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* REMIA DARIAUS-GIRĖNO PAŠTO

Kongresmanaš Edward J. Der- užėmimą pripažinti ir įteisinti.' 
winski laišku ALTo pirminin- Kun. J. Prunskis pasiuntė tam j 
kui dr. K. Šidlauskui pranešė, dienraščiui laišką, protestuo-, 
kad jis su keletu kitų Kongreso jantį prieš tokių klaidingų min-' 
barių pasirašė raštą, skatinantį čių skelbimą, 
kad būtų išleistas pašto - ženk
las pagerbiant prieš 50 m. įvy
kusį Dariaus-Girėno skridimą iš 
JAV į Lietuvą. Dr. Šidlauskas 
išsiuntė padėkos raštą tam b‘ė- 
tuviškiems reikalams palan
kiam kbngrešmanui. .

Dr/ K Šidlauskas kreipėsi ir 
j- Kongreso komiteto Pabaltijo 
reikalams pirm iiiinkus Brian J. 
Donnelly bei Charles F. Dough
erty, prašydamas paremti Da- 
riaus-Gįrėnp žęnkįo išleidirilą. \ 
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KLAIESNANriS 'STRAIPSNIS

- ' - L'-'va- • ’i-?: ’V' -?
Dienrašti^- “Christian Science 

Monitoig:-; išspausdino? Pat M. 
Holt straipsnį, ’ keliantį mintį, 
kad jeigu ir neteisėtai, kuris 
kraštas hūbj; užgrofetas^tai prii

PREZIDENTAS PASIŪLĖ G. SCHULTZ 
VALST. SEKRETORIAUS PAREIGOMS

WASHINGTON, D.C. — Prezidentas Reaganas pats 
pranešė laikraštininkams, kad Valstybės sekretorius 
Aleksandras M. Haig atsistatydino iš Valstybės sekre- 

i toriaus pareigų. Prezidentas pasiūlė kabineto nariui 
/George Shultz eiti sekretoriaus pareigas.

Prezidentas nedavė platesnių paaiškinimų laikrašti- 
J ninkams, bet manoma, kad Libano klausimas buvo pats 
pagrindinis klausimas. Sekretorius A. Haig nepritarė 

. Izraelio pojįtikai Libane. Izraelitai labai žiauriai puolė 
i palestiniečius Libano pietuose, o dabar baigia juos nai- 
! kinti Beirute.

Sekretorius Haig buvo priešingas tokiam palestinie- 
j čių naikinimui. Sekretorius Haig nesutiko su JT amba- 
• sadore Kirkpatrick, nesųgyveno su sekretoriumi Wein
berger, o dabar aštriai kritikavo Beginą, nenorėjo duoti 
ginklų. Prezidentas priėmė atsistatydinimo pareiškimą.

Amerikos karo laivas išvežė iš Beiruto visus JAV ambasados tarnautojus 
ir libaniečius, atbėgusius Amerikos ambasadon globos ieškoti.

Pagal tą straipsnį išeitų, kad 
po kai kurio laiko turėtų būti 
Maskvai- pripažintas ir Afganis
tanas, ir Lietuva. Toks straipsnis 
tai nepaisymas tautų‘ teisių ir j 
pasitarnavimas agresoriams, ko- j 
lonialinės imperijos plėtėjams, J 
kas turi būti griežtai atmesta, j 
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PASKAITININKAI TRĖMI

MŲ MINĖJIMUOSE

Baisiųjų birželio trėmįmų mi-j 
nėjime Ciceroje pagrindinę kai- i 
bą pasakė - -buvęs : ALI/o pirmi-, 
nįnŠas inž. A. Rudis, b Chica-| 
gpjė — ALTo informacijų ve-' 
dėjas 'kun. Prunskis. jis taip į

pal-ja tema kalbėjo, Liet, isto-1 paIes,inic;.iGS smarkiai aveikė 
TUOS draupjos stisinnkime ir Į - „ T ,,
rodė skaidrės-S Sibiro. i . , ....................... .i. * rs1 t r miesto priemiesčiuose. Ten žu

vo tūkstančiai-1 palestiniečių ka
rių, senLū.’ mofėi'ų Jf vaikų. Nie
kad izraelitai nebuvo taip smar
kiai apšaudę palestiniečių Tyre 
srityje. Galima tvirtinti, kad or
ganizuotų palestiniečių ten ne
beliko.

Arafatas buvo linkęs likusius 
palestiniečius išleisti į Damaską. 
Jam buvo pasiūlyta kraustytis 
į Kairą, bet jis nepasitikėjo 
Egipto prezidentu H. Mubaraku. 

! Jam atrodė, kad Egipte jam bus

_ č?^į-ą.ŲALT© Informacija)

BEIRUTE IZRAELIO KARIAI IŠGRIO
VĖ PALESTINIEČIU ORGANIZACIJĄ
i- IŽMAmŠ JAU VISIŠKAI IŠGRIOVĖ • J. - ARAFATO

ORGANfĖZ^ąiJĄ LIBANB, TVIRITNA JUMBLAT^
. r n ■; -C'? 'd. ■' ,

BEIRŲ<EASt- Eįbąnasp Įzraė- tis, kuriose / Beįrūto Vietose bu-
lio karinbmenės/vadovybė buvo yo sifsispįetė palestiniečiai. Ket- 
pažadėjiisi neįžerigti-Beirutą ir 'Arirtadiėnį. Izraelio aviacija pra- 
išleisti 'jRąiėštįhos ; Išla.isvilijmo Jiėjo pul^' vakarų Beirute Ara-

ba Egi^^bet^irafatas riėįa- Anierikos apibasada matė, paruošti nauji spąstai. Jis dėjo 
noro niekai?manė,’-kad ' Beirutas tapo amerikie- visas viltis į Saudi Arabiją ir ti- 
kad ga^s/did^’iftrtįhfą. iš Sau-- čiamš-paVojihgu veikimo cent- kėjosi išvykti į Siriją. Tuo tar- 
di Arabiįčšj /$Įtijbs.-artis: net- iš- ru. .Paybjinga. buvovaikščioti -- -- 
SovietųViŠ^ųū§<>š,--bet- ta-paFa--dr -važinėti Beiruto gatvėmis, 
ma neatąjjc-į-^ ■' , ~ Gyventojai .skubėjo./į kmbasa-

Be tct>. šųsid^rėiųspūdis, kad- dos rūmds, bet Vengė iš jos iš-

INDIJOJE IŠGRIOVĖ
AMERIKOS KNYGYNĄ

CALCUTTA, Indija.— Grupė 
palestiniečių penktadienį įsibro- 

į vė į Kalkutos mieste esantį d‘- 
. delį s knygyną, viską sudaužė, 
I sutrypė, sudegini ir sunaikino.
PafestiniečIaH šatikA, kad - Ame< 
rika yra kalta dėl įvykių Liba-

ARIZONOJE PERDŽIŪVUSIOS ŽEMĖS 
PLYŠIAI SIEKIA 400 PĖDŲ GYLIO - - ' ' * f ■ *'
v- .PfAWOJA ATVERTI* VĄNDF2<i ARIZONĄ-.* 

IŠ GAUSIOS COLORADO UPĖS ' '* ".
~ Arizonos oras po to vėl įsmuks gilyn, o ply- ne ir dėl užpuoU.nlu prieš pales

tiniečius Beirute. -
Plyšius gali išlyginti geras Palestiniečiai nekreipė dėme- 

lietus, bet jau seniai, nebelvja. sio į tai> kad Beirute buvus:eji 
Phoenix miestui reikia daug amerikiečiai buvo priversti bėg- 
vandens, bet dar daugiau jo su- Įj> palikdami ambasada, ne
vartoja ūkininkai, .he traukia kvk!ą ir ligoninę. jie kaltina 
vandenį įvairiomis priemonėmis Ameriką dėl įvykiu Libane ir 

naikina Amerikos knygyną ir 
mokslinius dokumentus. 'Pales

pu Sirijos prezidentas atsisakė 
priimti didesnį palestiniečių 
skaičių. Sirija bijojo, kad Ara
fato- vadovaujami ginkluoti pa-

palestiniečįai ^atys. pfovokavo eiti, izraelitai dar neįžengė į patį lestiniečiai nesuruoštų pervers- 
saulėje begi šildančius izraelitus, feeirutą’, jei neskaityti palesti- rno, kaip jie buvo suruošė Jor- 
Pastariej?Siaijx kartą pratęsė i48 niečdų' centro, bet jie tuojau vėl danijoje.
valandoms7rpą|iaūl)aš, bęt kai' pasitraukė iš ą^ylinkių ir užėmė j 
šios praĄo/;t^i pradėjd aiškin- visus kelius į Libano sostinę.
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Izraelio kard jėgos apsupo Beirutą, neleidžia pales
tiniečiams išvažiuoti ir Imtuvais ^iaupp ęęntrua

Amerikos ambasada patarė 
visiems JAV piliečiams išva
žiuoti iš Beirutd. Tarnautojams 
jis patarė mesti darbus, susi
rinkti vertingesnius dokumentus 
ir pasiruošti išvažiavimui, kol 
Beirutas galės būti atstatytas. 
Visi amerikiečiai buvo išvežti į 
Juniah udstą, esantį gerokai 
į šiaurę nuo paties Beiruto. Jie 
buvo paimti tiesiai iš Amerikos 
ambasados, Amerikos ligoninės 
ir mokyklos. Jie buvo susodinti 
į sunkvežimius ir nugabenti šiau
rės plentu į Juniah, kur jau lau
kė atplaukęs Amerikos 6-osios 
flotilės kard laivas.
’Visi buvo Beirute amerikie

čiai ir ambasados tarnautojai 
buvo susodinti ir išvežti į Ju
niah. Kai paaiškėjo, kad laive 
dar liko vietos, tai buvo paimti 
visi libaneičiai, atvykę į amba
sadą saugumo ieškoti. Jie buvo 
nuvežti į Juniah, susodinti į 
Amerikos karo laivą ir išvežti 
iš Liband.

Ambasados tarnautojai užda
rinėjo ambasadą, uždėjo prane
šimą angliškai ir arabiškai, kad 

Į JAV ambasada uždarė duris, ir 
[ iSvažiavo.
j Druzų veikėjas Valid Jumblat, 
i kuris visą laiką bendradarbiavo 

su Arafato vadovaujamais pa- 
( lestiniečiais, besiklausydamas j 

izraelitų bombarduojamus pa-

r

PHOENIX 
labai sveikas sunkiau kvėpuo- šys ir vėl pasiliks, 
jantiems žmonėms, bet kai per- 
džiūsta, tai žemė pradeda plek
šėti. Išdžiūvo visi Arizonos upe
liai, ežerai ir balos, o dabar že
mės paviršiuje atsirado nepa
prastai dideli plyšiai, vietomis 
eina 400 pėdų gilumon.

Vietos gyventojai, žvėreliai, 
mio’nės ir paukščiai neturim van
dens. Didžiausi Arizonos plotai 
pradėjo pleišėti, o paskutinėmis 
dienomis tie plyšiai jau sudaro 
pavojų didiesiems Arizonos na
mams. Lakūnai tuos plyšius ma
to iš tolo, bet žeme vaikščio- 
jantieji šupleišėjimd negali pa
stebėti visoje pilnumoje.

Ypatingai susidarė pavojus 
Phoenix priemiesčių namų sta
tybai. Vietomis tie plyšiai tokie 
gilūs, kad inžinieriai negali dėti 
pamatų didesniems namams. 
Be to, naipams reikalingas van
duo. Gręžti skyles žemės gilu
mon brangiai kainuoja. Plyšiai 
rodo, kad 400 pėdų gilumos ne
užtenka. Teks gręžti giliau, bet 
nėra garantijos, kad ten pasieks 
vandenį.

Plyšiai labai pavojmgi 
namams

Arizo'nos inžinieriai ir geolo
gai labai susirūpinę perdžiūvu
sia Arizonos žeme. Kai 1980 me
tais atsirado pirmas 400 pėdų 
gylio plyšys Phoenix priemies
tyje, kur pradėti statyti kelių 
aukštų namai, tai buvo padary
ta daug nuostolių. Reikėjo su
stabdyti viso sektoriaus namų 
statybą. •

Inžinieriai žino, kad 400 pėdų 
gylio plyšio neužpildysi ir nesu- 
lipdysi. Gali pilti žemę į plyšį, 
bet plyšys pasiliks. Pripilta že 
mė pastovės kelis mėnesius, o'

ir bando palaistyti dirbamą že
mę. Vyrauja įsitikinimas, kad 
ūkininkai, kai prieina kur prie tiniečiams įsakyta kaltinti Ame 
vandens, tai suvartoja jo dau
giau negu reikia. Jie laistd 
ne tiktai daržoves ir medžius, 
bet ir bereikalingai suvartoja 
vandenį, nenešantį jokios nau
dos. Vandens stoką jaučia gam
ta, žmonės ir visi gyviai.

