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JAV KONGRESO REZOLIUCIJA
APIE PABALTIJĮ

Liepos 26 d. Kongreso atsto-. 
vas Edward Derwinski, savo ir 
kitų 47 atstovų vardu, paskelbė 
rezoliuciją dėk Pabaltijo (House 
Concurrent Resolution 147), 
kuri buvo perduota Užsienio 
Reikalų Komisijai. Rezoliucija 
baigiasi šiomis išvadomis: ;

Etna nužudė devynis 
turistus

CATANIA, Sicilija. — Anks
tesnis pranešimas sakė,'kad Et
nos akmenys, dujos, pelenai ir 
nuodai nužudė šešis turistus, už
lipusius į Etnos žiotis ir norė-

(a) Kongreso nuomone,' tikrai' Jusius pasižiūrėti, kaip ugnikal-
• i . . .. . . . • J -nirv atrnrln r\rQQi ntaikai Pabaltijo srityje ir visoje 

Europoje patikrinti Prezidentas 
turėtų nurodyti JAV delegacijai 
į 1980 m. Madrido Konferenciją 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo klausimais, kad ji 
siektų pilno Helsinkio Baigmi
nio Akto. VIII Principo apie tau
tų lygias teises ir. laisvą apsi
sprendimą įgyvendinimo, idant 
laisvo apsisprendimo teisė būtų 
sugrąžinta lietuvių, latvių ir es
tų tautoms, buvusios Tautų Ly
gos nariams, laisvų rinkimų bū
du, pravestų Jungtinių Tautų 
priežiūroj, visiems sovietų kari
niams daliniams ir visam politi
niam, administraciniam ir.poli- 

pašitraųkūs iš 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos. -

(b) Taip pat Kongreso nuo
mone, kol Pabaltijo valstybės 
taps nepriklausomomis, Prezi
dentas turėtų daryti visa, kas 
įmanoma; atkreipti visų valsty
bių dėmesį į Pabaltijo klausimą 
ypatingomis radijo programo
mis ir leidiniais, Tarptautinės 
Komunikacijos Agentūros ir ki
tų . JAV-bių vyriausybės infor
macijos agentūrų kanalais.

(c) Kongresas taip pat mano, 
kad Prezidentas .turėtų panau
doti savo poziciją ir. daryti vi
sas pastangas išgauti kitų vals
tybių' paramą ir bendradarbia
vimą Pabaltijo nepriklausomy
bės įgyvendinimui.

Skyrius 2:
(a) Kongresas su giliu susi

rūpinimu žvelgia į Sovietų Są
jungos reiškiamas pilietybės 
pretenzijas, liečiančias milijonus 
JAV-ėse gimusių ar tinkamai 
natūralizuotų piliečių.

(b) Kongresas mano, kad
Prezidentas turėtų perspėti So
vietų Sąjungą, kad ji nepanau
dotų, naujojo sovietinio piliety
bės įstatymo prieš JAV-ių ir jos 
piliečių interesus, ir kad JAV, 
Valstybės sekretorius turėtų pa
informuoti JAV piliečius, kurie 
planuoja lankytis Sovietų Są
jungoje, apie šio įstatymo impli
kacijas. (Elta)

nio žiotys atrodo prasiveržimo 
metu.

Dabar aiškėja, kad prasiver
žusi Etna užmušė dar tris žmo
nes. Du turistus užmušė iš pa- 
debesų krintantieji dideli kieto 
akmens gabalai, o vieną nu
nuodijo prasiveržusios nuodin
gos dujos.

Policija įspėja kiekvieną tu
ristą nevažiuoti i ugnikalnio 
Etnos viršūnę, nes ten bet ku
rią nelauktą minutę gali įvykti 
prasiveržimas, bet žmonės poli
cijos įspėjimus dažnai atmeta.

Iki šiol samdytais autobusais 
jie būdavo pakeliami apie pusę 
mylios,-o. vėliau dar. būdavo ve-, 
žami lengvais automobiliais prie 
ugnikalnio žiočių. Prasiveržę 
akmenys ir dujos šiomis dieno
mis užmušė devynis žmones.

Aspirinas padeda 
širdininkams

BOSTON, Mass.— širdies ligų 
specialistas dr. Herschel R. 
Harter tvirtina, kad širdininkui 
padeda aspirinas. Daugelis ligo
nių negautų širdies priepuolio, 
jeigu jie kiekvieną dieną suval
gytų po pusę aspirino tabletės. 
Iš patirties gydytojas Harter 
yra įsitikinęs, kad pusė tabletės 
aspirino praskystina kraują ir 
tuo būdu apsaugo žmogų nuo 
krešulių.

Dr. Harter vadovavo St. Louis 
mieste esančiai Washingtono 
medicinos mokyklai, kur jis tu
rėjo progos įsitikinti apie aspi
rino pajėgumą palengvinti krau
jo cirkuliaciją. Jei kraujas ne
gali laisvai plaukti gyslomis, jei 
širdis nepajėgia laisvai 
stumti iš vienos vietos 
tai žmogaus organizmas 
nė ja ir nustoja veikęs.

kraujo 
į kitą, 
susilp-

KALENPOReLIS

Rugsėjo 15: Melitįna, Nikode
mas, Nautinga, Menė, Vis

mantas.

Rugsėjo 16: Liucija, Ciprijo- 
nas, Normante, Rimgaudas, Ri- 
gimundas.

Saulė teka 6:29. leidžiasi 7:02.

Oras vėsesnis, gali lyti.

PATRICIA HARRIS 
Secretary of Housing 
*a4 Urban Development

Švietimo sekretorė Patricia 
Harris tariasi su Chicagos 
mokyklų sup erintendentu 
Hannon, kad nereikėtų be
reikalingai tiek pinigų švais
tyti. Hannon siūlo sumažin

ti Chicagos mokyklų 
distriktų. skaičių.

Lidija ir Romas Gedros dalyvaus Amerikos Lietuvių Kongrese. 
Romas Gedra porą kartų bandė pabėgti iš okup. Lietuvos per 
Švediją ir Lenkiją, bet buvo sulaikytas ir nuteistas kalėti. Jiems 
pavyko atvažiuoti į JAV tėvo Juozo M. Gedros iš Kalifornijos 
pastangomis ir sudarytais dokumentais. Romas Gedra kongrese 

skaitys paskaitą apie okupuotą Lietuvą ir jos gyventojus.
(GT Janulos nuotrauka)

URAGANAS PADARĖ VISA
BILIJONĄ DOLERIU NUOSTOLIU

G

IŠGRIOVĖ NAMUS, NUTRAUKĖ LAIDUS. APTVINDĖ
LAUKUS, SUGADINO KELIUS

MOBILE. Alabama. — Uraga- derico atneštą bilijono dolerių 
nas Frederic į kelias valandas žalą.
padarė krašto gyventojams žy-; Medžius, namus ir automobi- 
miai daugiau nuostolių, .nęguį Rus valė vpįas. o perkūnija ir
bet kuris anksčiau atėjęs uraga-į 
nas. Iš pirmos akies padarytas 
apskaičiavimas rodo, kad Fre-i 
deric padarė valstybei, įstai
goms ir krašto gyventojams dau 
giau bilijono dolerių nuostolių. 
Į Alabama įsisukęs uraganas: 
sustojo keliavęs į krašto vidų is 
pradėjo suktis vietoje. Vėjas nei 
šėsi 150 mylių smarkumu, vers-l 
damas medžius, griaudama^ 
stulpus, plėšdamas stogus ir neši j 
damas namus, automobilius, till) 
tus ir tvoras. Uraganas ėjo tie* j 
šiai i Mobile miestą. Už miešti Į 
esantieji kalnai privertė jį pal 
sukti Į kairę. Įsismaginęs jis n» 
suko toliau į vakarus,, bet prai 
dėjo suktis ratu. Ties Mobile 
miestu pradėjo suktis labai stip-l 
rus vėjo, audros ir lietaus ran 
tas. Tas ratas pasidarė toks di-1 
delis, kad jis,, tarytum didelis!1 
piuklas, piovė visą pietų Alaba-; 
mos valstybę, nuo sienos iki šie-! 
nos. Vienas piuklo dantų galas 
siekė Georgia, o kitas piovė Mis
sissippi pakraščius.

lietus tvindė kelius, laukus ir 
griovė tiltus. Prilijo tiek daug 
vandens, kad žemė nepajėgia 
sugerti. Pietų Alabamoj, Loui- 
sianoj ir vakarinėj Floridoj su
sisiekimas visai nutrauktas. Ke
liai paversti ežerai, vanduo se
mia automobilių ratus. Nuo ke
lio nuklydę automobiliai su- 
klimsta.

URAGANAS IŠAUGO
MEKSIKOS ĮLANKOJ

Uraganas išaugo Meksikos 
įlankoje. Pro Kubos salos galą 
jis ėjo tiktai 25 mylių smarku
mu. Meksikos įlankos viduryje 
jau siekė 70 mylių, o kai pasie
kė Mobile apylinkes, jis jau pū
tė 150 mylių, greičiu. Jis jau j 
vartė ne paskirus medžius, betj 
kalnų pašlaitėse jis jau vertė iš 
šaknų didžiausias pušis ir kitus» 
medžius. Sugebėjo Frederico 
keršto išvengti tiktai slėniuose 
augę medžiai, bet nukentėjo vi
si anksčiau stovėjusieji miškų 
ir vaisių medžiai.

Portugalijos premjere 
praves rinkimus

LISABONA, Portugalija. — 
Portugal jos premjerė Maria de 
Pintasilgo ruošiasi pravesti tei
singus ir kraštui naudingus rin
kimus. Pasirodo, kad ji yra di
lelė žmogaus teisių šalininkė. 
Ii Paryž uje vadovavo Portuga- 
jos de'egacija’. ve kušiai Jung

tiniu Tautu žmogaus teisiu ko- 
misijoje. Ji buvo išrinkta tos 
tomis jos pirmininke.

Portugalijos prezidentas Ea- 
nes. atidžiai • sekdamas josios 
darbą tarptautinėje komisijoje, 
pasirinko šią moterį premjero 
pareigoms, kai kiti politikai 
tarp savęs labai karštai pešėsi 
ir negalėjo sutarti nei vienu 
svarbesniu valstybės klausimu.

Maria de Pintasilgo yra bai- 
gusi universiteto teisės skyrių, 
studijavo literatūrą ir atkakliai 
gina kiekvieno portugalo pa
grindines’ žmogaus teises.

Watergate reikalai 
blogai tvarkyti

NEW YORK N.Y. — Buvęs 
prezir bintas Richard Niksonas 
laikfaštminkams pripažino, kad 
Watergate bylos reikalai blogai 
tvarkyti nuo pr- 1.1 s iki galo. 
Jeigu, jikhūt i ūrejęs gerus pa
tarėjus,-. nebūtų buvusi^*- Lu- 
kioš.’bylos ir. jam n^hj.ų buvę 
jok’d? .reikalo i' jcatyxiinti iš 
pre7;id.eųš) ..pąi eigų. ■ Watergate 
bylos;ęeiką|ūš' -.kitaip- jam rei- 
kėjęfitįta^^ti 'pačioje pradžioje.

P^gi^^tŠ$';įNik$b^ąs; blogus 
pafąri^^^dėy^įų-'šrriphių. var
dų labiaūšiąį jam
pakenk-aši'Martha Mitchell, vy- 
riaūs'o" prokuroro žmona. Paty
rusi ’ apiė,Nyrą ’ daromus įstaty
mų' laužymus7/, ji skambino savo 
draugams įr verkte verkė, kad 
josios vyras daio didelę klaidą, 
klauso įstatymų nesilaikančio 
prezidento. Jam labai daug pa
kenkė ir John Dean.
t-,., , , ,, , ’ ----_______ Z—

pipirų. Yra pigiau negu krau
tuvėse ir geresnės rūšies. Norė
čiau,-kad-taip būtų visą laiką.’’ 

Kita pirkėja didžiavosi, prisi
krovusi popierinius maišus di-

AMBASADORIUS R. STRAUSS TARĖSI 
SU SADATU IR IZRAELIO VADAIS

MANO. KAD PER TRIS MĖNESIUS KOMISIJOS IŠSPRĘS 
PAČIUS PAGRINDINIUS KLAUSIMUS

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
JAV ambasadorius R. Strauss, 
praleidęs keturias dienas Egipte 
ir Izraelyje, pareiškė, kad Pa
lestinos klausimas bus išspręs
tas anksčiau, negu daugelis ma
no. Jis žino abiejų pusių nuomo
nių skirtumus, bet jis yra įsiti
kinęs, kad taikus šio klausimo 
sprendimas yra galimas, nes 
patys didžiausieji skirtumai bus 
galima netolimoje ateityje ne 
tik aptarti, bet ir išspręsti.

Amb. Strauss pareiškė, kad 
pirmiausia jis dvi dienas pra
leido Egipte besitardamas su 
Egipto prezidentu Anwar Sada- 
tu ir kitais atsakingais užsienio 
reikalų ministerijos nareigū- 
nais. Pasikalbėjimas su jais da
vė teigiamų rezultatų. Jis yra 
įsitikinęs, kad egiptiečiai nesu- 
darvs kliūčių taikai. I **

Kitas dvi dienas ambasado
rius Strauss praleido Izraelyje, 
besitardamas’-su premjeru Begi
nu ir kitais atsakingais užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnais. 
Atrodo, kad amb. Strauss pa
siūlė abiem pusėm sudaryti at
skiras komisijas, kurioms teks 
skirtingas problemas aptarti ir 
pasiūlyti sprendimus. Jeigu ko
misijos reikalą aptars ir susitars, 
tai sprendimas savaime iš
plauks iš susitarimų. Bet jeigu 
jiems nepavyks susitarti, tai 
tada klausimą spręs kiti orga
nai. Tuos klausimus galėtų nag
rinėti vyriausybių paskirti kiti 
atstovai, arba net vyriausybės. 
Trečiu atveju galėtų įsimaišyti 
ir amerikiečiai, kurie galės nau
jas sugestijas .padaryti. Pir
miausia klausimą turės aptarti 
egiptiečiai su izraelitais. Vėliau 
pasitarimai pereis į palestiniečių 
komisijas.

