuostolius, hes blogai pa si- > 
rinkdavo vietas.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 

Te|. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veikia‘jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

t' • Di-Gel.
The Anti-Gea Antacid.

-^NAU/liNM, CHICAGO B, ILU WTI