Arizonai vanduo kainuotų
2 bilijonus dolerių

Arizonos žemės plyšius ir van
dens klausimą svarstė įvairūs 
specialistai, bet vis prieita prie 
tos pačicfs išvados: trūksta van
dens. Vakarinė Phoenix dalis 
jau yra tiek supleišėjusi, kad 
teks suslabdyti miesto statybą 
ta kryptimi.

Miesto specialistai, vadovau
jami dr. A. Pove, apsvarstė tu
rimus įvairius projektus ir pa
siryžo gauti daugiau vandens 
Arizonai. Ilgiausiai apsistota 
ties Colorado upe. Taj vieninte
lis šaltinis, iš kurio būtų gali-! 
ma gauti Arizonai reikalingo siekuVejr teisėjai buvn įsilikinę 
vandens, bei tai yra labai bran- kad Ffiftčkley Jr. nebuvo tiek 
gus būdas. Vien liktai reikalingi jatt pamišęs,7 nįs jis žinojo ką 
vamzdžiai ir keltuvai kainuotų darė ir kokiam tikslui darė. Jie 
du bilijonus dolerių.

Kas tokią didelę sumą gali 
pakloti? Pats Phoenix tokios 
sumos neturi. Reikia prašyti fe
deralinės valdžios. Bet ar ji no
rės duoti tiek pinigų Arizonos 
vandeniui? Be to, ar ColcYados 
upė ilgai galės duoti Arizonai 
tiek vandens?

rika, tai ir naikina viską, kas 
amerikiečių padaryta. Jie net 
nesirengia teisintis, neš nežino
jo, kaip savi? užsimojimus pa
teisinti.

Policija nustatė, kad Ameri- 
j kos knygyną daužė ir knygas 
naikino provincijos komunisti- 

I nis jaunimas, sudaręs Demokra- 
tinio jaunimo organizacijos sky
rių. Indijoje komunistinis jau
nimas slepiasi d e m okratijos 
skraiste. Jie nežino, kad Rusijoj 
jokios demokratijos nėra.

nekaltu. Komiteto nariai nenori | 
žinoti, kodėl prisiekusioji teisė Į 
jai priėjo išvadds, kad pasikė- j 
sintojas prieš prezidentą Reaga- 
ną, padaręs didelį nusikaltimą, 
vis dėlto buvo pripažintas ne
kaltu, bei nori ž’nolj k:-ip prLsie 
kusieji suprato tą įstatymą.

Pasirodo, kad visi. penki pri-

lestiniečius Sabroj, šatilijoj ir 
pajūryje, pasakė:

— Arafato vadovaujamų pa
lestiniečių, tokių, kdkie jie buvo, 
jau nebėra... Kraštą reikia tvar
kyti be ji|.

SENATAS KLAUSINĖJ A 
PRISIEKUSIUS TEISĖJUS

i buvo pasirypšę jį pripažinti kal
tu, bet reikalai taip susipynė, 
kad nei palys nebežino, kaip 
kaltą žmogų jie pripažino ne 
kaltu.

-įjf

Teismo pirmininkas' Lawrence 
C. Coffey, perskaitęs jo laiškus; 
rašytus mergaitei ir savo pažįs
tamoms, priėjo išvados, kad jis 
buvo nesveikas žmogus. Jis ne
kreipė daug dėmesio į daktaru 
vienokius ar kitokius parody

Alexander Haig

— Sekrr George Schultz pas
kutinius mėnesius jam buvo 
prezidento' Reagano užsienio po
litikos patarėjas.

— Prez. Reaganui įgriso tai
kyti sekretorių Haig su kabine
to nariais, o dabar ir su Izraelio 
premjeru Beginu, todėl jis ir 
priėmė atsistatydinimą.

— George Schultz moka įti
kinti profesorius, karius, moks
lo vyrus, tuo tarpu buvęs sekr. 
Haig dažniausiai įsakinėjo.

— Prez. Reagano parinktas 
George Schultz buvo JAV Dar
bo m misteris. Jis yra gerai in- 
formuolas apie užsienio politiką.

KAI.ENDOREI.IS

Birželio 
Viltautė, 
manas.

26: Jonas ;r Povilas, 
Jaunis, Dirva, Ger-

27: Vladislovas, Ge
diminas, Kūdrė, Raudvilis, 
Nendrė.

Birželio

WASHINGTON, D.C.—Sc^a- mul bet laiškai jį įtikino, kad 
to teisių kofnitetas ketviftadie- ’ Hinckley protd trūko.
nį apklausinėje penkis prisiekti-1 Liudininkai labai blogai jau
slus teisėjus, kurie pripažino tėsi Senato komiteto narių klau 
John Hinckley Jr. nesveiku n!sinėjamL<

Birželio 28: Trenicjus, Gailė,
žvalga.
Rangis.

Gcliginas, Taugelė,

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:28.
Oras šiltas, <ekmadienį ga-

Ii lyti. L <0*11 - j



■s*

Lenciūgėlis tremties metais Vokietijoje, T uehingene (Čiurlionio ansamblio šokėjai) Alek. Oliukas

Haber-

Ft. Petitas

BĖDŲ BĖDOS

UNEXPECTED/

Vii v>r^tai. nei patarimas 
Tam pprjfUČip'. nepadėjo. 
Plikti ir nuplik t reikėjo.

Milijonai bėdą mato 
It pavojų pripažįsta. 
Bet kovoti nesiryžta

laužy
tai 'bau

Vaistininkas žvelg lubosna. 
Patarimą duoda 
Ir vaistą, parduoda.

Kai kurios Chicagos ligonines prašo 
įas atleisti iš Soc. Security sistemos

— Gėda, PQA& pasakyti - 
Man plaukai im slinkti. 
O nuplikęs, kur turėsiu dingti

— Mano svoris auga, auga 
Nežinau, kas reik daryt, 
Kaip čia padėti taisyt?

i. sportiškas bernužis 
irgi bėdą, 
darys ji gėdą.

kAT BEITI =4 
BMOTtCT YČU 
no Acciftarrt

THROWN

OHHCE1

GYDYTOJAS KVIEČIAMAS 
TIEK GYDYMUI, TIEK IR 
LIGONIO NURAMINIMUI

sike minim*s įtaigos vedėją? 
S J. White.

Turi
Jam

■avo lėšomis išleido Sūdųvo

Rūkymas mane jau graužia 
Kas č a bus, kas čia bus. 
Kai vėžys manyj pabus?

Mat
Kur THE OBM AU- 

A6AIMST THE 
HULTE ttNtt 
WHO TIKI TO 
HWMWA4

KL. Malonėkite paaiškinti ±ą 
tai reišk’a “reasonable'’ kaina,

Aišku, rimtas jam pavojus. 
Todėl negaišuora. , 
į vaistinę tuoj žygiuoja.

ran- 
Cook. 
reikia

^r. gi vaistin/nkas plikas, 
I?l; kutelis kaip taukinė, 
Klaųąė-— ŽĮa, ko ręik. vaikine?

• TO TRUST IN YOUR FELLOW HAM IS A 
NOBLE ViRTUE*** WH£N/Oft
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHU 
DRIVERS. ACTIONS FOR &RANTEU 
SOONER OR LATER HE J&ZA

apie kurią kalbama S. S. išlei- 
stuome leidiniuose?

Pestras P.

Tęstąfojrim įnirus, banke esančio 
seifą atidarymas

rimtos priežasties. Įmonės ve
dėjas sakė, kad aš, esą, neatėjau 
j darbą apie šešias dienas, tai 

kompanijos

ATS.Chicagoje daugelis įstai
gų vadovai skelbiasi, kad jie iš
rūpina iš Soc. Ųoc. papildomas 
pašalpas. Tačiau Samuėl J. Wi
the, iš 500 Co. Racine Soc: Sec. 
ištaigos vedėjas, teigia, kad tik 
jie priima aplikacijas iš asmenų, 
55 ir vyr. amžįąųs asmenų, ne
regių. ar nedarbingu, kurie kva- 
Ufikuoti papildomai pašalpai gau 
ti pagal the Supplemental Secu
rity Income programą.
Prašytojas turi pristatyti šiuos 

dokumentus, būtent:

Taip pat negali būti didesnės 
nuo mokėjimų. kuriuos gydyto
jai ima honoraro iš kitų savo pa- 
cietntų.

Galutinis rezultatas yra toks, 
kad pacientas, apdraustas Medi
care ne. visuomet gauna iš Me
dicare atgal 80 procentų sumos, 
sumokėtos gydytojui.

$iuo ajtyęjū pideda papildomą 
Blup-Cross — Blue Shiįd ag- 
drauda.

Jų tarpe buvo raidžių rinkėjai
Jonas Pikas (vėliau jis buvo I brolių A. P. V. Šulaičių leidyk- 
išrinktas Marijampolės Ligo-' la, Leidinį išspausdino Kurašo 

nių kasos direktorium), rinkyk-į spaustuvė, 
los vedėjas Jonap Kvedąrayi.-

KL. Norėčiau pirkti, kaj pasi
trauksiu pensijon, namą ant ra
tų. Ar tiesa, kad tas yra vienin
teliu namas, 
kia mokėti 
mokesčių.

KL.Kaip aš galėčiau gauti pa
pildomą pašalpą, nes mano pen
sija yra labai maža: Kur aš tu
rėčiau kre.iptis ir kokius doku
mentus tai įstaigai atsinešti?

Jonas K-tas.

imamas
kitose
nuosa-

Pažymėtina,. kad šioje įstai- 
go: interesantus tarnautojai pri
iminėja nuo 9 v. r.iki 4 v. p.p., c

galva jo ima plikti, 
galės jis dingti

Kai plaukai baigs slinkti?

Policijos komanderis 
komas atsako:
-— Tai yra įstatymo

įmonės vedėjui, kad sergu, bet 
telefono operatorė nepranešė 
apie mano ligą į mano departa
mentą ir už tai gavau praneši
mą raštu, kad mane atleido iš 
darbo. Kur aš turiu kreiptis, 
kad gaučiau bedarbio pašalpą.

ĄTS. Jūs turite eiti į Unem
ployment Įstaigą, kuri: yra So. 
Damon. St,, netoli 63rd Street..

Šio krašto daibo unijos kal
ifą Chicagps ligonines, kad 
co:* deja dideles patstąnga>, kad 
išeitų, iš b^ąngio^ Soc. See. si- 
<emosL ligoninių, administraci
joj dpda pastangas sukurti .sa
vų. nuosavą pensijų sistemą.

Pranešama, kad 374 šiame 
krašte veikiančios ligoninės, už 
pildė- pareiškimus federaljuei 
administradjai, ka<j jos, npri 
pasitraukti iš Sos.Sec. sitemos. 
kas Soc. See. administracijai 
kaštuotų S447. mik per metus.

Nors federalinė administraci- 
ją šio krašto ligoninių tarnau
tojus dar neatleido iš Soc, See. 
sistemos priklausomybės. bet. 
galyojąmnv kad; gąlj; taip atsitik

su poetu Pagėgių - Mackum; 
jis žinojęs, kad pastarojo leidi
nį, išleidęs, esą, pats autorius.

Mūsų turimomis žiniomis, iš 
tikrųjų Pagėgio-Mackaus “Ele
gijų,'’ leidinį (Edv. šunaičiui tar 
pininkaujanty, kai tuo taiku nė 
viena Chicągpje esančių, leidyk
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už. kurį nerei- 
valstijos pajamų

sheris pareiškė, jog Taryba 
ieškanti alternatyvos išeiti i§ 
Soc. See. sistemos tikį dęį tą 
kad numato ligoninių, tarnau
tojams duoti daugiau išroofcų 
(benefitų), pigjau ądjmnirtruqr 
jant savo tarnautojų sveikatos 
apd raudą.

— Spę. Sęc. yra bėdoję^ nes 
. jos, admu^trapiją Bęsų^uba 
visų problemų numatytu ląiku 
atlikti 36 milijonams išmokų 

4 gavėjams. Ąd^įpjs^rąąija daro 
tūkstaiTČįus klaidų kiekvieną 

.mėnesi ir nesuspėja visų, čekių 
* išsiųsti. — Tokį pareiškimą ne
seniai padarė Soc.Sec. komisio- 

l nierius John Svan, Jis pri
dūrė. kad ne ti}^ cip, cod’ų S. S. 

i tarn a utoj ai a teisingai n.ęparašo, 
o net 7.3 proc. išmoks pędidin- 

, ti už birželio įpėn., kai ku- 
I rįemsy sumaišę -su gegužės men. 

čekiais, anksčiau^ išmokėtais.
" * pr. fe*.

