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pakraščius. Parinkta ši vietą, 
ųęs Turkijoje gyvenantieji ara- Afganistaną. Rusams okupavusi 
bar turi tuos pačius tikybinius Afganistaną, kirgizams pavyko! 
įsitikinimus ir beveik tą pačią išsigelbėti, perbėgant į Pakista- j 
kalbą, ikokia kalba į Pakistaną ną.: Dabar tie įvairūs kirgizai}

'į.

pusantro milijono doleriu,
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Dalis, kirgizų savo laiku gyve-
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TURKAI NUTARĖ PRIIMTI 
į 355 AFGANISTANIEČIUS

DAR 4,000 AFGANISTANIEČIŲ BUS PERKELTI Į VAN 
EŽERO PAKRAŠČIUS ARKLIŲ AUGINTI
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RAWALPINDI, Pakistanas,— tas Afganistano prezidentas M. 
355 afganistaniečiai sprausmi- Tarakiį tai kirgizams buvo 
niu lėktuvu iš Pakistano antra; aišku> kad netrukus rusai pra- 
dienį išskrido į Turkiją. Atstu- dės ir kirgizus žudyti.
mas yra~ 2,000 mylių ir nuve-Į Atgaiiistano kirgizai nesisku- 
žįmas. 1 ėktuvu kainuos beveik bino kovoti prieš Sovietų karo 
pusantro milijono jjoieriiĮ, jėgas-. nes žinojo, kad jie bus 
‘ Iš viso iš Pakistano bus per-• išnaikinti. Kirgizai lipo į kalnus 
kelta į Turkiją 4,000 afganista- ir nutarė gintis nuo bet kokių 
niečių. Tai yra labai maža Pa- užpuolikų ir žudikų. ,
kistane esančįų Afganistano - -- -
tremtinių dalis. Jie bus perkelti np įvairiose Kinijos vietose, ne- 
| .Turkijos Van ežero kalnuotus ‘ tolį Afganistano. Kinijos vyriau-j 
pakraščius. Parinkta ši vietą, Į sybė jų nežudė, bet permetė į;

paliko viską Afganistane. Jie ti
kėjosi greitai grįžti į gimtinį 
savo kraštą, bet, nepajėgė. Afga
nistane eina, didelės žudynės. 
Sovietų karo jėgos ir rusų. pri
mestos valdžioskareiviai naiki
na. ištisus Ąfgąmstaoąv-kaimus.

hiecįąms apsigyventi "Vair ežero 
pakraščiuose. Turkai žada trem
tiniams padėti.

Pakistane yra 2,700,000

Dabartiniu metu 1 .Pakistane 
yra 2.700,000 atbėgusių ąfgahis7 
tahięčĮų. Į Pakistaną pradėjo 
bėgti 1979 irielų pabaigoje/, kai 
nis4L pagrobė pagrindinę' Kabu- 
la radijo stotį ir pradėjo skelbti 
“naujos vyriausybės’’ • praneši
mus.' Praidžioje afganistaniečiai 
rinkosi Pakistano pasienyje, bet 
kai Sovietų pankai užėmė visą 
Afganistano' ^pasienį’ tai afga
nistaniečiai persikėle į Pakista
no teritoriją.

Pakistano vyriausybė neleido 
afganistanieČiamš plisti po visą 
kraštą, bet juos apgyvendino 
pasienyje. Afganistaniečiai ken
tėjo šaltį ir badą.

Pakistano vyriausybei atbė
gusių Afganistano tremtinių 
išlaikymas kainuoja pusę mili- 

. jono dolerių. Reikia duoti mais
tą, apsaugą nuo vėjo, lietaus ir 
šalčio, o paskutiniu metu daug 
išleista gydant tremtinius nuo 
įvairių ligų.

Dalis afganistaniečių, atsiga
vę Pakistane, grįžta atgal į Af
ganistano kalnus ir organizuoja 
kovą prieš įsibrovėlius rusus ir 
prieš vietinius parsidavėlius. Vi
si jauni <ir sveiki vyrai randa 
kelius ir grįžta į Afganistaną.

Kirgizai planuoja 
vykti | Turkiją

Afganistane buvo gerokas bū
rys kirgizų. Kada buvo nužudy-

atįjėgusieji afganistaniečiai. Jie bus perkelti į Turkiją ir apgy
vendinti Rusijos pasienyje.

Kirgizai nori perkelti į Turki
ją dalį savo kalnų avių ir 12 ja
kų. Savo laiku Afganistano kir
gizai turėjo 200 jakų. Tai buvo 
didžiausia jų parama Afganis
tane, be| dabar- liko - tiktai 12. 
Kirgizai būtiaai rtŽri šiudd- jakus 
persikelti į Turkiją, kad galėtų 
užsiauginti daugiau jakų Van 
ežero pašlaitėse.

Kalnų avimis kirgizai minta 
ir jie^-Ųkįsi,,, kad Turkijpje 
lės; jų;^BŽsiaugihti,' - >'fį'

ga-

- < JAPONAI BĖGA"' J
Iš UPIŲ ŽEMUMŲ

.TOKIJO; Japonija. — Praei
tą antradienį Japonijoje siautė 
toks smarkus- lietus, kad žuvo 
53.. žihonės, o turtui padaryti 
nuostoliai dar neapskaičiųoti.

Trečiadienio rytą Japonijos 
vyriausybė patarė gyventojajns 
bėgti iš upių vagų žemumų, j

Vyriausybė įsakė visiems 
Hbnšių salos gyventojams pa- 
tiems trauktis ir gyvulius vesti 
iš upių slėnių. Vanduo, iškritęs 
aukštesnėse vietose', slsnka že
myn ir netrukus užlies visus 
laukus, pievas ir namus. Poli
cijai ir kariams pavyko išgelbė
ti 4,200 apsemtų gyventojų, bet 
vyriausybė įspėja, kad žemu
mose esantieji gyventojai dar 
labiau nukentės, nes ten van
duo pakils sparčiau. ,

— Izraelio užsienio reikalų 
ministers tvirtina, kad palesti
niečiai nesirengia laikytis pa
liaubų, iškraipo susitarimus ir 
neverta jų klausyti.

KALENDORtLIS

Rugpjūčio 5: šv. P. Marija, 
Gintė, Gatvinis, Namgina, Mest- 
vinas, Vidigaila. * t

Saulė teka 5:48, leidžiasi 8:04.
Oras šiltai tvinfcuą*

Prez. Reaganas reikalauja, 
kad izraelitai g 1 a u džiai 
bendradarbiautų su smba- 

doriumi Philip Hibib.
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KENIJOS POLICIJA SUĖMĖ 
IŠTISĄ TŪKSTANTĮ ĮTARIAMŲ

PREZIDENTO DANIEL ĄRAP MOI VYRIAUSYBE JAU
< TVARKO VISO KRAŠTO ADMINISTRACIJĄ

laimėtų kikujai, tai jie labai 
lengvai galėtų išžudyti Loa gi
minę.

Buvęs Kenijos mokytojas Da
niel arap Moi aiškino gyvento
jams, kad kraštą reikia valdyti 
įstatymais, o ne giminėmis. At
rodo, kad jam pavyks aprainin 
ti Loa giminę.

NAIROBI, Kenija. — Lakūnų 
sukeltas maištas prieš preziden
tą Daniel arap Moi jau likviduo
tas ir visame krašte atstatyta 
buvusi .valstybinė administra
cija.

Prezidentas Daniel arap Moi, 
valdęs . kraštą paskutinius ,16 
metų, viešumon nesirodė, bet 
pats 'tvarkė viso krašto admi
nistraciją. Jis pažino ne liktai 
kariuomenės vadus ir policiją, 
bet ir asmeniškai išgelbėjo di
doką kiekį lakūnų. Prezidentas 
daugiausia dirbo telefonais. Jis 
pirmon eilėn pasiekė aviacijos 
vadus, pranešė kas prasidėjo ir 
įsakė, ką jie turi daryti sukili
mui numalšinti. Jam pavyko 
susisiekti su kariuomenės va
dais, kuriuos jis pats buvo pa
skyręs. Jis buvo 150 mylių nuo 
sostinės, bet jis visą laiką tarė 
si telefonais.

Per dvi dienas policijai ir ka
riams pavyko suimti apie 1,000 
įtariamų žmonių.

Daugumoje suimti besislapstę 
lakūnai, bet buvo ir pasislėpusių 
politikų. Perversmo iniciatoriai 
bus pavyzdingai nubausti, o ki
tiems ' ėis mažesnės bausmės, 
jeigu jie prisipažins prie atlik 
tų darbų. ■ * H

Paskutiniu metu, kai jau bu
vo aišku, kad svarbiausieji su
kilimo vadai lėktuvais pabėgo 
į Tanzaniją, tai prezidentas 
kreipėsi į gyventojus, kad nu 
rodytų, kur slapstosi sukilėliai. 
Daugelį patys gyventojai atida 
ve policijai.

Tai buvo pirmas sukilimas 
prieš prezidentą Daniel arap 
Moi. Jis suprato, kad į maištą 
buvo įsitraukusi Loa šaka. Pre- 
zidentas tuojau pasakė, kad nie
kam nenajidinga, kai kraštą 
pradės valdyti viena giminė. 
Visi žino, kad krašte yra di
džiausią kikujų giminė. Jeigu

PATARIA KEISTI 
SOLIDARUMO UNIJĄ

VARŠUVA. — Lenkijos 

munistų partijos laikraštis siū
lo Lenkijoje suorganizuoti visai 
kitokias unijas, negu Solidaru
mo pareigūnai buvo suorganiza 
vę. Komunistai sutinka, kad 
komunistų partija nevaldytų 
unijų, bet jie nenori, kad Soli
darumo pareigūnai primestų 
unijoms Solidarumo politiką.

Komunistas Jerzy Kraševskis 
tvirtina, kad 1980 metais įstejg 
tos darbininkų unijos, kviečian
čios darbininkus kovon prieš 
karių vyriausybę, — tokių uni 
jų negali būti. Jis nori naujų 
unijų, bet tuo tarpu Lenkijoje 
naujų unijų nėra. Solidarumo 
unijos buvo kritikuojamos, bet 
naujų unijų niekas nesuorga
nizavo.

ko-

Iz-

IZRAELIS ĮSIVERŽĖ
Į VAKARŲ BEIRUTĄ

BEIRUTAS, Libanas. — 
raeljo karo jėgos, vartodamos
tankais ir artileriją, trečiadienio 
ankst’ rytą jsveržė į vieną dalį 
vakarų Beiruto. Jiems pavyko 
paliesti tą Beiruto sritį, kurioje 
buvo didžiausias palestiniečių 
skaičius. Pastarieji bandė trauk
tis, bet nuo kulkosvaidžių sun
ku pabėgti.

Izraelio kariuomenės vadovy
bė, matyt, nekreipia dėmesio į 
prezidento Reagano pareiški
mus. Izraelitai klausosi radijo
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NENORI SUPRASTI, KAD ŽAIDĖJAI 
NENORĖTŲ GRĮŽTI Į KINIJĄ

TENISO ŽAIDĖJA SUMUŠĖ JAPONUS, BET NENORI 
GRĮŽTI Į KOMUNISTINĘ KINIJĄ

WASHINGTON, DC. — Jei
gu JAV vyriausybė pripažins 
tremtinės teises teniso žaidėjai 
Hu na, tai šis veiksmas gali pa
kenkti geriems JAV ir Kinijos 
kultūriniems reikalams, sa
ko Kinijos užsienio reikalų mi
nisterijos pranešimas JAV Vals
tybės sekretoriui.

Kinijos teniso grupė, pralei
dusi JAV-se 32 dienas ir sumu
šusi Japonijos teniso geriausius 
žaidėjus, pralaimėjo rungtynes 
su Vokietija. Teniso žaidėjų 
grupei vadovavo geriausioji Ki
nijos teniso žaidėja Hu Na. Ji 
pati labai gerai žaidė ir vykusiai 
vadovavo žaidėjų grupei, bet 
liepos 26 dieną atvyko į San 
Francisco Imigracijos centrą ir 
parašė prašymą leisti jai, 19 m. 
mergaitei, pasilikti Amerikoje;

Šitas Hu Na prašymas liek sū- 
Į jaudino Pekino vyriausybę, kad 
užsienio reikalų ministėris pa
siuntė telegramą, reik^iauda- 
nias htjeisti žaidėjai. Hu N^a pa 
silikti JAV-šfe/ ' '

Valstybės departamentas pra
nešė, kad šitas klausimas, dar 

San • Francisco 
k o nYisi o n ierius

Valstybės departamento 
kingas pareigūnas Alan 
berg pareiškė, kad abi 
laukia sugrįžtančių visų savo na
rių, savo patirtimi pralurtinan- 
čių turimas žinias apie kitą 
valstybę.