Apdairus žurnalistas Jay Bu- 
chinsky skelbia, kad visas Pa
lestinos klausimas atidėtas 3 
mėnesiams. Jeigu atskirus klau
simus turės spręsti specialios

Senmergė paliko 
daug pinigų

CINCINNATI. Ohio. — Šių 
metų balandžio 4 dieną savo na
muose mirė 81 metų senmergė 
Genette Lemmon. Savo namuo
se ji turėjo 42,000 dolerių ir dar 
$78,000 banko saugioje dėžėje. 
Be to. ji turėjo S400.000 vertės 

i įvairių saugių akcijų.
Ji jautė, kad mirtis artėja ir 

kad jai reikia parašyti testamen
tą. Ji žinojo, kad be testamento 
jos pinigai nueis ne ten. kur ji 
norėtu, kad nueitu. Senmergė 
parašė ir testamentą, bet jo ne
pasirašė.

Buvusi mokytoja ir mokyklos 
vedėja, pati parašė testamentą, 
buvo suminėti kiti jos artimieji, 
bet jie išmirė. Testamente ji 
pažymėjo, kad jos pinigai eina 
“Ohio law”. Bet nepasakė, ar 
tie pinigai eina teisės mokyklai, 
ar te;ces fakultetui. Jos testa
mentas pateko į teismą. Teisė
jas išaiškino, kad visi artimieji 
giminės jau išmirę, o testamen
te jokio aiškumo nėra, tai teisė
jas pripažino, kad jos testamen
tas yra bevertis. Ji mirė nepa
likusi testamento. Teisėjas at
kreipė dėmesį į josios norą skir
ti Ohio teisės reikalams, bet tai 
buvusi mokytoja savo valios 
testamente neparaiškė.

Perdaug automobiliu
CHICAGO. — Policijos depar

tamentas gali atsisakyti priimti 
467 naujus policijos automobi
lius, nes šiuo metu jie nėra rei
kalingi. pasakė laikinai einantis 
policijos superintendento parei
gas Joseph DiLeonardi. Trum
pai buvęs Chicagos meras Mi
chael Bilandic buvo užsakęs 467 
naujus policijos automobilius, 
kurių kainos bendra suma yra 
$4 milijonai.

Jei kompanija priims, bus 
grąžinti atgal, o jeigu ne, ga-

NUKENTĖJO GULFPORT,
PENSACOLA

Pranešimai sako, kad labiau
siai nukentėjo Mobile ir Gulf
port miestai bei jų apylinkės. 
Smarkiai išgriauta Pensacola, 
kiek mažiau floridiškė Panama 
City. Kitoje pusėje uragano 
pjūklo dantys pasiekė Louisia- 
nos New Orleans ir visą eilę pa
jūrio miestų. Vietomis vėjas ir 
audra išklojo ištisus miškus ir 
užliejo vandeniu naujus’kelius. 
Gražiom palmėm apaugę jūros 
pakraščiai palikti be namų ir be 
medžių.

Prezidentas Carteris, patyręs 
apie Frederico padarytus nuos
tolius. paliko darbą ir posėdžius 
Washingtone, sėdo į lėktuvą ir 
nuskrido į Alabamą. Ten sėdo 
į helikopteri ir apskrido pakraš
čiais ir krašto viduje. Kartu su 
prezidentu skrido keli foto re
porteriai. Jie padarė išgriautų 
namų fotografijas. Prezidentas 
prižadėjo teikti pagalbą nuken- 
tėjusiems. Visi kalba apie Fre-

Daugelis žmonių liko be pa- deliais raudonais pomidorais. komisijos, tai be trijų mėnesių limas daiktas, jie bus reikalingi
stogės. be vandens ir be užuo- už 5 svarus sumokėjusi pusantro ! 
vejos. Praeis mėnesiai, kol jie dolerio saldžiųjų kukuiūzų dvy-1 
vėl galės atkurti savo įstaigas Į lika varpų už $1 ir daug arbūzų. į 
ir gyvenvietes. ; Miesto valdžia, tenkindama'

Formų produktų brangu
ma sukelia ne farmeriai
CHICAGO. — Michelle Ste

vens aprašo Sun-Times laikraš
tyje įspūdžius, su kokiu pasiten
kinimu miesto gyventojai slti- 
ko miesto kvietimą paragauti| 
sveikų, šviežių ir žymiai piges
nėmis kainomis pirktų žėri 
ūkio produktų (vaisių ir daržo
vių) betarpiškai iš pačių t<i- 
ninkų. Tokią progą davė trečia
dienį. Buvo leista kelioms ' 
landoms miesto centre, Da 
Plazoje, jiems tuos produk 
parduoti. Per keletą valanfiųc 
apie 15.000 pirkėjų ištuštino 
paskutinio arbūzo.

Viena pirkėja džiaugsmin

ės

a-
sy
JS

t
.ii 

pasakiusi: “Tai žavėtinai puilu!
U, 
ir

Prisipirkau zuccini, pomido 
grybų, petraškų, svogūnų

vartotojus bu- ■krautuvininkus, 
vo primiršusi.

Prezidentas Sadatas reika
lauja, kad Izraelis kartu su 

juo tartųsi Palestinos 
klausimu.

jos jokio sutarimo nepasieks. 
Reikia turėti galvoje, kad tos 
komisijos dar nesudarytos. Am
basadorius Strauss tvirtina, kad 
Palestinos klausimas bus iš
spręstas. bet šiandien dar ne
aišku. ar visos pusės pritars to
kių komisijų sudarymui.

Ambasadoriui Strauss abi pu
sės prižadėjo komisijų sudary
mui pritarti, bet jos dar gali 
pakeisti savo nuomonę. Taip 
buvo ne viena kartą, ypatingai; 
kai pasitarimuose yra įveltas 
savo pozicijas nuolat kaitalio
jantis premjeras M. Begin.

Pasitarimų pradžioje premje
ras Begin buvo labai užsispy
ręs. Jis nenorėjo pripažinti ame
rikiečių nustatyto laiko taikai ir 
sutartims. Irano Įvykiai jį. ge
nerolą Dajaną ir kitus izraelitus 
įtikino, kad amerikiečiai buvo 
geriau informuoti apie Irano 
įvykius ir reikalą siekti taikos. 
Jeigu taika būtų buvusi Arti
muose Rytuose metais anks
čiau, -tai gal- ir Irano reikalai

ateinančių metų vasarą, — ko
mentavo majore J. Byrne.

— Prezidentas mano, kad pi
nigų stoka mažins infliaciją.

būtų kitaip nuėję ir Izraelis ne
būtų tiek c’av'T nukentėjęs.

šį kartą Begmzs sutiko pri: 
im' .lasadoriaus Strauss pa
su./ ’..ns. skirti atstovus į ko
misijas ir pradėti pasitarimus 
pagal D< ’id “Stovykloje padary
tus susitarimus.

Beginąs žino, kad visa tai jam 
labai brangiai kainuosią. Jis 
supranta, kad jo partijos žmo
nės pradės jį kolioti, bet jam 
kito kelio nėra. Izraelio gyven
tojų dauguma nori taikos. Jam 
taip pat aišku, kad nesutarimai 
kabineto narių tarpe taip pat 
atsilieps į viso krašto ieikalus. 
Be to, Izraelis nustoja pritari
mo kai kuriuose Amerikos žydų 
sluoksniuose. Begin jaučia, kad 
jo autoritetas silpnėja Ameri
koje ir Izraelyje.
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KAIP VYRESNIO AMŽIAUS ŽMOGUS GALI 
AP^rC’NTI NUO INFLIACIJOS?

Pensininkai ckundžiasi, kad Social Security išmo
komis negalima apmokėti būtiniausių pragyvenimui 
reikaungų išlaidų.

Neseniai New Yorko supermarkete policija suėmė 
80 metų amžiaus moterį, kuri pavogė keletą gabalėlių 
mėsos ir sūrio. Polilijos nuovadoje senutė pareiškė, kad 
iš gaunamos 250 dolerių pensijos per mėnesį, ji už butą 
turinti mokėti 150 dolerių; už maistą, už vaistus ir ki
tas priemones —gazą, elektrą ir kt. turinti mokėti $100. 
Soc. See. išmokamų pinigų jai užtenka tik trims savai
tėms būtinoms išlaidoms apmokėti. Kol ji gauna Soc. 
See. čekį, per 10 dienų, ji ištikrųjų badauja... Policijos 
valdininkui užklausus, kodėl ji nesikreipia į Welfare įs
taigą, kad ją sušelptų, pensininkė atsakė, kad jos savi
garba neleidžia jai naudotis visuomenine labdara. Ba
das šią senutę privertė vogti maisto produktus.

Ši istorija sulaukė laimingos pabaigos. Laikraščiai 
plačiai paskelbė Mrs. X “nuodėmę”. To išdavoje ji ga
vo apie tris tūkstančius dolerių vertės dovanų ir jautr- 
riųjų žmonių, o supermarketas atsisakė patiekti 80 m. 
senutei teisinį ieškinį.

Kas kaltas, kad 80 m. senutė nutarė vogti maisto ■ 
produktus? Kalta infliacija, kuri 1979 m. jau pasiekė 
13.3'7 įr iki metų pabaigos gali dar padidėti. Daugelis 
žmonių klausia, kaip galima apsisaugoti nuo infliaci
jos? Jeigu federalinė vyriausybė ųbūtų ėmusis tvirt 
priemonių, atsisakytų leisti prekybininkams, pramoni
ninkams ir darbo unijoms savanoriškai “save kontro
liuoti”, infliacija galima būtų kiek pristabdyti, jei ne
visai sustabdyti. Dėl to nereikėtų šypsotis, bet kraštą 
valdyti “geležine ranka”.

Jau seniai reikėjo užšaldyti prekių kainas ir uždar
bius, kaip rekomendavo “New York Times” buvęs dar
bo sekretorius Artur Goldbergas; reikia sumažinti fe 
deralinį biudžetą, sumažinti iš užsienio perkamos naf
tos kiekį ir įvesti kortelių sistemą automobilistams....

Niekam nepaslaPtis,-kad kai. kuriuose šio krašto ra
jonuose atsiradus negrams arba portorikiečiams, bal
tieji iš tų vietų bėga, namai netenka turėtos vertės. To
li pavyzdžių nereikia ieškoti: New Yorke Philadelphi- 
joje, Bostone, Washingtone, Chicagoje ir kt. 
kvartalų namai tušti ir langai. išdaužyti.

Ką reikia daryti vyresnio amžiaus žmogui, 
čiam apginti savo santaupas nuo infliacijos?

Taupomosios bendrovės savo taupytojams 
nuo 5.5 iki 8,;
pinigai. Esant šiame krašte infliacijai 13,7'7, 
kas sistematiškaį netenka nuo. 5 iki 8' c savo santaupų 
per metus. s . .

Šiame krašte dar veikią Įvairūs ipunjcipaliniai “be 
nai”, kurie išmoka apie 10' < metinių palūkanų. Šių bonų 
gerumas pasireiškia tuo ,kad jie yra atleisti nuo valsty
binių mokesčių. Šiuo atveju municipalinių bonų savinin
kai lengviau nugali infliaciją.

Geriausia investuoti savo pinigus, perkant taip va
dinamus JAV “treasure bills” (minimaliu ėsuma 10,00C

ištisu

norm-

moka
priklausomai nuo laiko, kuriam Įdedami 

įdėlinin-

Jan Moteikos paveiksiąs, vaizduojąs Grunvaldo mūšį.

sąs* 
už 

šie-

re apdraudą. Ligonį n ės 
kaitąs yra apmokėtos, bet 
gydytojo hoonrarą, kuris 
kia $5,000, Medicare apdrauda 
neapmokėjo, tik Blue Cross/ 
Rlue Shield mažą dalį a]xm,okė 
jo. Gydytojo honoraro sąskai
ta buvo nusiųsta E.D.S. Fede
ral Corp. Medicąrę claims P.O. 
Box 66906, Chicago 60666,. Ma
lonėkite jia^akyti, ar teisingu 
adresu ši sąskaita buvo nusių
sta, ar toji įstaiga sprendžia to
kias pretenzijas? Aš noriu ži« 
noti} ar ta naujoji įstaiga ap- 
mekės visą gydytojo lionoraro 
sąskaitą? Lilija K. iš Berwyno—

ATS. Dėmūs Montgomery, 
E. D. S. Medicare cooędinątc- 
rius pranešė, kad gy dytojo ho- 

I horaro sąskaita laiku nebuvo 
, apmokėta dėl to, kad nebuvo 
i šiai įstaigai pristatytos v įso s 
j honororo sąskaitos, kurios ati
tiktų origiualią pretenziją

Dabar, kai visos sąskaitos gau
tos, už pareikštą pretenziją yra 
iš viso apmokėta $2,712.08, va
dinasi tai nustatyta. kaj£& (re- 
sonable charges)-,. —pasakė įs
taigos koordinatorius..

Kaip matote mieli skaitytojai, kad absoliutaus ir 
teisingo recepto nėra kovojant su infliacija Jeigu toks 
receptas būtų, tai mes gyventume laimingai ir neturė
tumėm didelių rūpesčių, kaip dabar turime, pr. petitas

..NEMOKAMI VYR. AMŽIAUS ŽMONĖM KURSAI 
ILLINOIS KOLEGIJOSE

dol., 6 mėnesių terminas, su teises terminą prailginti)T|sk^'lQmos. J) 
Šitie federalinės valdžios '‘bills” yra atleisti nuo valsi- 
jos ir federalinių mokesčių. Tie ‘“bills” duoda 9.5' '< per 
metus, turint galvoje ,kad už juos nereikia mokėti mo
kesčių, tai faktiškai pelnas dar kiek padidėja.

Aurora kolegija, 347 S. Glad 
stone. Aurora, 1L 60507. Pici-. 
kia kreiptis į Scott B. Palmer, 
registratorių, tel. 892.6131.