Mr. Samuel J. White. Soc. 
Sec. distrikto vedėjas iš 500 So. 
Racine Ave., mūsų atstovui su
teikė svarbių žinių, kurias čia 
patiekiame.

Tėvai savo vaikus išlaiko, 
kol jie lanko pradžios mokyklą, 
ir aukštesnąją. t. y. iki 17 metų 
amžiaus.
" Soc. See. administracija tą iš- 
la'komumą pripažįsta dar iki 18 
metų, jei jaunuoliai yra pilno 
kurso studentai.

kas svarbiausia, nereikia ilgoj 
laukti savo eilės ir kiekvienas 
gauna greita ir tikslų patarnavi
mą, kuo nepasižymi kitų apylinr 
kių Soc. See. Įstaigų biurokra
tiški tarnautojai.

pr. petitas.

Ir užtraukė-naujas plikis;
— Ak. t>eivuliw visko pilnas.
Kur padėjai mano vilnai?

tik raštu įgaliotas, asmuo arba 
teisinis patarėjas.. .

Jeigu sę;fe būtų savininko 
testamentas, jį reikia įteikti 
banko asstovui, ^kur rapdasį 
seifas;- šisį pecdųp¥tą "tesį^ęų-? 
tą teismo- (Probate^ ęourtj * 'pa- 
rei<xūnui.{

Po seifo atidarymo privalo 
būti sudarytas, inventoriaus są

rašas. Tačiau dęlto reikia iš- 
anksto susitarti su. Illinois val
stijos iždininku.

Pr. Fabius

Dabar tas išlaikymo principas 
(dependency) praplėstas, mo
jant vaikams medarbingumo 
oisigus Cdisabeljty money), jei 
tas jaunuobo nedarbingumas 
orasidėjo prieš jo 22 metų am
žių.

Jei jaunuolis yra nedarbingas 
24 bęsit^siančius mėnesius, tai 
jis tų,ri. teisę į ligoninės apdrau- 
dą (hospital ifi£UJanęę> ir pa
pildomą rųeūięinps apdraudą(su 
oplementary medięal insuran-

Kaimynė K. K. klausia:
— Mano vyras sako, kad yra 

legališka šauti iš savo revolve
rio Naujų Metų išvakarėse, jei 
tai įvykdoma savo namo kie
me. Ar tai tiesa? ;

ATS. Kai pacientas, apdraus
tas grupėj Medicare B,sumokėjo 
per metus $50 gydytojams, Me
dicare apdrauda padengia 80 
procentų išlaidų, Virš tos ribos 
su. įspjėimu, kad tos išlaidos tu
ri būti nuosaikios (reasonable) 
pagal praklausomą sumą.

Social Security adminisctraci- 
ia paaiškmo, jog sumos negali 
būti didesnės, kaip už panašius 
patarnavimus iš 75 procentų gy
dytojų pusės tame rajone, ima
ma. f’ "V

— Gert imu, va, jau įprasti 
Kirminas manyj pabus. 
Kas tad bus, kas tad bus?

ATS. Nemūtinai. Kažkuriose 
šio krašto valstijose 
nedidelis mokestis, o 
—‘bandoma išreikalauti 
vybės mokestį.

Anglų poetas William Cow- 
cer parose gražiausius savo el- 
lėraščips, b.ūdąmąs bepročių 
namuose.

KL. Norėčiau žinoti, ar nepa
kanka surašyti naminį testa
mentą su dyiem. liudininkais,nes 
aš jokio nekilnojamo turto ne
turiu, tik keletą tūkstančių do
lerių banke. Esu su vyru oficia
liai išsiskyrusi, tai jis negali pre
tenduoti į mano santaupas ban
ke. -Tame, banke po mano pa-parodo nuoširdumą.

1. Soc. Sec. nr., sutuoktinio 
ir vaikų vardus^

2. Taupmenų sąskaitos kny-

Vienas Chicagos anglų kalba 
dienraštis paskelbė taisykles 
bankuose esančiuose seifuose pa 
veldėtojams kaip atidaryti tuos 
seifus. << ... ;.

Mirus te^tatoriui, paveldėto
jas neprivalo' skubėti į seifą su 
raktu rankose, nęs toks skubė
jimas gali prieštarauti lega
lioms instukcijoms^

Illinois Bar Association įspė
ja paveldėtojus, kad seifo ati
darymui po testatoriaus mir
ties reikia gauti - Illinois valsti
jos generalinio prokuroro ar
ba valstijos iždininko sutiki
mą raštu.

Gavus tokį sutikimą, testa
mento pavaldėtojas turi pra
nešti atitinkamam banko ar in
stitucijos pareigūnui, kur yra 
toks seifas.

Paveldėtojo advokatas gali 
kreiptis į generalinįo prokuro
ro a iždininko įstaigą asmeniš
kai, telefonu arba raštu.

Vaistuos iždininko įstaiga 
yra 160 North LajSallę St.; Chi
cago, Ill.

Tuo atveju, kai seifas 
dasi kitoje apskrityje, ne 
McHenry ar Du Page, 
pateikti generalinio prokuroro 
įstaigai prašymą raštu Illinois 
Valstijos Aukščiausiam. Teis
mui (Supreme Court). kuris 
yra Springfeiki. IHino’s.
Po sęifo atidarymo dokumen

tą (kaip ir instrukcijas palai
dojimu1'. liudijimų apie užpirk
tą sklypą kapinėse) gali paimti

čius, Pr. Šulaitis ir kiti.
Tą patį tenka pastebėti apie Į. esą daugiau, negu 

Vlade Rambaus irgi neseniai * nustatyta. Tačiau per paskuti- 
HDraugo” atkarpoje, išspaus- L n.es. tris dienas aš turėjau didelę

Ramojus.! slogą. Ąpie tai pranešiau savo 
pasigyrė, 

mažesnio, masto kad buvęs artimame kontakte

Neseniai sk^čiąų “Draugo” 
kultūriniame priede inž, Duo- 
dzilos savo tėvo gana sujbjefcty- 
vius 
kad jp tįėvasjbųve į dintos atsiminimus,
“Dirvoj” leidyklos djĘęk^ustųęsę atstok irimuose 
Kaune, 
torius^ Sfrųtis buvęs Marijam- 
polėję. -

Mūsų sųrioktomis žiniomis, 
š tikrųjų v’są “D^os” knygų 

{eidyklos. našta gulėjo ant di- 
ektori.aųs, $irūėip. pegsy pąstar 

rasis ' pri
los krąŲjjįYę v; spąusiįuvę Kū-

Kai susirgęs žmogus šaukiasi 
gydytojo pagalbos, jis nori gau-t 
ti ne vien mediciniškąją pagal 
bą, bei ir išgirsti paguodos, nu
raminimo bei vilties žodį.

Jau senovėje gydytojai žino
jo, kad “herbes et verbes”, t.yl 
žolės (vaisiai) ir nuraminimo 
žodžiai daug padeda ligoniui.

Sunkesnės ligos parblokštas, 
kiekvienas savaime yra linkęs 
:š gydytojo laukti ne vien pa
galbos, bet ir viltį teikiančiųjų 
žodžių. Mat, žodžiai dažnai pa
deda ligą nugalėti, kartais ne 
mažiau, kaip ir vadinamieji ga
lingieji vaistai.

1933. metais tokį leidimą gali 
suteikti.

Chicagos -.Tri^pne paskelbė, 
kad šio krašto* ligoniniu tary
bos vykdomasis direktorius Fi-

3. čekių knygelę ir paskuti
nį banko pranešimą (vad. sta
tement), >

A Privačibs pensjjos gaviipp l 
pranešimą, v

5i Apdraudos poksus.
6. Nckiluojamo-

estate), dnkumeoliis. I įskaitantr.l 
mokesčių apskaičiavimą. )

7. Amžiaus pažymėsimą, jei 
ne vyresnis, negu 65 metu; am
žiaus,

8. Viešosios pagalbos (Public
aid) numerį. - ‘ •

—Pašalpos prašytojas gali pa- , 
greitintai gauti, minimą* pašalpą, 
jei jis minėtus raštui šu savirff; '

Marija B-nė

ĄTS. Mūsų pątarūnas: rei
kėtų padaryti formalų tęstame 
tą, o nepasitenkinti “nami
niu”, prisilaikant toje valstijoje 
veikiančių teisinių nuostatų. 
Tokiu testamentu jūs galite iš
reikšti savo paskutinę valią Už 
testamento surašymą honoraras 
mokamas pagal susitarimą su 
advokatu - teisininku daugiau
sia nuo palikto turto vertės; jū
sų atveju honoraras būtų $25-

— .Aš buvau Vietosįjrestrane, 
kur pavalgius jų patiekalų, su-; 
sirgau. Aš apskundžiau to re
storano savininką,bet iš jo nę- 
gavu pagalbos. Kur aš turiu 
tuo reikalu, kreiptis, kad > pra
vestų tardymą?....

ATS, Ręikja kreiptis į Chi
cago Bųard of Health įstaigą, 
kuri yra Civic Center, Chicago 
6$606 ar paskambinti telef. 744- 
4318. Jie praveda investigacdją, 
kai nusiskudžėiama dėl apnuo
dyto (spoiled} ar nešvaraus 
(unsaititary) maisto krautuvė
se restoranuose bei valgyklose.

pr. š.

Tikras tavo draugas yra tas, 
kuris žinodamas tavo silpnybes,

RedugupU PRANAS SULAS
į k Im/si mus ir medii*są slysti^ 4436 So. W*shtcrv*w, Chicago, IL 60632
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Lie-
An-

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS 
ATSAKYMAS A. LAUKAIČIUI

Malonus Pone Redaktoriau, ’ 
šldoini siunčiame laišką, ku

rį, esant galimybe’, prašome pa
talpinti artim ausiame Naujienų 
numeryje. Laiškas yra ryšium 
su A. Laukaičio straipsniu, pa
skelbtu š.m. kovo 2(5 d. “Europos 
Lietuvio” numeryje.

Priedas: laiškas ir A. Laukai
čio straipsnio nuorašas.

Su pagarba, .?
Vincent SamaŠka 

Chicagos Liet. Tapybos 
pirmininkas

Stasys Maukus
Chicagos Liet. Tarybos 

sekretorius 
* * ♦

Š.m. kovo 26 d. ‘‘Europos 
tuvyje” buvo patalpintas
draus Laukaičio pasirašytas 
straipsnis, pavadintas “Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventė”. Ta
me straipsnyje yra neužtarnau
tai įžeista Chicagos Lietuvių Ta
ryba. Kad nebūtų klabinami Eu
ropoje gyveną lietuviai, Chica- 

• gos Lietuvių Taryba savo posė
dyje nutarė dėl kai kurių straips
nyje iškeltų teigimų pasisakyti.

Autorius A.L. tarp kitko rašo: 
“Lietuviai komunistai, čia lais
vajame pasaulyje pasivadinę pa
žangiaisiais, žinoma, Sovietų Są
jungos įsakymu, niekada nesirū
pino ir nekovojo dėl Lietuvos 
ijepriklasomybės. (/ .* ".) .Dabar 
čia JAV, Tie tik jie patys Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
ties nešvenčia, bet dar per' savo 
agentus kiršiną- patriotus lietu
vius tą šventę nešvęsti. O jei 
dar švęstų tai tik vienoje vie
toje, tik tokioje salėje, kur telpa 
1000 žmonių, kaip Chicagoj e, 
Maria High School'salėje.” 
; Sekant jau daugelį metų įsi
galėjusia tradicija, Chicagoje 
didįjį Vasario 16 d. minėjimą 
kasmet-, ruošia r Amerikos Lietu
vių. Tarybos Chicagos skyrius 
(Chicagos Lietuvių. Taryba). 
ALTos pastangų dėka daugeliui 
lietuvių tremtinių iš stovyklų 
art vykus Amerikon, prieš 30 me
tų šie minėjimai būdavo ren-. 
giami Ashland auditorijoje, tai- 
pinanšioje apie 5000 žmonių. 
Neskaičiuodami nuotolio mylio
mis ar kilometrais, lietuviai su
važiuodavo iš visli Chicagos apy
linkių ir sausakimšai užpildyda- 
va tą didžiulę auditoriją. Reikia 
suprasti tokio didingo dvasinio 
pakilimo reikšmę, -koks yra iš
gyvenamas tokiam dideliam lie
tuvių skaičiui minint Nepriklau
somybės šventę vienoje vietoje. 
Vėliau, Marquette Parko apy
linkėje pastačius modernią Ma
rijos aukštesniąją momyklą, Va
sario 16 d. minėjimai kasmet

yra ruošiami tos mokyklos sa
lėje, lalpinančięįe apie 1300 žmo
nių.