PanelėJJu Na praleido Ame
rikoje 32 dienas, o liepos 26 d. 
padavė prašymą pasilikti Ame
rikoje ir negrįžo į vietą, kur ji 
buvo apsistojusi su grupe. Ji 
žaidė ir buvo apsistojusi Santa 
Clara miestelyje, bet dabar jos 
ten nėra. Ji yra apsistojusi pas 
savo draugus, o josios vardu pa
reiškimus padarė josios advo
katas.

SIŪLO SUTARTIS GINK
LAMS KONTROLIUOTI

ŽENEVA, Šveicarija. — So- j neišspręstas, 
vietų Sąjunga antradienį pasiŪT^jŲ1'8rac*Jos 
lė Jungtinių Tautų nusigin}cląi> svarstę lĄt< Na prašymą, bet jis
vinto komitetui pasirašyti? su-J nePaskt‘!I>ė savo sprėmCmo. Pa- 
tarlis, kurios leistų Jungtinėms prastai komisionierjųs ateiklau- 
Tautoms kontroliuoti turimus šia Valstybės sekretoriaus, kū
gi nklus.

Antradienį viešumon pirin-ą 
kartą buvo išstumtas naujas

■ j kių informacijų -jį : tiiri apie 
( tremtinio leisės. ptašaųtį . žino"

__ _____ ______ gų. ^iĄįek-?nerx>-. 
Sovietų Sąjungos atstovas vlk-. (l°- žmogus bfūti

kraštui kenksinihgas, lai tada 
paliekaųia Imigracijos komisio 
nieriui. spręsti diiotą prašymą.

tor L. Izraelijan. Nuo Stalino 
laikų, rusai vengdavo skirti iz
raelitus į tarptautines komisi
jas, o dabar paskyrė žmogų su tarpti sekretoriaus Į^rančši 
Izraelijono pavarde.

šie posėdžiai tęsis šešias sa
vaites. Izraelijonas norėtų, kad s^mo dar nėra išsprendęs, 
visos 40 valstybių pasirašytų < 
susitarimus su Jungtinių Tautų 
komitetu. Vienas paragrafas 
draudžia turėti bet kokius gink
lus erdvėje ir nusako, kad erd
vėje negali daryti jokių ginklų 
bandymų. j

j mas apie Hu Na dar nėra atėjęs 
ir Imigracijos pareigūnas klau-

— Arabų valstybių ambasado
rių žmonos piketuoja Baltuosius 
Rūmus, protestuodamos prieš 
Beiruto užpuolimą. Joms buvo 
patarta baigti piketavimą, bet 
jos neklauso. Jos sako, kad iz- ’ 
raelitai nebeklauso prezidento.

— Libano premjeras Vazan 
skundžiasi, kad izraelitai, ap
šaudydami vak. Beirutu, verčia 
ir daugiaaukščius namus.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $346.

pranešimų, bet jie klauso tiktai 
savo kariuomenės Štabo prane-Į 
Simų. / * I

Izraelitai keliose aikštėse įlei
do į gatves keliąs galingas bom, 
bas. Jei tankaf jas paliestų, tat 
padarytų daug žalos. Bet izrae
litų tankai dąhar nevažiuoja įl 
Beiruto aikštes. Jie pirma palei
džia kulkosvaidžius, išsprogdina 
paliktas bomb;, o vėliau ramiai 
šliaužia tolyn ir naikina pales
tiniečius be jokio pasigailėjimo.

Panelė Hu Na turės įrodyti 
Imigracijos komisionieriui, kad 
jb jeigu grįžtų į Kiniją, būtų 
persekiojama už politinius, tiky
binius, rasinius ar kitokius įsi
tikinimus, tai tada jai bus leb 
ūžiama pasilikti Amerikoje. 
Valstybės departamentas įrodi
nėja kiniečiams, kad vieno ar 
kelių kultūrinio pasikeitimo 
grupės narių nenoras grįžti na
mo neturėtų turėti įtakos į tar- 
pusąvius santykius. Vyrauja įsi
tikinimas, kad -Hu Na prašymas 
bus patenkintas.

. Afganistano jaunimas, pra
dedant 13 m., kartu su suaugu- 

. šiais yyrąiš iš Pakistano eina 
j kalnus, ir pereina į Afganista
ną, kad galėtų prisijungti prie 
kovotojų.

— Prez. Reaganas, patyręs, 
kad palestiniečiai atmetė jo pa
siūlymus keltis iš Libano, nesi
rengia daugiau kištis j Beiru
to kovas.

Kanauninkas Vaclovas Zakarauskas buvo sunkiai susir
gęs. Jis dvi savaites ‘praleido dr. Maciūno ligoninėje.

Visi džiaugiasi, kad kanauninkas jau sustiprėjo
* * ir netrukus grįš.l parapiją. ••• *
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■huoš arba kad judi gili nūs-' tamėntas galioja.' 'Liudininku 

dedamu vykdyti, dažniausiai tis, bent 15*16 m. amžiaus, jei 
reikalaujama, kad vykdytojai jas supranta po kokiu rastu —

Redaguota PRANAS %ULAS

tas -
kad advoka- 

suredagavęs ki-

Čikagos pensininkai turėjo linksmą 
ir paįvairintą pikniką

Chicagos majore Jane Byme

27 d., čhu- “Lithuanian like youi” Kitoje
> majore į J. Bjfrrie^ 

sveikina lietuvę Virginia Wai
ters, kuri dirba Talman Home, 
taupymo bendrovėje.

Visi seniorai patenkinti pasi
sekusiu pikniku ir tikisi, jog 
ateinančiais metais vėl galės da
lyvauti.

Majore J.By me verta seniorų 
pagalbos už jų rūpinimąsi, ir ji 
yra verta perrinkimui į Chica
gos m. majorės postą sekančiam 
terminui.

t m. n
g au kaip 3»MjJ ? ‘cnioru dalyva- nuotraukoje 
be “Grand Pork” seniorų pikni
ke. Oras tą ui n ’ paritaikė ma- 
lonus, nei per šilta, nei per šalta, 
.i tas atneš? pisnikui daug pa
sisekimo.

Chicagos majore Jane Byrne 
sudainavo kelias dainas^kurioms 
daugelis seniorų pritarė. Be to 
majore Jane Byrne vėl išnaudo
jo progą.ragindama visus senio- 
rus įsigyti Identifikation. Brace
let” nuo 55 metų amžiaus ir vy
resnius. Taip pat majore Prane
šė, kad 13,000 tokių “Braceletų” 
yra jau išdalinta ir miestas tiki
si dar daug tūkstančių paseks 
jų pavyzdžiu. Tai programa, ku
ri padės seniorų saugumui ir ne
laimių bei ligos atvejais. (Pla
čiau apie tai buvo rašyta “Nau
jienose”, Social iniam skyriuj).

Buvo ir šokių, grojant vienam 
iš garsiųjų orkestrų, vadovau
jant Guy Lombardo, ir daininin 
kui Josie Aiello.

lul Brynner,Holywood žvaigž
dė, vaidinamoje (jo rolėje “The 
King and I”, asmeniškai sveiki
no seniorus, paduodamas ranką. 
Tas visa, labai nustebino Čika
gos seniorus.

Pikniko metu visi seniorai bu
vo pavaišinti pienu ir sumušti
niais, ice creamu ir šaltais ska
nėstais. Daug įvairumo suteikė 
vad. įėjimo dovanos (“door pri
ces”), kaklui papuošalai ir kt. 
Jų buvo išdalinta apie 100.000.

Paįvairinimui buvo skirtos 
dovanos bingo lošėjams ir “2V 
(“Black Jack”) stalams.

nume laikraštyje pikniko apra
šyme. matomės ir lietuvių nuo
traukos, sveikinantis su majore 
Jane Byrne, tai Kazys Toliūne- 
vifius vienoje nuotraukoje. J. 
Taliūnevrcius majore! pasakė

Kazys Toliūnas ir 
Pranas Šulas

KAS DARYTINA KAI ŽMO
GŲ VARGINA NEMIGA

Daugelis klausia, kokios prie
žastys gali sutrukdyti užmigL

ar 
ir

pas

Gydytojai sako, kad priežas
čių gali būti visokių. Paprastai 
miegui trukdo tam tikros ligos, 
kaip, pvz., galvos smegenų už
degimas. nervų sistemos 
vargimas, kvėpavimo takų 
širdies kraujagyslių ligos 
pan. reiškiniai.

Bet nemiga pasireiškia ir 
visiškai sveikus žmones, jeigu 
jie, nepasiruošia kaip reikiant 
poilsiui.

Prieš miegą reikia pasivaikš
čioti gryname ore, vengti sun
kų valgių ir susijaudinimų.

Atsigulę blogai miegantieji 
asmenys turi atsipalaidoti nuo 
-unkiu minčių ir pamiršti die- 

metu pergyventus nemalo
numus.

Sunkesniais nemigos atvejais 
Ii padėti vaistai.
Tačiau, tokius vaistu? patarti

na vartoti, jei jūsų šeimos gy
dytojas prirašo.

Širdies atakų išvengimui priemones
Kai kurie žmonės klausia,,. Cjv*j 

kaip užbėgti už akių širdies' ataka įvyksta pasėkoj 
atakai?

Širdies ligų gydytojai tuo rei
kalų štai ką sako: Nors nėra dar 
išrasta priemonių atspėti, kada 
gali ištikti žmogų širdies ataka, 
tačau tam tikri, paprasti atsar
gumai prisideda prie apsaugos 
nuo širdies smūgio.

Šiais laikais dažnai sutiksi

fvo užkluptas širdies atakos.
Besikalbant su jais, patiriama, 

! jog jie saugosi nuo pasikartoj i- 
I mo tokių širdies priepolių, veng 
a darni nutukimo, daugiau ilsė

damiesi, mažiau rūkydami ir ne 
gerdami alkoholinių gėrimų bei 
prisilaikydami lėtesnio gyveni

(Senai pažįstamai)

Bėga upė į Paliepį.
Ten Talžunas su Stakėnu
Baigt tvarkyt Miškai liepė....

Nemunėlis dairos vienas 
Balsio, Strumskio ir Marmako... 
Purtuliukas ir Butėnas 
Niekas nieko neatsako...

Išvažiavo iš Kazliškio 
šalkauskaitė ir Gasiūnas, 
Ir visi Mulos namiškiai. 
Kaimynėliai ir jų sūnūs. 
Nėr Ozorskio, Kalpokienės 
Ir senų mažu namelių, 
Kol saulelė patekėjo, 
Skelbdama visiems dienelę...

Daug kas dingo, daug išnyko, 
Ir kai ką pamiršti bandom. 
Bet pakeisti, kas įvyko, 
Jokio kelio mes nerandam...

Toliūnas
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Kur atvykdavo Mikėnas 

Per" Begiedot savo giesmių.

Nemunėlis ir Kazliškis...
Pusšimtis metelių dingo.. 
Mirė Puodžius ir Neniškis, 
Susitikom žemėj bingo...

Pas Sanvaitį gegužinė...
Daug svečių nakvojo likę.
Vienas kitą ten pažinę, 
Mes palikom ir dvylikę...

Kas miegojo, kas šnekėjo, 
Suguldyti ant šienelio,

U O L f

piknike) 

karalienė

( Senjorų

MŪSŲ rrierto 
Ir pirma pon a gražuolė. 
Nepabėgo kaip vilkinė. 
Tarp krūitrehų neprapuolė... 

Gydytojai teigia, kad širdies 
j e užsi

kimšimo einančios į žmogaus 
širdį arterijos.

Čia iškyla klausimas, o kas iš
šaukia tokį užsikimšimą? Gydy
tojai sako, kad užsikimšimą su
kelia susiaurėjimas kraujagys
lių.

Bet ir po tokio širdies smūgio 
daugumoje atsitikimų, ligonį nu 
vežus į ligoninę, jo širdis, suge
ba atsigauti, j ei reikiamai užsikim 
šusią arteriją operacijos pagalba 
išvaloma. Pasveikęs žmogus, 
vėl gali grįžti j savo pareigas, 
Žinoma, jei buvę ligoniai pra
deda prisilaikyti gydytojų nuro
dytų patarimų.