Disrtiklo. ęęzideątąms nioke- 
i Stis; u.Ž mokslą 60 ir vyr, yra 
į po normalios kainos. Senjorai 
.yra, ątlęiąti nuo mokesčio.

Chicago State Univeršite, 
95th Street at King Drive, Chi., 
jago, IL 60628.
Ki'eiptibxreikia Į Patrick Stan- 

toną. dekanais tel. 995-2435.

Mokestis už regtilia; ų kolegi
jos kursą yra $23.25 už trimes
tro valandą. Čia dėstoma: So- 
cialogija 259: įvadas į Geronlo- 
ogiją. Išklaūsusieji šį kursą 
’auna 3 trimestro kreditus.

SoCok^jos seiųinare dės- 
oįua apie &ę ii e jįųio ■ procesą.

Ekopęmikc-s 38.1 kurse dės- 
ozųa, apie ekonomiką įr lega- 

ii.škus dalykus ktįiic lieėi-a, vy
resnio arųžiaus žmones. lšj<ląu- 
ig. šį kursą, gniwa 3. tfimęstro 
kreditus.

Bendrosios sveikatos kurse 
skaites_ąpię .\vęi.

katos pasrkerthną senatvėje.
Psichologijos 389 kuršę skaj 

lomos paskaitos apie senatvės 
ir senėjimo psįchotogiją.

IT:S AMAZING!
Am araB

WCMAN SMOWS 
RSSPECT TOWARD

BY TURNING '-’E** BACK V/M04 
BEING SPOKEN TO....

——---------- njyv ĄpPvviNG SOMS
FtoTftSSWM ON THE TIP i

192.^. a Virginia firyv^į, can ugh-t twth
3 FoQ 27 YEARS’ OftOiUAftV IC-l

vvfls INSOREP fcR XZO, OOQ/
t TRE HAM IS KfePT IM A ’—

Fireproof

88S LBS. And XNAS 
MOQE T»4G)N 2^ (DltF 

it

FOQ A
OOPENHAGea, DENMARK 
FARM EESTMAVA

n rrvv’i
■ENGtAhJP. "REgE tS A SK'D/W

WITH MQgNlS
ukv a Cov>!.n ' t.Žį

specialūs
kiekvie-

apie Re

lomos, paskaitęs: Mirtis ir bū
rimas.

Psichologijos 380 kurse skai 
lomos paskaitos apie patari
mus senesniesiems.

Darbo praktika ir
seminarai rengiami 
nais metais.

Dėl -informacijos
bąbįlitąęiją reikią kręipti:

The College of Allied Health, 
Benjamin Perias\\ai.ny,. tel, 995- 
3990, arba

Depatrament of Special Edu
cation, Angel Diązx tek 995- 
,2390.

I City Colleges of Chicago,
180 N. Michigan Aye.A Chicago, 
IL. 60601. Miesto kolegijos at- 
’eidžija senjorus him? mokesčio, 
nežiūrint kokias, paskaitas jie

Info,riųacijoi.ns dėl ręgultarų 
įvairių kursų kreditų sųt.ęiki;- 
mo, reikia kontaktuoti:

Daley College,. Dąnięl G, Ra- 
cich, 7500 S. Puląski Rd., tęl. 
73573000. (6(X>52j.
JJ;dcĮdin_X C.oJJięge,. Dęi.<.U'V 

J.ąękson. 190(1 \\T Vąjft Huxęą 
St,,_ tęk 912-3000, (606X2),.

(B.ųs Jąugiąųj -

kapą reikia kreip
us į SOC. SEC. ĮSTAIGĄ ?

A'ra penkj atvėjąr, kąj jums 
tenka sueiti i sąlytį sų Soc. See. 
įstaga.
1. Prieš gauming pirmąjį dar

bą, kadangį jums reikalinga tu 
rėti Soc. See. kortelę, kad įgy* 
iuuk te paprastą Suc.Sec. kredi 
tą už uždarbius.

« Mjrus jūsų šeįmps uąriui, 
- refc i a i štd a išk rn t i dyk pąl+k uor

išmokų ar pojuįiJiitės 
(Kbti’^um) išniokosi mokėjA- 

i ’ŪA.

k Kai kas nors jūsų šeimoje 
;yri nedarbiugas, išaiškinti ar 
i iwlarbmguHv. išmokos yra uio 
kainos. * * .

1. Kai jūs sulaukiate poilsio 
Mką(retirement),65 m. ir nori 
te ganų išmokas ar anksčiau — 
62 m. su mažintas išmokas gau
ti. Dėl Medicare apdraudos rei
ki pasirašyti ]>Heš 2 ar 3 mė- 
n<«ius prieš sueinant 65 ui, 
je numatote toliau dirbti dar-

5. Jeigu jūs turite bet kokių 
klausimų, liečiančių Soc. See. 
apdraudą ar kai jums reikia 
padaryti praenšimą, kuris tu
rėtų pakeisti jūsų mėnesinę iš- 

■moką.
Sqc. See. tarnautojai gali 

jums pasakyti:
a. Kiek laiko jūs turite dirb

ti, kad būtumėte opdrau- 
slas. -

b. Kada jūs galite būti kvali
fikuotas išmokoms gauti.

c. Kaip gauti naują Soc. See. 
ar Medicare korteles,

būtuniėte pametęs.
d. Kaip gauti nemokomą 

nešimą (statement) 
uždarbių rekordo.

e. Kokius dokumentus
turite turėti, kai kreipia
tės išmokoms gauti.

pr. fabiiii

KL. Kai a£ pradėjąu gauti 
SS1 išmokas, inajuo sesuo - gy
veno su manimi- Prieš kelis 
mėnasius jis persikėlė g\:venti 

i.į . nuosavą būtą. Apie šį 
[sesers persikraustymą aš mą- 
nau ,kad turėjau laiku praneš
ti Soo. See. įstaigai. Ar ą& dą- 

Į bar turėsiu- mokėti- dėl to ko.
U, ę.

ATS. Toks pasikeitimas jū
sų šeimos sąstate, gaji turėti 
įtakos i SSI išmokas. Tuo at- 

fveju nebus pabaudos, jeigu 
J dėl pateisia.ariids priežasties ne 
panešėte apie šeimos sąstate

JŪS KLAUSIATE, 
—-MES ATSAK0^IElkilipahai,4a? ■

jei;

pra 
dėl

jū&

ŠIRDIES OPERACIJAI 
JIEDU ĖJO KARTU

David ir Evelyn Grant ii 
Carjatadt, N, J..,, laike savo 4i r '' *
metų yędybinip. gyvennno vi
ską dąęydąvv kai'tu,

Yyri^>. 61 i.n->. h-jo. žmoąą 6C 
.ąą., b>ų>vo Q.p.e>ru,oti dėl širdies 
aegajavimo, to. paties chirjirgc 

,h- tą pąėią dieną, JAėdu viena 
antrą syeikino». kai pradėje 
sveikti gųjėt.ląi.ųj ligoninėje i; 

jtą P^čią diępą buvo išrašyti iš. 
ligpnjnės.

“Kai mudu- pajutome tuos 
|>aėius simptomus tigosv'— pa 
šakė Mrs. Grant, “mudu nuta
rėme vietoj ,kad vienas eitų, 
operuotis, o vėliau, laukti su
grįžimo iš, ligoninės, mudu nu
ėjome kaitų operuotis. Dabar 
mudu vėl džiaugiamės būda
mi sveiki ir vėl kartu ”. M.Š-nė

PAPILDOMI )S IŠMOKOS

(Supplemental security in
come)

Mėnesinės papildomos išmo
kos (SSI) yra mokomos tiems 
zmpnėms, kurieyra finansinėj 
bėdoje (finansial ueęd) esant 
65 m. ar vyresniu amžiaus, ne
regiams arba nedarbingiems. 
Tiems asmenims nereikia ture 
ti So(». See. darbu kreditų, ka.d 
gautų S.SI išmokas.

MEDICARE APDRAUDA

Medicare ligoninės ir medi, 
cinos apdrauda padeda beveik 
visiems 65 ar vyresniems žino, 
items( ir kai kada jaunesniems 
neilarbi ilgiems asmenims) ap. 
mokėti sveikatos aprūpinimo 
istetdas.

KAIP SENJORAI GALI 
SUTAUPYTI GAZOLINO 

IŠLAIDAS?

KL- Pasakyki te,_ kaip aš 
liu sumažinti gaizolino 
das, važinėdamas automobi- mąsis asmuo laiku- nepraneš., 
liu,? Senioras A. Ž^Į apie šeimos sąstato pasrkeiti-

e T - v į v. f mus arba klaidingai pranešATS Jeigu- gazolino aukstos.4 . . , . .
' smarkiau paliečia. Į «“*F p?ama^tat »b 

1 h būti nubaustas.
Savo klausimus galite stiįsjii: 

Social Sęcųrįty AdiųihistrątięAi 
c/o Your Social Seęuųįty^ 4858 
S. Ashland Avę.,. Chicago,: Ilk, 
60609. Lietuvių kalbą sociali
niais reikalais, galį patarU ar
ba formuliarus užpridytr Sočia 
li.nio klubo vedėjas A. Čępulfe, 
3261 S. Halsted St., Chįęago, 
Rl. 60608. • -

- . vi -islai- t pasikeitimą. Jeigu SSL. šelpia-

[kainos jus.
tai prisilaikykite šių .patarimų :•

1. Nusipirkite va<i- radial pą 
dangas, kurios yrą stipręsnėS; 
;r pastovesnes.

2. Paitarkite su jūsų pasiti
kėjimą turinčiu męęhąuiku,, 
kuris patars jums per kiek lai- 
ko reguliariai reikia pakeisti 
automobilio alyvą (tun-up).

3. Reguliariai keiskite auto-1 
inob.iljo alyvą ir alyvos fiHerįĮ 
Naudokime vadinamą ‘hnulti-- 
-£rąde’’ motoro alyvą.

4 Įstatykite gerą karborato-. 
cių, pąv?- Eęoinąster, pagaiuin-. 
tą HoHy, kuris gazoliną sueko., 
lomina.

5. Automobilio, ratus laikyk 
xitę egrąi sureguliuotus.

6. Važiuokite tikslingai. Per- 
greit startuojant ir stąigą sus
tojat išeikvojot pyr daug gazo. 
tiiao, kaip ir nekaičiant važia
vimo bėgiu (gear changes)..

Daugelis automobilių, paisie- 
ąia geriausią važiavimo mylių 
skaičių bęstmileages)),, važiuo
jant 35 mj-k pe<' vai. (iuph),bct' 
lūs privalote važiuoti 50, arba 
>5 greitkeliais (highwayX’ljbks. 
važiavimas gali sutaupyti gsu 
žolino išlaidas 9i%.

KįL. Aš, nežaidžiu, iš, centų,I^t 
Į esu studentas, neturįs daug pi
nigų. Kai aš atėjau į Skokie 
trafiko teisino raštinę apmokė 
h už trafiko tikėtą pabauda 30 

'dpi., ątsįnešiąu- suvyniotus į ro_ 
liuku£ turtinus centus. Bet tar
nautojas atsisakę priimti ura
no" atneštus: centus. Ar ęentai 
nėra legali apmokėjimo prie
monė teismuj baudą apmokė-

SįĮud. J. S. iš 
1 Elinhnr&to prienį.

.Nemokamą knygelę, pa va’ 
dintą “Fuel Economy You Can 
Bank On"', galite gauti ik De
partment N, P.O, Box • 3683, 
Center Line Michigan 48915.

KL. Ar i.šm<>kos maut> šąimai 
bus sumažintos, jei aš išeisiu 

poilsių, prieš 65 melų amž.7 __
Be-tras G.

ATS. Jeigu jūs imtarsilĮc iš
eiti ppilsiji 62 me.ti& ąu»ž., jūsų 
šeima gaus išiuokų lygiai 50% 
nuo jūsų sumažintų išmokų.

KL. Man reikatinga tikroji 
pagalba. Mano vyras mirė va
sario, men. Jis turėjo Mcdica-

Papildomų informacijų jums 
gali suteikti Sec. Sec. Įstaigos 
tarnautojai. Tuo rciaklu gali
te kreiptis į artimiausią Soc. 
See. įstaigą.

dinjnkas Wgiųs. pą.ąjški.Ųo, kad 
jūs raštingu ą^jofę yįąaj, hiųw 
.pąi prieš ųždarv-nią šęątad&enį, 
‘kąj ųiažiau eątj' tavpąutųjįį.'tV 
tągiią.ųtpjąj neturėję pąkanfca. 
uąaii ląikv suskaičiuoti visą pa
baudos snmą,, nes reikėjo, 
skaičruoli 3,000 pavienių ęęų. 
tų. Tas pąts yąldipinkas. kar
tą ątsisakę $54)0. baudą priimti, 
kai užstato, davėjas nogėjo su
mokėti “kvoteęįais. Tcįpinaęs 
sųtiEhka kontaktuoti su j.ujųis įr 
rasti jums priimtiną laiką pa. 
baudai centais apmokėti. Bet 
priimkite mūsų patarimą: nu
eikite į arti*ųiausią taiųiymo 
bendrovę arba banką, kurie už 
mažą ątiygiiniiią jūsų 
mašina apskaičiuos ir 
liukus sudės; tada jūs 
raštinėje mažiau laiko 
site.

centus 
į rutu- 
teismo 

užtruk-

NETEISINGAI KALTINA
* 4 i <r

— Gerbiamoji, mokėkite bau
dą. nes važiavote 80 mylių grei
čiu į valandą. • r . ; ?

— Ką jūs' Kokią valandą- Aš 
tik penkietika minučių teva
žiuoju. -
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

DR. A. LIPSKIO DARBŲ PARODA
Baizeko Lietuvių Kultūros 

muziejuje, 4012 Archer Avė., 
rugsėjo 9 d. buvo atidaryta ta
pybos ir keramikos dr. Antano 
Lipskio darbų paroda. Išstatyta 
25 darbai. Susirinko nemažai 
meno mėgėjų, net buvo didelė 
kamšatis.

