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DR. KAZIO BOBELIO KELIONE
Į AUSTRALU A

reikėjo praskaidrinti padangę 
žiniomis iš pirmųjų šaltinių, iš 
□aties VLIKo pirmininko lūpų.

“Todėl dr. K. Bobelio apsilan
kymo Adelaidėje svarbos ak
centą drįstu dėti ne ant jo daly
vavimo pabaltiečių vainiko pa
dėjimo apeigose, ne ant jo kal
bos išvežimų minėjime, kurioje 
buvo vaizdžiai atskleista Lietu ' 
vos padėtis tarptautiniame fo
rume, bet ant jo padaryto pra
nešimo lietuviams birželio 14 d. 
Lietuvių Namuose.

“Kad šitam pranešimui dau
gelis skyrė ypatingą dėmesį, pa
rodė gausus dalyvavusių būrys. ’ 
Visus atvedė noras sužinoti ir 
išsiaiškinti kodėl mūsų veiksnių 
pačiose viršūnėse siaučia audros 
gūsiai neleidžia toms viršūnėms 
susiglausti bendroje darnoje. 
Pirmininkas nuosekliai nušvietė 
VLIKo ir Bendruomenės išsi
skyrimą principuose ir šių veiks-

— ‘ - . '-■» . - z

Dr. Kazys Bobelis \

VLIKo; pirmininkas dr.3 K. 
Bobelis, Australijos LB pirnai- 
nipko. A. Pociaus kviečiamas, irių daromus viešus pareiški- 
lankėši š.m. birželio IQ-25 die- mus. Dr. K. Bobelio pranešimas 
popais Australijoj. Padarė _pra; buvo santūrus, nepriekaištau- 
jięšimušrAaSiaidejef-Melbourne? jautis^4r-4ik4]ausianttems pri- 
Sydnėjuje, Jo apsilankymas bu- Įnygtinai reikalaujant atskleidė 
vo plačiai aprašytas Melbourne konkrečių nesutarimo pavyz- 
“Tėviškės Aiduose” ir Šydnė-' džių. Kai kas galėjo susidaryti 
jaus “The Catholic Weekly”, vaizdą, kad tai-ne ypatingai;gi- 
Atvykusį dr. K. Bobelį ir ponią' lūs skilimai, kad tai tik įvykiai, 
Boijelienę- Australijos lietukai bet nę j&it^TMŪnėipai. VaizduO- 
ypątingai šiltai sutiko. »juosi^ėĮ^p^eipai j^j'abdą--- 
\ Adelaidėje: Birželio 13 d. Pa-' balta, tai tarpe .jų yra pilka 
baltiečiu susirinkime, išvežimų ■’ spalva, turinti milijonus atspal- 
riiipęjime, Adelaidės miestb ro-jų. Toje pilkumos skalėje kaip pasakys kalbą apie 100 bilijonų 
tušėje dr. K. Bobelis pasakė kai-j tik ir vyksta VLIKo ir Bendruo- ( dolerių mokesčius, planuojamus 
bą.ir padarė pranešimą per ra-į ihepės/nesųtarimai. Tik niekaip uždėti krašto gyventojams ir 
diją. Daug platesnis praneši- nepateisinamas 'Bendruomenės įstaigoms, kuriais prezidentas

sųomenei birželio 14 d. šį pra-( mai/dalyvauti VLIKo siūlomuo-J 
nešimą taip aprašė “Tėviškės se susitikimuose išsiaiškinti. I

., (,.. ; f 1, Dr.K.Bobeliof pranešimai j r valstybės skolas, bet jis kitais 
(atsakymai į klausimus buvo būdais prie tų skolų sumažinimo 

neprieina, kaip apkrauti visus 
krašto gyventojus stambiais 
mokesčiais ir taip atmokėti dalį 
skolų. Už paskolintus pinigus 
valstybė moka didelius nuošim
čius. Tie mokesčiai kiekvieną 
dieną auga. Vien tik nuošimčiais 
reikia išmokėti šimtus Ynilijonų 
dolerių.

Prezidentas neįtikino kon- 
gresmano Kemp, išskiriant

>4
Prezidentas R. Reaganas dabai smarkiai apibarė Beginą 

z už beginklių Beirųtp žmoni^žudymx ^

NEGALI SUSITARTI 
DĖL MOKESČIŲ

. WASHINGTON, D.C. — Pre- 
zidentas Reaganas prašė Kon
gresą pakelti mokesčius 98 bili- 

’ jonais dolerių. Šią sumą mokes
čių mokėtojai turėtų sudėti per 

4 trejus melus, šie pinigai reika
lingi naujiems Amerikos gink
lams įsigyti. Jie nieko bendro 
neturi su prezidento planuoja^ 

l mu šimtu bilijonų dolerių “sko
loms mokėti”.
7 Atstovų Rūmų finansinio ko
miteto demokratai sutiko, kad 
kraštui reikalingi ginklai ir šią 
prezidento prašomą sumą rei- 

į kės iš gyventojų išrinkti. Bet 
! (Lmokratai nenori, kad vvriau- * 
tsybv 10% pakelių mokesčius ir 
bankuose bei. taupymo įstaigose 
laikomų pinigų nuošimčius.

Demokratai tvirtina, kad tie 
dividendai jau ir šiaip pakan
kamai moka. Palyginus, tai yra 
nedidelė suma. O jeigu dar prie 
tos mažos uždirbamos sumos 
pridėsime dar 10%, tai bus tik
ra bėda. Taupytojai bus labai 
nepatenkinti. Jie turės pagrindo 
skųstis,-kad mažai uždirbantie
ji apkraunami dar. naujais nio-ji apkraunami dar naujais 
ke'sčTalšT*

Bankrutavo Wall Street bendrovė, 
nukentėjo Chase Manhattan

PIRMADIENĮ PREZIDENTAS AIŠKINS APIE JAV 
100 BILIJONŲ DOLERIŲ “SKOLOMS,MOKĖTI”

patarėją Lyd Nofzigerį, 
jau dabar dirba prezidentui., 
Pirmadienį pamatysime, ar pre-

WASHINGTON, D.C. — Pir
madienį prezidentas Reaganas

kuris

Ne visi sumoka 
už dividendus

Paaiškėjo, kad ne visi sumoka 
valdžiai mokesčius, kuriuos ,at-' 
neša dividendai. Valdžia noręlji 
imtis priemonių, kad mokesčiai 
už dividendus būtų sumokėti. 
Keliamas klausimas priversti

zidenlas įtikins krašto gyvento-r ^nkus ar taupymo bendroves

mas buvo padarytas lietuvių vi- 4 vadovybės vengimas ir atsisaky- nutarė padengti skolas.
Prezidentas yra pasiryžęs su

mažinti labai dideles Amerikos 
•s skolas, bet jis kitais( r t »S? • * f

Virš iškiliųjų asmenų la- .
bai dažnai susiformuoja ,andu I Ir 1° ««• »
debesėlis, susidaręs iŠ ueprigir j p?sla"sos ,sukurtl lalka larp 
dėjimų, nedasakymųrf lenden- sulaP° “ a?e,ai‘
cingu asmeniškumu, k m,s nu- dlilS? ”0™’- S'M
keliauja labai toli - nei į antra praskaidnnunas ir
žemės rutulio pusę. -Kadangi ivyklų atsk,e’stas vaizdas leido 
esame tautosakos kūrėju ainiai, i mums ^jung*į itikrų 
prie to debesėlio pridedame ir;e,g5’ paz,nti VLIK*’ sus,daryb 
savo ‘.miglos”, ir taip rezultate apie ji.^avo nu°mon?’ i^iaiškin- 
sukuriame debesį, iš kurio šešė- h neaišku™us- T° rezultate pra-. 
no patys negalime pasprukti.

“VLIKo ir Bendruomenės ne
sutarimų kontroversijų debesys 
ir mūsų tarpe buvo tiršti ir išj * 
Australiją pasiekiančių tiesos 
nuotrupų daromos išvados ne
linksmos, todėl VLIKo pirmi
ninko vizitas Australijon buvo 
pačioje' laiko pilnybėje, kurioje

įnešimo salėje vykusioje rinklia
voje Tautos Fondui suaukota 
graži suma.

r

t. s - KALENDORĖLIS 
t . y S

t Rugpiūčio 14: Euzebijus, Pa
jauta, Eimantas, Jaugabė, Skir- 
gailis.
j i v w

Rugpiųčio 15: Dangun Ėmi
mas, Marijus, Kęstutis, Maldytė, 
Tilvitis, Spėta, Dagilis. • ,
j L' . J ’

Rugpiūčio -16: Rokas, Joki- 
mai," Romas, Rųgilė, Gantas, 
Vaiselė, Daugintas.