Dalija-

VISIEMS REIKIA TINKAMO 
PILSIO

Žiovai teigia, kad reikia ge
rai įsidėmėti, jog moteris sulau
kusi 50 metų amžiaus, būna ne- 
betokia atspari ir stipri, kaip 
anksčiau, kad buvo. Tuo metu 
ir sveikata jos dažniau sušlubuo 
ja.

Todėl, norint atrodyti gerai, 
reikia nepersidirbti ir stengtis 
skirti moterims daugiau laiko 
poilsiui.

Didžiausias vyresnio amžiaus 
moterų priešas—Tai jų nuovar
gis.

Mokėjimas išsaugoti savo jau
nystę, glūdi tikslingam darbe 
su geru poilsiu.

Visiems yra svarbu gerai išsi
miegoti po sunkesnio fizinio ar 
protinio darbo valandų.

Dalia Š.

DAUGELYJE ŠIO KRAŠTO 
VIETOVĖSE PASITAIKO

NENORMALUMŲ
Jau prieš dvidešimt metų bu

vo tvirtinama, kad niekur nėra 
tiek daug susimaišiusių ir pro
tiškai nesveikų, kaip Jungt. A 
Valstybėse.

Daug yra silpnapročių ligoni- 
rėse, bet daug daugiau dar jų 
vaikšto laisvi gatvėse.

Neseniai Oklahomos univer
siteto anglų kalbos instruktorė, 
23 metų Mendy Berlowitz, au
ditorijoje išsirengė nuogai ir 
skaitė eilėraščius, sakydama,

Ji dievu malonėj būna, 
Bet pasveikino Toliūną. 
Ranką padavė lietuviui, 
Leido žodį jo lietuviui— 
Mūsų miesto karalienę.

ir pirma ponia gražuolė* 
Mičiganas prausė piene. 
Ir lietuviams gi... Danguolė..

. Toliūnas
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JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME
NESANT ŠEIMOS, KAM 
PALIKTINAS TURIMAS 

TURTAS?

KL. Pasakykite, kai nesama 
šeimos, kam paliktinas turtas- 
Ir kaip formaliai tuo reikalu su- 
tvarkytinas testamentas?

Susidomėjusi Salome M.
ATS.Atskąru į jūsų klausimą, 

turime pažymėti, kad teisinin
kai - advokatai bendrai neturė
tų patartį kam turtą palikti,kai 
iškeliaujama į anapus. Jų už- 
davnys yra sutvarkyti ir pritai
kyti teisinį būdą tam turtui iš
dalinti. Pagal testatoriaus pa
geidavimą, testamentas yra rei
kalingas, kad jame būtų išreikš
tas noras turtą paskirstyti no
rimiems asmenims ar lietuviš
koms įstaigoms, pav. spaudai, 
sporto draugijoms ir kt.

Šiuo atveju teisininkai daro 
du tstamentus: viena vyro, kitą 
žmonos. Taip pat įrašoma, kad 
vyras yra žmonos testamente 
vykytojas, o žmona yra vyro te
stamento vykdytoja. Tačiau, tuo 
atveju, kad abudu sutuoktiniai 
žūtų kokioje nors bendroje ne
laimėje, tai tada teisininkai įra
šo du pavaduotojus (angliškai 
vad. Successors).

Testatorius, darydamas testa
mentą, pagal savo norą gali įra
šyti bet kurio asmens pavardę, 
net be jo atsiklausimo arba gali 
įrašyti banko, taupymo bendro
vės vardą, kad būtų testamento 
vykdytojai.

Čia gali kilti klausimas — kas 
nustato testamento vykdytojo 
arba pavaduotojo atlyginimą už 
io atliktą darbą. Turime pasa
kyti. kad tą atlyginimą nusta
to šioj valstijoj probate teisė
jas.

Bendrai mūsų tautiečiai bijosi 
sudaryti savo testamentus, gal
vodami, kad jiems tai daug kai- 

kad ji gali kada tik nori būti Ie
vos gimtajame kostiume, nes 
esą mūsų esantieji prieš nuogy
bę įstatymai yra atgyvena.

August .5 1982

kad visos testamento vykdyto-! ma, mažamečiai negali būti liu- 
jo padarytos išlaidos turi būti dininkais.

I probate teismo teisėjo patvirtin 
tos, pvz. ligoninės, laidotuvių,
valstijos ir federalinės valdžios tam testamentą, nebūtinai turi

I mokesčių, (jei tai būtina), tai 
abejonės ir baimė savaime at
krenta.
Ta proga norime pažymėti, kad 

j Ilinois valstijoje teisininko ir 
Į testamento vykdytojo išlaidoms 
probate teismas skiria nuo 6 iki 
10% nuo palikto turto ver
tės. Pr. Fab.

♦ ♦ ♦
KL. Gaunu Soc. See. išmokas 

ir dar šie tiek papildomai dirb
damas uždirbu, dirbdamas dali
nį darbą. Jeigu uždirbsiu virš 
leidžiamos normos, ar apie tai 
aš privalau pranešti tai įstai
gai, kuri man išmokų čekius 
siunčia?

Ignacijus B-skis
ATS. Nereikia pranešti, ne

bent anksčiau Soc. See. įstaigai 
pranešėte, kad numatėte už
dirbti didesnį uždarbį. Tuo £i- 

zveju reikia užpildyti ir pasiųsti 
pranešimą, kad uždirbote ma
žiau, negu anksčiau numatėte. 
Kitu atveju Soc. See. įstaiga per 
virsiu atskaitys iš siunčiamų iš
mokų čekio. 

* * *
KL. Pasakykite, kokia 

nė įstaiga rūpinasi, kad 
nio amžiaus specialistai 
nors ir dalinį darbą?

Petras P~lis

valdi- 
vyres- 
gautų

ATS. Tokia valdinė įstaiga Či
kagoje vadinasi' Apportunity L^: 
ne, Illinois State Employment 
Service, 40 West Adams Street. 
Ta įstaiga rūpinasi vyresnio am
žiaus vyrais ir moterimis nuo 45 
m. iki 65 m. amž.

Ta įstaiga aprūpina darbovie
tes, kurios ieško sekretorių, ma
šinisčių, vairuotą-ų, mašinistų* 
(vid.tenders,$eWt;ng operators)* 
kasin’nkmpatamautojų (counter, 
helpers) ir kt.

Įstaigos, norį tokių darbinin
kų, gali skambinti Opportunity 
Line telefonu 3466-4111.

ši įstiga visiems patarnauja 
nemokamai. Pr. Fab.

♦ * *
KL. Tas advokatas - teisinin

kas, kuris rašo kitam asmeniui 
testamentą, ar jis pats gali bū
ti to testamento liudininku? 
Taip pat ar irinepilnamečiai ga
li būti liudininkais? Ar toks 
testamentas galioja, Be to pa
sakykite, ar advokatas - teisiiiin 
kažkuris suredaguoja kitam as
meniui testamentą, ar ant to 
testamento reikalingas jo para
šas?

Jonas J-baitis.
ATS. Rašantis testamentą ad

vokatas - teisininkas gali būti 
to testamento liudininku, jei te
statorius jo paprašo ir toks tes-

jį pasirašyti.Tuo atvejujei teisi
ninkas yra kartu ir Notary Pub
lic ir jis tvirtina kitų asmenų, 
pasirašiusių po tuo testamentu, 
tai rašantis testamentą teisinin
kas negali būti tuo pat metu ir 
testamento liudininku. Tuo rei
kalu daugiau žinių galite rasti 
Sūduvos išleistam lietuvių kal
ba leidinyje — “Kaip sudaromi 
testamentai” kurią įgaunamas 

“Naujienose” ,fr pas autorių.

AUKSINĖ ŽMONA

— Auksinė žmona; — tūlas 
pagalvojo, perskaitęs , viename 
žurnale žinute aj)įe.y?eno lenkų 
dienraščio s^aft^tojo žmonos pa 
saųįjpi^iejimo rekordą.
/^Pasirodo, po vyro priekaišto 
dėl dukters, o. Jię^®iaįis pagim
dymo, nutiki i^iiękaibejo.. per 
24 metus, nors" per tą laiką gi
mė dar dvi dukros.
Tik švęsdami sidabrines-sukak

tuves sutuoktiniai susitaikė, 
žmonelė prabilo.

Kaip ir kiek laiko kalbėjo pra
bilusi žmona, žinių nėra, galima 
tik spėti. * * *

TURTUOLIŲ BUDAS IR 
PUODUKAI

Vienas turtuolis, bene pran
cūzas, turėjo padaręs savo šu
niui auksinę būdą.
O anglų biznierius George Gud 

Įėjus ėmė pardavinėti auksi
nius . . . naktinius puodelius.

Įsikišus Anglijos bankams ir 
uždraudus pardavinėti tokias 
prekes, Gudlėjus padavė skun-

— Demokratinėje santvarkoje 
kiekvienas turi teisę sėdėti ant 
tokio puoduko, koks jam patin
ka, — pareiškė jis.

* » *
Prancūzijos margarino kara

lius finansuoja leidimą . . . 
“Tarptautinio idioto”, kurs par
davinėjamas Prancūzijoj bei An 
glijoje. -M

Tai naujas mėnesinis leidi
nys. K. Toliūnas

Good Health Habits, Begun Early, Can
Your Children

RĖAĖT ANO WEALTH kattts started eariv in ehiHbood 
can reduce the risk of heart attack in later life, accadin^ 
to jqgr Heart Association. The Association lr

nis FtS? Bear! Fund Campaign here a»d in XSOfl 6ther 
comtmitfifies through February. The Heart Fund supports [ 
research* education and community service programs.



POLAR BEAR EXPRESS

Pavalgę pietus, gavome 4 lai-

šiuo vardu pavadintą išvyką važiavome 300 kilometrų. 1 vat 
l Kanados šiaurę pradėjau lie- ’ pasiekėme Moosonee. Apsisto- 
pos 1 dieną. Ankstybą rytą Tri- jome Polar Bear Lodge, prie 
State Toųrs limuzinu,iš Raman- pat Moose upės.
da In., paėmė septynis Jiockfor-
do keliautojus. Pasiekę prince- vėlius su indijonais vairuotojais, 
ton. LIL, prisijungėme prie tos kurie pavežę upe, perkėlė į kitą 
kompanijos autobuso, atvyku-’ 
šio iš Galena. Grupė—38 keliau
tojai, šoferis ir palydovas —pa
judėjome astuonių dienų kelio
nei. Keliautojai, daugumoje pen 
sininkai, vyras su žmona, penki 
viengungiai ir viena venuolė.j 
Jaunausias 33 metų, o - 
sias 78 metų.

Pasiekę Port Huron, Mich., dury matyti net smėlic salelės, 
nakvojome. Sekančią dieną per- kas net pakeičia upės 
važiavome Kanados sieną. Mui- kryptį, 
tinės \aldininkas įėjo į autobu
są, paprašė parodyti dokumon-: valandų, suūžė galingi laivelių 
tus ir, juos apžiūrėjęs, palinkę-] motorai,vandens aptaškyti grįžo- 
jb geros kelionės. Toliau važia-' 
vome 21 keliu. Pietavome Port 
Elgin. Tobermory pasiekėme 3 
vai. Iš čia modemus keltuvas 
perkėlė mus į Manetoulin salą. 
Keltuvas labai įdomus; tai dide
lis laivas, į kurį reikia pačiam į- 
važiuoti, palikti mašiną ir laip
tas lipti i sekančūs aukštus. Čia 
yra kavinė, baras ir kiti patogu
mai. Šis keltuos gali paimti 1U 
mašinų ir 6C0 keleivių.-Perkėli
mas užtrunko į vai. ir 40 minu
čių.

»Malonus prisiminimas, švel
nus vėjelis kuteno plaukus, 
alaus stiklas atgaivino,o klykan
čios žuvėdros lydėjo ligi ‘salos. 
Sugrįžę į autobusą, išvažiavo
me gražiais salos keliais. "Šioje 
saloje norėtųsi;ilgiau pabūttbet 
mūsų planai yra pasiekti Sand- 
bury ir čia nakvoti.

<: Trečią kelionės dieną vyko
me apžiūrėta netoli esančias va
rio kasyklas-. Ant galvos uždėjo 
geltonus šalmus, apvilko apsiau
stus, ir, kaip tikrus vario kasė
jus, nuleido 60 pėdų po žeme, 
čia paaiškino,, .kaip sprogdina- 
m ir išvežama vario rūda.