Parodą atidarė dail. Mikas Ši
leikis lietuvių ir anglų kalbo
mis. Pats parodos autorius dr. 
Lipskis visiems padėkojo už at
silankymą į atidarymą ir pla
čiau papasakojo, kodėl jis tapo 
ir gydytoju, ir menininku. Jis 
pabrėžė, kad menas jį traukė 
dar berniuku būnant. Neturė
damas piešimui priemonių, pieš
davęs ka , turėdamas, net ant 
marškinių' rar .-bet ’kokios me-- 
džiągos. -
: ' ■ . U V', j a

Savaip j supran tama, kodėl 
jis tapo dą^|p|£kįy.e Kiek žinau’, 
'iš gydytojų, profesijos tik dr. 
Lipskis jau ,:šįi’ ketinta ’savo kū
rinių parodą^įjųŠitTįodo,' ir' vis su 
didesniu pfbgr^ii® Tatąi; savo 
prigimto talfetvt^niieiššižadėj o. 
Gydytoj d • prOf esi ja : pelningesnė 
ir net būtina, .ijoišjigydytojo pa- 
sąųlis pilnas tĖągęįĮijps ir skaus
mo, toli nuo estetinio pasaulio.

Dr. Lipskis. nėra tik meninin* 
kas-mėgęjas, bet’ jau subrendęs 
.tapytojas, studijavęs meną 
American Academy of Fine Art. 
Jo tapyba tradicinio stiliaus, 
šviesaus nuotaikingo kolorito. 
Dirba aliejumi drąsiais pote
piais ir padedant špakteliui. Da
žai dedami švariai, ne “dažyti- 
niu” būdu; todėl jo gėlių puokš
tės tokios gyvos, ypač Irisai 
nr. 10. Pravartu pabrėžti vaikų 
portretųkus, pvz., “Mažas ber
niukas” kat. nr. 12, atliktas su 
tokiu tikslumu, potepių taiklu
mu, daro įspūdžio didelio tapy
tojo darbu. “Mergaitė raudona- 

•:me ir- geltoname, kostiume” nr. 
,17 ir keletas kitų gakmčių liu- ‘ i**
.tlija,-kad dr. Lipskis moka gerai 
-piešti, ne tik tapyti. Beje, “Aš 
esu nr. 1”. — išimtinai geras 
^darbas.

 . ______________

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Aaacm® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headaehe tablet. And more pain reliever than any 
Anacin cossbiass that strength regular strength headache 
with safety. f tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anaeia starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. j
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. ,

J

Kita dalis eksponatų, sudary
ta beveik iš gėlių rinkinio, taip 
pat tapybiškai turi savo vertę. 
Tai dar ne viskas. Tenka stebė
tis, kad medicinos gydytojas ir, 
rodos, Berwyno ligoninės gydy
tojas, randa tiek laiko skirti 
menui. Yra keletas keramikos 
bei skulptūros darbų. Mano ypa
tingą dėmesį atkreipė kerami
kos darbas “Scenoje” nr. 1, tai 
statmeniško formato kompozici
ja, pavaizduojanti žmonių gru
pes atskiromis pakopomis. Ant
roji keramika — “Velnias sėdi 
ant žemės kamuolio” nr. 7. šis 
kūrinys turi būdingą politinį 
aspektą, tai velnias, norįs ap 
žioti visą pasaulį...

Dr. Antanui Lipskiui tenka 
tik palinkėti stiprios rankos ne 
vien chirurginį peilį laikyti, bet 
ir teptukų saują.

Po parodos atidarymo buvo 
vaišių. Paroda pasibaigs spalio 
9 diena. - M. Š.

iki

Pamokos Baizeko 
muziejuje

Pradedant rugsėjo 25 d.
spalio 3’0 d. šįmet bus duodamos 
meno darbo pamokos: Kerami
ka ir' kaldrų siuvimas. Kerami
ką dėstys Marytė Gaižutis, o 
kaldru siuvimą — Anvta E. Hos- 
ty. Kiekviena klasė veiks šešias 
savaites, viena karta kas savai-V t

te ketvirtadienių vakarais.
Norintieji klasėse dalyvauti, 

turi užsiregistruoti, paskambi
nant tel. 523-5523.

T. Petraičio premijų 
fondui $5,000

A.a. dailininkas Teofilis Pet
raitis mirė 1978 metų gruodžio 
18 dieną. Palaidotas Chicagoje 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė- Jono Dovydėno meniškas nuo
šė. Buvo akvarelistas.

Velionis Petraitis testamentu 
paskyrė $5,000 Čiurlionio Gale-] 
rijos, Ine., Premijų fondui. Jo I 
valią išpildė našlė Viktorija: 
Petraitienė.

more pain reliever than any

už radi-

Pinigai yra deponuoti banke 
Čiurlionio Galerijos, Ine., Premi
jų fonde.

Velionis Teofilis Petraitis do
kumentu nurodė, kad jo premi
jos būtų skiriamos tik už akva
relės ir grafikos rimtus darbus. 
Bet kartu nurodė, kad premija 
neturėtų būti skiriama 
kalius “izmus”.

Pridėjus mirusios
Šileikienės anksčiau 
$5,000 premijų fondą. Čiurlionio 
galerijos bendras premijų fon
das ‘turi jau daugiau kaip 
$10,000.

Paulinos Šileikienės premijų 
fondas neapriboja kūrinio tech
nikos.

MIRĖ IR PALAIDOTA VALE- , 
RIJA KREUCHUNIENĖ

šių metų Pepos mėn. 20 dieną 
Detroite, sulaukusi gilios senat
vės — 92 metų, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu Valerija Kriščiūnaitė- 
Kreuchunienė. Buvo palaidota 
Lietuvių Tautinėse kapinėse 
Chicagoje. Buvo gimusi 1886 m. 
gruodžio 9 d. Marijampolėje. 
V. Kreuchunienė į Ameriką at
važiavo labai jauna, aplankyti 
savo tetos, motinos sesers, kuri 
jau seniai čia gyveno. Amerika 
jai patiko, tai kiek paviešėjusi 
grįžo Lietuvon ir čia pagyvenu
si metus laiko, apsisprendė vi
sam laikui vykti Amerikon.

Valerija Kreuchunienė buvo 
labai energinga, plačių pažiūrų 
ir labai geros, jautrios širdies 

• asmenybė. Ji buvo pasirengusi 
kiekvienam padėti. Savo laiku 
labai daug dirbo šalpos darbuo
se. Stambias pinigų sumas yra 
aukojusi Lietuvos atstatymo 
darbams, vėliau Altai, Balfui ir 
kitoms organizacijoms. Pati iš 

1 savo lėšų sudarinėdavo maisto 
paketus ir siųsdavo juos ne tik 
savo giminėms, bet ir visai ne- 
pažįstamiems, reikalingiems pa
galbos lietuviams Vokietijoje. Iš 
Vokietijos . atsikvietė aštuonias 
dipukų šeimas, sudarydama 
jiems buto ir darbo garantijas. 
Vienam savo giminaičiui, jam 
dar gyvenant Vokietijoje, nu
pirko namus, kad atvažiavęs 
Amerikon turėtų kur gyventi. 
Valerija niekad neatsisakydavo, 
bet visada mielai šutikdavo pa
dėti naujiems ateiviams, suras-

■ ti darbus ir būti jiems vertėja.
Ji turėjo netoli nuo Detroito

Paulinos
įsteigtą

Jono Dovydėno 
toto paroda

Museum of Contemporary 
Art, 237 E. Ontario St., Chica- 
goje, vyksta Jono Dovydėno fo
to nuotraukų paroda. Išstatyta 
118 darbų. Paroda tęsis iki rug
sėjo 30 dienos.

Chicago Sunday Tribune me
no kritikas Alan G. Artner sek
madienio, rugs. 9 d., laidoje il
game straipsnyje plačiai aprašo 

traukas. Jis sako, kad nuotrau
kos pavaizduoja natūralųjį lie
tuvių bei kitų etninių grupių 
gyvenimą ir aplinką. Jis sako: 
“Jonas Dovydėnas yra vienas 
iš tų, kurie turi ką pasakyti, ir 
pasako su dideliu grožiu. Dovy
dėnas, 43 metų amžiaus (rašyto
jo Liūdo Dovydėno sūnus), gy
vena Chicagoje nuo 1960 metų. 
Jo parodos stiprumas turi dar 
ir žmogiškąjį toną”. Toliau Art- 
ner pabrėžia: “Dovydėno foto 
meno didžioji vertė yra ta, kad 
jam svarbiau tema, bet ne sti
liai, yra svarbiausiu jo užda
viniu”.

Beigdamas straipsnį, Artner 
priduria, kad lietuvių namai

Detroito naujienos
prie ežero vasarnamį, kur lietu- 
viškoms organizacijoms veltui 
leido turėti piknikus. Ten seni 
ir nauji ateiviai turėdavo pro
gos gražioje gamtoje po sunkių 
darbų susitikti ir atsigaivinti.

Valerijos Kreuchunienės vie
nintelis sūnus Algirdas Kreu- 
chunas apgynė disertaciją iš Or
ganinės chemijos ir gavo dak
taro laipsni Massachusetts In
stitute of Technology.

Valerijos vyras Stasys Kreu- 
chunas. seniai miręs, buvo ainis 
Petro Kriaučiūno, žinomo ano 
šimtmečio didelio lietuvių pat
rioto, veikėjo. Stasio Kreuchuno 
pusbrolis prelatas Stasys Kriau
čiūnas buvo steigėjas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių Chicago- 
je, o dar kitas pusbrolis Kriau
čiūnas įsteigė Lietuvių Tautines 
kapines, irgi Chicagoje.

Liko nuliūdę sūnus dr. Algir
das Kreuchunas, sesers vaikai 
čia Amerikoje agr. Andrius 
Bliūdžius ir Aldona Bliūdžiūtė 
Ruokienė su šeimomis, Lietuvo
je Liudas Bliūdžius ir Danutė 
Domarkienė su šeimomis.

’ -• Tegul Aukščiausias atlygina 
Valerijai už tai, ko ji tikrai už
sitarnavo.

Juozas V. Ruokis

švarūs, vaikai sveiki. Pravartu 
lietuviams pamatyti Jono Dovy
dėno parodą.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

SIDABRINĖ ŠAULIŠKOS
VEIKLOS SUKAKTIS

VI. Pūtvio šaulių kuopa To
ronte švenčia 25 metų šauliškos 
veiklos sutartį. Kuopa buvo 
įkurta 1954 m. liepos mėnesį. Šį
met rugsėjo mėn. 29 dieną Lie
tuvių Namuose rengiamas iškil
mingas minėjimas, kuriame da
lyvaus Lietuvos gen. konsulas 
Kanadai dr. J. žmuidzinas. Si
mas Kudirka. LšST garbės pir
mininkas prof. Vaidevutis Man- 
tautas. latvių ir estų karinių or-, 
ganizacijų atstovai. Į sukaktu
vinį minėjimą yra pakviesti visi 
šaulių sąjungos daliniai JAV ir 
Kanadoje.

VI. Pūtvio šaulių kuopa buvo 
pirmoji įsteigta tremtyje ir sa
vo veiklos paminėjimui bei 
įprasminimui yra paruošusi Ro
mo Kalantos bareljefą, kuris 
bus laikomas LN Gedimino me
nėje. Jis bus atidengtas minėji
mo metu.

Minėjimas LN bus pradėtas 
iškilmingiu aktu, kuriame daly
viai bus supažindinti su kuopos 
veikla ir darbais. Antroji dalis 
— banketas ir meninė progra
ma, kurią atliks “Gintaro-’ an
samblio dainininkės, vadovauja
mos Giedrės Paulionienės. Visi 
lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti ir savo atsilankymu pa
gerbti šią svarbią šauliškos 
veiklos sukaktį.

Rugsėjo mėn. 30 d., sekmadie
nį, 11 valandą ryto Lietuvos 
Kankinių šventovėje bus laiko
mos pamaldos už žuvusius ir 
mirusius šaulius. Pamaldose da
lyvaus svečiai ir šaulių daliniai 
su savo vėliavomis.

VI. Pūtvio Šauliu kuopos 
valdyba

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

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

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

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

Tel. 476-2206

Svarstys atskirus Pales
tinos klausimus

JERUZALE. Izraelis. — Spe
cialus JAV pasiuntinys T. Ry
tų klausimams Robert Strauss 
pas’ūlė Izraelio pol.tikams su
daryti mažas specialistų grupes 
Palestinos klausimui nagrinėti. 
Visi. įskaitant ir premjerą Be
gin. sutinka, kad reikia spręsti 
Palestinos klausimą, bet nesusi
taria. ka p prie jo prieiti. Jeigu 
teks spręsti visas Palestinos 
problemas, tai sprendimo nie
kas nepasieks, nes bus labai 
daug palestiniečių priešų. Di
džiausiais priešais skaitomi Ara
fato valdomi teroristai, valdą 
dideles aukso sumas, išimtas iš 
Beiruto bankų seifų. Palestinie
čiai piestu stojasi, kai kas pa
siūlo nustatyti, kiek aukso Ara
fatas išnešė iš Beiruto bankų.

Ambasadorius Strauss siūlo 
sudaryti kelias mažas komisi
jas skirtingiems palestiniečių 
klausimams spręsti. Atrodo, kad 
šis pasiūlymas bus priimtas.

— Prokuratūra nustatė, kad 
mirusio garsaus dainininko El
vis Presley gydytojas paskuti
niais dainininko gyvenimo mė
nesiais išrašė labai daug ir labai 
stiprių vaistų, net ir narkotikų. 
Praėjus jau virš 2 metų nuo E. 
Presley mirties, bus pravestas 
nuodugnus neaiškių aplinkybių 
tyrinėjimas.