Vėlesniais metais įvairios Chi
cagos lietuvių apylinkės pradėjo 
ruoša atskirus minėjimus, kas 
esmėje nėra blogas dalykas. Ta
čiau, yra liūdna, kai tose pačiose 
apylinkėse, šalia ALTos ruošia
mų Vasario 16 d- minėjimų, Lie
tuvių Bendruomenė prade o 
ruošti atskirus minėjimus. Gal 
pats blogiausias yra tas reiški
nys, jog kai kurios JAV LB apy
linkės šį iškilmingą ALTos ren
ginį ignoruoja, arba tą pačią 
dieną rengia atskirus minėjimus. 
Pavyzdžiui: šiemet bandė tą pa
čią dieną atskirą ’minėjimą su
ruošti Marquette Parko LB. Tas 
jos sumanymas neįvyko vien 
dėl to, jog niekas jai tai dienai 
neišnuomavo patalpų.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, apie ruošiamą Vasa-
rio 16 d. minėjimą Marijos aukšt. i tygin*b nedaug, ir jaunimą į pa-
m-los auditorijoje, Chicagos Lie
tuvių Taryba skelbė visuose pa
triotiniuose Chicagos lietuvių 
laikraščiuose ir liet, radijo va
landėlėse, kviesdama minėjime 
dalyvauti, šiemet, po oficialio-

%

' AdĖKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys)
1913 Pittsburgh, Pa., atsipei

kėjusi Federacija sušaukė tre
čiąjį kongresą ir įsteigė Tautos 
Iždą, kurio uždavinys buvo kelti 
kapitalą Lietuvos kultūriniams 
reikalams. Sudarytas Lietuvių 
Kolegijos Komitetas piningams 
linkti aukštesniajai lietuvių mo
kyklai. 1915 Federacijai priklau 
sė 16 parapijų, 10 draugijų, Lie
tuvos Vyčiai, SLRK, LRK Moks
leivių D-ja, Moterų S-ga, Blai
vininkų S-mas, Lietuvių Darbi
ninkų S-ga, Spaudos D-ja ir Lab- Į 
danų S-ga. Kai AL Tautos Ta
ryba buvo 1 kviduota, vietoj jos 
įsteigta LRK Federacijos Tary- 

I ba, jau grynai Federacijos ribo
se. 1920.2.11, Pittsburgh, Pa., bu
vo pirmasis jos suvažiavimas,
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į vieną bendrą šeimą. Prie tų 
skyrių priklauso daug katalikiš
kų draugijųį Vienu metu F-ja 
Chicagoj turėjo 10 skyrių.

1941 F-jos Apskritis įkūrė In
formacijos Biurą, jo vedėjas bu
vo prof. K. Pakštas. Biurui pa
laikyti buvo nutarta skirti $2,000 
į metus.

Federacijos 12 skyrius įsistei
gė 1918.9.10. Ciceroje Federaci- 
ai priklauso katalikiškos akci

jos veikimas. 1960 šis Federaci
jos skyrius apjungė 14 draugijų 
su 1,194 nariais. 1960 skyriaus 
valdybą sudarė: garbės pirm, 
prel. I. Albavičius, pirm. A. Za
karas. vicepirm. K. Srubienė, 
sekret. A. Stulginskas, ižd. T. 
Stučinskienė.

1919 m. Chicagos Northsidėje 
buvo įsteigtas ALRK Federaci
jos 231-čias skyrius. Jis apjungė 
visas Northsidės katalikiškas or
ganizacijas į vieną šeimyną. 
Pradžioje prie šio skyriaus pri
sidėjo tiktai kelios draugijos, bet 
netrukus šis skyrius tapo kata
likų veikimo centru. Visa kata
likiškoji Northsidė priklausė 
pi ie 23 skyriaus. Draugijos mo
kėjo duoklę šiam skyriui, siuntė 
savo atstovus įvairiems planams 
aptarti ir darbams dirbti.' /

1923 m. prie Katalikų Fede
racijos skyriaus buvo įsteigtas 
knygynas. Knygyno' pradžiai — 
kambario įrengimui ir knygų 
siekdama, d-ja leidžia mokslo 
knygas, rengia paskaitas ir pra
kalbas, daro tautos ir tautiečių rt 
atminimui iškilmės ir bendrai, 
naudoja visas tinkamas progas 
apšvietai skleisti ir mokslui po
puliari zuoti.

(Bus daugiau)' r.

eina Amerikos Lietuvių .Tary- kuriame išrinkta Tarybos vbdo- 
bos, kaip laisvinimo veiksnio, ’ vybė: kun. P. Būčys jirm.. kun. 
veiklos finansavimui. ,

šis A. Laukaičio neva patrio- sekr., K. Krušinskas ižd. ir kun. 
tinis straipsnis, esmėje yra ti-k! M. Pankus ir L. Šimutis iždo 
labai tendencingas tiesos iškrai
pymas ir prasilenkimas su esa
mos padėties tikrove. Mes ste
bimės, jog šis straipsnis buvo 
patalpintas tokiame gana aukš
to lygio laikraštyje, kaip “Euro
pos Lietuvis’^

Chicagos Lietuviu Taryba

linkėję lietuvių gyvenama, pa- Visi būsime ankščiau ar vė
liau seni, ir senatvė nėra joks 
žmogaus nusikalt/mas ar paže
minimas. Reikia tik džiaugtis, 
jog ir senesnio anyžiaus lietuviai 
šitokius minėjimus lanko ir, ne
bodami savo kuklių ištėklių, 
dosniomis aukomis paremia Lie
tuvos laisvinimo darbą. Juk tik 
pensinmkų ir senesnio amžiaus 
žmonių nuoširdaus pasiaukojimo 
dėka, mūsų kultūrinė ir politinė 
veikla tebeklesti ir tebebujoja. 
Minėto autoriaus priešiškas nu
siteikimas senesnio amžiaus žmo
nių atžvilgiu, tik’ parodo jo ne
subrendimą ir labai menką as
menybės mentalitetą. Kalbant 
apie minėjimo dalyvių skaičių, 
mūsų žiniomis Lemonte atsilan
kė apie 350 žmonių, įskaitant 
programą' atlikusį' jaunimą ir jų 
tėvus. . •

• • 1 iPagaliau tas tradicinis dviejų 
dolerių mokestis, dėl kurio au
torius rūstinasi, prie įėjimo į 
Marijos aukšt. m-los minėjimą 
buvo renkamas bent dalinanf 
šventės rengimo išlaidų paden
gimui. Salėje surenkamos aukos Iš: rodego šiupinio neišvirsi.

mokas ar minėjimus, paprastai, 
suvežą tėvai. Autorius, norėda
mas pabrėžti neva didelius ats
tumus tarp Marijos aukšt. m-los 
ir atskirų lietuviškų apylinkių, 
žymiai prasilenkia su tiesa. Pav.,

j J. Jakaitis vicepirm., J. Karosas t

sios minėjimo dalies sekusioje: j’s J°S ^arp Jaunimo Cen- 
meninėje dalyje, buvo patiektas! tro ir Marijos m-los yra 5 mylių 
ypatnigai puikus Nepriklauso- arba 7 -

globėjai.- Siame suvažiavime bu
vo nutarta, kad visi jos skyriai, 
ligi šiol turėję LK Vienybės var
dą, ateityje būtų vadinami tik 
Federacijos skyriais.

Pagal f-jos konstituciją, vy
riausias jos organas‘yra kongre
sas. Jo atstovus be įgaliojimo 
sprendžiamuoju balsu sudaro 
Federacijos Centro Valdybos na
riai ir f-jos tarybos nariai. į kon- j 
gresą siunčia delegatus: apskri
tis — 5, skyrius — 3, kuopa — 1. 
draugijos ir organizacijos, turin-

l/2 kilometrų atstumas. 
Tikrumoje — tik 1% mylios., 
arba nepilnai 3 km. Pagal auto
rių, atstumas tarp Brighton 
Parko apylinkės ir Marijos m- 
los yra 7 mylios arba 10^ km 
Tikrumoje - mažiau 3 mylių ar
ba 5 km.

Toliau autorius, <gal jau/pats 
būdamas prie pensijos amžiaus 
slenksčio, savo straipsnyje tei
gia, jog ALTos su ruoštame, mi
nėjime Marijos auklių ~m^los 
salėje dalyvių buvę gal 900, ir 
tai daugiausia seneliai, pensinin
kai. Gi Lemonte, ,kur minėjimą 

; suruošė Liet., Beųdrugmenė, da
lyvių buvę taipgi 900, bet visi

mybės šventės dvasiai pritaiky
tas muzikos, dainq ir poezijos 
montažas, kurį atliko “Dainavos” 
ansamlis su • 80 dalyvių sąstatu- 
Visuomenės ir spaudos atsilie
pimai buvo labai palankūs ir; 
.šilti.

Toliau A.L. rašo: “Tokią agi
taciją (t:y. švęsti Marijos aukšt.: 
m-los patalpose. Ch.L.T.) randa-' 
me ne tik komunistų spaudoje, 
bet ir laikraštyje, po kurio pa
vadinimu, rašoma “Visų lietu
vių laikraštis už tautos laisvę”. 
Tik skaitytojui nesuprantama 
už kokią laisvę; ir ųž neprjklau- 
somes Lietuvos ar, kaip Šovietų 
Sąjunga skelbia/ primestą jų i jauni žmonės, išskyrus kelias 
laisvę (Citatose skyrybos ženk- dešimtis pensininkų 
lai netaisyti. Ch. L.T.).

Autorius turėtų nurodyti ko
munistinę spaudą, kurioje jis 
yra skaitęs tą “agitaciją” švęsti 
Marijos aukšt. m-los salėje, nes 
šmeižtas yra JAV įstatymais 
baudžiamas. Autoriaus, neva ne
susigaudymas <ruž kokią laisvę”; 
yra tik pikta insinuacija ALTai 
prielankaus dienraščio adresu.

Labai apgailėtina, jog Vasa-. 
rio 16 d. minėjimai mokykliniam 
jaunimui buvo ruošiami atski
rai, kaip pav., Jaunimo Centre. 
Ar galima kaltinti ALTą, jei 
jaunimas yra sąmoningai ar ne
sąmoningai nuo jos ruošiamų- 
minėjimų atitraukiamas, Jauni
mo Centro (Gage Parko) apy-

Seniausias ’ pasaulyje laikraš
tis pasirodė 400 metais Kinijoje, 
viešpataujant imperatoriui Fin- 
kuan-tangui.

Laikraštis buvo “spausdina-
m a s'’ ant šešių geltono šilko ga-j^os 50 narių — 1, turinčios
balelių. virš 50 narių — 2; katalikiškų 

laikraščių redakcijos — 1, cen
trinių organizacijų centrai, turį 
iki 1,000 narių — 1, ir po vieną

somes Lietuvos ar, kaip Šovietų

Žinovai tvirtina, kad JAV-se 
nedarbas balandžio mėn. buvo' 
9.4%; tas nederbas sumažėsiąs] atstovą nuo kiekvieno sekančio 

o ’ 1,000 ar jo dalies, nemažesnės 
kaip 100. Delegatai turi turėti 
įgaliojimus raštu: Laikraščių at-

ketvirtame ketvirtyje iki 9% 
1983 m-.-nedarbas sumažėsiąs iki 
7.9ę%. i? y '

MARIJA NORIWilli

ATEINA LIETUVA,

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

|«01 W. 69th St, Chicago, m. 60629 ♦ T«L 925-271Z 
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- MAISTAS IS EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St., Chicago, DL 60629 ♦ Tel. 925-2787
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1759 W. 71rt St, Chicago, HL

a WHSTWGAI IŠPILDO » RECEPTAI • FAS 
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Atdara Hokiadieriaia nod

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, - / 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 1 
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
... . . .. ■ : . r 1

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

stovus įgalioja redaktoriai, o - Laikraštyje 
centrinių org-jų—jų centrų val
dybos. Kitų delegatų įgalioji
mus tvirtina dvasios vadas.

Federacijos apskritis Chicago- 
je įkurtas 1918.7.2. Buvo nutarta 
jį vadinti Lietuvių Katalikų 
Vienybė. Jo iniciatoriai buvo ■ guma pirmūnų buvo apdovanoti 
vysk. P. Būčys ir kam F. Ke- garbės raštais. Išanalizavę pasi- 
mėšis; pirmininkas —1 P.. Mažęi-: ruoši rpą ganiavai, fermų dapbuo- 
ka, sekr. P. Zdankus. F-jos Ap- į tai. davė priesaiką . rūpesningai 
akritis veik kiekvienoje parapi- tvarkytis, prisiėmė įsipareigoji- 
joje turi savo skyrių; jis vaidina mus vasaros — rudens laiko- 
svarbią rolę tarp AL Katalrkiš-. tarpiui. '
kų draugijų. Jis vienija, veikimą (Iš Eurbpos Lietuvio)

KERDŽIŲ TRADICIJOS
M* Saulėnas rašo ■ Valstiečių

• ■ t.