Kasyklų paviršiuj, kurios va
dinasi ‘The Big Nice! Mine”, 
stovi didelė kanadiška 5 centų 
moneta, kuri yra 2 pėdų storu
mo ir 30 pėdų diametro. Toliau 
— Lunar Landing’Module, kuri 
pastatyta pagerbti Amerikos as
tronautams, kurie šioje apylin
kėje atliko 1971 — 1972 metais 

■ cnt mėnulio nusfleidim.o prakti
ką. i **

Vykstame toliau į šiaurę J 44 
keliu. Pakelyje sustojus pietų, 
mažas, restoranas neturi mūsų 
žmonių grupei maisto. Nusipir
kę krautuvėje, sausai užkanda
me > ir vakare pasiekėme Iro
quois Falls, kur ir nakvojome 
Liepos 3 d., sekmadienio rytą 
pasiekėme Chocrane. čia palikę 
autobusą, gavome traukinį ir' kiniu — 600 kilometrų. Upėmis

upės krantą. Čia rinkome upės 
išplautas chells ir kitus suveny
rus. Mūsų vairuotojai tuojau su
kūrė ugnį ir išvirė kavos, arba
tos ir pavaisino indi joniška duo
na

ši upė įdomi, ją veikia pot- 
vyriau- ’ viniai ir atoslūgiai; kartais ji 

pakyla net 4 pėdas, o kartas vi

tekėjimo

Po keletos gamtoje praleitsų

9 *nie atgal.
Rytojaus dieną gavome laivą, 

kuris gali paimti 60 turistų. Ma
lonus kapitonas ir dvi patarnau
tojos vaišino užkandžiais, gėri
mais ir aiškino istorines vietas. 
Grįždami atga1 .aplankėme Moo
se Factory salą, kuri užima 1152 
akrų plotą. Apžiūrėję indijonų 
meną ii prisipirkę suvenyrų, grį 
žome atgal. Vakare jau buvome 
geležinkelio stotyje ir važiavom 
atgal prie savo autobuso. Ketu
rios valandos traukinyje praėjo} 
labai greitai.

Traukinyje yra valgykla ir ba- 
■'as. Dainininkas, su gitara ir pla
tinu, linksmino keleivius, šis 
300 kilometrų- ruožas yra tik- 
ios džiunglės, tik dviejose vie
tose matėme ^gaminamas popier
malkes. Pasiekę "Cochrane, savo 
autobusu grįžom i motelį. Lie
pos 6 dieną, nuvažiavę 350 my
lių, pasiekėme Sault Ste Marie. 
Tai buvo mū’.ų paskutinė nak
vynės vieta Kanadoje.

Sekančią dieną pasiekėme’ 
Wise. Dells, Wisconsin. Čia atsi
sveikinimo pietus davė kompa
nija; s udainų- programa: Po prie 
tų gavome bilietus į pasirodymą' 
prie upės. Gražiai pasirodė su 
vandens pačiūžomis pavieniai ir 
grupėmis. Gražiai pasrodė akro
batai, žemėj e ir ore, o pabaigai 
visus: gerai nuteikė “America 
The Beautiful” O. kaip gražiai 
skambėjo nakties tamsoje ši dai 
na iliuminuota vandens .. srovė
mis ir šviesų efektais.

Rytojaus dieną, pavažinėįę 
Wisconsin upėje, grįžome į 
Rockfordą. Čia paliko 7 keliau
tojus, o kitus nuvežė tol yri.

Ši 8 dienų kelionė į Kanadą 
pasiliks atmintyje, nes matėme 
nematytų vaizdų! sutikome įvai 
rių žmonių ir važiavome įvai
riomis priemonėmis. Autobusu 
nuvažavome 2400 mylių; o trau

»***

h n

Krazauskas. “Siekimas” (grafika)
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V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Neužilgo Pūtvis pasitraukė iš 
i Tiekimo ir Maitinimo Ministe

rijos ir visiškai pasišventė šau
lių Sąjungai. Jam talkino visa 
šeima. Apsisprendimas apsigy
venti Kaune ilgesniam laikui 
Pūtvių šeimai buvo nemaža 
auka. Valstybės įstaigoms inte- 

j ligentinių jėgų trūkstant, V. 
Į Pūtvis buvo atvykęs Kaunan 

tiktai trumpam laikui patalkinti 
to meto bėdos reikale. Po trijų 
jo ištrėmimo metų Rusijoje, ap
leisti ir karo sugriauti ūkiai — 
Graužikai ir Šilo-Pavėžupis — 
buvo verkimai reikalingi šeimi
ninko rankos. Kai Pūtvis pama
tė, kad yra galimybių savo gy
venimo svajonei ir^jau 'subren-’ 
•dusiems sumanymams įyyį^dyŲ 
ir ryžosi Kauno 
problema iškilo vis^iS^^nirZ 
V. Pūtvio žmona , 
savo vyro idėjom^ višu&net is£ 
‘tikimai talkino, ūkių tvarkymo 
naštą pasiėmė aąt savo, pečių.

Pūtviai nusamdė aukščiau mi-’ 
i nėtą butą Kaune, Donelaičio g. i 

13a, pargabeno savo vaikus, o’ 
Emilija Pūlvienė, važinėdama 
tarp Kauno ir tėviškių, ūkvedžių 
pagalba sėkmingai vedė ūkius 
ir, be to, dar visomis jėgomis 
rėmė tiesioginį šaulišką darbą. 
Po kurio laiko Pūtvių duktė 
Sofija, norėdama pagelbėti mo
tinai, nutraukė istorijos studi
jas universitete ir darbą Užsie
nio Reikalų Ministerijoje (Elto
je) ir išvyko provincijon šeimi
ninkauti šilo - Pavėžupio dvare. 
Gi Pūtvių jauniausias 17 m. sū
nus Vytautas, laikinai sulaiky
tas nuo mokslo, rytais budėjo 
Sąjungos raštinėje ir ėjo pa
siuntinio pareigas, o po darbo Skyriaus 
įstaigose tas pareigas atlikdavo f archyvas buvo saugojamas 
šauliai savanoriai. Uoliausias 
savanoris budėtojas J^pįnnasis 

rižtkąlų vedėjai, vėliau Į^S-gos 
;-S^ęti^$irlInstnktaviifio Sky- 
iįaM viršininkas, buvo Balys 
Kėniešis. Pirmoji šaulių Sąjun
gos tarnautoja buvo Marija Ne- 
nieikšaitė. r t

'Dar įstaigų nepa^ūošus, ką tik 
gimusiai šaulių organizacijai te- 
I^o-"gauti pirmąjį krikštą, pade-

in ežerais, laivais įplaukėme net 
' 12-kai valandų.

danl vyriausybei ir karinome-* 
nei skubiame ir pavojingame 
reikale.

1919 m. rugpiūčio 28-29 die-

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys)
CHICAGOS LIETUVIŲ GY

VENIMO SVARESNI ĮVYKIAI
1884 m. Romos Katalikų Baž

nyčios susirinkimas nutarė, kad 
visų parapijų turt’ę savininkai 
yra vyskupai (Vyskupijos nuosa
vybė). Turtas yra valdomas vie 
tininkų kunigų, kurie gali pasi
kviesti talkon skirtus globėjus 
arba parapijos narių išrink
tus. ,

1878 m. C. Žilevičius Chieago
je surengė pirmąjį ‘lietuvių kon 
certą. Bilietas buvo 25 c. suau
gusiems, o nuo 6 iki 12 metų po 
15 c.

1892 m. Chieagoje lietuviai

buvęs didelio mokslo, retų ga
bumų ir gilaus mąstymo žmo
gus. Jis buvo pakviestas profe
soriumi į St. Louis, Mo.

Iš Bostono ] Chicagą atvyko* 
Šimkėvičius ir, manoma, kad 
pats pirmasis lietvis čia atida
rė taverną ir svetainę. Pas Sim- 
kevičių turėjo prieglaudą ir Te
atrališkoji Lietuvių Draugi
ja.

Chcagoje įsikūrė Lietuviškos 
Mokslo Draugystės kuopa.

1893 m. Laikraščiai Vien. Lie
tuvninkų ir Lietuva sutarė ve
sti propagandą steigti lietuvių 
naujokynus — kolonijas.

Gegužės mėn. Chieagoje ir ki
tose lietuvių kolonijose įvyko

protestantai įkūrė D. K. Kęstu- protesto mitingai . prieš prez.
{ čio šalpos draugiją. įsirašė 13 

asmenų, šią draugiją suorgani
zavo dėl to, kad vieno protes- 

Į tano katalikiška draugija nepri
ėmė.

Vienas iš senesniųjų‘Chicagos
nomis šauliai padėjo likviduoti-
lenkų vadinamą P.O.W. (Polsxa i Vienas iš senesniųjų‘Chicagos 
Organizacja Wojskcwa) _ sąT j ]ietuvių daktarų, T. Kodis, yra 
mokslą, kuriuo buvo užsimota j------------ ------- - ------- ----
perversmo keliu Lietuvą užim
ti. Sukruto visi šauliai. Pūtvis- 
išdavinėjo ginklus. Šauliai bu-, 
dėjo dienomis ir naktimis pavo- 
jingesniuose miesto punktuose, 
padėjo suimti sąmokslininkus ir 
ypatingai pasižymėjo darant 
kratą Nekrašų sode Kalnų (ve

muo, pranešęs apie P.O.W. są
mokslą Lietuvos žvalgybos įstai
gai. , ;

Prisimindamas asmenišką V. 
Pūtvio įnašą tomis dienomis, 
Vincas Daudzvardas rašo: “Ka- 
da buvo daromi P.O.W. darbų

liau ’ Putvinskio) gatvėje, kur.sekimai Nekrašo sode, sargybų 
buvo rastas ten užkastas slapta- ėJimas ir t.t, visur buvo Vladas
sis P.O.W. archyvas. Po to šau-

1
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JLdna 125. Kieti viršeMal.
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Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 
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Cosmos Parcels Express Corp.
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Atdara šiokiadieniais nno
Dd 10 ral rak

Putvinskis. Tas jo nepaprastas.
liai ėjo sargybas ties Žvalgybos lankstumas, neapsakomai dide- 

būstine, kur rastasisenergija, su kuria buvo atlie- 
3 ;r į karnas kiekvienas kaip kūrybi- 

1 dešifruojamas'; šiuo laiku pirmą į ni*s> *aiP vykdomasis darbas, 
kartą ryškiau {pasireiškė ir mo-}Hk ir 8ali pateisinti greitą Š4u- 
tervs. Jos budėjo šaulių štabe' S-gos augimą . (V. Daudz- 
ir net padėjo P.O.W. archyvus ] vardas, ‘‘Amžinos atminties mū- 
dešifruoti. šioje akcijoje dalyva- šefas , Trimitas, 1929 m. ko
vo Ona Pūtvytė, Birutė ir Aldo
na Grigaitytės, Jane Markevi
čiūtė, Marija Nemeikšaitė, Ku- 
dirkaitė ir pati Emilija Pūtvie- 
nė. Kurį laiką Pūtvių bute buvo 
globojamas ir saugojamas as-

; autorius, 'jų
paruošė, sutvarkė ir išspausdirfo geriausią :.

Chicagos lietuvių istoriją 
' (1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija :

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 

[r patarė mums toliau studijuoti.

NAUJIENOS a

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

vo 28 d., Nr. 13, p. 205).
Kitas šaulių akcijos prieš 

P.O.W. dalyvis rašytojas V. Bi
čiūnas taip prisimena anas die
nas ir Vladą Pūtvj:

“Neramūs gandai suvijo Kau
no lietuvius j organizacijų būs
tines. Aš, kelių draugų lydimas, 
iš Rotušės aikštės (kur tada gy
venau) tekinas nubėgau į Ožeš
kienės gatvės 3 hr. Radau ten 
daugiau susirinkusių žmonių. 
Kažin kas pasakė, kad nieko ųe,7 
laukiant reikia skubėti j kitą ga
lą Donelaičio, gatvės. Ten būsią 
duota nurodymų ir ginklų. Pa
skubau nurodyton vieton.

(Bus daugiau) čiūje, kilo dideli mišku gaisrai.
=: -................. .......  .......  .............. .

Clevelando administracijos su
darytą sutartį su Rusija dėl iš
davimo politinių nusikaltėlių. 
200,000 lietuvių vardu preziden
tui Clevelandui buvo pasiųstas 
protestas, prašant minėtą sutar
tį. atšaukti.