Taksi važiavimo kainos
Chicagos Miesto Taryba pa

skelbė nutarimą prie kiekvienos 
sąskaitos už taksi važiavimą 
pridėti 25 centus. Už tokį po
tvarkį pasisakė 40 aldermanų, 
prieš — tik 5. Tas 25 centais 
važmos pakėlimas galios per 60 
dienų, pradedant nuo šio pir
madienio.

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ........................  $5.00

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. PikintHkrj Ir intvmto nuotyki:

tttniynul. p*lntl Ii gyvenimo. Lengvai rttllua. gyva kaina, gražiai li]*latr 
150 pat Kaina S2JO.

Dr. JtMtaa B. X»nčlu», HISTORY OF LITHUANIA. Lletavo* Iftortto 
antranka nno pat aenyjy amfiy Dd pokario wety. Vidutinio formato 147 
-«L, kainuoja tJ.OO.

Dr. Jv«em B. KwruHut, VYTAUTAS THE GREAT. Trtorima! DIJK Vy 
■auto bruožai, paliečiant to talko Lieturaa vabrtynea ir io* kaimynu 'i-torl1> 
111 tmI Kain* 13.00 Kietai* virleliali $4 00

Dauguma Hu knygų yr* tinkamo* dovanot įvairiom!* 
tltaa knygą* galima įsigyti •trilaukiui* 1 Naujiena* arba 
Mnlgine perlaida

17SE R*lrtW Rtr*M m

progom!*. J** b 
čeki t’

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

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

Minkšti viršeliai ____ $10.00

3. ATAmbrosės CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________  $15.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ..................... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

• ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO^ 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI. 238 p«l., liečiančiu*

metą Jvyklui. Jablonaklc ir Totoraičio iaunai diena* tr ra*d 
ropini**._______________ ____________________________

<>. A. J. Ovtwn — DANTYS, jp prlrflEra. rreiltata ir eroti*
Kietais rtrMllala. Pietoj* $4.00 dabar tilt _ . ____
XI nkits t> <rieLUl* tik ______________________ ___

Dr. A. J. — AUKtTA KULTŪRA — tIAURO* tMONE*
KMiooM P* Rurop* Dabar tik ___ .

pat a-Waaky+l leažtp, aHJurrtv. t»k| arba arAarL

KX.W

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

Čekį reikia išrašyti:

____$10.00

NAUJIENOS
17.n S*. HALSTED ST- CHICAGO. ILL M68E

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

Pridėti doler| palto illaidoma.
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Nvo 0ru«džio bIiirm i 

OiMirašžio
Chdcigoja ir priemiMČiuoae: 

metam* _:_________
puaei metu ____________
trima mėnesiams  
vienam mėnesiui 

£itoM JAV vletoM:

$18.00
310.00
3 3.30

138 J*

Subscription ftatoo:

la Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
xix months, $10.00 per 3 months. In 
other USA lacalitiea $30.00 per year, 
$18.00 per six months. $0.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

N&ojienoc eina kasdien, IšaiirUnt 
sekmadieniui. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1738 So. Halkted St, Chicago, 
HL 80808. Telat 431-8100.

puei 0MtQ ----- ;____ _
trimj mėDCfilanis __
vimam menesiei ____

___  $18.00
___  $ 9.00
___  $ $.00

Kanadoje!
metams .......... ..
pusei metu _______ _
vienam mėneaiui ____

----- 133.00
___  $18.00
___  1 U50

Užaieniucm:
metama ____________
pusei metu __________
vienam mėneMui ____

___  $34.00
___  $18.00
___  $ 4.00

Ordariu kart* a aiiikj bv

NAUJIENŲ raitinė atdara kaadien, išakytus aekmadienius, sua 
0 vai. ryto iki 3 vai vakaro, ieštadieniais — iki 13 vtL

Dėl Alto ir Bendruomenės delegacijų 
Baltuosiuose Rūmuose

. ĄLTū ir JAV Krašto Valdybos atstovų sudarytos 
sutarties Penktas punktas numato bendras ALTo ir LB 
delegacijas Į Baltuosius Rūmus — tai pas JAV prezi
dentą,- viceprezidentą ir valstybės sekretorių, bet 
punktas ALTo nepatvirtintas mano nuomone,

šis
pa-

savo 
dau-

Mat, ALTas ir Bendruomenė labai skiriasi 
pažiūromis-i-Amerikos .politiką. ALTas reiškia 
giau pagarbos ir meilės šiam kraštui ir jo politikai, gi 
Bendruomenė yra vis opozicionierė. Tą pareiškia kart- 
kartėmis ir Bendruomenės visuomeninių reikalų Tary
bos pirmininkė p. Zerr, lankydamasi Amerikos lietuvių 
kolonijose; tą ji pareiškė neseniai ir Chicagoje savo 
viešoje paskaitoje. ,

Kol tas pažiūrų skirtingumas į Amerikos politiką 
bus, tol bendrų delegacijų pas prezidentą ar kitus Bal
tųjų Rūmų didžiuosius bus neįmanomas.

Kai dėl mūsų Bendruomenės “opozicionieriavimo”, 
tai man atrodo, kad jis mums nenaudingas, nes jis 
atstumia nuo Amerikos valdžios vykdytojų, ir mes 
tenkame Amerikos valdžios sferose sau draugų.

Vietoje rodę Amerikai savo nepasitenkinimą, 
ketų mums savo gyvenamajam kraštui, Amerikai,
dytį daugiau meilės ir valdantiesiems Pagarbos. Reikė
tų ALTo ir Bendruomenės pažiūrą į Ameriką suvieno- 
dyti teisingais pagrindais. Tada ir tos Lietuvių ALTo 
ir JAV LB delegacijos galėtų būti bendros.

Apskritai, mes, gyvendami Amerikoje, turėtume 
rodyti daugiau Amerikai dėkingumo už tai, ką ji mūsų 
tautai istorijos bėgyje gero padarė ir ką jai da
bar daro'.

Pirmiausia, turime įvertinti. Amerikos demokrati
nę santvarką ir suteiktą čia mums didelę laisvę, kuria 
mes, naudodamiesi ir kultūrine laisve, turime gausybę sa
vo lietuviškų organizacijų, draugijų, klubų, kultūrinių 
Įstaigų, daug lietuviškų parapijų su jų bažnyčiomis, 
kur galime garbinti Dievą savo lietuviška kalba. Tupi-

mus
ne-

rei-
ro-

me ir gausią lietuvišką spaudą. Reikia tiktai mokėti- 
I tuo visu naudotis. Bet mes tuo, deja, dažnai nemokame 
ar nenorime pasinaudoti, ypač mūsų jaunoji karta, 
pvz., išbėgdama iš lietuviškų kolonijų, įsijungdama į 
amerikoniškas parapijas, nedalyvaudama mūsų tautos 
švenčių minėjimuose, skirdamosi nuo senosios kartos 
lietuvių kartos, su kuriais galėtų gyventi daugiau lie- 
tuvišokje dvasioje. Mums leidžiama Amerikoje ir pųji- 
tinė veikla, bet mes ir ta laisve nepasinaudojame. Mūsų 
politinės organizacijos merdi, mažėja savo narių skai
čiumi; daugelis jų jau, iš tikrųjų peveik mirusios, ką 
gal ir teisingai kai kuri mūsų spauda Pastebi, kelia tą 
liūdną padėtį aikštėn, bet tik dėl -to, kad jos būtų visai 
panaikintos, pvž., su VLIKu, o dabar jau net su ALTu, 
taigi su šiais svarbiausiais Lietuvos laisvinimo veiks
niais, nes gi VLIKas yra Lietuvos (valstybinės) tautos 
teisinė atstovybė, o ALTas Amerikos lietuvių atstovy
bė. Ir dabar, va, kaikas susigalvoja, kad šios mūsų mer
dinčios organizacijos su veiksniais, kuriuos jos sudaro, 
būtų išardytos arba įjungtos į Lietuvių Bendruomenę, 
kad Bendruomenė jas, humorįstiškai tariant, “suval
gytų”, kad jų “likučiai” būtų jos skilvyje suvirškinti ir 
ištirptų josios kūne, neliekant jų nei ženklo.. Kas bus 
tada, kai iš tokios gausybės mūsų organizacijų, draugi
jų ir kitaip vadinamųjų organizacinių vienetų beliks 
tiktai viena Lietuvių Bendruomenė, kuri po metų kitų 
irgi išnyks, neliks jos nei ženklo mūsų Amerikoje, kur 
mes šiandien dar turime dabar tokią gražią ir dar pa
lyginti gausią lietuvišką šeimą? Ypač saugokime ko-: 
lektyvinius Lietuvos laisvinimo veiksnius — VLIKą ir 
ALTą,kurių vienas kalba ir veikia,kaip sakiau visos mūsų 
valstybinės bendruomenės, Lietuvos (ne lietuvių, o L i e- 
tuvos, kaip pasakyta mūsų valstybės konstitucijose)/ 
vardu, o antras — Amerikos lietuvių. Kai šie Lietuvos 
laisvinimo veiksniai dėl mūsų kaltės išnyks, tai, atmin
kite, ir Amerika su tik viena iš visų mūsų organizacijų 
pasilikusia Lietuvių Bendruomene nesiskaitys, o ir pa
čią Lietuvos valstybę pripažins okupantams Sovietams. 
Ir kas tada bus dėl to kaltas? Mes patys, ne Amerika, 
kurią dabar dėl visokių savo priekabių ją ir jos valdžiąt 
kaltiname.

Nepykite, brangieji, JAV LB vadai ir veikėjai, kad 
aš šiame laisvės krašte, Amerikoje, gyvendamas ir jos 
laisvėmis naudodamasis, sunkiose- man sąlygose, dau
giau kaip 1,000 publicistinių straipsnių visoje' mūsų 
laikraštinėje Amerikos ir Kanados spaudoje, parašiau, r vybes

r tautą”. ,
į Šiu’6. užbaigimu autorius no- 
I rėjo įprasminti savo romano

, ... , . „ . ..,-J . v (“Įkaite Vilniaus akthenys” pa
kelti, man telefonu skambinte, mane ir si laisvojo žodžio ^ Reformacija afėjo1 Liėfu- 
bei visų lietuvių laikraščio redaktorių įžeidinėjatė, visaip -yoh dvasiniai, naikinančia ugni- 
man grasindami. Tikiu, kad Jūs, tą savo bepr'ašmišką mi, o reformatai fizine ugnimi 
akciją sustabdysite, žinokite, kad manęs Užpykinsite! sudeginę Vifiiių, bet io_._Poze' 
ir neišgąsdinsite, tik savo gyvenimą sutrumpinsite,- nes įmiUose lsllkoJSf!? 
pykstanti Širdis sugraužia tik- Pati save”.- _ .feūS if kitų jėzuitų stkil.

P. Stravinskas katalikybę Lietuvoje’, sufeik- 
-------------- z— ■. --- --- —---------- , --r—- (įaftia lietuvių’ tautai dangišką

• palaimą ir tautos, gyvybę.. 
Į KRITIKA- IR IŠVADOS

I V. Bielirts’kis, žymūs’ rašų Ktė- 
!'■ latūros krifikėš,- gyVėiięs 
f. amžiaus pradžioje,- mėūO 
1 kūrinį šū mokslo1 veikafe. Kaip 
' foėfifnin'kžtš,- taip ir mok-sliffe-’ 

kas siekia afskleistf ar išaiškinti

stangomis išleista Brastos Bibli-

Baudžiavos laikai Lietuvoje v 
iki 1863 metų sukilimo

(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

(Tąsa)
1863 METŲ SUKILIMUI RUOŠIANTIS
Atsistojęs nusiėmiau kepurę ir atsakiau:
»— Per amžių amžius.
Jis, apsižvalgęs dirbtuvėje, koja spyrė nau

jas baigti dirbti roges.
JDabar atsistojęs prieš mane tarė:
— Man iš stuomenis patinki. Ryt ryte ateik 

į dvarą, apsirengęs trumpais kailiniukais, užsi
mauk šiltas vilnones kelnes ir apsiauk su vilno
niais autais virvelinėmis čuikomis Įnaginės), 
kad reikale neslidinėtum sniege. Dvare gausf Ve7 
žiko kailinius baronus, veltinius. Važiuosiu į 
Ukmergę. Tokiai ilgai kelionei noriu pasiimti 
jauną ir vikrų vaikiną. O dabar gali eiti namo.

Trumpus mano kailinukus pagyrė, tik liepė 
nusiimti juostą. Davė kietą, odinį diržą su sagti- 
nti. Atnešė smailų ir aštrų peilį - durklą odinėse 
ruakŠt”'O. Pasiteiravęs, kuria ranka kaire ar de- 
širte laisviau valdau, jis peilio makštis atslogė 
ant diržo iš kr?rėš pusės ir čia pat įdėjęs į jas 
pęflį, liepė dešine ranka vikriai čiupti ir reikale

Mažvydo katechizmas ir kitos 
lietuviškos protestantų knygos.

Galima butų atleisti jėzui
tams už protestantiškos propa
gandinės literatūros' deginimą, 
kurioje buvo pasityčiota iš ka
talikiškų religinių apeigų, bet 
sudeginę Bibliją įvykdė neat
leistiną ir nedovanotiną- nusi
kaltimą.

Jėzuitų moralinė perfidija 
tuomi nepasibaigė;- Dešlmtme^ 
čiui praslinkus, 1591 m. jėzuitų 
įsiundinta fanatikų minia sude
gino reformatų religinę ir moks-- 
lo centrą Vilniuje. Drauge su 
maldos namais buvo sudeginta 
aukštoji mokykla, biblioteka ir 
archyvai.

Antrasis jėzuitų sudeginimas 
reformatų centro buvo pakarto
tas 1611 m., kuris atatinka ro
mane aprašomajam laikotar
piui. Po trečiojo sudeginimo 
1640 m. Lietuvos Tribunolo nu
tarimu buvo uždrausta reforma
tams atsistatyti Vilniaus mies
to ribose, ir turėjo atsistatyti 
savo kapinėse, esamose už mies
to mūrų sienos.. Bet ir čia atsi
kūrusius reformatus 1682 m. pa
siekė žiauri fanatizmo ranka, 
šiuo sykiu nepasitenkinta vien 
oastatų sudeginimu, bet buvo 
atkasami lavonai išniekinimui.