< Saulė teka 5:57, leidžiasi 7:5S.
Oras dtbėsudtai. iiltia>

a. m Ui < —

“Dr. K. Bobelis su žmona 
Adelaidėn atskrido penktadienį, 
birželio 11 d. Sutikimo pietus 
suruošė kun. Klebonas, pas kurį 
Lietuvių Katalikų Centre svečiai 
buvo ir apgyvendinti.

“Pirmadienį V. Baltutis pra
vedė pasikalbėjimą su dr; K. Bo
beliu lietuvių radijo valandai. 
Padarė pranešimą Adelaidės 
lietuviams, aplankė repetuojan
tį Lituania chorą, suteikė progą 
asmeniškai pasikalbėti daugeliui 
adelaidiškių.

Į . Sis VLIKo pirmininko vi
zitas Adelaidėje reikia 
keleriopu pliusu, nes 
mums pT?»gą artimiau 
VLIKą.' * jo problemas, 
dr. K. Bobelį, tuo pačiu

fdydamas mūsų kontroversijas 
įir prisidėjęs prie vieningo adė- 
laidiškių pritarimo mums vado
vaujančiai politinei institucijai 
VLIKui. Ačiū VLIKo pirm. dr. 
K. Bobeliui ir poniai Daliai.”

(Eite)

laikyti 
suteikė 
pažinti 
ir patį 
išsklai-

Izraelio karo jėgos 11 valandų 
bombardavo vakaru Beirutą %-

HABIBAS PRANEŠĖ PREZIDENTUI, KAD JIS 5 RA 
PRIVERSTAS NUTRAUKTI PASITARIMUS

tuos
kiti
m o
kas
bet
dendus sumoka.

niokesčiūs sumokėti, bet 
protestuoja. Dabar taupy- 
įstaigos praneša valdžiai, 
ir kiek dividendų gauna, 

ne visi mokesčius už divi- 
Valdžia žino,

jų daugumą.
Chase Manhattan prarado 

25 milijonus dolerių
NEW YORK, N.Y. — Prezi

dentas Reaganas planuoja visus
krašto gyventojus ir bendroves kad taupytojai už dividendus 
apkrauti dideliais mokesčiais, Yra skolingi valdžiai 11 bilijonų 
tuo tarpu mokesčius mokėti pa
jėgiančios bendrovės bankru
tuoja viena po kitos.

Vakar bankrutavo Lombard- 
Wall Inc., viena stambiausių 
Wall Streeto įmonių. Kiekvie
nais metais ji vertėsi milijonais, 
bet niekais nuėjo ne tik Lom
bard-Wall, bet ir nuo jos pri- 
klausaničos bendrovės. Užtenka 
padaryti pirmą klaidingą žings- 
rų, kad nepajėgtum atsigauti.

Lombard-Wall turėjo pagalbi 
nę bendrovę, kuri vadinosi 
Lombard V ali Money Markets. 
Bet ši pagalbinė bendrovė nuėjo 
į dugną. Ji aprūpino New Yor- 
ko miegamųjų įstaigą pinigais. 
Ji pęakišc $55 milijonus ir 
Chase Manhattan bankas praki
šo $45 milijonus. Atrodo, kad 
Chase Manhattan $20 milijonų 
atgaus iš įstaigos bet $25 mili
jonus prakišo. Tuo tarpu Lom
bard-Wall Money Markets pra
kišo visus $55 milijonus ir nu 
traukė Lombard-Wall, Ine.

dolerių.
Demokratas Norman D’Amour 

jau surinko 104 atstovų parašus, 
kad šis klausimas Atstovų Rū
muose būtų skyrium svarsto
mas. Jeigu jis bus svarstomas 
kartu su visu biudžetu, tai pra
eis, niekam neprasižiojus. Bet 
jeigu jis bus išskirtas, tai kili 
Kongreso nariai galės šių mo
kesčių reikalu pasisakyti. Tada 
gali būti proga atmesti planuo

jamus 10% mokesčius nuo di
videndų. O gal pavyks šiuos mo
kesčius atmesti mažus dividen
dus gaunantiems taupytojams.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas labai pasipik
tinęs Izraelio premjeru Beginu 
ir abejojama ar ateityje ves su 
Beginu bet kokius pasitarimus. 
54 Izraelio lėktuvai, karo laivai, 
tankai ir artilerija 11 valandų 
bombardavo vakarų Beirutą. Iš 
pat ryto prezidentas bandė pri
sišaukti Beginą, bot visą rytą 
negalėjo jo prisišaukti.

Diplomatas Habibas nori baig
ti pasitarimus 9,000 palestinie
čių išvežti iš Beiruto, bet negali 
susitikti su Libano ir palestinie
čių atstovais. Libano premjeras 
Vazan, patyręs iš buvusio prem
jero, palaikančio tiesioginius ry
šius su palestiniečiais, pranešė, 
kad toks žiaurus bombardavi
mas vakarų Beiruto verčia nu
traukti pasitarimus palestinie
čiams išvežti.

Izraelio aviacija ir karo laivai 
apšaudė Maura, Rouchic^ Rarn- 
let-al-Baida. ir kitas yąkąrų Bėi^ 
ruto sritis, -išgiDvė apie'^20 Sa
mų, užmušė 170 žmonių ir sun
kiai sužeidė apie 300 gyventojų. 
Beirute negalimas joks judėji 
mas ir negali būti jokios kalbos 
apie pabarimų tolimesnį tę 

•^simą. '■ •

Ambasadorius Habibas buvo 
įsitikinęs, ,kud jam pavyks baig
ti susitartį.dėr keliu smulkmenų, 
nes bevcik' 3usitarta pačiais pa 
grindiniais . palestiniečiu išAeži 
mo klausimais. Amb. Habibas 
jautė, kad -pavyks susitarti dėl 
antraeilių ir menkaverčių klau
simų, kail.susitaria dėl pagrindi
nių. Bet’pasitarimus teks nu
traukti, jeigu Izraelis ir tolia’.! 
griaus pačius svarbiausius Bei 
ruto pastatus ir puls bejėgius 
gyventojus. Reikia neužmiršti, 
kad vakarų Beirutas jau antra 
savaitė paliktas be elektros, 
maisto ir vandens.

Izraelis šį kartą pradėjo 
griauti Beirutą ketvirtadienio 
rytą, tuojau po trečadienio nak
ties. Po 6 va’andų bombardavi
mo, ambasadorius pranešė pre

zidentui, kad jis privalės nu
traukti pasitarimus, nes jam pa
vojinga susisukti su Libano 
valdžios atstovais, palaikančiais 
ryšius su palestiniečiais.

Prez. Reaganas, Baliuose Rū
muose pasitaręs su Valstybės 
sekretorium Shultz ir kitais ka- 
bilieto nariais, tiek buvo pasi
piktinęs besitęsiančiu Beiruto 
bambardavimu, kad n u t a r ė 
kreiptis tiesiai į Beginą ir reika
lauti, kad baigtų pasibaisėtinas 
žmonių žudynes.

8 vai. ryto Izraelio kabinetas 
buvo informuotas apie prezi
dento Reagano pasipiktinimą ir 
reikalavimą sustabdyti begink
lių Beiruto žmonių žudymą ir 
sudaryti sąlygas palestiniečiams 
išvežti.

Prez. Reaganas, kitiems kabi
neto nariams tebesėdint Baltųjų 
Rūmų posėdyje, vis bandė pri
sišaukti Beginą, bet Izraelyje 
niekas negalėjo jo šaukti ir prie 
telefono atvesti.

Tiktai 11 vanklą ryto.Izraelio 
karo jėgos nustojo vakarų Bei
ruto griovimą. Padaryti nuosto
liai ne greitai bus apskaičiuoti, 
nes sprogstančios bombos išgrio
vė daug namų ir išmušė labai 
daug stiklų. i

l iktai po 11-tos valandos pre
zidentui pavyko susisiekti tele
fonu su Beginu. Niekad Beginąs 
negirdėjo iš prezidento tokių 
aštrių žodžių, kokius j’s tuo 
metu girdėjo. Iš kalbos buvo ga
lima suprasti, kad prezidentas 
Beginu nepasitiki, nes jis vieną 
pažada, o kitą daro.

Prieš pačią 12-tą valandą Be
ginąs pašaukė prezidentą ir pa
sakė, kad Izraelis nustojo bom
barduoti palestiniečius ir jų ne- 
apšaudys, kol nepavyks galuti
nai susitarti palestiniečių išve
žimo reikalu. Dėl šio paskutinio 
bombardavimo Beginąs kaltino 
gynybos minisLrį. šaroną. Kar
tais jis tiek įsismagindavo, kad 
puldavo palestiniečius be Bogino

I žinios.