Liepos mėn. lietuviai, turį <A- 
merikos pilietybę, suorganizavo 
Neprigulmingą Klubą. . Jo tiks
las buvo lavintis šios šalies po
litikoje,naudotis iš liuosybės ir 
tiesų, taipgi pagarsint savo var
dą tarp svetimtaučių.

Pirmame susirinkime įsirašė 
52 nariai. Valdybon buvo išrink
ti A. Šidlauskas ir J. Gri
nius. • v.

Didesnėse lietuvių kolonijpsę, 
jų tarpe ir Chieagoje, buvo: pa
minėta 100 metų istoriko Simo
no Daukanto gimimo sukak
tis! '

(Bus daugiau)

Blogesnis už velnią . ,

, Tikybos pamokose kunigas 
klausia:

: —.Kas pasaulyje yra bloges
nis už velnią?

— Taksų kolektorius, — tuoj 
atsakė Karoliukas. , ,•

— Kodėl tu taip. manai? — 
klausia dvasiškis.'

— Tėvelis, — aiškina Karo
liukas^ turėjo ožką. Kai ji 
nenorėjo ėsti, tai tėvelis dažnai 
jai f surikdavo: “Tegu tave vel
niai paima”. Velniai’ neatėjo, 
bet atvyko mokesčių ^blektorius 
ir išsivedė ožką, u; . .

t ■- •>! . ~ *
— Kalifornijoj, Ventura vals-NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

• LITERATŪRA, lietuviu literatūros, mepo Ir^mofalfl 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomll 11 
M. K. Čiurlionio, M. šūeikio, V. KaJubos, A. Rūkitelės Ir A. Varno 
kūrybos povelkslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, raiytojof Ir to® 
tfnip Jokip pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnf 
iventes bei ją istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mujsm 
gyvenimo bruožą apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslaplq knyga 
parduodama tik už 82.

įdomiai parašyta gtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ll 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
ritovardHų pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą- .Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

■» KĄ LAŲMtS L1MX, rašytojos Petronėlės Orintaltės at*!> 
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir« 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio JaŠinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poa- 
riją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*, 
K^yg^ yr< didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ML

> RATTRINfS NOVELAS, SL Zo^enko kūryba, J. Valal£ta 
vertima*. M p«L knygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. Rabtad St, Chiea^, 
IE UkakMl “*** «-***<’ b-s— ■■■ima m.»* .

S — Naujienos, Chicago, 8t I1L Thursday, August 5, 1982
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Lietuviai padėjo Amerikai 
tapti nepriklausoma

baudžiamu nusikaltimu, siunčiamu | Sibirą, šitas juo
dasis Rusijos despotizmo laikotarpis vertė 25% visos 
lietuvių tautos bėgti Į Ameriką. Iš visų Pabaltijo tau
tų, lietuviai buvo labiausiai persekiojami.

Bet Amerikoje lietuviai pasinaudojo spaudos 
laisve ir teise organizuotis ir veikti. Amerikoje 
spausdintos knygos ir laikraščiai rado kelią Į gim
tinį kraštą. Amerikos laisvė ir lietuvių veikla Ame
rikoje prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo, kuri atėjo su Wilsono paskelbtomis tautų 
apsisprendimo idėjomis”. (Valstybės departamento 
paskelbta JAV ir Lietuvos santykių apžvalga)

Tadas A Kosciuška gimė 1746 metais Naugarduko 
vaivadijoje, Slonimo valsčiuje, Merescovsčiznos nusigy
venusio Lietuvos bajoro dvare. Jojo tėvas Liudvikas Kos
ciuška buvo Brastos vaivadijos kardininkas, o motina( 
buvo Radomskaitė. Jis baigė vietos mokyklas ir baigė 
Varšuvos karo mokyklą. Ruošė sukilimą prieš caro vai-| 
džią Lietuvoje, bet pralaimėjo. Bėgo Vokietijon, o vėliau 
Prancūzijon. Susipažino su prancūzų revoliucijos vadais, 
kovojusiasi su prancūzų karališkomis jėgomis. Tadas > 
Kosciuška, susipažinęs su prancūzų revoliucijos vadais, 
pasiskelbė esąs demokratinės santvarkos šalininku.

Paryžiuje susipažino su Benjaminu Franklinu, jo pa
kviestas išvyko kovoti už JAV nepriklausomybę. Jis pasi-

Aleksandms Čaplikas

ŠLA viceprezidento Aleksandro 
Čapliko pranešimas Seimui

Aleksandras Čaplikas

goję ir patįkrinti visa? ALTo 
iždo knygas. TaiP aktyviai 

dalyve va u ALTU suvątfartrntfo- 
' šg it Amerikos Lietuvių Kon

grese.

Daugiausia dirbau SLA Va
jaus komisijos veikioji. Daly
vavau visuose vajaus komisijos 
posėdžiuose, būtent: 1979 m. 
rugpiūvrd 27 d. New Yorke, 
ItMO m. vasario 29 d-, 1930 in. 
rugsėjo 12-13 d.d. ir 1982 m. va
sario 27 d. New Yorkė.

Esu giliai įsitikinęs, kad va
jai ’ SLA organizacijai yra lyg 
.traujo transfuzijos. Tos organi- 
žaėijos nuolatos abgs ir klestės, 
kurios prie savęs nuolat pri
trauks mokytus, gabius, ener
gingus lietuvius, ypač jaunūs 
profesionalus. ,

BiivaU ir tebesu optimistas, 
kad mūsų Susivienijimas yra ta 
dirva, kuri leis kiekvienam lie
tuvių kilmės žmogui pasireikšti 
ir tuo pačiu praturtinti mūsų 
organizaciją, 0 kartu ir visą 
veiklą lietuvybės srity 1 Savo 
kilme, kaip jau daug kas gal

Užvakar priminėme Amerikos lietuviams, kaip ame
rikiečiai 1922 metais liepos 28 dieną pripažino de jure 
nepriklausomą Lietuvą ir kaip jie pasižadėjo šio pripa
žinimo nekeisti. Šitas Įvykis yra labai svarbus. Kiekvie
nas lietuvis turėtų Įsikalti jį Į galvą ir lietuvių tautos 
laisvės priešams ji priminti.

Tos dienos rytą Valstybės sekretoriaus pavaduoto
jas, diplomatas Walter Stoessel Jr. ir Valstybės depar
tamento atstovas Žmogaus- teisių ir humanitariniems rei
kalams Melvyn Levitskis .susitiko su dr. Stasiu Bačkiu, 
su Latvijos ir Estijos atstovais Washingtone. Jiedu pa
ruošė pranešimą spaudai apie JAV ir Lietuvos, Latvijos 
bc-i Estijos dabartinius santykius.

Sekretoriaus pavaduotojas Stoessel ir Žmogaus tei
sių komisijos atstovas Levitsky, besivadovaudami V-bės 
departamento dokumentais ir departamente esančiomis 
informacijomis, paruošė trumpą JAV ir Lietuvos santy
kių apžvalgą. Jie nekreipė dėmesio Į dabartines pačių 
lietuvių tarpe vykstančias kovas bei nesusipratimus, bet 
vadovavosi svarbiausiais valstybinei Įstaigai žinomais 
faktais.

Amerikos lietuviai ir Įvairiose pasaulio šalyse išblaš
kyti lietuviai nustebs, kai paskaitys Valstybės departa
mento pareigūnų paskelbtą Įvykių eigą, žinomą Ameri
koje prieš 200 metų. Ta oficiali Valstybės departamento 
padarytoji Amerikos ir Lietuvos santykių apžvalga ši
taip skamba:

‘‘Pirmieji lietuviai atvyko Į šią šąli 1688 metais. 
Lietuviai taip pat dalyvavo kovoje už Amerikos ne
priklausomybę. Gen. Tadas Kosciuška, kovojęs už 
Amerikos, Prancūzijos. Lenkijos ir Lietuvos laisvę, 
sakėsi esąs lietuvių kilmės. Kadangi keli lietuvių su
kilimai nepavyko, dėl didelio rusų caro santvarkos 
atsilikimo bei despotizmo, dešimtys tūkstančių lais
vę mylinčių lietuvių emigravo Į Ameriką.

Caro Įsakymai paliko lietuvius be jų mokyklų ir 
be lietuviškos literatūros. Net ir lietuviška malda
knygė lietuvių rankose buvo skaitoma Įstatymais

žymėjp kovose ties Rhode Island, Yorktown ir New Yorko 
apguloje. 1777 meteais Kosciuška laimėjo Saratogos mūši.
George Washingtonas pakėlė Kosciušką į artilerijos ge
nerolus ir paskyrė savo patarėju.

1817 metais buvo Šveicarijoj, pas savo bičiuli ZitnerĮ. 
Bejodinėdamas kalnais-, nukrito nuo arklio ir spalio 15 d. 
mirė. Sekančiais metais caro lėšomis buvo pargabentas 
Į Krokuvą ir palaidotas Vavelio katedros rūsyje.

Viši žinome, kad šiuos žodžius galėjome rasti nepri
klausomos Lietuvos spaudoje, bet niekad negirdėjom^ 
kad Valstybės depąrtameiįtas. taip aiškiai, visiems ,sbL;
vrantamar būtų, paskelbęs. Tai Įtiktai pirmą kartą savo1 
akimis matėme* ■ ? ' -m - *«. ■ -. ■ <

Buvo liętuvių, kurie Amerikos nepriklausomybės ir 
laisvės principus,' pagrįstus demokratija, suprato, juos 
praktiškame gyvenime Įgyvendino, dėl jų kovojo, o jeigu ,bos nariams buvo ir tebėra daug . _ _ - - _ -   - ‘ 5 . '   * "i ' . .. ir . ir 1. -
buvo reikalas, tai ir mirė. Lietuviai, kovoję už Lietuvos 
laisvę, padėjo amerikiečiams kovoti už savo laisvę. Jie 
prisidėjo prie tolerancijos ir gerbūvio visoje Amerikoje.

Bet buvo ir tokių, kurie, laisvės, demokratijos ir to
lerancijos principų nesupratę, niekino pagrindinius 
spaudos ir žodžio laisvės principus, niekino ir JAV inte
ligentiją, juos vadino narkomanais, iškrypėliais, jokio 
idealizmo neturinčiais žmonėmis. Jie patys milijonus 
krovėsi, bet amerikiečių idealizmo suprasti nenorėjo. Tie 
atsilikėliai nuėjo tiek toli, kad viešai siūlė Naujienas už
daryti, o pastaruoju metu atsirado grupė atsilikėlių, ku
rie drįso raginti tikinčiuosius Naujienų neskaityti. Bet 
nieko iš to neišeis. Naujienos žino kiekvieną, kuris ragina 
neskaityti seniausio lietuvių dienraščio, skelbiančio tiks
liausias žinias apie Lietuvą. Bus paskelbti ir visi laisvos 
spaudos priešai. Tiktai žinantieji buvo naudingi Ameri
kos laisvei ir nepriklausomybei. Tiksliai informuotieji 
bus naudingi ir Lietuvos nepriklausomybei bei demokra
tinei santvarkai Įgyvendinti.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Sunku tikėti, k?d jau praėjo 
treji metai nuo ŠLA seimo Cle- 
veiande. Rodos, kad netaip se
niai esu seimui davęs raportą. 
Bet, kaip upė vietoje. nestovi-, 
taip ir mūsų brangus Susivieni
jimas keliauja pirmyn. Daug 
vandens nutekėjo per tuos pas
kutinius trejus metus.

šį kartą pateikiu praneširhą, 
kuris apimajnyaifo'veiklą: nuo 
1979' -in- liepos lįėheęFL '

Yra galvojančiu' kad ■ Stdi- 
vienijimo < vičepreži<fėhtas- rietus 
ri; jokių* pareigų-/ ‘kari jišaiT 
bėrą 4ik; iisstatyia >flgūrą.T;Toli. 
gražu — taip nėra. ’ Visiems 
septyniems Pildomosios Tary-

pirmininkauti-, kuriose prez'den 
as pateikė savo raportus, ar 

kada dvi kokios nors priežasties 
turėjo iš posėdžio pasišalinti 
tartis kitais SLA reikalais.