Jėzuitų teroras neaplankė ki
tų religijų centrų. Tame pačia
me laikotarpyje buvo sudegintą, 

; du kartus žydų sinagoga ir su
naikinta Šv. Dvasios vienuolyne 
ik-urta stačiatikių seminarija.

(Bus dauff'>ul

tai būti religinė, filosofinė, isto
rinė, psichologinė ar bet kuri 
gyvėnimo tiesa. Pvz., moksli
ninkas, pasiremdamas surink
tais faktais ir tyrimais, įrodo 
girtuokliavimo, kenksmingumą 
žmogaus sveikatai. Tą pačią tie
są męnininkas įrodo valždingu- 
mo priemonėmis, atskleisdamas 
literatūriniame kūrinyje dar fr 
psichologines girtuokliavimo pa
sekmes, kurių neįstengia pa
gauti sausi mokslininkų Įrodo
mieji daviniai.

Jei mokslininkas ar meninin
kas nesugeba pagauti ir at
skleisti tiesos; tai jo kūrinys yra 
mažavertis, ir anksčiau ar vė 
liau bus nurungtas rimčiau pa
rašyto ta pačia tema veikalo-.

Dar kitaip tenka vertinti to
kius veikalus, kuriuose sąmo
ningai klastojama tiesa, tikslu 
parūpinti ideologinės ar.religi
nės kovos- ginklą.- Tos- rūšies kū
ryba, gaminama neva mokslinio 
ar meninio ■ veikalo pavidale, 
nors kartais parašoma talentin
gos plunksnos, mūšų amžiuje 
yra vadinama propagandine li
teratūra.

Propagandinė literatūra, kaip 
žinome, žydi ir klesti tarybinė
je Lietuvoje, bet jos apstu ir 
išeivijoje, kur gaminama pana
šaus' tipor rašliava. Panašios rū
šies literatūra- prasidėjo Lietu
voje su jėzuitų atvykimu Vil
niun ir Akademijos įteigimu. 
Iš čia, įvairiomis kalbomis, dau
giausia lot-yn-ų, pasipylė srautas 
propagandinės literatūros, nu
kreiptos prieš visas nekatalikiš
kas religijas, daugumoje prieš 
protestantus. Tautinio atgimimo 
laikotarpyje iškilo1 pasaulietines 

. srovės, kurios vesdamos kovą 
tarpusavyje irgi gamino neina- 

i žus kiekius- propagandinės fite- 
• ratūros.
>■ KfaTikausko rdmanė,-Vaizduo
jant jėžūitūš kaip kilniausiuš 
krikščionybės it lietuvybės 
apaštalus, visai nutylėta^ kad 

1 jau 1581-m.,- taigi- tik diem me
tams praslinkus- nuo Akademi-

neva Kalvino mokslo įkvėpti.
Dar vienas kitas būdingas ro

manui bruožas. Jaknavičius jau
nystėje nedrįso dėl savo širdies 
gerumo medžioti miško žvėre
lių, o išėjęs Vilniun apsispren
dė "gyventi teisingai, tarnauti 
Dievui ir padėti prislėgtiems”. 
Dar didesniu kilnumu ir šven
tumu buvo apvainikuotas Sir
vydas, "jame nėr nė trupučio 
veidmainystės”, tvirtina auto
rius.

Tuo tarpu kung. Jonušą Rad
vilą dažnai pravardžiuoja — 
kuiliu, buliu, piktu šėtonu”. Jis 
esąs “už lapę gudresnis, už vil
ką piktesnis- už ungurį slides
nis”. Kunigaikštis savo išvaizda 
atrodė: "agurko nosis, apuoko 
akys, šeriniai ūsai, storaspran- 
dis...”

Neverta čia minėti, kad išli
kusiame Jonušo Radvilos, port
rete nerasime nutapytų- kuni
gaikščio bruožų, bet autorius 
siekė įdiegti neapykantą, pagie
žą ir panieką reformatams, jų 
vadams, kaip’ buvo- ’daroma nuo 
pat • pirmųjų jėzuitų atvykimo 
dienu1 Vilnium ’ *

Gaisro metu Sirvydas pasislė
pė Vilniaus požemiuose, kame: 
tamsumos apgaubtas savo vizi
jose klaidžiojo po antikinį pa
saulį iki išgirsta Daukšos ragi
nimą parašyti. “Punktus saky- 

; mu”, kurie "gelbės sielas ir gy- 
, stiprins lietuvį, ■ gins

t

i

J v* z i ir jums taipgi karčios, tiesos, bet labai gera valia,. ge-{, 
rais tikslais pasakiau .ir dabar pasakau, už ką Jūs ma
nęs nekenčiate, grasinate man net ir bylas JAV teisme

mi, o reformatai fizine ugnimi

minose išliko' gyvybinga jėzuitų

VIKTORAS KAROSAS

“ĮKAITE VILNIAUS AKMENYS
(KOMENTARAI)'

(Tęsinys)

Tokiais išgalvotais prasimany- i rhis sūrtJėfė kaltę ttžf Vilniaus 
mais ir piktais šmeižtais auto-1 gaisrą refbrtnataihk,. ries tai darę

’ ragino nesvyruojant jį naudoti. PeiHo kaulines 
kriaunos tiko mano rankai. Aš užsimiršęs sū pei
liu išdavinėjau tokias išdaigas, lyg lauke prie 
savo gyvulių dvylikmetiš paauglys. Tas P. Ta
deušui patiko. Jis paplojo mane per petį ir pasa
kė, kad diržą ir peilį man dovonojąs.

Pirmą kartą vežiko pareigose. Gavau dide
lius ilgus juoda vilnone medžiaga aptrauktus 
'‘baronus”. Anot kojų kieti veltiniai ne taip sun- 

— kiai užsimovė. O kai užsimaukšlinau ant galvos 
juodą baroninę kepurę, tai savęs nebeatpažinau. 
Važys su diseliu porai arklių. Arkliai gerai įšer
ti. Priėjęs prie arklių, aš juos paglosčiau, pa
kalbinau. Jie į mane žiūrėjo draugiškai ir net 
galvas pasukę stebėjo, kaip aš vežiko vietą už
imu. Botagas buvo įbestas savo vieton. Senukas 
vežikas mane peržegnojo kelionei ir davė patari
mus, kaip arklius šerti, girdyti.

— Vaikeli, arklius tu draugiškai 
Šiaip jie svetimus žmones nelabai 
sutinka.

Pagaliau vežimą privažiavau prie

nuteikei, 
maloniai

paradinių 
durų. Senų ponų meškenomis apsireiigę išėjo Ta
deušas. Jis vikriai įsėdo Į vežimą, o senis vežikas 
apklojo jo kojas irgi mečkenomis.

Važio pavažos pradžioje giliai klimpo puria
me sniege ir arkliai sunkiai traukė banguojantį 
važį‘ išvažiavus į vieškelį, arkliai po kojomis pa

cios aikštėje buvo’ sukurtas Ku

smerktoms knygoms sudeginti.
Į laužą buvo metama ktmg. M.

tai darę kurią riorO gyvenimo tiė^. Gaffi- Radvilos Juodojo' lėšomis ir pa-

jutę kietą įvažinėtą kelią, linksmai ristelė sutar
tinai bėga.

Ūžvažiavome Videtiiškių dvaran poilsid. Pa
vakary išvažiavome iš dvaro kitais arkliais, o sa
vuosius palikome poilsiauti. Vežiman įsėdodar 
du nauji keleiviai.-Išvažiavus į vieškelį, mus pra
dėjo gaubti vakaras. Sniegas mėlynavo. Iš ūžu- 
miško išsirito raudonas, kaip saulėlydyje saulė, 
mėnulis. •*

—* Ar mes čia nePaklysime, — pasiteiravo p. 
Tadeušas. —

Aš tylėjau. Sėdys greta jo jaunas vyras nž- 
vikrino, kad jam vietos gerai žinomos, mėnesie
na ir užmiško mes įvažiuosią į tikrą Taujėnų

— Juk šiandien i kaukių balių į Taujėnus 
suvažiuos visos bajorijos žiedas—jaunimas. Mat, 
kunigaikštis Radvilas turi savo orkestrą, chorą 
t, žinoma kunigaikštiškus palocius. ———

Ponai, įsivilkę į meškėnas ir užsimaukšlinę 
žieminėmis kepurėmis, veikiami monotoniško, 
ritmingo rogių supimo ir skambalėlių migdomi) 
mūduriavo.

Aš savo sėdynėje apie kažką svajojau, šal
tas vėjas visgi susirasdavo ..plyšius > ir t pro » ten 
skverbdavost

Tik staiga už Lyduokių priešais mus šmurkš
telėjo ketvertu arklių be skambučių pilnas Žmo
nių vežimas. Iš jų tarpo kažkas skardžiai sutrėkė

Nenori registruoti
JAV jaunimo <

WASHINGTON; D.C- At
stovų rūmai trečiadienį atmetė 
įstatymo projektą, ku'ris leistų 
suregistruoti 18 me'tų amžiaus 
jaunimą, karo tarnybai. Dabar
tiniu metu JAV karo jėgose tar
nauja tiktai- savanoriai. Gėnera- 

, liniš štabas mano, kad savano
rių neužtektų, jeigu kiltų koks 
rimtesnis tarptautinis konflik- 

. tas. Nereikalaujama, kad' jauni
mas jau būtų šaukiamas karo 
tarnybon, bet norima, kadr visi 

. jauni ir sveiki jaunuoliai būtų 
suregistruoti.

Atstovų dauguma, rienofėda-
■ ma prarasti balsų ateinančių 
’ metų rinkimuose', atmetė Įstaty- 
• iho projektą, liepiantį surėgišt-
■ ruoti visus 18- metų sulaukusius 
' jaunuolius. Už- registraciją pa- 
rsisakė' 165? atstovai,- o prieš re
gistraciją pasisakė Ž52. Visi pri- 
pažįsta, kad artėjamieji rinki-

; mai privertė kon'gresmanų dau
gumą šitaip balsuoti.-

pelė Ja.- Snūduriavę ponai- krūptelėja.- Vaiduokli
škos rogės dingė artimoje cfeūboje Žemaitkiemio 
gyvenvietės kryptirrli. Fonai prasiskleidė meškė
nas, pakėlė apšerkšnijusias kepures ir pas juos, 
k-aip ir pa® mane miegas liko užmirštyje.- Aš sūk 
laikiau arklius. Jie atsistoję rogėse klausėsi.

Kaš atsitiko? Kas atsitiko? — jie tei
ravosi. •

Arkliai stovėdami vieškelyje, neramiai kar
pė ausimis. Š'hfrpūs žmogaus pelėdiškas riksmas 
pasigirdą kitame kelyje.- Aš persižengnojau ir 
peržegnojau arklius. Mat,, bijojau, kad jie pasi- 
baibę, nepradėtų mūs. nešti kalvota lyguma. Pe
lėdiškas šiurpus riksmas dar kartą nubangavo 
kalvomis ir dingo miško glūdumoje. Pagaliau 
Tadeušas tarė.

>— Pelėdos — žmogaus riksmas, tai kazokų 
ar žandarų- būrių siautėjimų sutartas persepėji- 
-mo ženklas^ Aš maniau^ kad kunigaikščio palo- 
ciai apsupti kazokų ar policijos. Ponai, gal pa
suksime į.š’eštrolių dvarą.?

Pasukau arklius atgal. Akrliai jausdami po 
kojomis kietą kelią, o gal svajodami apie savo 
šiltas arklides, smagiai bėgo klausydamiesi mo- 

■notdlliŠkos' Rambumų dainos,
A M&ulis is aukštybių’ bėrė ant sniego galy
bes melsvų žiežirbų, Arkliai apšarmojo, kaip že
mi pakelės ktumai.

(Bus daugiau)'
*'< ~ Nhwręw$. ČKlCAOd t, ILL. Saturday. September 15, 1979
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_ STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 6<Hh STREET REpuMc 7-1213 I
2314 WEST 2.3rd PLACE M672 I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HįlL, W. 974-4410 į

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTEIl STREET Td, YArds 7-1911 j

AKUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Building) TaL LU 5 6U6 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsilįe^ia, skambinti 374-8004

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

OR. PAUL V, DARGIS 
GYĮJYYOJAS IK CHIRURGAS 

W«**chcst«r Community klinikos 
Madlc’tao* direktoriuj 

x93S S. Manhoim Rdv Westch*star( IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tul.jį $62-2727 arba 562-2728

TEI----- v BE 3-5393

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

W IWrd Str^t 
Valandos pasai susitarimą.

QR. FRANK I’LECKAS
ORTOMĘTRISTAS

Rugpiūčio 25 dieną Bradforde 
mirė mokyt. Viktoras Ignaitis.' 
Velionis buvo gimęs 1903 metais 
Keturvalakių vis., Vilkaviškio 
aps. Ilgą laiką mokytojavo Gi
žuose, kur buvo pradžios mo
kyklos vedėju. Po Antrojo pa
saulinio karo atvyko į Angliją 
ir aktyviai reiškėsi lietuviškoje 

j ve’kloję. Mokino lietuvių vai- 
į kus, rinko senas knygas ir gar

sino Lietuvos vardą. Buvo DE
LS garbės narys, paskaitininkas 
ir jaunimo auklėtojas. Mėgo 

j spaudą ir parašydavo įdomių 
• straipsnių. Palaidotas rugpiūčio 

31 dieną. 
Lti .■iš.

Rugpiūčio 29 d. Londone stai- 
tr penkt. 2-4 i? 6-8, vaL vak- Sfcjtadir 1 giai mirė Jonas Parulis. Buvo 

: veiklus visuomenininkas, orga
nizatorius, muzikos mylėtojas. 
Jį negailestinga mirtis staigiai 

i pąsįįikp, vos. grįžusį iš ekskur- • • -Y t , •

' W W 71 St. Tel. 737-5M4
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’"-
VaĮ.. W- taNtarimą. Uždaryta treč

DR.LEONAS SEIBUTI 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PRQSTATQS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet.