— steline, įženki joje, penkta
dienį įvyko didelė protesto de
monstracija prieš karo stos į.

ir krašto 
bet jiems

Buvęs prezklennfas Richard 
Nixon nepatenkintas Alek
sandro Haig tendencija aiš
kinti prezidento pareigss 

ir tų pareigų perlei
dimu kitiems.

ITALUOS SOCIALISTAI 
NEĮEINA KOALICIJON

ROMA. Italijos prezidento 
Pertini pa kirtas Giovanni Spa- 
dolini tris valandas kalbėjosi 
su socialise partijos atstovais, 
kviesdamas Juos’sudaryti naują 
koalicinį kabinetą, bet socialis
tų partijos vadovybė nesutiko.

Socialistų partijos lyderis Bet-

lino Craxi pareiškė, kad jie 
paskutiniame Spadollni kabine
te vaidino labai silpną vaidme
nį. Jie valdė finansų 
apsaugos ministeriją,
atrodo, kad politinė jų galia 
galėjo būti didesnė. *

Bettino Craxi yra įsitikinęs, 
į kad socialistų įtaka krašte yra 
didesnė. Jis yra tikras, kad 
1984 melais, kai krašte bus ve
dami rinkimas socialistai gaus 
žymiai daugiau balsų, negu jie 
dabar turi.

Manoma, kad Spadolini pa 
jėgs sudaryti naują kabinetą, 
kuris galės valdyti kraštą dar 
pusantrų mėty.

George Shultz

Valstybės sekretorius Shultz įtikino prezidentą, 
kad reikia vartoti labai griežtą kalbą prieš 

Beginą ir dabartinį Izraelį. Izraelis ap-
"kiipys generolo Sarono sauvalę; '—



' ŠIRDIES LIGONIAMS PATARIMAI
šio k -rto fcdcralir.č ' Maisto 

ir Vaistų Administracija (F. D. 
A.) Įspėja širdies ligonius, kurie 
juudoa plastikinius nitroglice
rino tabletėms laikyti indelius, 
kad tie asmenys būtų atsargūs, 
nųč p utupiy ... dėžutes.ms žhr 

še indeliai yrą pagaminti iš 
patetikos, paišelio pavidale, -;uo- 
se patogu laikyti nitroglicerino 
tabletes, kurios vartojamos kru
tinės skausmams pabalinti.

Dr. W. Swans, vaistu admini
stracijos patarėjas, teigia, kad
tokiuose indeliuose laikomos ni- 
troglicer. tablečių dalys greit iš? 
garuoja, netekdamos iki 80% sa
vo veikimo ir tas pyksta 72 va
landų laikotarpyje.

Sąrišyje su tuo įspėjimu Lipic. 
Pen Corp, atšaukė visus tuos in
delius, kurie buvo įteikti širdies 
ligoniams, reklamos sumeti
mais Arkansas, Texas, New Me
xico, Illinois ir Indianos valsti-

Kviečia prisidė 
daiktų atpaži

‘ Kaip visiems žinoma, Chica- 
gos policijos departamente vei
kia specialus dalinys, kurio tik
slas atbaidyti vagilius nuo vogi
mo. įsilaužimo į gyventojų bu
tus,patalpass ir padėti surasti pa 
vogtus žmonių daiktus.

Policijos departamentas kvie
čia gyventojus bendradarbiauti. 
Gyventojai savo namuose turė
tų sužymėti brangesnius daik
tus, sudaryti tokių daiktų sąra
šus. Šių priemonių imamasi, dėl
to, kad vagis.žinodamas,jog'daik 
tas yra atžymėtas, neturės tiek 
drąsos tokius daiktus pavogti.

Esu pavargęs ir sergąs.
Aušrelė mano temsta,

; Dainelė vos beskamba,
‘ Ir greit numirsiu aš.

Tiktai prašau —
į Ant mano kapo ‘ 

Sodinkit vyšnią. 
Ji leis šaknis 
Į mano širdį 
Ir mano kraujas 
Per jos šakas 
Raudonai uogas 
Nudažys.
O paukščiai uogų 
Kai pales —

* Dainelę mano
Užgiedos ...

' Esu pavargęs ir sergąs. 
Ir spėkos vyste vysta . . . 
Bet dainą mano laisvą 
Per amžius paukščiai bečiulbės!

Butkų Juzė

’ (Iš BUTKŲ JUZĖS RAŠTŲ 
1954 m. leidinio)

jose. * * * ’
Minėta valdžios įstaiga, FDA, 

visiems pataria nitroglicerino 
tabletes laikyt nedideliame, ge
rai uždarytame stikliniame in
delyje. * *v-,

Kaitų primenama visiems li
goniams, kad vaistų tabletės nu
pirktos vaistinių indeliuose, rei
kia retkarčiais patikrinti jų vei
kimą. Mat, per ilgesnį laiką tos 
vaistų tabletės netenka savo pa
jėgumo/-^'

Šviežią tabletę, padėjus po
Ugonio liežuviu, jaučiamas de
ginantis veikimas. Tuo pat metu 
pasenusios tabletės labai silpnai 
veikia arba visai jos neevikia.

Pažymėtina, kad nitrogliceri
no tabletės nėra brangios, todėl 
patartina dažniau jų įsigyti nau
jų. Paprastai ant vaistų buteliu
ko etiketės yra pažymėta data, 
iki kada jos galioja.

Dalia Š.

ti prie pavogtų 
nimo akcijos
Taigi, tie vertingesni daiktai, at
žymėti specialiais ženklas, vagU 
liui bus daug sunkiau parduoti.- 
Specialiais ženklais atžymėtus 
daiktus policijai gerokai paleng
vins greičiau juos surasti ir su
grąžinti ųųkentėjųsiąfff sąjąąpų2: 
km. Tuo pažių žygių. padės-To-. 
licijai patį vagilį grėičiaū su
čiupti.

Jau dabar tokie atpažinimo 
ženklai dedami ant tokių daiktų, 
kurie yra išvardinti šioje akci- 

12SS .PI5įBraęaoie-’ Šiuo metu ąt- 
žyrhėjimo ženklai dedami: 1) 
ant vertingų žuvavimo įrankių,
2) ant golfo priemonių, 3) ant 
TV aparatų, 4) ant įkalbėtų ar 
Įgrotų juostelių (casečių) bei 
muzikos plokštelių, 5) ant mik
rofonų, 6) ant fotografijos apa
ratų, 7) ant rašomųjų mašisėlių,
3) ant dviračių. 9) ant muzikos 
instrumentų, 9) ant žolei pjauti 
mašinų, 10) ant elektroninių 
aparatų ir kitų vergingų daiktų.' 

• Paprastai atžymėjimui skirtus 
daiktus reikia atvežti į polici
jos būstinę, kur tie daiktai at
žymimi vairuotojo (driver’s li
cense) numeriu.

Ši akcijos programa yra vyk
doma susitarus su Chicagos m. 
Lawn policijos nuovada ir ji yra 
remiama 15-to Wardo jaunųjų 
respublikonų organizacijos na
rių.

Kai kurie gyventojai pasigen
da šio’e akcijoje kitų organiza
cijų, ypač vietos demokratų, 
kurie savo laiku buvo gana ak
tyvūs, ginant lietuvių pilietines

Firmusūis Liet. Tautinių šokių šventės, vadovautos Br. Šoto, “Lietuvos atsiminimų”, “Rūtos” ansamblio šokėjų grupė? <-

JŪS KLAUSIATE,
Medicare, reikalai

KL. Mano gydytojas patarė 
pasikviesti fizikinį terapįstą, 
kad lankydamas du kartu per 
savaitę namuose, pagydytų 
mano rankos paralyžių. Ar Me
dicare apdrauda už tuos terapis- 
to vizitus apmokės? -

Matas V-kaitis

į ATS.. Kaip aiškėja, kad dau- 
[ gelis vyresnio amžiaus žmonių 
mažai turi žinių apie , Medcare 
teikiama paramą, Sužinokime,

■ Medicare apdrauda, kuri teikia 
pacientams apmokėjimą iki 160

. vizitų per metus. Pagal veikian
čius nuostatus, pacientas turi iš
būti ligoninėje ne mažiau kaip 
tris dienas, kol vadinami ‘Tiome 

i health workers”.ligoniams galės 
i teikti pagalbą jų namuose. Tei
giamą, kad dabar, pagal laisvą 
Medicare planą, pacientui nerei
kia gulsti ligoninėje tris denas.

atveju jūsų gydytojas nu- 
- sprendžia patarnavimo reikalin
gumą ir nustato planą.

Medicare apdrauda mokės už 
naminius vizitus slaugės (nur
ses), terapisto ir kitų medicinos 
personalo, kurie dirba namų 
sveikatos agentūroje, priklausan 
čioje Medicare programai.

Teigiama, kad Medicare ap * 
mokės už slaugės (nursės) dali
nį darbą (pan-time), o taip pat 
už fizinę terapiją, ųž kai ku
riuos medicinos reikmenis ir už 
naudojimą specialių med. prie
monių, kurios naudojamos ligo
nio namuose.