Raseinių rajonęj gimsta graži
tradicija — palydos į ganyklas. 
Ir šį pavasarį buvo sukviestas' 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
melžėjos, kerdžiai, veterinarijos 
specialistai, ūkių vadovai. Dau-

Inz. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina |25. Kieti viršeli*!. Paštas J2.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
S LITERATŪRA, lietuvių - literatūros, meno rlr<4no&ta 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinec 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijos^, iliustruotos nuotraukomis < If 
M. K. Čiurlionio, M. šHeikio, V. Kaiubos, A< Rūkitelės Ir JL VarM 
kūrybos poveikiais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

# DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tak
tinių jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenlmll. 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja |2L

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauso 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LIETUVTAKASIS PAMARYS, Henriko Tonao-T*nudfatrnrirt 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* fe 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
□etuviut Leidinys fllustmotas nuotraukom!*, pabaidoje duodam* 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai j vokiečių k*Ih*. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių iamėfapia. Kaina M.

'• KA LAUMES EIME, rašytojo* Petronėlė* OrintaTtė* attf* 
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metai*. Knyg* turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik tt. <

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupra*- 
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje tpie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*, 
riją.. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga Jra didelio formato, 2R5 puslapių, kainuoja M.
,’uĮl BATTRTNES NOVELES. M. Eoečenko kūryba, J. Valaiti* 

verflmaa. 908 pat knygoje yra 40 sąmojingų norelių. Kaina H,

Knyfoa •almamo* Naujienose, 178* So. H*I*M St, ChJcaga,

3 Chloro, DL — SaUMcmdaj. Jun* 26^28. 198Š
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Didysis rezistentas rašo “Ateityje”
Br. Kviklys Drauge, birželio mėn. 17 d., atspausdino 

mūsų išeiviją aliarmuojanti vedamąjį. Girdi, ji per mažai 
parodo dėmesio Lietuvai. Jis sumini liūdną išeivijos liki
mą, kuri, atsiskyrusi nuo savo tautos kamieno, ištautėja, 

' net sukuria savo valstybę. Tačiau, lietuviams išeiviams 
sukurti valstybę nėra pavojaus. Yra pavojus ištautėti 
ir tapti trąša kitoms tautoms augti.

Bet nutautėjimą, — rašo jis, — galima prailginti, 
jei bus tik protingai šia kryptimi veikiama. Priemonių 
prailginimui, jis sako, ne kartą yra nurodinėjęs. Atrodo, 

ris galvoja, kad viena iš tokių priemonių būtų ryšių 
palaikymas su tauta. Šią mintį jis remia dr. Kazio Amb
rozaičio rasinio ‘'Mūsų rūpestis Lietuva” citatomis, at
spausdinto ‘‘Ateityje’’ š.mJNrf 4. Minėto rašinio autorių 
jis pristato kaip kompetentingą šia tema rašyti. Ma.t, jis 
buvo rezistencijos vadas Lietuvoje, rezistentas ir išeivi
joje. Gaila, kad neparašė prieš ką šis rezistentas rezis- 
tucja išeivijoje. Betgi jo rašinio citatos nerodo, kad 
dr. K. Ambrozaitis būtų koks nors rezistentas prieš oku
pantą ir jo samdinius. Br. Kviklys jo “kompetenciją” 
labiau sustiprina dar ir tuo, kad daktaras yra visuomeni
ninkas ir vienas Lietuvių Fondo kūrėjas. Tikrai, aukštos 
“kvalifikacijos”. Gaila, kad paskaičius jo rašinio pacituo
tas ištraukėles, pasirodo, kad jo turimos “kvalifikacijos” 
nerodo jį esant tvirtu rezistentu, nes tai. ką jis parašė, 
yra ne kas kita, kaip klaidinantieji svaičiojimai. Reikia 
labai apgailestauti, kad toks jo rašinys rado vietą ateiti
ninkams skirtame žurnale.

Juk tikra nesąmonė, kad mes, bėgdami nuo raudo
nojo siaubo, tiek Įsibėgėjome, kad bijome Į Lietuvos pusę 
net atsisukti, o iš ten atvykusį kiekvieną įtariame ir ven
giame jo išklausyti, ar jam paduoti ranką...

Kas ir kada taip nusigręžė nuo okupuotos Lietuvos? 
Arba kas vengia atvykusiam paduoti ranką? Tiesa, mes 
nusigręžiame ir okupanto atsiųstiems agentams neduo
dame rankos, nes jų rankos yra suteptos mūsų brolių 
krauju. Juos sveikina ir. jiems vaišes kelia Bostone gyve
nantieji poetai. 0 ar mūsų kultūrininkai neištiesė net 
abiejų rankų Maskvos atsiųstiems solistams? Rengė jų

koncertus net vienuolynų salėse. O kai kur, jiemi parei
kalavus, buvo iŠ sėėnos išneštos tautinės vėliavos. Reikia 
pasididžiuoti tais, kurie suprato Maskvos klastingus sie
kius ir dėl jų kėlė protestus ir demonstracijas.

Dr. K. Ambrozaitis skelbia, kad per eilę metų ten 
pasikeitė žmonės, aplinka, bet tuo pasikeitimu pėr mažai 
susidomėta, todėl iŠ ten atvykusieji mums nesuprantami 
ir ištikusiems nesunaikintiems vengiame paduoti ranką, 
dėl ko jie grįžta su labai skaudančia Širdimi ir didesne 
neviltimi. Tokį priekaištą išrašė šis didysis “rezistentas”, 
Lietuvių Fondo kūrėjas. Nejaugi jis jau tiek neišmano, 
kad žmonės ir aplinka pasikeitė, bet nepasikeitė okupanto 
klastinga taktika, nepasikeitė jo agentų uždaviniai?

Dr. K. Ambrozaitis aiškina, kodėl mums reikalingas 
ryšys su kraštu (nerašo okupuotu). Girdi, karštas turi 
maitinti mus tautine dvasia, o per mus tautiečiai skelbs 
pasauliui savo skausmą. Gaila, kad tik žodžiu, o nepa
sako kokiais keliais toji tautinė dvasia turėtų mus mai
tinti. Ar tuo spausdintu bolševikiniu -šlamštu, kuriuo 
šiandien okupantas maitina mūsų pavergtą tautą? Ar ta 
tautos istorija, kurioje yra,sudergta mūsų tautos praei
tis, jos nepriklausomybės laikotarpis? 0 gal jis mano 
per okupanto atsiųstus dainininkus, Jaunimo Centro sa
lėje jų suruoštais koncertais? Tiesa, jis daro užuominą, 
kad tautinės dvasios gaivinimui padės vaikų vežimas į 
Lietuvą (jis nerašo okupuotą). Ir jų ten vykimas nebus 
status quo pripažinimas. Jis nežino nė vieno tokio jau
nuolio, kuris, nuvažiavęs, pabuvojęs kelias dienas ar ke
lias savaites, būtų grįžęs suklaidintas. Man rodos, kad 
dr. K. Ambrozaičio galva yra labai suklaidinta, jei jis j 
nežino, kad okupantas nieko nedaro, jokių niekam privi
legijų neteikia, jeigu jam nebūtų iš to naudos. Pagal 
daktaro supratimą, reiktų manyti, kad okupantas yra 
susirūpinęs ypač Amerikoje gyvenančio lietuviško jauni-, 
mo lietuvybe. Įdomu, ar jis rūpinasi Sibiro ir Gudijos; 
'ietuvių bei jų jaunimo lietuvybe?

Dr. K. Ambrozaitis priekaištauja ir lituanistinėms 
mokykloms, nes, jose ydikai mokomrtik apie tokią Lietu-' 
yą, kokia ji buvo,- o ne apie tokią, kokia ji dabar yra;! 
Matyt, jis norėtų, kad vva'fkams kalbėtų apie tokią oku
puotą Lietuvą,- apie kokią kalba- ^‘Tėviškės” draugijos; 
samdiniai, kad'ji “išlaisvinta”,, graži, kurioje žydi kul-- 
turą ir gerbūvis. Kodėl jam neateina T galv'ą mintis, da
bartinei okupuotai Lietuvai pažinti, • pasiūlyti lituanis
tinėse mokyklose skaitymui panaudoti LKBKronikas ? ■ 
Tada vaikai pamatytų, kokioje Golgotos kančioje šian
dien pavergtoji Lietuva.

Be to, jis daro priekaištą, kad Lietuvos okupacijos 
bylos judinimas laisvajame pasaulyje yra tylus ir lėtas. 
Kovojančiam pogrindžiui pagalba abejinga ir visiškai 
menka. Ką reiškia toks jo priekaištas, be konkrečių pa
siūlymų? Juk tai tik tušti žodžiai.

Žinoma, toks dr. K. Ambrozaičio rašinys buvo proga 
ir vėl Br. Kvikliui pragysti tas pačias giesmelės, kurių 
gaida jau seniai “Tėviškės” draugijos sukomponuota: 
“Vaikų siuntimas į tėvų žemę” ir “Kapsukiniai kursai”. 
Jis apgailestauja, kad minėtieji kursai nutrūko ir tai dėl 
to, kad ant kursantų ir jų tėvų buvo kariami šunys. 
Ir kad kursų lankytojų okupantas nepadavė komunistais. 
Bet ir šia proga jis kandžioja “reorgūs”, nes jie yra tie, 
kurie tų kursų nemėgo. Tiesa, kad jų nemėgo, tik netiesa, 
kad ir okupantas jų nemėgo. Man rodos, kad Br. Kviklys; 
mulkina išeiviją, nes kokiam tikslui okupantas įsteigė 
“Rodinos” draugiją? Keista, kad. Draugo redaktorius, 
apgailestaudamas dėl kursų uždarymo, kandžioja tuos 
lietuvius, kurie žino, ko okupantas “kapsukiniais” kur-1

Rakė vasarvietės miškas ir ežeras.

Moku metine prenumeratą Naujienų dar ^Aį.kT'?^u!ys’-r t j6-?08 v.-.\ . v į? v - > . “ Garbes teisme laimėjęs bylą, to-
neuzsisakiusiam sauliui-saulei j kiam elgesiui nepritariu ir skel-

Sumokėsiu metinę prenume
ratą tam šauliui ar šaulei, ku
ris ar kuri pirmoji papašys 
Naur ;enoms, kad skaitė šį mano 
pasiūlymą ir kad dar nėra užsi
sakiusi šio dienraščio.

Antram Naujienas užsisakiu
siam šauliui ar šaulei prie me- 
inės prenumeratos pridėsiu 

$30.00, o trečiam pridėsiu $20.00, 
lis mano pasiūlymas galioja 
nuo šių metų liepos 1 dienos iki 
pabaigos.'

Sveikinu šaulį Petrą Malėtą 
'.vž jo tokią drąsa. Jis pats pirma
sis išdrįso pareikšti Naujie 
norns, kad neatnaųjins prenu- 
meTatoS, kūomet dabartinė pa-; 
^bai^s.' Čia išdrįso p^fejkŠti>i 
^p^iiki^4katzyg(s>=<> ne koks; 
lepias. Tąd patarčiau;Vyt. Didž..

Rinktinės vadoyyjbei įrašyti Jį 
Sąrašus ir paskirti rfiedalį arba 
Vyties kryžių. Tokių drąsuo
lių mažai rasirhe^ tai jau beveik 
prilyksta Antanui Marmai, tik 
iš kitos pusės.

Be to, riera -visai patikima^ 
nenutraukė prenumeratos iš 
karto, o paliko kada pasibaigs. 
O gal ji pasibaigs tik po rh€tų ar 
kitų? O gal jis yra garbės pre 
numeratorius, ir bendrai, kurte 
šauliai skaito Naujienas, tai tie 
yra užsikrėtė Naujienų dvasia 
ir yra Milkovaičiui nepatiki
mi. O jei vadovybė skatė 
Naujienas, ti ji irgi nepa- 
tikima, nes ji yra prisigė
rusi to raugo ir ją reikia per
rinkti. Be to, reikėtų sudaryti 
šaulių organizaciją iš tokių as
menų, kurie iš viso nėra skait 
tę Naujienų. Reikia paimti pa
vyzdi iš žurn. Jurgio. Janusai- 
čio. Jis yra man pareiškęs: “Aš

•š print: po Naujienų neskai- 
aū.”.

Ar ėnkaVėdfetai pagavę skai
dant uždraustą spaudą, dar lei
džia, tam ašfheniui kurį laiką 

škaitė?Ne. Jie tuojau areštuo 
ja ir be jokio le’smo išsiunčia 25 
itietaiUš, į Sibirą, ries jie yra pa_- 
tyš teisė'ai.