Aktyviai dalyvavau šiuose 
Pildomosios Tarybos suvažiavi
muose: 1979 m. liepos 3 d. po- 
seiminiame suvažiavime Cleve- 
lande, 1980 m. vasario 29 d. — 
kovo 2 d. metiniame suvažiavi 
me New Yorke, T980- m.-; Spalis 
19122 d.d. suvąžiayįihe. ęnįeg-1 

.’goję ir 1982 m.^vasariio kįbĮ 
vb 3 d.d.<4mel£niftme. sut^iav^ 
me New YofrkėU šiuose suvažia
vimuose dalyvavau visuose 
svarstymuose ir pareiškiau sa
vo nuomonę visais einamais ir 
ypatingais klausimais. . Mano 
įnašas į tuos posėdžius yra pro
tokoluose, kurie atspausdinti 
“Tė\ y nėję”. Tų smulkmenų čia 
nekartosiu,’ taupydamas laiką.

Pildomosios Tarybos poseimi- 
niame posėdyje Cleveland^ 1979 
metų liepos 3 d. buvau išrink
tas į sekančias darbo komisijas: 
Tautos ir kultūros reikalų ko 
misiją, Morgičių komisiją, Imig
rantų komisiją ir.. Vajaus ko
misiją.

Morgičių it Imigrantų komi
sijos šioje kadencijoje nesireia- 
kė. Tad neturiu čia nieko k'en-i 
krelaus pranešti. >,.

Kaip Tautos ir kultūros rei
kalų komisijos narys, drauge su 
prezidentu ir iždininke, Šusrvie- 
nijimui atstovavau Amerikos 
Lietuvių Taryboje — ALTe. 
Tarp 1979 ir-1981. metų buvau 
ALTo iždo globėju. Išskiriant

žino, esu dzūkas, tad nesidroviu 
pasakyti, ką tikrai galvoju. Toks 
mano vadovaujantis principas. 
Aš juo vadovaujuosi, mūsų Su
sivienijimui ieškodamas naujų, 
naudingų narių!

Esu paskyręs daug, laiko va
jaus ir bendrai organizacijos ge
rovės reikalams. Šu pasididžia
vimu galiu teigti, kad Massa
chusetts ŠLA Antroji apskritis 
užima antrą vietą naujų narių 
jrašymb vajuose.;Man yra daug 
(padėję tokie Alassactrusetis vei-

uždavinių ir darbų. Ešu laimin
gas, kad galėjome sklandžiai ir 
broliškai dirbti. Na, gal posė
džiuose kai kada dėl rūpesčių 
įsikarščiuodavome, bet esu nuo
monės, kad reikia atvirai ir tei
singai pasisakyti, o po to pada
rius bendrą nutarimą — petys 
į petį kartu dirbti, kol atsieksi
me savo tikslą,. . - -

Šioje kadencijoje, t. y., nuo 
1979 m. liepos 3 d. ligi šio sei
mo, vykdžiau pareigas pagal 
savo geriausią supratimą. Sąži
ningai atlikau visus uždavinius, 
kuriuos man pavedė ŠLA pre
zidentas ir bendrai SLA Pildo
moji Taryba. Mano vadovaujan
tis principas buvo — žiūrėti, 
kas geriausia Susivienijimo na
riams! ,

Pagal SLA konstituciją, mū
sų organizacijos aukščiausią 
įstatymą, SLA viceprezidentas 
yra prezidento pavaduotojai 
Tai reiškia, kad man teko daly 
vauti Pildomosios Tarybos su 
važiavimuose ir toms sesijoms centro valdybos būstinę Chica-

■ tanas. s Andriui joms for. mūsų ve
teranas Worcesteryje Juozas 
Krasinskas. Daug padėjo žurna
listai jonas Valaitis ir dr. Algir
das Budreckis. ' •-

Suifviehijimo veikloj ne yfen 
kaip PMomostas Tkfybos narys, 
bet ir kaip SLA Mąssadiuetts 
Apskrities pMnimnkžts, visur 
rėiškiuosi. Man džiugu pranešei, 
kad mtfciį Apskrityje, tebeveikia 
26 kuopos, kjjrių narių apdrau- 
dos siekia beveik milijoną do- 

■ '■ . ;. 
. Būdamas apskrities pil-rni- 
in&kfa, jaučiat!, dvigubą pareigą 
padėti apskrities kuopoms, pa- 
fekusidnrs Į bėdą. Man ‘tarpinin
kaujant, SLA 17 kuopa Brdck- 
tbne ir Wcn*6ėstėrtd 67 kuopa 
sudarė naujoj Veiklias Vaidybas, 
kurios vėl rūpirtešl narių rėik-a- 
llfes. Esu taip pat SLA 43 kuo
pos pirmininku ir galiu pasidi
džiuoti mūsų Bostono kuopos 
vrikiutnu ir pajėgumu. iTaly- 
vaujame Visuose rinkimuose, 
į kiekvieną seimą siunčiame de- 

praeilus metus,’.kai-sunkiai sir- legalus Ir statom kandidatus į 
gau, man teko vykti į ALTo Apskrities valdybą.

(Būs daugiau)
.^■3, ” •---

A. Pleškys

Lietuvos inkorporacija Į Sovietų S-gą 
istorijos ir teisės požiūriu

(Prof. dr. Aleksandro Štromo paskaita)

(Tęsinys)

Kitos vyriausybės, tame tarpe, pirmoj eilėj 
Vokietija, pasakė, kad nieko Čia negalinčios pa
dėti. Leidžia pačios Estijos suvereninei vyriausy
bei nutarti kaip elgtis. Tada Estijos vyriausybė 
sutiko ultimatumą priimti ir rugsėjo 28 d., kaip 
tik tą dieną, kada buvo pasirašytas tarp Molotovo 
ir Ribbentropo antras protokolas, kad Lietuva 
irgi pereina Į Sovietų zoną. Tą pačią dieną buvo 
pasirašytas ir pirmas tos sutarties aktas tarp Bal
tijos valstybės ir Sovietų Sąjungos su visu kariuo
menės bazių Įvedimu į Estijos teritoriją.

Sekanti buvo Latvija. Su Latvija jie pradėjo 
beveik ta pačia proga — rugsėjo 26 d., faktiškai 
dar prieš rugsėjo 28 d. Sovietai vienodai pradėjo 
spausti Latviją kaip ir Estiją, bet Čia jau nerei
kėjo jokių povandeninių laivų; jau buvo aišku, 
kad Estijos precedentas yra pat’ savaime aiškus.

— Jeigu jūs taip nedarysite, matote klek ka- 
'riwrmtmes mes sutraukėme. Taip pat negausite 
jukioe F.i^.'’hos. >

Ir spalio 5 dieną pasidavė Latvija tam pa
čiam spaudimui.

Tačiau, su I mtuvą nieko panašaus nebuvo.

Elgesys buvo labai mandagus. Labai Įdomu, kaip 
tie tarptautiniai istoriniai Įvykiai turėjo reikš
mės. Rugsėjo 26 d., tai yra tą pačią dieną, kada 
Latvijai buvo pastatytas ultimatumas ir Estijai 
sudaryta savitarpinės pagalbos sutartis, o Lietu
vai tebuvo pasiūlyta atsiimti Vilnių ir daugiau 
nieko, tik Vilnių atsiimti. Pripažįstamos teisės | 
Vilnių ir Sovietų Sąjunga dabar yra labai laiminr- 
ga, kadangi kontroliuoja tą Vilniaus krašto teri
toriją; pirmoj eilėj gali sugrąžinti Vilniaus miestą 
jo teisėtiems šeimininkams — Lietuvai.

Nežinau, ar čia buvo labai išmintinga, ar ne, 
bet mūsų vyriausybė labai mielai sutiko priimti 
šį pasiūlymą. Ir šiandien, netgi kalbantis su len
kais, kurie pripažįsta Vilnių Lietuvos sostine if 
nori matyti Vilnių Lietuvoj, tokių yra labai dau& 
jeigu ne dauguma dabar gyvenančių Lenkijoje 
inteligentų, vis dėlto jie neužmiršta mums pri
kišti visada, kad jūs Vilnių iš Stalino gavote ir 
priėmėte, čia mes vis dėlto negalime vilai mi
trinti, kad “jūs Stalino dovaną priėmėte”. Stalinė, 
kuris su Hitleriu pasidalino mūsų kraštą ir jums 
davė gabalą, jus surijo. Ne hbal gražu. Taip saū.

Tačiau, po rugsėjo 28 d., kada jau buvo pasi
rašyta sutartis, kad ir Lietuva jau ateis Į tą So
vietų zoną, Lietuvos traktavimas pasidarė visiš
kai toks pat, kaip Latvijos, ir Estijos. Iš karto 
Molotovas pasišaukė Natkevičių (Lietuvos pa
siuntinį Maskvoje) ir su juo pradėjo vienodai kal
bėti, kaip kalbėjo su Estijos if Latvijos ambasa
doriais. Ir spalio 10 d., jau vėliausiai už visus, 

buvo sudaryta draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartis tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, kuria 
remiantis, buvo Įvesta sovietinė kariuomenė Į Lie
tuvą. Tuomi, tam tikram laikui, viskas ir pasi
baigė.

Iki .1940 m. gegužės mėn. jokių ypatingų ju
desių ir žingsnių iš Sovietų pusės toliau sovieti- 
zuoti Baltijos Valstybes nebuvo daroma. Kodėl? 
Ogi todėl, kad Sovietai paspringo su Suomija. 
Čia buvo problema. Tai buvo bendras planas ir 
visi turėjo sutikti su ta sutartimi. Suomiai taip 
pat buvo pakviesti Į Maskvą sudaryti tokią su
tarti ir suomiai taip pat atvažiavo, kaip ir visi 
kiti. Tačiau nuo spalio pradžios iki lapkričio 13 d. 
ėjo derybos tarp Suomijos ir Sovietų S-gos dėl tų 
klausimų^ kurie buvo gan greit išspręsti su Es
tija. Latvija ir Lietuva. Su suomiais jokio susi
tarimu prieiti negalėjo.

Pagaliau, suomiai, pasipiktinę, lapkričio 13 d. 
paliko Maskvą, nepasirašę jokios sutarties. Po to, 
iš karto Sovietai pradėjo atakuoti Suomiją Įvai
riomis notomis, mefhorandumais ir kaltinti suo
mius pažeidžiant pasienio neutralitetą if esant 
netoli Leningrado sudarant grėsmę vienam iš So
vietų S-gos pagrindinių centrų. Į tas notas suo
miai reagavo gana taikiai

— Pakalbėkime* kokie '■ tie uneidentai, galime 
pasitarti. ' ■

Toks buvo suomių pasiūlymas;
— Jei yra problema dėl Leningrado ir taip 

toliau, atitraukime visas savo jėgas 60 km. is 

abiejų pusių, kad sudarytų neutralią zoną, kad 
nebūtų jokių incidentų.