Mr. Alfed Worcala, Social in
surance administratorius Chi-, 
cagoje, pažymėjo, kad nei pilno 
laiko (full-time) slaugės (nur
sės) aptarnavimas, nei bendra 
namų priežiūra (house keepr 
ing) pilnai nepadengia apmokė
jimą pagal veikiančius progra-

teises.
Pr. Petitas

MES ATSAKOME
mos nuostatus.

4 Pt. Petitai
♦ ‘ * ♦

MAISTAS ENERGIJA
KL. Pasakykite, kokie maisto 

produktai suteikia daugiau stip
rumo arba energijos?

Feiėrja žGkienė
ATS. Žinovai sako, kad tokių 

masito produktų yra labai daug. 
Čia išvardinsime svarbesnius: 
cukrus ir krakmolai, kurie grei
čiau ųž kitus produktus aprūpi
na dirbančiosios energija. Tuo 
tarpu kaip mėsa, sviestas ir ki
tokie riebalai, * nors lėčiau kūne 
sudeginami, jie ilgiau žmogui 
teikia energiją.

$ * *

KL. Pasakykite kokiu atveju 
patartina padaryti savo testa
mentą raštu ir kur geriausia 
tuo reikalu kreiptis, kad vėliau 
tas testamentas tūtų teismo pa
tvirtintas?

. • ; Vladas K-kas.
ATS. Tuo atveju, jei turite 

bet kokią didesnę nuosavybę ir 
neturite sudarę testamento, pa
tartiną nedelsiant kreiptis pas 
žinovą teisininką - advokatą, ku 
ris padės jums sudaryti jūsų 
testamentą, kurį vėliau teismas 
patvirtintų vykdymui, žinovai, 
teigia, kad tai nėra paties asme-i 
raškai pasidaromas (angliškai sa 
kant — do-it-yourself) projek
tas, bet turi būti specialisto (ži
novo), susipažinusio su vietinės 
valstijos įstatymais, kad vėliau 
tokį testamentą teismas pat
virtintų vykdymui.

* * ♦
KOKS YRA SKIRTUMAS

TARP MEDICARE APDRAU- 
DOS IR 1ŪEDICAID?

KL. Tiesą pasakius, aš nesu
prantu skirtumo tarp Medicare 
apdraudos ir Medicaid, Ar ga
lėtumėm man paaiškinti, koks 
yra tarp jų skirtumas

Vytenis Cicerietis
ATS. Pagrindiniai skirtumai

pinasi neturtingais žmonėmis, 
kaip 65 m. amžiaus asmenimis,- 
neregiais, nedarbingais ar šei
mų išlaikomais vaikais.

Tagi, Medicare yra sveikatos 
apdraudos programa, išlaikoma 
pačių dirbančiųjų, iš kurių da
romi išskaitymai nuo algų bei

vivaldybių mokesčių pagalba.
Taigi Medicare yra kombinuos 

ta valstijos ir federalinės val
džios programa.

Medicare apdrauda apmoka 
apdraustojo ligonio ligoninės są
skaitas, bet pirmuosius sąskai
tos S250 per metus pačiam ap

uždarbių.
Medicare apdrauda apmoka 

medicinos ir ligoninės sąskaitas, 
tu asmenų, kurie yra jos ap
drausti.

Tuo tarpu Medicaide yra pa
galbos planas, kuris yra išlaiko
mas federalįnių. valstijų ir sa-

draustajam reikia mokėti.
Medicinos apdrauda apmoką 

30% išlaidų sąskaitos.
Išsamesnių informacijų galite 

gauti vietos Soc. See. įstaigoje, 
gi lietuvių kalba pas A. Čepulį, 
3259 S. HaJsted St. (III aukšt).

f Pr. Fab.

Š.m. rųgpiūčio mėn. nuo 5 d. ligi 8 d. Archer gatvės šali
gatviuose, Brighton Parke, vyko viešas visokių daiktų, 
ir aprėdų pardavinėjimas. Nuotraukoje matome vaizdelį,
kur State Representative Edmund E. Kornowicz (25th 

District) prie savo kiosko įteikia brightonparkietei 
April Gaidelis balioną.

(Foto Al Valtis)

kažkoks Šiupinys Štai pavyz
dys. ' 4

Rytas. Meškerioju. Prie ma
nęs ateina trys iš Kauno atvykę 
vyrukai.

— Zdorov, — šankia vienas.
— kaip kįioyas, šaukia ki

tas.
—Ar tavo su kor-

muška? — vėl kausią pirmasis.
Vėliau jis dar aptaria mano 

paplavoką, pasiteirauja, kurio 
numerio žilka, apžiūri katušką, 
pasidžiaugia mano sugautu les- 
čių ir padlešciokai^ Nueidami 
dar pašneka, kad vertėtų pagau
ti-lydekų ant živčukų.

Kokia nepagarba savai kalbai 
ir darkoma kita! Keisčiausia, 
kad tokių šnekorių tarp sutiktų 
kaušo žvejų daugumą. Jai tokia 
jų kalbos kultūros norma.

Kas kita žemaitis meškerioto
jas. Jįs laį>as rytas pasakys, per 
ęįayg nesmalsaus ir žūklauti ne
trukdys. Pasiteiraus, kaip se
kasi arba kaip kimba. Valą valu, 
o karžį Iųusu pąyadifij. lydekas 
žęmaięuu žuvde gaudo, 
visai ne Uip kaip kauniečiai.

Kągi! Mes skundžiamės, kad 
lietuviai apsigyvenę svetimose 
valstybėse į savo kalbą įterpia, 
tos valstybės, kurioje gyvena 
kalbos žodžius

Parirodo, kad ir ok. Lietuvoje 
lietuviai savo gražią lietuvių kai 
ba teršia rusų okupante ątneš- 
tąis ka|bos žodžiais.

KUR ILGIAU UŽTRUNKA?
Amerikietis, nuvykęs į Sovie

tų Sąjungą, norėjo pasimatyti ir 
pasikalbėti su kosmonautų.

— Jo nėra namie, kosmoųaū- 
tas išskrido aplink pasaulį* — 
paaiškino amerikiečiui. — Jis 
grįš 2 valandą po pietų, tai ta
da galėsit jį pamatyti.

— O kur p. kosmonauto žmo-
— teiraujasi vėl amerikie

tis.
— Jo žmona išėjo į krautuvę 

nusipirkti mėsos ir grįš tik va
karę, nes jai reikia eilėje sto- 
v^ti, — pasigirdo atsakymas.
Atsisveikindamas amerikietis įsi 

tikino kokią ^pažangą” padarė 
Sovietų Rusija.

♦ * ♦

Pagalvok: kai grojau sak- 
safonu, kaimynas akmeniu iš
mušė langą

Ot kvailysl^ Dabar jis tave 
girdi dar geriau.

There are so Many Reasons
tarp Medicare apdraudos ir Me
dicaid programų nustato Social 
Security įstatymas. Pagal to įs
tatymo §18, Medicare progra
mą administruoja Soc. See. ad- 
mnistracija. Gi Medicaid prog
ramą, pagal to pat įstatymo §19, 
vykdo kiekvienos valstijos Wel
fare įstaiga. Abi programos — 
padeda apmokėti mediciniškas 
(gydymo) išlaidas.

Pažymėtina, kad Medicare ap
draudos programa taikoma žzno 
nėms. sulaukusiems 65 m. am
žiaus. nežiūrint jų turimu pa
jamų.
Tačiau, Medicaid programa rū-

MEŠKERIOTOJO SKUNDAS
Op. Lietuvoje leidžiamam Mū

sų Gamtos žurnale įdėtas meš
keriotojo Vytauto Vizbaro ši
toks skundas: Vasaros metu, 
gavęs iš Kauno medžiotojų ir 
žvejų draugijos leidimą, neretai 
meškerioju Nemune prie Vilki
jos miestelio.