Kadangi Naujienos šaulių va-; 
dbvybei > yra labai pavojingos, 
hės joše parašoma tiesa, apie 
vadų pinigų eikvojimą, byloms 
apmokėti teisme ir kiekvienais 
metais dengti naują stogą, šau
lių namo, sumokant apie porą 
tūkstanč'ų. Bet, tas žinias rašė 
p&tys šauliai, tai kodėl reikią 
kaltinti Naujienas, o ne šaulius,, 
kurie rasė tiesą?

Bet. aš manau, kad spaudos4 ii 
yra tikslas rašyti tikslias žinias. 
O gal visą ^spaudą reikėtų pa- 
i&iktfįti? Bet dar liktu kitos ži
nybos: televizija, radijas, telefo
nas, tai gal gėriiusia išeitis ato- 
rtitnis karas, kad viską sunaikin
tų. . :

Kad tą netvarką greičiau su
tvarkius, tad patarčiau esteigti 
šaulių Saugumo skyrių, .kuris 
aplankytų kiekvieno šaulio-ės 
namus ir patikrintų, ar jis skai
to Naujienas. O tokius neklau
žadas sučiupus, tuojau be jokio 
teismo nudeginti ant laužo.. Be 
to, Jei š. P. Meleta protestuoja, 
tai jis privalo nurodyti, kur kat
ras Naujienų straipsnis prasi-i 
lenkė su tjesa prieš "šaulių va-' 
dovybę. Jei kuo ką.kaltini, tai 
pirmoje Vietoje privalai. įrodyti, 
nusikaltimą. O be nusikaltimo, 
negalima skirti bausmės. Bet 
dabartinėje šaulių vadovybėje 
galima, ir jie jau praktikuoja..

biu; kaip dera drąsiam šauliui, 
kuris vadovaujasi savo protu, 
atskiria melą, nuo tiesos ir gali 
už tiesą kovoti. Toks 'garbingas 
šaUlys-lė, kuris pirmas užsisa- 
kys Naujienas, ir paminės, kad 

: skaitė šį straipšnį, tam aš skiriu 
pirmą premiją — apmoku mė- 
Tmę Naujienų prenumeratą. An
trai prenumeratai pridedu 30.00 
dol. ir trečiai mėtinei prenume
ratai pridedu $20.00.

šauliai-ės turi teisę naudotis 
Amerikos spaudos ir žodžio lais
ve, kad Šaulių Sąjunga ir Lie
tuva tokia stipri, kaip Ame
rika. Amerikoje už tiesos žb- 
dį '.ję.u 200 .pietų, kai nieko ne
baudžia.

•, -. Automs Manna
■' A;■—■ =..,

— Izraelio karo, laivai, avia
cija puola svarbiausius palesti
niečių centrus pietų Beirute.

— Jasir Arafatas "pranešė, kad 
jis niekur iš Beiruto nekeliSuj, 
bet kbvds iki mirties.

sbis šlekią.
A. Svilonis

Rriž. Reiganui nepatiko 
sekretoriaus fiaig pokalbis su 
Izraelio pieinjeru Beginu, kai 
jis buvo Baltuose Rūmuose. 
Haig pataręs heparduoli Izrae
liui reikalingų ginklų.

Libano premjeras Wa^tah 
vakar atsistatydino, nes Izraelio 
puolimas pietų Beirute išardė 
taikos galimybes.

— Al. Haig atsistatydinimas 
nustebino Kongi'eso atstovus ir 
politikus.

— Argentinos kariuomenė; 
vadas gen. Cristino Nicolaides 
neleis demonstracijų sostinės 
gatvėse.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— 0, nebijokite dėl jųjų. Ten bus Dobrynės 
kaštelionas Jonas iš Vloščovo, Mikalojus iš Vaš- 
muntovos, ir Jaska iš Zdakovos, ir Jarošas iš Če
chovas — visi garbingi riteriai. Ar jie kiaušis ka
lavijais ar kirviais — jiems ne naujifena. žmonių 
akims bus į ką pasižiūrėti ir ausims pasiklausyti, 
nes, kaip sakiau, prancūzui gerklę su koja pri
minsi, o jis vis dar tau riteriškus žodžius bambės. 
Tepadeda man Dievas ir šventas Kryžius; kaip 
anieji kalba, taip mūsieji žudo.

— Bus garbės, jei Dievas mus laimins, — tarė 
vienas bajorų.

— Ir šventasis Stanislovas, — pridūrė antra
sis ir. pasisukęs į Maėką, klausinėjo toliau:

— Na, pasakokite! Gyrėte vokiečius ir kitus 
riterius, kad drąsūs yra ir kad lengvai Lietuvą 
triuškino. Bet su jumis, ar nesunkiau jiems buvo? 
Ar ir prieš jus jie taip noriai eidavo? Kaip Die
vas tai lėkio? Girkite mūsiškius!

Bet Macka iš Bogdanieco, matyt, nebuvo pa
gyrūnas, nes kukliai atsakė:

— Tik ką iš tolimų kraštų atvykę noriai mus 
puIJSvc, b t vieną kitą kartą pabandę, nebuvo 
t kic drąsūs. \Tes mūsų žmonės atkaklūs, ir tą 
■atkaklumą -mums dažnai primesdavo: “Jūs nieki- 

■ p e m r'i sako, >et padedate saracėnams ir už 

tai būsite pasmerkti!” Ir mūsų atkaklumas dar 
didėjo, nes tai nebuvo tiesa! Abi valstybės Lie
tuvą apkrikštijo, ir kiekvienas tenai Jėzų Kristų 
tiki, nors dar ir nevisi jį pažįsta. Ir tai žinoma, 
kad mūsų maloningasis karalius įsakė iš Piocko 
katedros pašalintam velniui žvakę įžiebti, ir ku
nigai turėjo jam aiškinti, kad taip daryti nedei'a. 
Bet ką tu veiksi su paprastu žmogumi! Nevienas 
galvoja: “Kunigaikštis įsakė apsikrikštyti, tai ir 
apsikrikštijau; įsakė Kristui nusilenkti ^=- ir nū- 
islenkiau, bet kodėl aš turiu gailėtis savo sena- 
■janupagoniškajam dievui dubenio varškės ar kep
tos ropės numesti ar alaus putos nulieti. Nedary
siu taip, tai mano arkliai išstips, ar karves ligos 
užpuls, ar jų pienas pakraujuos, arba dirvos der
liaus neduos.” Ir daugelis daro taip, kaip padavi
mai reikalauja. Bet jie taip daro dėl neŽihbjlnTO if 
dėl piktojo baimės. Anksčiau jų tie velniukai tu
rėjo gražų gyvenimą. Turėjo savus gojus, savvfe 
namus ,ir arklius pasijodinėti, ir dešimtinė imda
vo. O dabar: gojai iškirsti, valgyti nieko neturi'; 
miestuose varpai skamba, ir šie nenaudėliai tan
kiausiuose šiluose išsislapstė ir ten iŠ bafthės lin
di. Nueis lietuvis į mišką, tai jį už kailinių viehas 
ir kitis patraukia ir sako: “Duok!” Kai kurie 
duoda, bet yra ir drąsių bernų, kurie nenori niek# 
duoti, 0 kartais juos net gaudom Vienas pripylė 
spragintų žirnių į jaučio pūslę, tai net trylika 
velnių iš karto sulindo. 0 jis užkišo šermukšhio 
kamščiu ir atnešė į Vilnių kunigams pranciško
nams parduoti, kurie mielai jam sumokėjo už tai 

dvidešimt skatikų, kad Kristaus vardo priešus 
WhalkintU. Phtš tą pūslę mačiau, ir iš jos dar iš 
tolo žmogaus nosiai pasibaisėtinas kvapas sklido; 
tokiu kvapu blogosios dvasios savo baimę švęstam 
vandenini pafodo.

— Bet kas suskaičiavo, kad jų ten buvo tryli
ka? — išmintingai paklausė pirklys Gamrothas.

— Skaičiavo lietuvis, kuris matė, kaip jie lin
do. Matyti, kad jie buvo ten, nes iš pačios smar- 
vėš ’gkRma buvo spręsti, o, be to, ir kamščio nie
kas neišdrįso atkimšti.

Stebuklai, stebuklai! — šaukė vienas mies
čionių.

— Prisižiūrėjau aš didelių dyvų nemaža, nes 
galima sakyti: žmonės yra geri, tik viskas pas 
juos fcitafp. Plaukuočiai jie dideli ir vargiai kuris 
jų kdnlgkikštis plaukus kerpa; keptas rope*.val
go, maišydami jas su visais valgiais, nes, sakoma, 
jos vyriškumą žaditemčies. Savo namuosė gyve- 
ha kartu su falVijhiš ir Žalčiais; gerdami ir val- 
gjMarti sklko hežinė. Ištekėjusias moteriš nieku 
laiko, bet merginas labai gerbia ir pripažįsta 
joms didelę ghlią; bet kukiai merginai patrynus 
dSIdvfritta Šilkmedžiu vyro pilvą, tuoj visokie dieg
liai išnykstą.

— Nebaigti ir diegliais sirgti, kai merginos 
nuostabios! — sušuko jam Eyertreteris.

— Apie tai paklauskite Zbyškos, — atsakė 
Macka iš Bogdaniecb.

Zbyška gi taip įsijuokė, kad net suolas, ant 
kurio jis sėdėjo, pradėjo drebėti.

— Būna nuostabių! — tarė, — o gal Rin- 
gailė nebuvo nuostabi?

— Kas tokia ta Ringailė?
— Kaip gi lai? Nieko negirdėjote apie Rin- 

gailę? — klausė Macka.
— Negirdėjome nė žodžio.
— Tai kunigaikščio Vytauto sesuo ir Mozū- 

rijoš kunigaikščio Henriko žmona.
— Nepliauškite! Kurio kunigaikščio Henri

ko? Buvo vienas to vardo MOzūrijos kunigaikš
tis, bet jis miręs.

— Tas pats fr buvo. Turėjo jam būti atsiųsta 
iš Romos dfepėhsa, bet mirtis anksčiau jį išvada
vo. Buvau tada pasiųstas su Jasko iš Olesnicų 
laišku pas kunigaikštį Vytautą, kai iš karaliaus 
atvyko į Rrtervefderį kunigaikštis Henrikas. Tuo 
metu kini Vytautui jau buvo įkyHję, ypač del 
to, kad Vilniaus negalėjo paimti, o mūsų karaliui 
įkyrėjo jo broliai ir jų išdaigūs. Tada karalius, 
matydamas didesnius už savo brolių Vytauto su
gebėjimus Ir didesnę jo išmintį, pasiuntė pas jį 
vyskupą, kad įkalbėtų Vytautą mesti kryžiuočius r 
ir paklusti karaliui, o už tai jam pažadėjo atiduoti 
Lietuvos valdymą. Vytautas, visada ištroškęs at
mainų, mielai pasiuntinių išklausė.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ ^NAUJIENOS'*
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POILSIS IR MIEGAS YRA 
REIKALINGI SVEIKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ U GOS 

3907 West 103rd Sirset 

Valandos pagal susitarimą.

Chica-gos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos piknikas įvyks sekmadienį, bir
želio 27 d., 1 vai. popiet, Vyčių salėj 1 
ir sodelyje. Gros gera muzika. Bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Kviečia Komisija ir Valdyba

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkai 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, ,1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGUS
•YDYTOJA8 lt CH1MUHGAS

MhWm, «r«ktariw

Kelmės, vežę kaž-kur, Šiaulių 
I link. Niekuomet neužmiršiu jo 

veido, kurį teko matyti išvežant 
V. Putvinskį. V. Putvinskis sė
dėjo rogėse labai nusiminęs (kiti 
sakė, kad įo rankos buvo suriš
tos), paskui roges ėjo didelis 
suimtųjų būrys. Liūdna procesi
ja praėjo pro mūsų mokyklos 
duris Šiaulių linkui ir dingo to
lumoje.

Atsisveikindamas akimis su 
liūdna procesija, aš dar kartą

• sudrebėjau iš gailesčio ir dar 
kartą tyliai prakeikiau caro dra-

, gūnus, kaip, ir kazokus, kam jie 
išvežė man taip mylimą žmogų. 
(TRIMITAS, 1929 m. Kovo mėn. 
28 d., Nr. 13, p. 202.)

Tuometinis Pūtvio darbinin- 
į kas Juozas Gembutas, neužilgo
• po Pūtvio arešto išvykęs Ame- 
l rikon, tą patį įvykį prisimena

E

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service
f

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Mes linkime vieni kitiems 
“labos nakties”, kaip ir supras
dami, kad ji daug reiškia mūsų 
sveikatai.