Ofho tatafc: 774'WO 
Rezidencijos tolof^ M3-5545

i

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B«*dr« praktika, spec. MOTERŲ ilges 
Ofisą* 2452 WEST S^th S*1RGET 
D: ;T*t PR t-1223

OFISO VAL.: pirat. aatrid., trečtai.

niaig 2-A vaL popiet ir kita laiir

(Tęsinys)
Bęį paleistieji jąų neturėjo kur j laiku, vok ečiai sušaudė 10 Vil- 
d ųgtį. šįąį aJRęijai norėjo pa-1 niaus lenkų ir apie 100 išvežė 

' naudoti lietuvius kad tarėjų į koncentracijos stovyklą, pa- 
’ parašais būtų, įsąkyta tuos “len,- i skelbdami, kad tąi padaryta už 
ku^; 'škelti; kad t’.etuvių polki- f' ’ 
n ękąį taį įvykdyk- Lietuviam, i 
ši kteslą būva įš karto aiški. : 
Prįęš ją protestąyo trijų vete-' 
T'anų rųemorandųmas: “Lietu* 
vių tauta su dįdęlįu susijaudini- į 
mu klausosi ž.nių ap e masinius 
Tetuvių ir lenkų ūkininkų iškė
limus iš jų ūkių ir namų. Lie
tuvių tauta negali pritarti to
kiom priemonėm, lygiai kaip 
nepr.taria priemonėm, taiko
mom Lietuvos žydam". — Tarė 
įas J. Petronis, nesutikdamas su 
tariamųjų lenkų kėlimu iš ūkių, 
pasitraukė iš tarėjo pareigų. 
Žemės ūkio valdybai pavyko at
skirais 
ūkių.
— kad 
tuviai.

- pastebėjo —ir lenkų pogrindinė

ątsistačius’os Lietuvos gyveni-
■ mu- Anglijos lietuviai buvo pa
kviesti i Valstybės Radiofoną, 
kur atiiko, visą eilę lietuviškų 
daįpų. Tą pasirodymų valandėlę 
pravedė įr d.r gavo J. Parulis.

Vel’onįs buvo nuvažiavęs į
■ dabartinę Lietuvą. Bet grįžęs
nusiskundė, kąd dabar yrą. dide-J spauda. Tik ji nebuvo paten-

Velionis gimė 1912 m. vasa
rio 26 d. Londone. Baigęs pra- 

v»-; 8—4 S—8. RuHadiemaū 9 i džios mokyklą, mokėsi Londono
63rd SL, CU^agK Kl. M629 | muzikos mokykloje ir baigė 

smuiko klasę. Tarnavo Anglijos 
kariuomenės Royal Army Medi- 

Į cal Corpe. Baigęs tarnybą, visą 
Į laiką vertėsi siuvėjo amatu.

Jaunystėje dalyvavo- Londo
no lietuvių bažnytiniame chore 
:r mėgo vaidybos meną. Daly
vavo Šv. Kazimiero sporto klubo 
futbolo komandoj. Rungtyniavo 
su anglų ir svetimšalių futbolo 
komandomis. Lietuvių koman
da yra laimėjusi kard. Bourne 
taurę ir kitas Įvairias premijas.

Velionies tėveliai buvo kitę iš 
Suvalkijos. Jie i Londoną atvy
ko dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. Tai buvo vienį tų pirmųjų 

s lietuvių, kurie Londone, pastatė 
bažnyčią, steigė organizacijas, 
klubus įr žadino lietuvių tauti
nę- dvąsia. Sęnelįs gerai; mokėjo 
siuvėjo- amatą, tai Londone ąti- 

' , darė drabužių siuvyklą. Po tėvo 
. mirties siuvyklą paveldėjo sū- 
■ pus Jonąs, kuriam jau dabar ra
šau šį mirties nekrologą.

Velionis visą taiką mylėjo Lie
tuvą, nes: tai ląųvo- jo- tėvų gim
toji šalis. Ją pirmąjį kartą ap- 

> i lankė 19^1 metais, ir tęp atosto
gavo tris mėnesius. Galėjo vi-

dažau Speciali pagalba {Ojoms.
(Areif SuoDottt) ir t t

=5X

K. BOBELIS
Pręstątę^inkstų įr Uąpumo

St. Petersburg, Ęla. 33710
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r sekmadieniaia nup 8:30 iki 
ai. ryto.

Vedafa Aldana Daukue
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Proaramof __
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&. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p.
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atvejais auginti eilę 
Pagrindinis
tai Lietuvos piliečiai, lie-
.§įas lietuvių pastangas

lietuvių kri-mmalinės policijos 
vąldųrika Padabos. nužudymą, 
nors nužudytasis buvo gestapo 
vaidininkas” (N- Lietuvą, 1943. 
X.15).

(6) Rusai ir ukrainiečiai prieš 
lietuvius. — Civilfervaltungas 
iš pradžių žiūrėjo į vietinius ru
sus ka’p į bolševikų simpatikus. 
Pamatę, kad lietuviai nesiduo
da lengvai provokuojami prieš 
k:tas tautybes, ėmėsi vietinius 
rusus kurstyti prieš lietuvius. 
Rusam buvo sudarytas tautinis 
komitetas. Jo pirmininku pada
rytas ž nomas avantiūristas ir 
anksčiau bolševikų agentas 
Stavrovskis, kuisis dabar turėjo

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

♦

"Is tikrviy būsiu w tavim". — 2 Mozės 3;1X
Šitie žodžiai suteik^ labai daug paguodos Dievo žmonėms vj&ug ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią noi-s dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjąs, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą. kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

ŠV. RASTO TYRINfTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Felt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Vs ękirtųjpas. ir kiekviename 
žingsnyje jauti, kąd yra priešo 
pavergtas kraštas.

1941 m. sumainė žiedus su M.. 
Kaladauskaite ir sukūrė šeimą. 
Užaugino lietuviškoje dvasioje 
ir išmokslino tris sūnus. Visa _______
Paruliu šeima buvo muzikos ir ] metais, ypačiai į pabaigą, civil- 
dainų mylėtojai. Jie su savo su-’ 
kurta programa dažnai pasiro
dydavo Londone ir kitose lietu- ■ vius Vilniaus krašte, 
vių kolonijose. Tenka pasi
džiaugti, kad Paruliu jau tre
čioji karta jungiasi į lietuvišką 
veiklą. Remia pinigais ir darbu 
lietuvišką bažnyčią ir organiza
cinę ve klą. Teikė nuoširdžią pa- Į kų partizanus, aprūpinti juos 
“amą po Antrojo pasaulinio ką-f ginklais ir amunicija. Partizanai 

o Į Londoną atvykusiems lįe-.
tuviams išeiviams. Velionis bu-, 
vo Sporto ir Socialinio klubo 
globėjas, sekretorius ir kitų or
ganizacijų valdybų aktyvus na
rys..

Laidotuvės buvo suruoštos 
rugsėjo 6 d. Už velionį pasimels
ti prisirinko, pilna bažnyčia žtno- i 
nių. Gedulingas pamaldas atlai
kė kun. S. Matulis ir, sąkyda-. 
rųas pamokslą, velįonięs gyvę^ 
rūmą paryškmo. poęto Maironio lietuviam, policininkam buvo ži- 
sukurtų eilėraščių ištraukomis, nomas Wulffo Įsakymas — ne-

kinta, kam 1‘etuviai 
tavo, kad iškeliamieji 
v'ai. Lenkų spauda 
suprasti, jog tuo metu
tas buvo tas geresnis, kuris ga
lėjo žmones gelbėti.

Ta ibuvo 1942. O jau kitais

Trys Moderniškos Koplyčios
1 Mašinoms Vieta

argumentas būti ne tik vokiečių akis, bet ir • 
ruporas. Tose pareigose jis skel
bė atsišaukimus eiti išvien su 
‘■išvaduotojais’’ vokieč ais, ragi
no savanorius į SS dalinius. Jis 
organ'zavo rusų susirinkimus 
atsk:rose vietose ir centrinį su-' 
važiavimą. Per vietinius susi
rinkimus, kaip rašė lietuvių po
grindžio spauda, vokiečių agen
tų buvo mestas šūkis — stoti 
rusam į policininkus, kad atsi
skaitytų su lietuviais. Per cent
rinį suvažiavimą buvo “prašo
mas” komisariatas “apginti” ru
sus nuo... lietuviškos 
valdos.

(Bus daugiau)

argumen- 
esą lietu- 
nenorėjo 

argumen-

fervaltungas persi orientavo: 
ėmė lenkus kurstyti prieš lietu-

(5) Lenkų rankos prieš lietu
vius. — Lenkų- kurstymu prieš 
lietuvius labiausiai išgarsėjo 
Vilniaus apygardos komisaras 

I Wulff. Jis leido organizuoti len-

buvo organizuojami prieš bolše
vikus partizanus-. Taip oficialiai, 
o faktiškai jįe> veikė prieš, lietu
vius,. terorizavę, įr žudė Vilniaus 

; krašte lietuviu ądmipisisaciją,, 
■ tarnautojus,; mokytojus. Išvari
nėjo, ąr žudė lietuvius ūki-nin-. 
kus, kurįę buvo atkelti iš Suval
kuos. Lįetuv.ų policininkų ir 
savisaugos dalinių suimtieji 
lenkų paętįzapai, Wulffo įsaky
mų,. buvo paleidžiami. Visiem

įam asistavo, kun. A. Gėryba
kuris sakė pamokslą anglų kai-į- Lenkam' kiršinti prieš lietu- 
ba. O kartu su kunigų ątnąšau-?! vįus? vokiečių civilinė administr 
jama Naujojo įstatymo auka,. ■ racija ėmėsi ir provokacijos, 
kilo. į aukštybes. Londono lietų- | leisdama gandus, kad lietuviai 
ylų chore, ir sęli^tę. J^. Čęrųįo gięr. ‘ pv^ keršija lenkam.. Pogrindinė 

(ispąuda informavo: “Paskutiniu

liesti lenkų partizanų.

savi

SUSIRINKIMŲ

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks š.ip>, rugsėjo, 18- 6 vąL
vak* Joanos svetaipęje, 4258 Š. Maple
wood Ave^ Po susirinkimo bus ir vai
šės. A. Bxpkevi|čiys, sekr.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742 i į f .‘

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523’0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLJČIOS.

damos graudingos giesmės--.
Palaidotas Leylonsten.o, k.ata- 

' lįkų. kapinėse. L:ūdnai nuskam
bėjo “Viešpaties, Angelas’’ ir į 
darbštaus veikėjo palaikus pri 1 
glaudė šaltieji kapai.

V. Vytenietis

SKAITYK PATS tR PARACIN

Future Drivers Of America

A

Tomorrows drivers — decide today which cars they’d 
like to drive “in a couple of years” as they enthuse over a 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the. new show as Robert Ik Lund, Chevrolet genera) 
manager and General Motors vice president “Auto shows "•« 
• key Barometer for new model sales in every section of he 
country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
inspect a wide selection of new cars designed to meet every 
driving need.” An estimated 40 million persons will view ths 
life-size counterpart (In various forms) of the Chevrolet aute 
show pictured above.

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
Hours from pain and. burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of* these 
tissues, caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Vienna 'Summertime Salad’

Firm and juicy Vienna Sausage, teamed with a creamy 
macaroni mixture, offers a hearty, sophisticated salad for a 
porch or patio lunch. Border this salad with deviled eggs and 
top it with extrą sausage for added flavor and protein. Since 
handy canned “Viennas” are fully cooked, they're all ready to 
use. Serve “Vienna'd Macaroni Salad" with frosty canned 
juices or a chilled appetizer soup. Add. some chunky cheeses 
with wheat owrye crackers, brownies and iced tea to complete 
this cool refreshing menu.

Vienna’d Macaroni Salad 
cup rpayonmuse 
tablespoons cider 

vinegar 
teaspoons ąalt 
teaspoon Dijon mustard 
teaspoon pepper 
Extra Vienna Sausage 

and Deviled Eggs, 
garnish

1
i

l'A
1

1 package (8^oz.) elbow
macaroui or small 
macaronr sheik

I can (5 oz.) Libby's
Vienna Sausage thinly 
sliced

I cup shopped celery
1 cup chopped ąweet 

pickles
Va cup minced onion
Cook macaroni in salted, boiling water just until tender. 

Draii^ cover with ęold water. Then drain again, thoroughly. 
Combine macaroni with thinly sliced Vienna Sausages, celery, 
sweet pickles, a,nd onion. Blend mayonnaise with cider vinegar, 
Mtli, Dijon mustard- and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 
gently^ ChilL Yįelda 6 to, 8, servings.

Arrangements Spooa Vienna'd Macaroni ^alad onto a large 
serving pl a tį^ gently roundtog the top* Arrange extra Libby’s 
Vienna Sausages over salad. Garnish with a border of deviled 
egg halves, if desired.

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULAMSO 
PATARNAVIMAS

TUR1ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LxlBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Bl. jeL; OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayettt 3-35VJ

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL; YArds 74138 -1UI

” 11 111 J" "" ......... g
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5) Vartok kuo mažiau kavos,

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
o Ap:e 1.5 milijono moterų sunkia mankšta. Lengva mankš- 

moko pradinėse ir aukštesnėse ta yra gerai, 
mokyklose, gi vyrų yra dvigu
bai mažiau — tik 734.000. Ta-j cola gėrimų, nerūkyk arba jį šu
čiau pradžios mokyklų vedėjo-

- mis yra tik 10.800. gi vyrų yra 
49.200.