Kas pasikeitė per kokius dvi- 
(Įešimt metų? Sumažėjo žuvų, 
padaugėjo žvejų, tobulesnes ka
po žūklės priemonės. Anksčiau 
dauginusia meškeriodavo vieti
niai gyventojai. Dabar atvyksta 
nemažai kauniečių. Tegu atvyk
sta, vietps visiems pakaks.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.
Lax helps Kstpic your system s qwp natural 

rh.ytbip bvcrnigjp GcittK Dependably' Try it tpnaght. 
Vmril like #»eWtefwr the momnf 
Chbec ated or pills. Ex-Lax is 
“The Otcrmght Wottdec

Read toM and foOow

Tačiau, turiu kauniečiams žve
jams rimtą priekaištą dėl kalbos i 
kultūros. Patys šneka kažin kaip j nenugriūtų

Brazilijoje, Rio de Jąneiro 
tavernose, kad girti prie baro 

J nuo kėdžių, yra 
ir vietinius žvejus jau priprati- < pritaisyti saugumo diržai kū
no. Anksčiau vilkijiečiai kalte- riais geriantieji stiprius gėrimus 
jo gražiai lietuvškai. O dabar pririšami.

u
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J. KLAJŪNAS
ĮSPŪDŽIAI IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS'

galimybės apžiūrėti miestą, ir, 
nors dalinai, susipažinti su švei
carų gyvenimu.
INTRIGUOJANTI KELIONĖS 

DALIS

Po ilgesnio ir kruopštaus pa
siruošimo kelione’Jcuri daug kuo 
sikriaši nuo įpast. turistinių išvy 
kų, paganau vieną kartą tas slo
gutis pasibaigė, nes čemodanai , 
jau pripihfyti su kaupu, pinigų!
ir travelers Č^kių “pilnos” kiše-! Užteko nors trumpm laikui iš 

nes, o taip pat ir vaistų nuo ner-‘ kelti kojas laisvos Šveicarijos 
vų bei šerdies priepuolio, nes* žemėj, kai žmogus pajunti nuo- 
Maskvos muitinė it dėl menk- stabų jausmą ir pagarbą kraš- 
niekio moka sudaryti pretekstą’ tui, kuris moka ir sugeba laisvu 
iškėlimui didelio baubo... 1 gyvenimui gyventi bei kurti

Mažiausio buvo, rūpesčio ,|U. kultūrinį lobyną žmonijos nau-^ 
dokumentus, kuriuos parūpino dai. Mūsų sentimentus Šveicari-. 
ir tvarkė American Travel Ser-" jai padidina ir tas, kad davė di- 
vice Bureau kelionių biuras, delį kultūrininką ir mokslinin- 
Taip pat ir su bagažo atidavimu ką prof. dr. Juozą Eretą, kuris 
vargo neturėta, nes kelionės va-Į visais atžvilgiaisLietuvai paskyrė 
dovo VI. Rask sumanumo dėka,’ savo gyvenimą. Tad ja asme-j 
Swiss Aire oro linijos pareigū-į nyje esame mes, lietuviai, dė- 
nai neimdavo lagaminų dydžio, ’ kingi visai šveicarų tautai, 
kuriems nustatyta išmiera, o jų Persėdę į kitą lėktuvą, tą 
svoris nenormuotas, žodžiu, yi- pačią valandą išskridome toli-j 
sais atžvilgiais raudama reikia- mesnėn kelionėn, atseit, į Mask- 
ma išeitis, kad keliaujantiems kvą, kurios vien vardą paminė- 
nesugadinti geros nuotaikos. Va jus,- keliautojo nuotaika intui- 
žiuojančių grupė, su prisijrgu-’ tyviai susidrumsčia, nes visiems’ 
siais Bostone, susidarė 36 asme- žinoma,, kad būsi savo rūšies be- 
nys, tai nemaža ir graži savo laisvių ir priklausysi nuo kitų 
tautiečių grupė aplankys pa-; malonės ar nemalonės.
vergtus sovo artimuosius. į Kaip jau buvo minėta Swiss-

T x . I Aire lėktuvo patarnautojai mo-Laikas greitai bėga, ir atsi-. . . . . . t. .. . ...... . .-. i ka keleivius užimti ir tuo pačiusveikmę.su atlydėjusiais, praere. . .. m . I.. . . , - J i oalaikyti gerą nuotaiką. Tam pupro įvairius elektroninius patik-p ... . . . . 1\ '. . , . . * maujanti priemone vra geri pie-innunus, sedome i šveicaru oro,.- , _ ,.... \ tas, kava ir taip toliau. Paminė-1
linijos Swissaire) lėktuvą « y jg žuericho j Maskva
vai.,vakaro; paėmę.Bostone,pa-. . ,. , , < , .. ....\ ' - \ \ Tskrydis buvo be sustojimo ir
ni aATYiTJč R-p-lpivni*; .ęknnnmp i _ .

Beržas Lietuvės pajūryje
' (P, Launm vičiaus drožinys)

j

sioį

pildomus - keleivius, skridome; 
toliau ir, laimingai perskridę ’* x i L '-i - t uinaim. lunsiai, ,iyg kūzk.Atlanta, 10 vai. is ryto nusilei- . ...• , •; x . I negero jausdami, pradėjodome Zuencno aerodrome, Sveiį ,r . .. .v, ,. . .. |x I mauti. Na, o kaip išdalino uzpil- Icanjoje. Tai ilgiausias skridimai . .. ..... t. . .. . .j. J . dyti muitines deklaraciją, tai;

visi atrodė lyg žemę pardavę’ 
nes joje reikia suteikti žinias 

x.. I apie save ir nurodyti kiek veži ■ stiuvar-! v v . . . nj valiutos: pinigais; čekiais, ko- 
. , kiu kitu vertingu daiktu ir taip

šulo ne t.k minkštų Senmų,bet: Mįau įUQ u^fd -uždcda. 
ir alaus, o norintiems padaro ir ' , , . .. . v ..■ , T i _ r ‘ mas doleriui- draudimas, uz jit kokteilį, kuris., duodamas nemo-į 1

ėmė 5 su pusę valandos, bet va- 
į dinami■ turistai, lyg kažka tokio 

neri-

tarpsnis, bet jis nebuvo nuobo
dus ir • sėvaime gana įdomus, 
į Pirmiausia , maistas ir patar
navimas puikiausias 
dės vežimėlius veždamos

uždengsi jokia gražia propagan
da. žodžiu, gėris ir blogis at
siskleidžia gyvenime visu savo 
atvirumu, kuris kiekvienam sa
vaime lieka aiškus.-

Ir taip įkyriai užgulus liūd
noms mintims, parigirsta^fanę- 
šimas susijuosti apsaugos ų dr&-. 
žu, nes jau Maskva^'j&džiar 
mės šereiuetevo II ’aetbdrome. 
Visų nervai įtempti aukščiau
siam laipsnyje — širdis plaka,

r š \T 'i ; - x ' - • •> • 1 galima pirkti tik oficialiose (vai-i Pulsas pakilęs ir kraujo spau-
amai. 1 a, ofisais jei ga ima d^jogj krautuvėse- arba iškeisti ii dimas, atrodo, “hcrdlZ". , T“

pavadinti,’karališkas ir. net ke- 
turius kartūs valgydino skridi
mo metu, dalindavo ir saldu
mynus, paskutinės lasdos švei
carų laikraščirts.Gi nenorintieji,

rekordinis. w Ir

pats yra atvadavęs. Kontrolė ei- ALEKSAS AMBROSE . ’

KULTŪRINES CHICAGOS LIETUVIU ;
Keista, kai tikrintojas ž ūri po (1PC A NFT7 A PT *
keliolika kartų į žmogų ir nuo- VXvvf Vm
trauką, klausinėja, kas visai ne-1 
ilečia dokumentų tikrinimą ir 
tokia procedūra tęsiasi po kele-J 
;ą kartų. Toks jų pedantiškas 
krupulingumas parodo, kad la

bai atsargūs įsileidimui užsie-]
nio žmogaus, nes ko gero gali ^otojų’Z 2? rūbų kraJtutių - 
įvažiuoti imperijos griovikas. 2, arklių p]aukų
Tai vienas nervų gadinimo eta-. kirpyklu _ 7> _ 2, ciga-
pas - visiška nepajtikėjimas, rų ir krautuvių - 3,
kažkoks jtanmss, nesiskaitymas fotografų _ 3> graborių — 2, ke- 

, pyklų — 1, kurpių — 4, maisto 
. krautuvių— 19, muzikos instru- 
| metj — 3, moteriškų rūbų krau
tuvių — 2, pienininkų — 2, ta
vernų —34, spaustuvių —3, Real 
Estate — 2, kraustytojų—2.

Kensingtono apylinkėj 17 pre-

taku. Sustojai Lipame ir pair 
tus “laisvos
mis nesidžiaugi, bet pajauti di
delį nusiminimą ir tuo pačiu 
viešnagiškos kelionės netikru
mą... Vaizdai neįprastas, kai iš 
visų pusių atvykusius budriai 
seka policija, tai ženklas sus- 

• pendavimo^tayo z lufėtų teisi ų
kitokių"; užmačių^'* Kitaip sa- 

kant/.eši visiškoje jų žinioj^ ir. 
vargas tau, jei kiek kryptėl^.į

šalies žemę kojo-

(Tęsinys)
Bridgeporto lietuvių kolonija 

turėjo 110 lietuvių prekybinin
kų. Vaistinių— 2, auksinių daik
tų krautuvių — 2, anglių išve-

su žmpgumi ir tuomi įžeidžiau-1 
čiai paniekinamas jo asmens 
orumas.