Atsakymu Į tai, suomių vyriausybė buvo ap
kaltinta veidmainystė, melagingumu, pasiruošimu 
užpulti Sovietų Sąjungą Ir kad išvengus tos . ag
resijos, buvo pasiųsta Sovietų kariuomenė į.Suo
miją Taip prasidėjo 1989 m. lapkričio d. so- 
rietų-suomlų karas. Jau mes matom, kodėl iki 
lapkričio 30 d. nieko nebūvu galima veikti, nės 
Suomijos problema dar nebuvo išspręsta, o rei
kėjo visas problemas spręsti palaipsniui. Iš karto 

' vieną etdpą sU visomis Baltijos valstybėmis, pas
kui eiti prie kito. Kai prasidėjo tas soVfetų-suO- 
mių karas, Įdomu labai pažymėti, kad lapkričio 
30 d., tą pačią dieną, kai Sovietai puolė Suomiją 
ir paėmė pirmą miesteli Suomijos teritorijoje Te- 
riokfc ran garsų kurortą Karelijos aąriatfeyje ir 

’ten iŠ Karto pirmu ypu sukūrė haują Suomijos, 
taip vadinamą liaudies demokratinę vyriausybę, 
pas mus Lietuvoje tokių dalykų dar nebuvo. Ir tik 
užėmę pirmą Suomijos miestelį, iš karto tame 

j miestelyje Oto Ktmlnenaą kuris bu Ve suomių kom
partijos Vadas, bet gyvėno Sovietų Sąjungoje, su
darė liaudies Vyriausybę. Ir su te vyriausybe, Idifi 
iš karto gavo Suvirtu Sąjungos pripažinimą, buvo 
sudaryta ta sutartis, kurią buvo siekiama nuda
ryti su ana užsispyruniąja mionuu buržuazine 
vyriausybe.
J . (Bus daugiau)

,■ ■ , ------------- ---------- ■ ' >■
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Ivijose. Aktyviai * vilkėsi sporte • 
j: Futbolo Lygos sekr., IGSF cen- 

“*** | tro valdybos narys, Kūno Kul- 
| tūros Rūmų direktorius. Okupą 
I ri cijos metais dirbo pogrindyje ir 

platmo slaptą spaudą.
Pasitraukęs į Vokietiją, dirbo 

tremtinių organizacijose/ 1949 
m. iškūrė Bostone, kur gyveno 
iki mirties. Darbavose BALFe, 
Bostone Piliečių Draugjoje, LB. 
Buvo Lietuvių Enciklopedijos 
sporto skyriaus redaktorium. 
Politikoje —nesvyruojantis kri- 
kščionios demokratas.Visą laiką 
dirbo LKDS Bostono skyriaus 
valdyboje. 1981 m. išrinktas į 
Liet.KD Sąjungos Garbės Teis
mą. Sunkįaį pergyveno nesuta- 
rįmus kovoje už Lietuvos laįsvę 
ir nepriklausomybę. Palaidotas 
1982 m.balandžio mėn. 15 d. Fo
rest Hills kapinėse, Bostone.
Velionies žmonai Verutei, duk

rai Danutei, sūnui Andriui, o 
taip pat visiems giminėms reiš- 
kame gilią užuojautą. '

* * ♦

A. A. DR. BALYS PALIOKAS

E

s
Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

xm unr« Mtadieai S—3 vii EUDEIKIS
5«rvic» 855-4506, Pas* 06058

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telefonas: 776-2880, 
ftazidoacilM teletu 448-5541

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour ServiceDR. PAUL V. DARG1S 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Sti^et 

Valandos pagal susitarimą.

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

4600 W. 103rd Street

f

l
i

OPTOMETRIST A$

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T.L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSL8S IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2654 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

KALBOS KAMPELIS

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien juos lanko

3-s’j J skyriaus valdybą išrinkti; 
kun. F. Kireilis, J. Jokubka, A.

m

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

B. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

PriešdėHai: api- ir apy-

• žodžiai su priešdėliu api- ir 
apy- sudaro kartais neaiškumo, 
-kada rašyti i (api-) trumpą ir 
kada y (apy-) ilgą.

Priešdėlis api- rašomas veiks
mažodžiuose, kurių šaknis pra
sideda priebalsėmis p, b, f, pa
vydžiu!, apiplėšti, apibarti ir kt. 
Taip pat iš šių veiksmažodžių 
padaryti daiktavardžiai rašomi 
su trumpa i (api-), pvz., apibė- 
gimas, apiplėšinjas, apibrėži
mas, apibėrhnas ir kiti

P.S. Priešdėlis yra ta žodžio 
dalis, kuri pridėta prie žodžio 
šaknies pradžios, pvz., apiplėš
ti: api- (priešdėlis), plėš (šak- p? 
nis)- i P-į

Priešdėlis apy-. Būdvardžiai fe
ClllA nri OcrlzaLl i ir R/i rltTovri 1 _su šiuo priešdėliu ir būdvardi

niai prieveiksniai rašomi su il
ga y (apy-), pvz., apygeris, apy
aukštis, apysenis ir kt. Būdvar- { 
diniai prieveiksmiai: apygud-} 
riai, apygeriai, apygražiai...

Be to, kada priešdėlis yra kir
čiuotas, tai daiktavardžiai rašo
mi su ilga y (apy-), pvz., apy-

CHICAGOS LKDS SKYRIAUS 
NAUJA VALDYBA

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

FLORIDA

Čikagos krikščionys demokra
tai buvo susirinkę birželio 26 d.

- išsirinkti naują valdybą ir ap- 
______j „ _ yriaus planus. Tai 
į nebuvo tik darbo susirinkimas.

Paskaitą paįvairintą prisimini
mais skaitė p. Eugenija Kerese- 
včienė, kuriai teko pergyventi 
antrą sovietų okupaciją, perei
ti sovietų kalėjimus ir tik lai
mingų aplinkybių dėka paspruk 
ti į JAV.

: Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

' 5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33718
TeL (813) 321-4206

PER.KRAUSTYMAJ

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

tamsa, apykaita, apyvoka ir kt. i x , 
' r* 1 svarstyti sky:

Priesaga -ėsis ir esys ■ I
Jeigu žodis turi kirti prieš

paskutiniame skiemenyje, rašo
me -ėsis, pvz., griuvėsiai, pu
vėsiai ir kt

Kada kirčiuojamas paskuti
nis žodžio skiemuo, rašome 
(priesaga) -esys,.pvz., liūdesys,’ 
elgesys, skambesys ir kt. .

Vietininko linksnio 
rašymas

Paprastai lietuvių bendrinėj j 
kalboj vietininko linksnį rašome! 
pilną ar sutrumpinta. Bet yra 
žodžių, kurių vietininko linksnį 
negalime trumpinti, pvz., sode, 
darže, kieme ir kt. Kituose žo
džiuose, pvz.-, -dangus, viršus, 
vietininko linksnį galime rašyti j 
pilną ar trumpinti: danguje — 
danguj, viršuje — viršuj.

Bet žodžiuose (vienaskaitos 
vardininke) su galūne is, vie- 

f tininko linksnį geriausiai rašyti
| j pilną, pvz., akyje, ausyje, nak- 
r. tyje, o jei trumpiname, rašome:

i

/

Apdrausta* pwkraustymaa 
ii tvairiy rttwny 

ANTANAS VILIMAS 
T»L 376-1 m arba 37A59H

Balčiūnas, dr. A. Rugienė,E.Ke- 
resevičienė, A. Povilaitis ir J. 
Kavaliauskas.

Skyrius turi įsteigęs stipendi
jų fondą, iš kurio remia užsitar
naujančius, politiką ir visuome
ninį gyvenimą sekančius ir ja
me dalyvaujančius studentus. 
Skyrius leidžia savo biuletenį, 
kuriame svarsto įvairius klausi- 

i mus.
DR. KAZYS BOBELIS 

AUSTRALIJOJ

Pakviestas Australijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininko 
p. Pociaus, birželio mėn. pirmo
je pusėje Autralijoje lankėsi 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis.. Pirmininkas ap
lankė Adelaidės, Malbumo, Can 
bėros ir Sidnėjaus lietuvius,kur 
padarė pranešimus apie VLIKo 
veiklą ir politinę padėtį pasau
lyje, ypač kiek ji liečia paverg
tą Lietuvą. Dn t Bobelis džiau
giasi puikiu priėmimu. Austra- 
liečiai gerbia VLIKo autortetą, 
vertna ir remia jo darbus. Pir
mininkas nestikėjo tokio visuo
tinio pritarimo VLIKui, nes to
lima Australija retai buvo lan
koma VLIKo atstovų, o kai ku
rie “turistai”, ypač iš JAV, ne
apsiėjo be iškraipytu ir tenden- 

, ringų informacijų.
* ♦ *

NETEKOME TE7ISININKO 
ANDRIAUS KETURAKIO

Š. m. kovo męn. 29 d. Čikago
je mirė dr. B. Paliokas. Velionis 
savo paskaitomis ir visada gie
dria nuotaika buvo populiarus 
tarp jčikagos apylinkės krikš
čionių demokratų. Didele da
limi jo iniciatyva ir pastango
mis buvo išleista okupuotoje 
Lietuvoje parašyta knyga apie 
M. Krupavičių “Valstybininkas 
Politikos sūkuriuose”. Paskuti
niu metu studijavo kun. Krupa' 5 
vičiaus rankraščius ir trumpai, g 
prieš mirtį atidavė spaudai prel. | 
M. Krupavčaius knygą iš sočia-11 
linės srities.

I
Dr. B. Palioko dukterims In-i 

drei ir Austei su šeimomis reiš-, 
kiame nuoširdžią užuojautą.

(Iš LKD Buletenio)

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

Balandžio mėn. 12 d. vakare 
Bostone mirė teisininkas And
rius Keturakis. Būdamas studen 
tu, velionis aktyviai reiškėsi Kę-

A. Tamulynas stučio korp. ir kitose oYganiza-

aky, ausy, nakty, tik ne: akyj, 
ausyj, naktyj, nes j netariame.

Its Easy..
H WITH ™k

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

2

1/3

1/2 
1 

m 
2/3 
1/4

Ved«|a — Aldona Dauku*
T^.L: 778-1544

šeštadieniais ir sekmalieniais 
duo 8:30 iki 9:30 raL ryto. 
Stotiet WOPA - 1490 AM 

tramlioojemos s mvty rfvdijof 
Marquette Parka.

SOPHIE BARČUS

7159 Sp. MAPI I WOO© AVI. 
CHICAGO, IL 60629

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra 
ma Naujejaje Angl^aje. iš stoties 
WLYN, UBO bMga AM, veikia »ek- 
nadieniais nuo 8 iki 8.30 vai. ryte, 
perduodam valiausiu pasaulinių 
hnių santrauką. Be to. komenta
rai, muzika, dainos fr Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo- 
m ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipta į Baltic Florists — 
gėlių bei dovaBų krMavų, >02. E. 
Br*adw«yf BW*v<, AAffM. 02127.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau Į 
narnos “Naujienas*, didelis pasi I 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie-1 

tunšta oavknų.

Whfte efefsmt 
out of a ring mold, you might 
try chilling the mixture m 1 
crock for variety.

The flavor star is crumbled 
Hue cheese, accented by < t 
combination of mayonnaise, 
chilisauce and km on juice. 
Evaporated milk helps blend 
the flavors together aad adds ' 
tbe superior texture.

If you usually think of 
evaporated milk only for pies 
and candies, this recipe Will 
iflostrate how versatile the 
product can be. For soups 
and chowders, sauces and 
gravies, casseroles and meat 
loaves, evaporated milk kept 
on the shelf ean add cream
mess and richness to so many 
dishes.

Blue Cheese Mold 
envelopes unflavored

gdatiM
cup water 
tablespoon sugaf 
cups mayonnaise 
cup chili sauce 
cup Mfton juice 
W!dn(13fl. ez.)

PET Evaporated Milk 
cup crumbled blue y 

cheese 
cup finely chopped

TEIGIAMA, KAD NUSIMINI- J 
MAI GALI PAKENKTI ŽMO

GAUS ŠIRDŽIAI

Neseniai įvykusiame The Bri
tish Association suvažiavime,
Londono gydytojas dr. Murray ! 
C. Parker pateikė pranešimą, 
pažymėdamas, kad esama “ryšio 
tarp liūdesio ir širdies ligų’\ ‘

Pasiremdamas statistikos ži
niomis, dr. Parker įrodė, jog vie 
nas iš dvidešimties vyrų miršta 
tarpe šešių mėnesių nuo neteki
mo žmonos, ir daugiau negu 
trečdalis nuo širdies ištinkančio 
smūgio.

Našlės šiuo atžvilgiu yra at
sparesnės, ir mirus vyrui, jos 
ne taip giliai įkrinta į despera
ciją.

Bet ir kasdieniniai nusimini
mai blogai atsilepa į širdies 
veiklą, todėl ir nuo jų reiktų 
atsikratyti visomis įmanomomis 
priemonėmis.

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

Aikštes automobiliams pastatyti

LaieMXM

Untiviiį

LAid<rtrnj

Direktorių

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

AM6ULAMSO 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

, STEPONAS C. LACK IB SuNuS
(LACK^VJI^ t

M2* WST 6<Hb STKKKf RSfubUa 71211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoe Hil.., flt >74-4411

t

The best party ideas are 
rich in flavor, look like they 
took hours to prepare and can 
be made in advance with 
Dr last minute attention.

Cheese Mold
Perfect

This Blue Cheese Mold 
meets afl those qualifications. 
Evaporated milk makes it 
creamy smooth — easy ho 
spread on crackers or meibe

Sprinkle gelatin orw vreter 
m small l&Beepan. Stir in 
sugar. Heat over low until 
dissolved. Combine mayon
naise, chili sauce, lemon juice, 
gelatin and evaporated milk. 
Beat until smooth. Stir in 
blue cheese end celery. Pour 
into oiled 
Chill until 
8 aeodEgpu

6-cup ring mold, 
firm. Makes 6 to

BUTKUS - VASAITISStovi, kaip kelmas.

t*L! OLympic 2-1HI

MEET THE CHALLENGE!