• Romos imperatorius Au
gustas įsteigė pirmą gaisrininkų 
organizaciją miesto apsaugai 
27 metais prieš Kristaus gimi
mą. Gaisrininkams buvo paves
tos ir policininkų pareigos. 
Amerikoje pirmasis apmokamų 
gaisrininkų departamentas buvo 
įsteigtas 1679 m. Bostono mies
te. 1736 m. Benjaminas Frank
linas įsteigė pirmąją savanorių

- gaisrininkų komandą Filadelfi
joje. Pirmąją benzinu varomą 
gaisrų gesinimo mašiną įisigijo 
1910 metais Lenox, Mass., mies
telis. Mašina dar ir dabar yra 
gerame stovyje.

3 Nors rudenį yra pačios ge
riausios sąlygos miegojimui, ta
čiau daugelį asmenų nenustoja 
kankinusi nemiga. Kolumnistė 
Ann Landers duoda tokiems as
menims 10 patarimų Chicago 
Sun-Times rugsėjo 4 d. laidoje:

1) Eik Į livą ir kelkis tuo pat 
laiku, nežiūrint ar .miegi, ar. ne.

2) Po vakarienės negerk alko
holinių gėrimų.

3) Prieš gulant nevalgyk sun
kiai virškinamu valgiu, 
alkanas, vartok lengvus 
džius.

4) Nesivargink prieš

Jei esi 
užkan-

gulant

mažink.
6) Prieš gulant atpalaiduok 

nervus karšto vandens vonioje.
7) Nemiegok dienos metu, 

nors jautiesi pavargęs.
8) Miegamą kambarį laikyk 

tik miegopmui, o ne darbui ar 
kitiems tikslams.

9) Lovą naudok tik miegoji
mui. o ne valgymui ar žiūrėji
mui į televiziją.

10) Miegamo kambario tem
peratūra turi būti kūnui tinka
ma. Taip pat reikia jį apsaugoti j prie ilgos vielos, kad kalbėda- 
nuo pašalinių šviesų.

> Aroma yra senovės graikų 
kilmės žodis ir reiškia priesko
nius. Archeologai nustatė, kad 
prieskonius pradėjo vartoti 50 
tūkst. metų prieš Kristų.

• Šeimininkėms yra svarbu 1 
pažinti šviežius kiaušinius. švie-Į 
ži yra šiurkštesni ir atrodo kal
kėti, o senesni yra švelnūs ir 
blizga. Vištos Amerikoje sude
da tiek kiaušinių per vienerius, 
metus, kad jais galima būtų pa- daiktams sudėti vartoti įvairių 
daryti šimtą žiedų aplink žemę,

9 vaikus, užlaiko švarą bei 
tvarką 14 kambarių name be 

'tarnaitės ar pašalinės pagalbos 
ir dirba Nuodų kontrolės centre. 
Ji yra laiko išnaudojimo eks
pertė. Savo patyrimą ji suveda 
į 10 skirsneLų:

— Prijunkite telefono rageli

j ma galėtum judėti ir ką nors 
dirbti.

— Surinkite daiktus, priklau
sančius 2-ajam aukštui ir padė
kite juos prie laiptų, kad einant 
galėtumėte paimti ir padėti 
i vieta.C Cr

— Dėvėkite suknia su didelė
mis kišenėmis, kad valant kam
barius galėtumėt į juos įdėti ne-

; vietoj esančius daiktus, o vėliau 
padėti į jų vietą.

— Kojinėms ir kitiems vaikų

spalvų plastikines skryneles su
$ Valant šaldytuvą, svarbu, vai/U vardais ant jų. Vaikai jas 

- “ _ pasiima ir tvarkingai laiko savo
kambariuose.

— Savo rankinukuose-turėkit 
i laiškų popieriaus ir laukimą gy- 
] dytojo kabinete ar kitur išnau- 

® Dr. Ruth Lawrence iš Ro- bokite laiškų rašymui.

kad maistas, esąs ledaunėje, ne
atšiltų. Geriausiai ji suvynioti! 
į storą sluoksnį laikraštinio poj 
pieraius.

chesterio išaugino bei augina

Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai^ gintaro karo
liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

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

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

— Turėkite paruošusi krepšelį 
su kojinėmis, kad galėtumėt 
dirbti kaimynei apsilankius.

— Planuokite visus darbus iš 
^vakaro. Jei trūksta laiko ir nėra 
Į noro, nevalgykite priešpiečių.

— Pasidarykite darbų sąrašą, 
■ o nelaikykite juos savo atmin
tyje. Įėjus į kambarį, stenkitės 
jame atlikti visus darbus.

Ką jūs manote apie šiuos pa
tarimus? Lietuvoje tokias mo
teris kai kas su pajuoka vadin
davo Barbėmis devyndarbėmis.

M. Miškinytė

dėjęs prie platinimo vajaus. Dė
kui jam už v.Zitą, ankstyvą pre
numeratos pratęsimą, taip pat 
už gausią auką: $2 kalendoriui 
r $25 Naujienų paramai.
remti Naujienas ir. jas platinti. 
Visi lietuviai kviečiami į jas at- 
kre pti savo asmenišką dėmesį, 
su jomis sus pažinti ir pareikšti 
savo asmenišką nuomonę jas už
sisakant. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos siunčiamos susipa
žinimui 2 savaites nemokamai.

Namai, žema — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:
— Steponas Pranėnas iš 

Brighton Parko tapo Naujienų 
prenumeratorium, užs sakyda
mas iki šių metų pabaigos. 
Anksčiau jis jas pirkdavo pa
skirais numeral, bet pasikeitus 
buto situacijai bei palaikant 
Naujienų platinimo vajų, vakar 
jis paskambino Naujienoms ir 
jas užsisakė, o šiandien dienraš-

■ t is buvo jo laiškų dėžutėje. Dė- 
( kui už Naujienų ir jų platinimo 
vajaus palaikymą.

— Ponia Julija Adackus grį
žo iš Floridos ir apsigyveno 
Bridgeport© apylinkėje. Jonas 
Lengvinas, žinomas vasarviečių 

. savininkas Union Pier, Mich., 
žiemos metui atvyko Čikagon. .
'— Illinois valstijos loterijoje 

rugsėjo 13 dieną Big Day Pay 
, lošinie laimėjo 723, 10, 4 ir 6601. 
1 5th Anniversary lošime laimėjo 
40, 01, 13, 24 ir 380.

• Chicagos Lietuvių Taryba 
rengia ekskursiją autobusu Į 
IX Amerikos Lietuvių Tarybos 
Kongresą, kuris įvyks Cleve
lande, Hollenden House patai-:

spalio mėn. 13-14 d. Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Tel. Virginia 7*7747

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Sv.' 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Mykolas Kirtėjus iš Mar
quette Parko yra daug padėjęs 
lietuviškai spaudai aukomis, da
lyvavimu ekspedicijose, vertin
gais daiktais jų renginiams. Dė
kui už tai. Taip pat dėkui už. 
ankstyvą prenumeratos pratęst-' 
mą ir už ta proga įteiktą $17 
auka. V

—Juozas M. Gedra, Redlands, 
Cal., tapo Naujienų skaitytoju,• 
užsisakydamas jas pusei metų. į 
Jis pastebėjo, kad daugelis lie
tuviškų laikraščių paskelbia ne
tikslias žinias ir vengia jas ati
taisyti. Platesnis jo pareiškimas 
apie padarytus jam didelius ne-} 
malonumus tilpo Naujienose. Jis: 
žadėjo atsiųsti papildomų duo- pose, š.m. 
menų bei dokumentų. Su sūnaus Autobusas iš Chicagos išvyksta 
Romo ir jo žmonos Lidijos at- spalio mėn. 12 d. (penktadienį) 
kvietimu iš okupuotos Lietuvos! 6 vai. vakare (Washtenaw ir 
jam atsitiko taip, kaip kadaise} 69 gt. kampas). Iš Clevelando 
Amerikos Lietuvių Tarybai -Į grįžta į Chicagą spalio 14 d. va- 
nuopelnus pasisavino neaiškūs' 
pseudopolitikieriai ir pseudore- gal 35 doleriai. Pinigai sumoka- į 
zistentai, tuo padarydami jam 
moralinių nuostolių.

— Andrius ir Marta Naujo
kas iš Brighton Parko be ragi
nimo pratęsė prenumeratą, o 
savo gerus linkėsimus atlydėjo 
$7 auka. Antanas Petkauskas iš} 
Marquette Parko atsiuntė $2. ■

kare. Kaina asmeniui ten ir at

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

įvairi aodrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tek 767-0600.

SKOKIE DOVENSHIRE

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

1

— Majore Jan Byrne nori už
dėti laikina 25 centu mokesti 
nuo kiekvieno taksi keleivio..

25 ton to 750 ton brakes.
%

į

$

WAGES — BONUS — BENEFITS

Telephone: Jim McNamara 538-8700

Chicago, IL 60609

Equal Opportunity Employer M/F

i

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

PRESS BRAKE OPERATORS: 
Forming and gang punching on brakes up to 750 ton. 

SOME EXPERIENCE DESIRED ON THE 
ABOVE CLASSIFICATIONS.

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4 95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, sterkai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, III.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

| - Tel. 925-1678

BLOOMER-FISKE, INC.
4000 S. Princeton Ave. (39th and Dan Ryan)

PUNCH PRESS AND DIESET SET UP:
50 ton t© 250 ton punch presses.

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti j SUNNY HILLS

spalio 27, 28 ir 29 dienomis.

Dėl informacijų kreipkitės į:

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190

D. Dulaitį, Detroite 313-280-2969
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
R. Keži, New York — 212—769-3300

FACTORY

HEAVY METAL FABRICATORS
PRESS BRAKE SET-UP:

I&

mi iš anksto. Registruotis iki i 
. rugsėjo mėn. 28 d. Chicagos Lie-j 
I tuvių Taryboje, 2606 W. 63rd St. Į 

•’Į Tel/(312) 778-6900 nuo 9 vai.į 
! ryto iki 5 vai. popiet. Informaci- 

•n I jos teikiamos nurodytu telefonu.
(Pr.) :

• Šekspyro komedija “Vasar- 
Tos apylinkės tautietis užsisakė ■ vydžio nakties sapnas” bus kar- 
Naujienas vieneriems metams tojama rugsėjo 23 d., sekmadie- 
ir prisiuntė $2 auką, bet pavar-; nį) 3 vai. popiet Jaunimo centre, 
dės prašė neskelbti. Dėkui vi-. Vaidina Jaunimo teatras, 
siems. Visi skaitytojai prašomi;

'i

— Antanas Gudaitis iš Cicero} 
lankėsi Naujienose. Daugeliu | 
atvejų jis yra parėmęs aukomis į 
jų leidimą ir sėkmingai prisr.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
' 1 MARIJA NOREIKJENB

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeL WA 5-278 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekiij.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

DIAMOND HEAD lRESTORANAS 5

reži
suoja Darius Lapinskas. (Pr.)

9 JAV LB (R) Cicero Apy
linkės Valdyba rengia Tautos 
Šventės minėjimą š.m. rugsėjo 
mėn. 16 d. 11:45 vai. ryto Šv 
Antano parapijos salėje, 1500 
So. 49 Ct., Cicero, III. Kviečia
me visus. Valdyba

— DENGIAME ir taisome vi-. 
J sų rūšių stogus. Garantuojame 

' už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 

1 Tel. 434-9655 (PR)
J « SPECIALI 20% NUOLAI

DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 

' teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 

<* nes monetas bei pašto ženklu 
t kolekcijas. Mokame aukštas 
t kainas. PATRIA, 4207 So. Sac- 
? ramento - prie Archer.
L Tei. 247-5081 (Pr.)

—., — Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro- 
logers. (Pr)

BY OWNER. $189,50000. 4-5 Bed
rooms with Master Suite. 3 Baths, 
large Living Room — Dining Rm.

2 Family Rooms. 2 Car garage.
OPEN SUNDAYS A

2 to 5 P.M. or By Appointment. 
8915 N. Kilpatrick — 767-4208
MUST BE SEEN TO APPRECIATE

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

SAVININKAS PARDUODA

lu namus Brighton Parke: 4349 So. 
Falman — 3 butu po 5 kambarius, ir 

’.633 W. 43 St. — 2 butu po 5 ir 4 
kambarius, taip pat patalpa krautuvei.

Telefonas 254-5636
nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. popiet

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

F. Zapolis, Agenf 
32081/2 W. 95th St ’ 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654 k

STATI TAtM

tNSUIANCtv

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci- 
:ų skambinti tel. 776-4956.

State Tina Fire and Casualty Company

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

HELP WANTED
EXPERIENCED BENDING MACHINE 
SET-UP & OPERATOR. PAID VACA

TION. HOLIDAYS, BENEFITS.
APPLY IN PERSON:

Automatic Bending Co.
2880 W. 48th Place, Chicago

NAMU REMONTAS
C.

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

Kalbame lietuviškai 
Tel. 476-5635

✓

SHEET METAL
Setup experience helpful. 

Lead man. Setup & operate.

456-7300

Ask for Bill

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkię reikia

SECRETARY FOR SCHOOL — for 
jmotionally disturbed adolescents, 
iesiring mature person. Please con- 
act Mrs. Moor at McKinley Day 
Therapeutic Center, 7939 S. West- 
jrn, 778-4265.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimu.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, Ill- 60629

FOR DES PLAINES SYNAGOGUE. 
GOOD PAY. MUST BE AVAIL

ABLE WEEKENDS.
MAIN TOWNSHIP JEWISH 

CONGREGATION

Call Mr. Blau - 694-4477
L

J. VENCKAUSKAS
REMODELING

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

I .IETI'VIS

x&

SAV. ZITA LR RIČARDAS £
SHLAUSTAS |

« Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

— žurnalistas Carl T. Rowan 
pranašauja, kad netrukus Car- 
terio jau nebus Washingtone, o 
žurnalistas Joseph Kraft tvirti-

' na, kad E. Kennedy nebus ge
resnis.

Daže namu* Ii lauko Ir Ii vidaus 
Darbai garantuotai.

TKe Di-GeiL ___ ____ «EJi į ir C 1 v

Ai 1 11 "v

Oi „ 4 i j cį Cu 1 Jęm

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

j - MAUJilNOa, CtUCAM «, iix Saturday, September 15, 1979
♦ lrM