Didžiausias nervų įtempimas, 
tai muitinės patikrinimas. La
gaminus r ir patį žmogų peršvie- 
č;a elektroniniais aparatais, ži
noma ieško ginklų bei brangių
metalu. Na, o spauda ir bet ko-] kybimnkų: miasto krautuvių-

-9]
kia Vakaru literatūra ieškoma] 4- rūb4 krautuvių - 1, kepyklų 
rankomis bei gerai prityrusiai -1’ P,eninh* “J1’ tav]ernil 
uosle. La-mingi tie, kurie nepa-! s*uv®J'i va ytojų
tenka į numatytą auką, o pate-j Šiaurinėje Chicagos dalyje 23 
kušiam bendrakeleiviai reiškia lietuviai prekybininkai: kirpyk- 
užuojautą, nes yra apžiūrinėja- lų — 2, cigarų, saldainių krau- 
mas ir kratomas nuo siūlės iki tuvių — 1. kurpių — 3, tavernų

— Y, baldų krautuvių — 1, rūbųnuogumo...
Tenka paminėti, kad muitinė

je prie didesnių nesusipratimų 
neprieita ir niekas medžiaginių 
nuostolių neturėjo. Bendrai pa-t 
ėmus, žinančių tvirtinimu- šiais 
metais muitinės pareigūnai bu-j 
vo korektiškesni,nei anksčiau. Iš 
eivijos spaudoje apie jų grubų 
elgesį su .turistais buvo rašoma. 
Matomai tas Juos paveikė, nės 
šiaip ar taip geras spaudoje atsi
liepimas reikalingas Sovietų Są
jungos prestižui, kitaip užsieny
je susidaro bloga nuomonė 
susilaikoma nuo važiavimo, žo
džiu, jie mus (išeivius) lietu
vius) laiko priešais Nr. 1 ir nie
ko nelaukdami, kaip sakoma, be 
druskos sudorptų — suvalgytų. 

;Bet mus dalinai saugo tas “nė-
šalį bei žvilgterėsi kur nerei-' kenčiamas” doleris ir gausiai 
kia... . Z.

Pirmiausia*, tai vizų ir pasų
vežamos dovanos. Muitinės tat-, 
nautojai žino ir pažįsta iš di-rublius pinigų. keitimo punkte,! štai, lėktuvas švelniai palietęs .... - ;

“ - ‘ - - f i---- jau čiuožia nusileidiiftų"kontrolė, kuri nustato ar tas dėlių .-bei sunkaus svorio čemo-kur už doleri moka nuo 70—75 
kapeikų. Žinoma, užpildant ga
lima padaryti ir “klaidų”, bet 
tas rizikinga ir nepatartina. Žo-

žemę,

valytojų — 1, siuvėjų — 6, Real. 
Estate — 1.
.. Roselande 8 lietuviai prekybi
ninkai: rūbų krautuvių—1, gra- 
boriu — 1, maisto krautuviu —* 
2, tavernų — 2, spaustuvių — 1, 
Real Estate — 1.

Pietinėje Chicagos dalyje: 
kirpyklų — 1, fotografų —1, ta
vernų — 5, kepyklų — 1, mais
to krautuviu — 1, Real Estate 
— 1.
Town oį Lake kolonijoje: auk

sinių daiktų krautuvių— 2, ang
lių iš vežioto jų — 3, rūbų krau
tuvių— 4, anglių prekybų - san
dėlių — 1, kirpėjų — 11, cigarų 
ir saldainių krautuvių — 2, rūbų 
krautuvių—1, dailidžių kontrak- 
torių — 1, fotografų — 2, gele
žies krautuvių — 1, graborių —
2, kepyklų — 2 kurpių —1, mai
sto krautuvių — 21, pirčių — 1, 
pienininkų — 5, tavernų — 36, 
spaustuvių •— 2, baldų krautu
vių—2, siuvėjų - valytojų — 4, 
kraustytojų — 2, Real Estate
— 2. : I

Vakarinėje Chicagos dalyje 
(McCormick) lietuvių draugijų 
19 — 13 tautiškų, 6 parapinės. 
Iš jų: 11 pašalpinių, 2 muzikos, 
1 skolinimo ir statybos, 1 poli
tiškas klubas ir 4 kuopos. Lie
tuvių prekybininkų: rūbų krau
tuvių —T, kirpėjų— 3, fotogra

fių —• Ų graborįų 1$ kurpių — 1, 
maisto krautuvių 6, pirčių — 

. 1, pienininkų — U tavernų—15, 
spaustuvių —1, siuvėjų - valy
tojų — 3, kraustytojų 1, Real 
Estate -r L. Be to, apie 40 lie
tuvių. turi savo namus,’ daugiau
sia mūrinius nuo 2 iki- 3 akšfų. 
Turtingiausiu būvo laikomas J. 
Bagdžiūnas.

West Pulman kolonijos lietu
viai prekybininkai: maisto lęrail 
tuvių — J, kirpyklų — 2, pieni- 

. ninku — 1, tavernų—5.
Cicero kolonijos gyveną lie

tuviai prekybininkai: vaistinių—*
3, fotografų — 1, kirpyklų ■ 
maisto krautuvių — I
— 1, tavernų — 10?

Atlantįkos kolonijoje • (tar|^ 43 
ir 47 gatvių ir Wentworth),; kjf- 
pęjų —1, maisto krautuvių —2, 
ir tavernų — 4.

L ^Bus daugiau)

danų, kad čia važiuoja išeivijos 
lietuviai į Vilnių. Tai graži rek
lama, kuri dalinai padeda 
galėti iškilusius sunkumus.
MASKVOS APRODYMAS, 

JO TIKSLAS

Praėjus visus kryžiaus kelius 
ir likus dar gyviems, lengviau 
atsidūstama, nes': didysis slogutis 
jau pasibaigė. Gi perėmus visiš- 

. . ką grupės vadovavimą: atvyku
siai iš Vilniaus lietuvei gidei, 

(nuvežė Inturisto autobusu į iš- 
taikingą hotelį“Rossia”,kuris yra 
šalia Raudonojo. Kremliaus. 
Viešbutis yra vienas iš gerųjų 
ir, atrodo, skirtas ’ užsieniečiams 
bei krašto elitui. Žinoma, pasus 
paėmė iš visų ir žadėjo grąžinti 
Vilniuje, čia buvome pavaišinti 
gana gera vakariene, net ir su 
ikrą, kurią kai kas laiko dide
liu skanėstu. Tad kaip naivus 
amerikietis nepasitikės kun. 
Grahamo pasakymui, kad Sovie
tų S-goj ikrą valgo kas tik nori 
ir net eilins. darbniųkas. Kai 
tuo pačiu teko inatyti Maskvoje 
stovint eilę žmogių 6 vai. ryto 
prie mėsos krautuvės, o tikriau; 
šiai prie ikrų krautuvės riiekaš 
nestovėjo...

(Bus daugiau)

nu-

IR

i

. , V O. O X IZ/irmižiCl, Ji ncua 1X11 Lllld.

ar_ negalintieji miegoti, galėjo] džiu/ n^kra ir net j-
Aleksas Ambrose,

Kaip ten bebūtu, tai savaime 
k susidaręs ilgu metų neigiamas 

tai nebuvo psichologinis reiškinys, kurį ne-.!

1,
3, pieninių

50 metų studijavęs, kaip
. f

įdomiai para lyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės įi 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiyrnal Jdomfls kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotu nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vttovardfių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių UmėJapIt Kaina M.

< LITERATCRA, lietuvių literatūroj meno Ir moksltl 
1954 m.’metraštis. Carrie yra vertingi niekuomet nesenrtą, VIm< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Staniko, V. Stankotj 
J. Raukčio, dr. Kario Griniau j taip pat K Matusevičiaus ir V0 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio, M. Sūeikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės ir JL VirM 
kūrybos poveikslaia. 365 puri, knyga kainuoja tik 83,

t DAINŲ SVbNTžS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tes
tinių šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventea bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenlmli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja £2.

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

žiūrėti rodomą geros kokybės 
filmą, kas galima laikyti savo: 
rūšies liuksusų skrendantiems', j 
Būnant taij> "globojamais”, pa-! 
miršta ir puoselėta baimė, skren 
dant per Atlantu, kuris nema
ža panašių “drąsuolių” yra pri
glaudęs savo šaltose bangose.

Nusileidus lėkttivui Zuericho
aerodrome, keleiviai buvo geroj j kokį džiunglių pragarą, iš kurio’ 
nuotaikoj, nes yra sakoma, kad j vargu ar bus įmanoma sveikam! 
gera pradžia — pusė darbo, tad į grįžti.
tikėtasi ir toliau^ sėkmingos ke
lionės. Kadangi turėjome 
dyi valandas laiko,

būti nenumatyta auka... ko la
biausiai ir bijomasi.