Te L: LA/aj-uCU 1-387

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Thursday, August 5, 11)82
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PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVK

SERVE WITH PRIDE-IN 
THE NATIONAL GUARD 

n.



Rako vasarvietės miškas, ir ežeras.

LIUCIJA’

JAU ATSPAUSDINTA

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

£2.00

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

F4.00
S3.00

ENERGY 
WISE U

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Or&anfr* etrpool* 
tave oaeollna.
Doni bt a Bom Lw®

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ava.
(312) 776-8700

Laikrodžiai tr branfenyhfa 
Pirdivimt* ir Taisymo ,‘r 

2644 WwtWi Sfnof 
ToL MBpvblIc 7-1*41 į

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 ArcherJkvwM^

Chicago, HL 40C32. T*l. Y A 7-59W

2 tablespoons sugar
54 cup water 

cup milk

JAV-BIV ATSTOVAI 
LIETUVOJE ‘

. — Ohicagos technikas ieško 
priemonių, kaip ’elektroninius 
kompiuterius suprastinti.

Notary Public į . •
INCOME TAX SERVICE <

4259 S. Maptewood, Tel. 254-7450 ;
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės prv 

šymai ir kitokie blankai.

Pirmutinė spaustuvė šiame 
kraštė buvo įsteigta Harvarde 
1638 metais.

Miko šileikio apsakymu knyga 
‘‘Liucija7’ j aua t spausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 pšl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. .Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. K«dzi« Ava. 
Chicago, Iii. 60629

Tel.: 778-8000

F. Aeent
2201^ W. 95fh St 
Even. Fw% lit 
60642, . 424-MM

Vasaros metu, kad ir prakai
tuojant. nėra reikalo suvartoti 
daugiau druskos, negu kad pa
prastai sunaudojama.

Pažymėtina, kad su kasdieni
niu maistu gauname pakankamą 
kiekį draskos, — apie tai skel
bia žinovai.

Naujlano*, Chicago, 8, IU. Thursday, Austai 5t 1982

v. si. t ji. Danutė Račiūnaitė 
^v.s. Liudas Ramanauskas
ps. Adelė Izokaitienė

J v. si. fil. Indrė R. Paškauskienė 
ps. Irena Valaitienė

■s. Alliena Ramanauskienė
v. si. t.n. Laura Lauciūtė

:vyr. sk. Alė Steponavičienė
.,v. si. Asta Spurgytė
-v. si. Rasa Kaminskaitė

LIETUVOS ATSTOVAI
JAV-se

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, grslte 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Ta Ima n Ava. 
Tek 927-3559

Namai, Žem4 — 
REAL ĮSTATE FOR SALE

žemi — Perdavimu 
REAL ESTATE FOR SALI

Suvėluotas skaučių laiškas

AUŠROS VARTŲ TUNTAS 
Mano Lietuvos Stovykla — Rakas, 1982

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu, jums gali daug 
žadėti teisininko Prano ŠULO 
išruoštą, — teisėję, Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
šleista knyga su legališkomis 
burnomis-. ? • .

Knyga su formomis gauna, 
aa Naujienų administracijoje.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

Sestad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tek 776-5162 , 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas dueda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
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 <D Ž M E $10 i 
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilis 

Liability apdraudimas pensinis-i 
kims. Kreiptis: - I

A. LAURAITIS f
4645 So. ASHLAND AVI. J

TeL 523-8775 r

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

Pagal savo išgalės aukoti TAUTOS FONDUI: savo .uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui —' laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti; 6 kalbomis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms Į okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti: 
-NcįtFor Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation
P.O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

v. sk. si. Terese Kybartienė 
s. fil. Ilona Laučienė 
g. Asta Reitnerienė 
si. Vida Didžbalytė 
s. fil. Aurelija Vaičiulienė 
v. si. t.n. Rūta Mingėlaitė 
v.s. Žibutė Kairytė 
si. Loreta Deveikytė 
v. si. Diana Mackevičiūtė 
v. si. Julija Valaitytė 
(ir trys neįskaitomi parašai)

ir 44-tos. Iš Marquette Parko 
autobusas irgi išvažiuos 12 vai.; 
puo 69-tos ir Washtenaw. Va- 
žuojame bet kokiam orui esant 
Kelionės asmeniui $3. Autobuse 
vietos ribotos. Iš Marquette 
Parko norintieji dalyvauti pra
šomi skambinti tel. 434-3713, 
376-7019 ir 476-8319. Brighton 
Parke, 523 0148. Rengėjai (Pr.>

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

Niekur nėra mėlynesnės upės, kaip Nemunas 
bailesnio. gintarais sagstyto smėlio, kaip

Baltijos pajūrio, 
rausvesnių saulėlydžio žarų ir •’ 
labiau spinksinčios vakarės žvaigždės, 
kaip ten.
Nėra pasauly brangesnės tėvynės, kaip mano 
Tai — “Mano Lietuva”.

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Po pripažinimo de jure (1922. 
VII.28) JAV atstovais Lietuvai 
buvo:
• Frederick COLEMAN, rezi
davęs Rygoje; Kaune jis -savo 
kredencialus, kaip nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas mini
stras, įteikei Lietuvos preziden
tui 1922. XII. 5. Jis išbuvo JAV 
atstovu Lietuvai ligi 1931 m.

Genijus gali laisvai kvėpuoti 
tik laisvės atmosferoje.

John Stuart Mill

Dr. A. J. Gn*sen
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant II peraiuntimo Uhldomi

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ■ 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima ganti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiiniribnua.

Dr. A. Gus#en — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
ausirūpinima_______ . ■ __________ •

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

Minkštais viršeliais, tik_______ _____

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Geras darbininkas ir miego
damas darbo neužmiršta.

įgaliotiniai (Commissioners):
Ligi Lietuva ir kitos Baltijos 

valstybės nebuvo JAV pripa
žintos de jure, JAV skirdavo sa
vo Įgaliotinius (Commissioner) 
Baltijos valstybėms; gie rezida
vo Rygoje.

Pirmuoju Įgaliotiniu buvo 
John A. GATE, nuo 1919. X. 1 
ligi 1920.

Antruoju Įgaliotiniu buvo 
Evan E.GOUNG; nuo 1920.V.15 
ligi 1922.

Nuo 1922. VII. 28 d., t. y. nuo 
Baltijos valstybių pripažinimo 
de jure dienos, Even E.YOUNG 
buvo pakeltas į ministro ran-

pasiuntinys ir įgaliotas minist
ras Lietuvai, rezidavęs Kaune, 
buvo Owen.’Į. C. NOREM. To
se pareigose nuo 1937. XI. 26 d. 
jis išbuvo ligi savo išvykimo iš 
Lietuvos,Sovietams Lietuvą oku 
pavus. Iš Liėtuvos išvyko 
1940 m. liepos'30 d.
Yra išleistas jo veikalas Time

less Lithuania, dedikuotas Lie
tuvos nepriklausomybės 25 me
tų sukakčiai Knygoje jis ap
žvelgia Lietfivą nuo seniausių 
laikų ir su palankiu žvilgsniu ra
šo ape Lietuvos gyvenimą at
kūrus nepriklausomą valsty-

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

KNYGĄ^IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKKJIMA1S.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

V .

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

A FUN NFV KOOL-AID8 RECIPE
teaspoon Kool-Aid*Brand
Unsweetened Soft Drink
Mix, any flavor

Dissolve &>ft drink mix end sugar In water In glass. Sfir In milk. 
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 'serving.

©t982 General Foods Corporctton.
Kod-Aid. or»d the Smiling Rtcber Deslę-? ere rsg’sJe-Rd 
todemaria at General Foods Corporabax

" Lietuvos nepriklausomybę pa
skelbus, Lietuvos vyriausybė 
-tuojau ėmėsi žygių paskirti Lie
tuvos atstovą į JAV. Štai chro- 
jnologine eile sąrašas Lietuvos 
į atstovu JAV-se:
į Jonas Vileišis, neoficialus Lie
tuvos atstovas nuo 1920. I. 16 
įigi 1921. ĮVj 15.
Į Valdemaras Čarneckis, Lietu
-vos atstovas nuo 1921. IV. 15. 
3?gi 1923. XI. 23. Paskyrimo raš
tus, kaip Lietuvos Charge d’Af
faires jis įteikė Valstybės De
partamentui 1922. X. 11.

; Kazys Bizauskas, Lietuvos at
stovas Charge d’Affaires titulu 
įnųo 1923. XI. 24 d. ligi 1924. VI. 
'3. Paskirtas 1924. VI. 4 d. ne- 
įpaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu j 
ministru jis tose pareigose išbu- |

vo Igi 1927. VIII. 31.
Bronius K. Balutis, nepapras

tas pasiuntinys ir įgaliotas mi
nistras nuo 1928. VII. 1 ligi 1934.
V. 31.

Matas Bagdonas, Lietuvos 
Charge d’Affaires a. i. titulu pa
reigas ėjo: 1) 1927. V. 17—1928.
VI. 30; 2) 1934. V. 31 — 1935.
VI. 30. ' f

. Povilas Zadeikis . nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas minist
ras nuo 1935. VII. 1 ligi 1957. 
V. 11. . { . ,

Juozas Kajeckas, Lietuvosį 
Charge d’Affaires a. L titulu 
nuo 1957. V. 11 ligi 1968. V. 26.. 
Lietuvos Charge dlAffaires •— 
nuo 1968. VI. 27 ligi 1977. I. L

Dr. Stasys A. Bačkis, Lietu
vos Charge d’Affaires a. i. titu
lu pareigas ėjo.-nuo 1976. VI. 25. 
ligi 1976. XI 31. Lietuvos Char-, 
gė d’Affaires nuo 1977. I. 1 d. .

Negali viskam tikėti

Vienoje krautuvėje moteriškė 
gana ilgai renkasi skrybėlaitę.: 
Pardavėja, pagaliau, patiekia 
dar viena, sakvdama:

.— Štai, gerbiamoji, ši skry
bėlaitė, rodos, jums' geriausiai- 
tinka. Dėvėdama jąį jūs atro
dysite bent dešimčia* metų jau
nesnė.

— Bet aš jos visvien nepirk
siu, — šaltai atsako pirkėja. —: 
Negaliu aš prileisti^ kad nusi
ėmusi skrybėlaitę aš' atrodyčiau: 
dešimčia metu senesnė. -j

Iš uAušros Vartų” tunto, skaučių širdimis ir ranko 
ims atkurtos, mažos, kuklios “Mano Lietuvos” siunčiam; 
Jums sveikinimus ir kvietimus apsilankyti.

vyr. sk. si. Daiva Paulienė,
: r viršininkė

— Rųgpiūčio 8. d.r sekmadie
nį, dalyvaukime išvykoje į ponų 
Čiurinskų puikų sodą, 11233 W. 
80th Court, St. John, Indiana 
Ten bus Eas't Chicagas R. LB 
apylinkės gegužinė. Iš Chicagos 

ruošiama ekskursija dviem au
tobusais. Iš Cicero, nuo 15-tos 
ir 49th Court, autobusas išva
žiuoja 12 vai' Pakeliui sustos 

Į Brighton Parke, /prie California

Robert P. SKINNER, rezida
vęs Rygoje nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministras Llie- 
tuvai nuo 1932 m. sausio mėn. li
gi 1933 m. rugpjūčio. j^iiĮiniiiiniiyiiflHiiniiniiuniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiĮiinHniimnnHHnnn

John Van Antwerp MAC-’"' 
MURRAY^ rezidavęs Rygoje; , 
nepaprastas pasiutinys ir įgalio
tas ministras Lietuvai nuo 1933' 
m. galo ligi- 1936 metų pra-- 
džios. Į

Arthur BLISS LANE, rezida
vęs Rugoje nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministras lįe- 
tuvai nuo 1936 m. ligi 1937 m. • 
rugpjūčio. - į

JAV nepaprastiems pasiunti- | 
iams ir Įgaliotiems ministrams* 
nesant-nuolatos-Kaune,JAV^aL f 
stovavų pareigas Lietuvoje ėjo 
Charge d’Affaires a. i. titulu il
gesnį laiką šie asmenys, gyve
nę Kaune, kaip JAV diplomatai, 
būtent:

H. S. FULLERTON; M. L.' 
STAFFORD dr Porter KUY- 
KENDALL." ’ •• '

Paskutinis JAV nepaprastas į
HOMEOWNERS POLICY

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

f f
••’*’**;w£r?