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St Tai. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko. akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, FŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
' 2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: aatrad. 1—4 pojuat.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Residraciiec tei«ū 448-5545

i

Prostatos, inkstų ir šlapumo

Gyva, jaunesnė veido išvaiz-' 1 
da, be riaukšlių ir nuovargio - 

.........s, kuri ge- |veidas, tai moteriškėj 
rai iešmiegojusi ir pailsėjusi. L 
Suaugusiam žmogui pakanka ; 
7-8 valandų miego per parą. Ta- ! 
me laikotarpyje mūsų kūnas ai- į j 
gauna energiją, kurią išeikvojo 
dienos metu, pasilsi nervai bei • 
raumenys.

Tačiau,. tinkamam išmiegoji- [ 
mui reikia:

1) Miegamas kambarys priva
lo būti gerai išvėdintas.

2) Bandykite užmigti su ma
lonesnėmis -mintimis.

3) Neapsidenkite storai, o 
galvą laikykite žemiau, kad pa- 
lengvintute kraujo apyatakai.

4) Jei turite vargo su užmi
gimu, tai prieš einant gulti, ap
siplaukite šiltu vandeniu, arba 
pasivaikščiokitį-raivū-arne • orę.

5) Naktiniai baltiniai privalo 
būti platoki.

; 6) Atsigulkite ne vėliau 11-tos 
valandos, nes sveikiausias mie
gas yra prieš vidurnaktį.

Vladas Pūtvis

(Tęsinys)

Geras amatas pečių nelau
žo.

EUDEIKIS
šiek tiek kitaip:

“Nežinau dėl kurios prižasties 
jis turėjo parduoti dvarą; gal 
todėl, kad daug išleisdavo gin-

bėdavo socialistus, leido juos į
Pūtvio areštas. Kelmėje lindi- Ameriką, ypač gi šaudmenims 

n inkams paliko didelį įspūdį. lr Kai jis nuvažiavo į
Vienas iš jiį Lietuvos Valst. KeItnes miestą daryti pardavimo 
Operos artistas Jonas Butėnas, j P°ptarių, tai valdininkai paskam-

GAIDAS --DAIM1D
SENL4USIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

tuomet pradžios mokykloss mo
kinys, šį įvykį- taip aprašo:

“Rodos, 1306 m. vasario mė
nesį vieną turgaus dieną Kel
mės miestelį nelauktai ir staigiai 
užplūdo daugybė dragūnų. Dra
gūnai gaudė vadinamuosius so
cialistus - revoliucionierius, ku- 

1 rių, tiesa, sugavo nemažai. Bet 
jų svarbiausias uždavinys buvo 
suimti, rusų akimis žiūrint, 
vinskį. Kelis kartus dragūnai 
aplankė jo dvarą, nors jis ten 

’ ir buvo, bet nepasisekė surasti, 
j Pasakojo, kad V. Putvinskis tais 

momentais buvęs darbininkų 
tarpe, bet niekas įo neišdavė . . .

Dragūnai, nepagavę V. Put
vinskio, išjojo Kražių link, su 
savimi išsivesdami didelį būrį 
suliptųjų. Dragūną: išjojo anksti

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
omo } Varnius kazokams,, nes 
vietinė policija bijojo jį suimti. 
Kazokai apstojo namus, o jų vy
resnysis |ėjęs į vidų paklausė, 
kuns čia yra Putvinskis. Putvin
skis atsakė: “Aš.” — “Mes atė
jom jūsų suimti.” Putvinskis pa- 
Kėlė rankas, o mano brolis pas 
arklius, kad ir jo kartu, nesuim
tų. Kazokai su juo gražiai el
gėsi. paklausė, ar turįs čia gimi
nių Nusivedė pas daktarą Gruz
dį ant pietų. Po pietų atsivedė 
atgal. Paėmė nuo turgaus prastą 
vežimą ir nuvežė į Šiaulius, sa
kydami: “Nenorėjai gerame ve
žime važinėti, atseit, būti carui 
ištikimas, tai važiuok drabyno- 
se.” Putvinskis užtraukė rusišką 
dainelę “Dubinuška.” Lydėję 
kareiviai jam pritarė.” (Juozas 
Gembutas, Aš Pažinau Putvins
kį, Pūtvio monografijai padik
tuoti ir Kunigo Mykolo Vembrės 
užrašyti, niekur dar nespaus-;^™ 
din t i prisiminimai.)

Vladas Pūtvis Kelmėje iš tik
rųjų buvo pas notarą pardavimo 
dokumentų, sudarymui, tiktai 
pardavė jisai tuomet ne didelį 
dvarą, bet mažytį Palendrių 
dvariuką. Aršusis Pūtvio ir kitų 
lietuvių priešas Kelmės uriacL- 
nikas, kai tik sužinojo apie Pūt
vio apsilankymą, paprašė notaro 
viską vilkinti ir Pūtvį kaip gali
ma ilgiau pas save užlaikyti. 
Notarui tai ir pavyko padaryti 
iki uriadniko iššauktųjų dragū
nų atvykimo.

Emilija Pūtvienė daug kartų 
pasakojo, kad kai dragūnų ko
manduojantis karininkas, padė
jęs Vladui ranką ant peties, tarė 
“Imperatoriaus vardu aš tamstą 
areštuoju’’, Vladas jam atsakė, 
klausdamas: “Ar leisite užsirū
kyti?” Nustebęs karininkas Vla
dui mandagiai pasiūlė popierosą. i 
Emilijos prašomas, Vladas, buvo | 
anksčiau sutikęs nerūkyti iki ne- į “• 
būsiąs caro valdžios areštuotas | 
m pažadą sąžiningai pildė, čiui- l 
pinodamas žmonos specialiai jam I 
perkamus saldainiukus. Pirmojo. L 
arešto metu Kelmėje nuo paža- 

-io pagaliau atpalaiduotas, užsi
rūkė su ypatingu malonumu, ir 
nenustojo rūkęs visą gyvenimą.

(Bus daugiau! ’

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
įįi AIKŠTĖS AUTOMOBIL1AJ1S PASTATYTI

1906m. žiemą (metų pradžioj^ ryta,. o tą pat dieną apie pirmą 
po 1905-ųjų m. revoliucijos visur valanda, kaip žaibas atskrido 
Lietuvoje siaučiant baudžiamie-, nuo. Tauragės, apstojo visus ke- 
siems būriams, Kelmės uriadni- Į liūs, o ant kaipo'pastatė patran
kas iškvietė iš-Kražių dragūnų’kas. Žmonės, pamanę, kad pra- 
kuopą. Buvo padaryta kratai dės šaudyti į Kelmę, smarkiai 
Graužikuose ir Vladas Pūtvis! persigando.
suimtas Kelmėje. i aš. su keliais kitais berniokais

tuo pat laiku buvau vidury mies
telio ir mes. pradėjome sekti dra- 

į gūnų viršininkus. Dragūnai pir
miausiai nujojo į valsčiaus val
dybą, o paskui pas notarą. Iš ten, 
po kokių 10 minučių išsivedė 

j V. Putvinskį. Pasirodė, kad jis 
’ su kokių tai ūkininku buvo at

vykę pas notarą daryti doku
mentus. Notaras buvo rusas ir 
išdavė jį dragūnams. '

Tą dieną ir naktį V. Putvinskį 
laikė Kelmės arešto namuose, o 
rytojaus dieną V. Putvinskį iš

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

t *

JEAN VANCE ir GEORGE SORDil

Aikštės, automobiliams pastatyti

f

SOPHIE BARČUS
STEPONAS C. LACK LR SŪNUSRADIJO iEIMOS VALANDOS

P, J. RIDIKAS
Ted. Y Arti* 7-1J11

TtC: OLympic HMl

TeL: LAfayKU I-SI71

KNOW YOUR HEART

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO-

OALYSR

— Argentinoje susidarė gru
pė, kuri reikalauja įraukti teis
man visus kariuomenės vadus, 
suorganizavusius įsiveržimą į 
Falkland salas.

Uudetsvių

Direktorių

St Petersburg, Fla. 3371$ 
Td. (8132 321-4200.

Ved«|a —. Aldona Davkua 
Talafu 778-1543

Apdraustas pėckraustymas 

ii tvairiv atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 876-1882 arba 3765996

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9^0 vaL ryto. 
Stotie WOPA - 1490 AM 

transliuojamos » musų studijai 
Marųuotta Parka.

(LAOUWICSJ
< 24^4 631h. STHKKX ” re,ut>Ec 7-1211

11023 SOUTHWEST HIGHWAY, P»Jot Hili*, HL 174-4411

PETRAS BIELIŪNAS

5 — Naujienos, Chicago, HL — Sat.-Monday, June 26-28, 1082

RADUO FtOC^RAMA

Seniausia Lietuvių Backįo progra
ma Naujojoje ArtgUfcue, B stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais mio & iki 8:30 vai orte, 
perduodama T^nr*i*K jpsauiimŲ 
□ntų santrauką. Be to, komenta
rai, mimk^ dainos, jj“ Mdgdutės

O* * B7 
bottle cQuair 

to 
16 (v 

Eerosof 
C**, 

POSTPAID

To onur cMckm 1© SCHMID PRODUCTS OC O o'

nas ir Vaiantina Minkai. Biznio 
I reikfthu kreipto į BaUac Floriato — 
I gėlų tai dovanų krautuvę, SOI. E. 
I ®rQQidlC|~TO% 02127.
I Telefonas 268-0489. Ten pat gau- 
I narnos “Naujienos", didelis pasi- 
| rinkima-t lietuvišku knygų ir lie- 

turižkų dovanu- 

SCmmfO LABORATORIES INC , Box A, Rpute 4ft West, Uttie Fills, NJ 07424

PERKRAUSTYMAI

; movi
La kūma i — Pilna apdrauda 

s ŽEMA KAINA
Priima m Master Gharga 

ir VISA kortele*.
SL ŠERĖNAS. TaL 925-80^

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, H. 60629

ONAI KOŽICAITEI 
mirus,

seseriai Joanai Mikalauskienei, broliui Viktorui ir kitiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

R. L.B. MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖS VALDYBA

TeL: 652-5245
TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTP3 ON

tmtssiuy
DON*T CUT PM BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES*

BUTKUS - VASAITIS

V 'x '''S SS'PFC

LjPER CONCENTRATED 
DEODORIZER 

■v is so. effective 
that

2 DROPS DEODORIZE 
A SKUNK!

Just think Of fbo Odo*- 
coLid apive 

), pets, coo*<0tj.
portMQe, dopers A fl

ok shaker jrjnn 
BOTTLE

434S So. CALIFORNIA AVE.



VASARIO 16 GIMNAZIJOJ .
Balandžio 29 suruoštos pabaig

tuvės. Iš Bušelio atsikviestas 
prof. dr. Juozas Eretas. Daly- 
avo Kuratorijos valdyba, visi 

mokiniai, mok> tojai bei kiti gim
nazijos darbuotojai ir arčiau gy
venantieji tautiečiai. Baigiant 
vakarieniauti, prabilo direktorius 
J. Kavaliūnas.

Jis sake, kad Huettenfeldas 
ir mūsų gimnazija nedideli, ta
čiau mokykla įdomi mokinių są
statu ir jų skaičiumi. Ji laikosi 
ne tik vok'eeių vyriausybių ir 
jų vyskupų, bet taip pat JAV- 
bėre, Kanadoje ir kitur gyve
nančių lietuvių parama. Gyveni
mas čia vienodokas, bet netrūks
ta ir įvairovių. Kad ir šios die
nos iškilmės. Prof. J. Eretas iš 
šveicarjios ir mokyt. J. Matu
laitienė iš New Yorko atvyko

Vasaros atostogos šiais metais • 
prasideda liepos 2. Tą d'eną po- Į 
p-et mokiniai išvažinėja į na
mus. Po atostogų į bendiabutį 
suvažiuoja rugpjūčio 29. Nauji 
mokslo metai prasideda rugpjū
čio 30.

Tautinių šokių kursai Romu- 
' voje vyko balandžio 19-29. Va

dovavo mokyt. Jadvyga Matu* 
„ laitienė iš New Yorko. Ji į Huet- 

tenfeldą atskrido balandžio 18? 
Tą pačią dieną is Zurcho į kur-j 
sus važiavo ir lietuviu taut nių ” . išokių grupes VILTIS vadovė 
Joana Stasiulienė su dviem šo-Į 
kėjais - Uršule Sigg ir Andrium 
Bruderer. Pažymėtina, kad tą 
grupę sudaro vieni šveicaras . 
daugiausia akademinio išsilavi
nimo jaunuohai-ės ir šoka tiki 
'lietuviškus šokius. Vėlų vakarą* 
vykstant automobiliu iš Lam- j padėlį gimnazijai. Sutikom juos 
įpertheimo traukinių stoties į 
Huettenfeldą, įvyko sunki eismo 
nelaimė: sudaužytas automobi
lis, o juo važiavusios keleivės 
gre: tosios pagalbos nugabentos į 
ligonines — J. Stasiulienė į akių 
^kliniką Mannheime, o Uršulė 
£igg — į Lorscho * ligoninę. Iš 
klinikos J. Stasiulienė išleista 
fbalandž’o 22, o U. Sigg iš Lor- 
žscho ligoninės — balandžio 26. 
Mažiausiai nukentėjo A. Brude- 
•rer ir vairuotoja: jie visą laiką 
aktyviai dalyvavo šokių kur
suose.