MASKVA — VISŲ rNEČE- į
ROVIŲ SINONIMAS ■

Visų nervai įtempti, dingo 
šypsenos ir bet kokie rimtesni 
pasikalbėjimai.. Daugiau, nei 
keista, atrodo, lyg važiuojame į

' X KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 -> TeL 525-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 
I ’

MARU A N0REIKIEN1irti

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, HL 60623 ♦ TeL 925-2731

■ iifJLsnwGAi fflpiuxnn bbceftai • fannu mat mju « 
DUMYNAI • KOSMETIKOS fiKKMENT8

Atdara MoWadienlai? na«

TeL 476-2206

CHICAGOS LIETUVIŲ; ISTORIJOS 
t ’ 

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntirrias. — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą', lietuvius 
ir Eetuvių 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 725. Kieti ririeliaL Ptitas 82. ’* * ’

C Xv” NAUJIENOS ' ? i '
fT" 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

> K# I7AUME3 E1M1, miytojex Petronėlė* Orintaltė* atU- 
minimai ir minty* apie lamenis Ir vietas neprflc. Lietuvoje ir ptr. 
maišiais bolievfkų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesnprrt- 
tu Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje’; tik ns 
Jurgio Jailnakd knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
rija Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises;

yr* didelio formato, 2fi5 puslapių, kainuoja M.
V RATTltlNtS NOVELES, WL ŪoeAenko kūryba, J. VahdČte 

vertimas. JOŪ mL knygoje yra *40 <aroojJngq novelių. Kabią fl

Knygos gaunamos NanJIenoae, I7W So. HaJsted SL, Chlcage, 
IE KMML Uisakaal paltį, prtMd jMdMfissa SkMomA

‘ 8 — Naujienos, Chicago, UI. — Sit Mondly. August 14 1$. 19|2

sveikm%25c4%2599.su
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Chicagoje ir priemiesčiuose: 
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pusei metų . ; .-. -—a__
tnrrtft menesiams ~ 
riehaiD mėnesiui . .

^xvose JAV vietose: 
metams ______________

Stalinas norom-nenorom atsidūrė anglų-amerikie
čių sąjungininkų pozicijoje. Na, Amerika tada 
dar nekariavo, Prancūzija tada jau buvo okupuo-

pusei metu ____
trim menetfUmt 
viens m menesiui

A. Pleškys

Lietuvos inkorporacija į Sovietų S-gą 
istorijos ir teisės požiūriu

(Prof. dr. Aleksandro Štromo paskaita)

kų žmogžudžiu tvino “pagonų' 
krikštyti” ii" j u vėlių-į dangų

bUVoAhgįija. Ir 1941 fii. gruodžio mėn. Edenas, 
Anglijos Užsienio reikalų ministras, atvažiavo j 
Maskvą derėtis dėl tų naujosios sąjungos pagrin
dinių principų bei bruožų. Reikia pasakyti, kad 
iš karto, pirttias klausimas, kurį Stalinas pastatė 
Edenui, buvo Baltijos valstybių klausimsa. “Ne
bus jokių derybų”, — pasakė jis, — “kol nepri
pažinsite mūsų sienų teisėtomis, kurios buvo 
1941 m. birželio 22 d.”

Ir čia Edenas pradėjo, taip sakant, sukinėtis 
(tas viskas yra dokumentuota iš dabar jku pa
skelbtų archyvinių Anglijos užsienio reikalų mi- 
histerijos duomenų). Edenas taip sakė:

— Na, mes, žinoma, nieko ]
jums pripažinti tas sienas. Mes dabar sąjungi
ninkai, bet, žinote, rrtes turime ir kitą sąjunginin
ką, labai svarbų, Ameriką. Mes pasirašėme At
lanto charts būtų labai nepatogu, jei mes ofi-

tarėjo.L U i- .
‘ Prūsų žudymas tesėsi ištisus 

1 šimtus”metų, nuo 1’156‘m. ligi 
1568 metų, tai yra paskutinio 
karo'Livonijoj, kai Livonija bu
vo atgal prijungta prie Lietuvos.

Pačių vokiečių šaltiniais, už
imtose šalyse-bepaliko prūsų vos 
periktadalis, o lietuvių' dar ma
žiau. ' ir ' .•

• Vienas vokietis, Obgartel iš 
Insterburgo (Įsruties), 1912 m.

N«m sausio pirmos dienos 
DUnraščIc kainos:

su mūsų sąjungininkais tai padarytume. Be to, aš 
neturiu savo vyriausybės įgaliojimo šitais klausi
mais ką hors daryti. .

Čia Stalinas fjj liu^įnkė.'
— Visas tas protokolas yra, kokie čia berei

kalingi pasitarimai su vyriausybe. Viskas aišku, 
Baltijos valstybių problema yra aksiomatinė. Jo
kios konsultacijos su vyriausybe nereikia. Sėsk Ir

Okupantas domisi “Akiračių5’ 
ir “Draugo” straipsniais

Vilniuje leidžiamas, pavergtosios Lietuvos gyvento
jams primestos rusiškosios “Tėviškės” draugijos laikraš
tukas “Gimtasis Kraštas”, savo puslapiuose dažnai pa
mini kitą, jau laisvųjų lietuvių Chicagoje leidžiamą, va
dinamą laisvojo žodžio mėnraštį “Akiračius”.

Visą laiką “Gimtasis Kraštas” apie “Akiračių” raši
nius atsiliepdavo su visu rimtumu, dažnai tik pastebė
damas, kad “Akiračiai” ne viską pasakė, arba truputi 
perdaug parašė, negu “Gimtojo Krašto” propagandis
tams tiktų. . i, .. <. ' ... . ■i.
L Nieko nuostabaus, kad “Akiračiai’!; kiek teko patirti, 
šalia “Vilnies” ’ir ^Ląisyės’’,- yra vieiiipteliai iš laisvojo 
pasaulio lietuvių kalbd'leidžiami laikraščiai, kuriuos lais
vai įsileidžia į pavergtąją Lietuvą, gal tik šalia kelių 
kitų komunistinės krypties leidinių.

Apie “Naujienas” rašydamas “Gimtasis Kraštas”, 
niekados nieko gero neturėjo pasakyti, be-įprastų šmeiž
tą ,kad “Naujienos” esantis tik buržuazinių nacionalistų 
laikraštis, kuris nematąs^jokios didelės pažangos'paverg
toje Lietuvoje, bet visuomet primenąs, kad lietuvių tau
tą engiąs rusiškasis okupantas, ir kad tie lietuviškieji 
bolševikai, kurie sakosi neva valdą Lietuvą, yra tik oku
panto marionetės, vykdančios Maskvos įsakymus.

Šį kartą, skaitant “Gimtąjį Kraštą”, dėmesį patraukė 
tūle Vytauto Užgirio pasirašytas komentaras, pavadintas 
“Patarimai rasistams ir prasitarimai visiems” (Gimta
sis Kraštas, Nr. 30, 1982 m. liepos 29 d.).

“Gimtasis Kraštas” džiaugiasi, kad “Akiračiai” pra
dėjo rašyti apie Amerikos bėdas, ypačiai, kad apie tą 
reikalą prabilo Amerikos katalikų dienraštis “Draugas”, 
skelbdamas rasistines pažiūras apie JAV-bių negrus, 
būk. jie nenorį dirbti, siekia pragyventi iš valstybinių 
pašalpų, kaip nėra darę lietuviai imigrantai, atvykę į šį 
kraštą.

“Draugas” aliarmuoja JAV-bių visuomenę, kad kraš
tas nesulaikomai riedąs į bedugnę, nes šiais biudžetiniais 
metais JAV-bių skolos sieks daugiau negu šimtą bilijonų 
dolerių, o iš viso kraštas yra įsiskolinęs jau trilijoną

ty tojams už triūsą plėšti.
1386 m. Jogaila susi taręs su 

lenkais pakrikštyti Lietuvą ir 
vesti lenkų karalaitę Jadvygą, 
išvyko su Vytautu į Krbkuvą; 
trio tarpu kryžiuočiai, įpuolę į 

jau valdomus žemaičius, 
18 apskričių, išplėšė

ver-

dolerių.
“Gimtasis Kraštas” rašo, kad “Akiračiu” korespon

dentas Vyt. Gedrimas truputį “pataisė’* mūsų katalikiš
kojo dienraščio “Draugo” užsipuolimą abt Amerikos 
negrų. Jis rašo, kad JAV-bių negrai, ypačiai pietuose, 
gyveno “pusiau vergų sąlygose”, kai paskutinioji lietu
vių išeivių karta atsirado Amerikoje; nepanorėjusi kurti 
“darbininkų rojaus” savo tėvynėje, kuomet ją 1944 m; vėl 
užplūdo Raudonosios Armijos tankai su jų politiniais 
komisarais.