Į šiuos kursus pasitobulinti 
<buvo atvykusi Hamburgo liet, 
jnoterų grupės vadovė Elena 
Baliulienė, Muencheno RATU
KO steigėja ir ilgametė vadovė 
Alina Grinienė, dabartinė vado
vė mokyt. Kristina Dreslerienė, 
seniūnė Kristina Pauliukevi- 
Čiūtė ir Marius Dresleris. Kursų 
vadovė J. Matulaitienė ir gim
nazijos grupės vadovė Joana Vai
čiulaity tė pirmą dieną sudarė 
darbotvarkę ir. tiksliai vykdė. 
Buvo dirbama daug ir įtampiai. 
Per 10 dienų mokiniai išmokyti 
naujų šokių, jų žingsniai ir visi 
judesiai apšlifuoti ir sudraus- 
minti.

išskėstomis rankomis ir atviro
mis širdim‘s.

Prof. Eretas, gimęs ir išsi
mokslinęs Šveicarijoj, 1918 m, 
parašė veikalą apie Lietuvą vo
kiečių kalba; 1919 m. jis buvo 
išleistas ir prancūzų kalba 
1919 m. atvyko į Kauną ir stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuome
nę. Paskirtas organizuoti infor
maciją, įsteigė Eltą. 1922 m. ga
vo Lietuvos pilietybe ir išrink
tas į Seimą. Įsteigus universi
tetą, profesoriavo nuo 1922 iki 
1940 metų. Priklausė ‘katalikiš
koms organizacijoms, būdamas 
jų vadovybėse. 1940 m. okupa
vus Sovietams Lietuvą, su šei
ma grįžo į Šveicariją. Ir ten bū
damas, nesėdi rankų sudėjęs — 
rašo veikalus apie Lietuvą ir 
ją ištikusią nelaimę, skaito pa
skaitas. Ir į gimnaziją atvyko 
su dovanomis: atvežė-pilną la
gaminą jo paties parašytų kny
gų, kurio’s bus išdalytos moki
niams ir mokytojams.

Direktoriaus paprašytas tarti 
žodį, prof. dr. Juozas Eretas dė
kojo už pakvietimą. Jam sve
čiavimasis Hūttenfelde esąs lyg 
.viešėjimas pas a.a. dukterį Al
doną, kuri 7 metus vaidino kai-

□lyninio Mannh^imo 
teatre ir kur jis ją 
kydavo. Kalbėtojas 
kai karią jai teko' vaidinti vei
kale, kur buvo prieškoniunisa-1 
□ių pasisakymų. Komun:slai rei
kalavo veikalą išimti iš reper-. 
tuaro, grasindami atentatu. Al- Į 
donai teko vykt: į teatrą ir vai- Į 
d’nti policijos saugomai. Pro- 
fescrius Eretas didžiavosi savo, 
dukra ir statė pavyzdžiu lietu- 
viskam jaunimui.

Lozanoje veikė Lietuvos in
formacijos biuras, kuriame dir- [ 
bo sies dienos svečias ir klaipė-1 
didis Ašmys, irgi rašąs diser-' 
taciją. Jie labai susidraugavo. 
Ašmys sirgo džiova. Mirė gripu 
1918 m. Mirštančiam draugui 
Erčias pažadėjo vykti f atgims
tančią Lietuvą ir bent vienerius j 
melus vietoje jo padirbėti. Pa-1 
žadą įvykdė; tik vietoje viem- 
rių, išbuvo 21 metus, sukūrė ir 
išaugino lieluv šką Šeimą. Iš
vyko tik Lietuvai praradus lais
vę, jos ieškodamas ir vėl rasda
mas savo senoje tėvynėje švei-1 
carijoje, kur galėjo toliau dirbti 
Lietuvos labui.

tautiniame . I 
dažnai lari- 
prisimlrė.

Prelegentas kvietė nepasiduo
ti ir Vakaruose skleidžiamai 
įtaigai, kad esame maži ir ne
galime priešintis rusams. Pasi
davimas. defetistinėms nuotai
koms būtų lygus tėvynės išdavi-1

JAU atspausdinta
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
5 NUSIBASTYMAI

I
9

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St. Los Angeles, CA 90039

BUTŲ NUOMAVIMAS
• MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chieagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avi, 
Ttl. 927-3559

Chicago's burmistre Jane Byrne šį sekmadienį Marquette 
Parke ruošia įdomią programą vaikams ir suaugusiems.

Pradžia bus 1 vai., o pasibaigs 7 vai. vakaro.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą-
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.

MenuL < — Narnai, 2ama — 4
R0AL ESTATE FOR SALE | EMAL ESTATE FOR SALE

---------------- ------- ■ ■ . ----------------------------- ........... .........................

PASKOLOS PERKANT NAMUS,, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

VISŲ RŪŠIŲ, DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS -- BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE- = 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

pranzūzų ir kitose moderniose 
kalbose moterys turi tą pačią 

irmui. Mums reikia jaunų žvalių • pavardę su vyrais. Suminėjo ir 
tautiečių, kurie uoliai dirbtų, daugjau pavyzdžių, kaip bjau-
tėvynės laisvei atgauti., “ *•’ - •

Labai svarbu išlaikyti lietuvių laipsniavimas į apačią,
kalbą. Jos-atsisakymas būtų gra“r kirčiavimas, dviskaitos išlaiky- 
žiausios pasauly kalbos išdavi-1 mas įr

rių keiksmažodžių neturėjimas,

kalbą. Jos-atsisakymas būtų gra-f - 
žiausios pasauly kalbos išdavi-1 
mas. Čia profesorius papasakojo 
kaip- jis, studijuodamas germa- 
nistika, susipažino su lietuvių . 
kalba, o per ją ir su . lietuviais j 
studentais, kurių 35 : anuomet i 
studijavo Freiburgo universi-ij 
tete.s . r . . >. •- ~

Sovietiniu komunistu ideolo
gas Suslovas yra pasakęs, -kad 
bus Lietuva, bet be lietuvių. Ji.S|tis Naujienii bendradarbisTbuvo 
apsiriko. Lietuviai yra kultūrin-.sunkiai susir^ buvQ operuo_ 
ga tauta, o visi kultūringi jmo- tas ir pamažu syeiksta Jis tiki.

si netrukus grįžti į namus ir vėl 
pasisakyti svarbesniais lietuvis-

— Kubos ekonominė padėtis 
vis sunkėja. Didelę problemą 
kelia nedarbas. Apie 20,000 ku
biečių jau dirba komunistiniuo
se Rytų Europos kraštuose ir 
Afrikoje. Dabar planuojama 
10,000 žmonių siųsti į Sibirą 
miško darbams.

; 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village. $

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

(Bus daugiau)
(Iš Vok. LB biuletenio)

— Viktoras Karosas, ilgame-

— Vokiečių Darbo įstaigos i 
pareigūnas kreipėsi į Bonos vy
riausybę, reikalaudamas imtis 
konkrečių priemonių sumažinti 
svetimšalių darbininkų skaičių.’

— Newarke, D. Britanijoje, 
rasti 12,000 metų senumo dram
blių, raganosių, bizonų, hienų i 
ir hipopotamų kaulų likučiai.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga ?— Mieste

■ ............... ... ~

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas pensinis-'
' karhs. Kreiptis:

A. LAURAITI!
*45 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 : >

I Dengiame ir taisome visų rū- 
■ šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

nes savo kalbą brangina. Mūsū 
kalbos lopšį profesorius atseka-
Azijoje maždaug prieš 3.000 me-fko gyvenimo” klaustoa^’ Lin- 
tų, kai ten vyravo matriarchą- 
linė visuomenės santvarka. Tai
gi lietuvių kalbą sukūrė mote
rys. Šiam teiginiui pagrįsti pa-

kime jam sėkmės.

— Šv. Kryžiaus parapijos baž- 
rys. Šiam teiginiui pagrįsti pa-l nyčinje ateinantį sekmadienį, 
teikė keletą pavyzdžių. Vienas} birželio 27 d., 10:45 vai. rytą per 
jų — tai lietuviškų pavardžių pv. Mišių pamaldas bus pami- 
galūnės. ;Tėvo Ėreto ir sūnus tirėti skaudūs ir baisūs birželi- 
yra Eretas, bet duktė jau Ere-|niai išvežimai į Sibirą ir pami-1 
taitė, o žmona Eretienė. Moterys £ nešime Maironio-Mačiulio 50 m. 
nenorėjo turėti tą pačią pavar- f mirties sukaktį. Visi giedosime 
dę kąipųr vyrai. Vokiečių, anglų, Maironių sukurtas giesmes. Var- 

—i—i---------------------------L igonais .gros mUz. Mačiulis,'gie
dos sol. Mįačąlįenė. Visi lietu
viai, nors ir toliau gyveną, kvie
čiami gausiai .dalyvauti, tuo iš- 
ląikysim^- gražiausiu, - lietuvišką, 
bažnyčią. Liet. Komitetas

KURSAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

savininkas Išnuomoja
“DROP OFF LAUNDRY”

KRAUTUVĘ - -
■ 63-čjos-ir California.

Skambinti 737-^197

PERSONAL
Asm«nv Ieško

Pirdivimu Ir Taisymas . { 
2M West «9th Street .: 
TeL REpvblk 7-lf41

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija75 jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių* 
gyvenimą ntio XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

Chrysler New Yogker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER \;-IMPĖRIAL 
PLYMOUTH K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Arifer-vi 7-1515

READER & ADVISER 
CARD READING

Advice on all problems of life. '•
If you need help or are worried, r 
she will advise you on all life’s 
affairs — love, marriage, health 
and happiness. Will also tell you 

how to succeed in life.

Siuntiniai į Lietuvą J 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 405? Archer Avino*,!. 
Chlcegc, HL fi0«32. T«I. YA 7-59ti

MISS JENA
2746 W. 47th St, ‘Chicago 

254-5969

Naujai pasirodžiusi
K DR. ANTANO RUKŠOS ’ Ai’:

. k

619 puslapių, kietų viršelių knyga

kovos del lie;uvos.
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei rnošiatė# keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
*727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-F787
* Kemoknan patinuTimas nžsutoit lėktuvu, traukiniu 1&Ivų kelk 

dtĮ (eroisea), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervaciw; Parduodi 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus ki'aštuj 
Sudarome ^kvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame info? 
nacija* visais kelionių reikalai*.

♦ Taupyme skrisdami Chartered lėktuvais, tik seboa rezervuoti Tletu 
i anksto — prie! 45-60 dieno.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visnomenės veikėjo Ir rašytojo at»iminžmu&.

A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905. 
metę įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas tr 
ausirūpinimą 88.00

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

M. š I M K U S
* - l Notary Publie

' INCOME TAX SERVICE ,

4259 S. Maplewood, Jeb 254-7450
Taip pat'daromi vertimai,. gĮminių 
iškvietimai, pildbmi pilietybės prs 

šymai ir kitokie blankaL r

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

“ * Minkštais viršeliais, tik  
Dr. A. J. Guisen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik _ __
G«lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arh«

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant |1 persiuntimo Išlaidom*.

84.00
83.00

82.00

MMi

NAMU TAISYMAS. ŽEMOS KAINOS
Nemokamas įvertinimas. Apsiimame 
nedidelius darbus. Medžio darbai, 
elektra, stogai, plyšių užtaisymai ir 
vandentiekis. Nuolaida pensininkams.

Skambinti (angliškai):
236-6770 arba 995-8197

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina SL
(Town of Lak*)

Skambinti YA 7-9107

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jum# gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruosta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,

HOMEOWNERS POLICY

F. 
J2MĮ6 W. M

40642, . 42<-M54
F.<e ane

Advokatu f
GINTARAS P. GERINAI

Darbo valandom uno 9 'r*L 
rn 8 tiL v*k- Šeštadieni an* 

9 viL rrt© iki 12 vai. d. 
Ir pagal roMtarima.

T«l 77&-5162 art* 77M1W 
2U> We«t 63rd Strtet 

!- CMeage, DI- W<2>
* MIL.....................————I■*

■i