Žinoma, kad “Gimtasis Kraštas” rašo, kad reiktų 
Šelpti tuos Amerikos negrus, nors jie ir nenorėtų dirbti, 
vietoj JAV-bėms leisti pinigus apsiginklavimui, kad ga
lima būtų išvengti atominio karo katastrofos.

Išvadoj, žinoma, galima pasakyti, kad “Draugas” 
gali rašyti apie JAV-bių ekonomines, finansines ir poli
tines problemas kaip jis tik nori. Turime šiame krašte 
pilną spaudos laisvę.

Visas blogumas, kad tokie neigiami pasisakymai apie 
JAV-bių padėtį, tuojau užkliūva “Akiračiams”, į kurių 
reakciją tuoj atkreipia dėmesį ir “Gimtasis Kraštas”.

Baigiant, norisi pastebėti, kad vis tik nei “Akiračių”, 
nei “Gimtojo Krašto” komentatoriai neranda nieko “Nau
jienose”, kad jie galėtų su pritarimu ir pasigėrėjimu 
paminėti.

Juozas Pronskus
Ten įsigrūdę kryžiuočiai nu- 

šiurpo, matydami tuos ermus: 
kaip vienur kūnai liepsnose tir
po, kitur rioksojo, kitur pastyrę 
kits ant kito kežojo; čia angliai 
žėravo, kitur pelenų šūsnys 
niūksojo, kitur kraujo latakai 
žliugėjo, keli likusieji gyvi dar 
olaškėsi it ne saVy, norėdami 
pirma savo gentis ir draugus 
nugaluoti, kad vokiečiams ne- 
zergautū. Pačių kryžiuočių ma
la beliko, o tarpe likusių retas 
bebuvo nesužeistas keletą kartų, 
ad nebegalėjo toliau Į Lietuvą 

grūstis, bet turėjo grįžti į Pa- 
rūsnį žaizdų gydytis, šiandien 
dar tos garbingos pilies pama
inose artojai randa nurūdijusiu

ginime — prusai.

Kaip mirdavo žemaičiai
Keturiolikto amžiaus pabaigoj, 

kada Jogaila patapo Lietuvos 
didžiuoju kunigaikščiu (1382 - 
1392) ir krašte nebuvo vieny
bės, kryžiuočių ordinas kasmet 
traukė su pulkais, susikvietęs iš 
Ėuropos talkininkų, Žemaičių 
krašto naikinti, ir jau statėsi pi
lis Nemuno ir Neries (Vilijos) 
pakraščiais. Priverstine jsutartii 
ini, 1384 m. grubdzio'/SO 'dieną; 
kryžiuočiai gavo’ vįsą yakąijnę,-. 
tai yra žemaičių Lietuvą ligi 
Daugpilio iš šiaurės ir ligi Sei
rijų, Augustavo ir. Lomžos iš 
pietų. Visame krašte siautė bai
sus maras, ir žmonės-jau krito 
daugiau nuo ligų; kaip nuo pa
čių kryžiaus kardų. Gyvieji bu
vo. pulkais varomi1 lažo, kry
žiuočiams pilių statyti ir kelių 
pilti. Vergiami žemaičiai kart- 
katrėmis sukildami išnaikinda
vo .haująsas atėjūnų pilis ir jų 
puikus išmušdavo arba išvyda
vo. -Tie sukilimai buvo naujų 
Kryžiaus karų priežastimi, ir 
kiekvieną ateinantį „pavasarį

Teisiškai paėmus, ta situacija būtų tvarkin
ga, jeigu Paleckis būtų paskirtas ministru pirmi
ninku, o Merkys būtų pripažintas toliau einantis 
respublikos prezidento pareigas. Bet tuoj pat, 
automatiškai, Paleckis buvo paskelbtas ir valsty
bės galva, einantis prezidento pareigas, ir Merkys 
nušalintas. Ir tas vienintelis aktas jau yra pakan
kamas, kad pripažinti visą tolimesnę .tą liaudies 
vyriausybę ir jos veiklą nekonstitucine ir ne
legalia.

Nekalbant apie kitus aktus, pavyzdžiui: Es
tijoj yra problemų, galima pripažinti, net Vareso 
vyriausybė buvo sudaryta legaliai. Latvijoj nėra 
problemos, Kirchensteino vyriausybė nebuvo le
gali. gal dar dėl didesnių priežasčių negu Paleckio 
Lietuvoje. Bet Estijoje nebuvo tokių drastiškų 
įstatymų pažeidimų. Varesas buvo paskirtas pre
zidento Petso su sąlyga, kad nebus nė vieno ko- 
t unisto Vareso vyriausybėje. Ir nebuvo<is esmės.

!)♦ I vos vyriausybės 3a galima ik gin- 
< "tis. bet keti: kas vyko ir ką ta vyriausybė pa
darė keisdama I. istituciją faktiškai vyriausybi- 

rnanoffia. kad pakeistų rinki

mų įstatymą, ir kad pravesti rinkimus vieno są
rašo pagrindu, čia jau buvo aiškus konstitucijos 
sulaužymas. Taip, kad visais atžvilgiais buV© aiš; 
kus konstitucinės teisės sulaužymas.

Ir Įdomu, kad Sovietai ir jų oficiali pozicija 
buvo ta, kad jie darė viską visiir remdamiesi kons
titucija. Visada labai kruopščiai, tOk§ if toks 
straipsnis Lietuvos 1938 m. konstitucijos pūgrin* 
du, tokiu tai straipsniu viskas buvo dardnib kons
titucijos pagrindu. Čia labai įdomi pozicija.

Konstitucija yra laužoma ir akiplėšiškai vis
kas yra daroma jos vardu. Jie puikiai šitą su
pranta, bet negali leisti; jiems prieš pasaulį rei
kia pastatyti bent kažkokią priimtiną legalią fik
ciją, kuri galėtų įtvirtinti jų poziciją tose jų užim
tose teritorijose.

Paskutinį klausimą, kurį aš noriu pagViHen- 
ti, nes konstituciniai klausimai yra labai svarbūs 
ir galima, gal būt, juos klausimų ir atsakymų 
formoje išaiškinti. Bet paskutinis klausimo, ku
ris mums yra vienas iš aktualiausių klausimų, tai 
KAIP TARPTAUTINĖJE TEISĖJE ŠIANDIEN 

STOVI LIETUVA, LATVI JA IR EStŪA?
Kodėl mes sakome, kad tarptautinė valstybių 

bendruomenė nepripažino to inkorporacijos akto 
legaliu? Ir šiandien mes esame legaliai valstybi
nis vienetas, čia aš turėčiau vėl grįžti iš teisinin
ko prie istoriko rolės dalinai, nes čia labai įdomi 
istorija. .

194] m . kada Hitleris užpuolė Sovietų S-gą,

pasirašyk, kad pripažįsti mums Baltijos valstybes.
į tai Edenas vėl pasakė: '
— Aš su jumis pilnai sutinku, kad tai yra 

teisingas toks požiūris, bet mes, žinoifia, pripa
žįstame de fakto,- nes jūs ten buvote, bet de jure, 
kaip sakiau, negaliu dabar, nes reikia, vis dėlto, 
vyriausylbės sutikimo.

De fakto pripažinimas buvo išgautas iš ang
lų vyriausybės tos iūkcmpbtačijds. bet rie de jurt, 
Edeno buvo duotas 1941 m. gruodžio mėnėsį pėr 
pasitarimus. - •;

Antras Aktas. 1942 m. sausio 5 d. Edenas 
siunčia Churchilliui telegramą, -raportuodamas 
apie savo pasitarimus Maskvoje ir rekomenduoja 
Churchilliui taip pat pripažintu kaip jg-y mūsų 
ambasadorius Kfipsae ne barte

prieš neturime jos valstybes pripažinti Sovietų S-gai? (Ir čia dr. 
A. Štromas perskaito citatą — A.Pl.>;CE<Mho 
leiškas: Tai yra mūsų geriausiuose interesuose, 
tai ta, kad Sovietai būty labai Stiprioj pfcicįbj 
Pabaltijyj”. Tokia Kttefto arfumenUksija. ChUr 
chillis, tačiau, reagavo labai neigiamai į tą Edeno 
pasiūlymą. Sako: . -

— Jokiu būdu, net išmesk iš, galvos, Mes ha- 
srfbšėm; Atlanto* Chartą” ir^jcjcių ‘ nuoiąidu/qbe 
fakto pripnžfcom ir užterka. " * *'

(Būs daugiau)

bfeį iretuvių apšauktas .^idzliidju 
LietūV^ kunigaikščių. Vytautas 
buvo pats net du kartu liikšty- 
tas. krikščionimt pačią kryžiučė 
čiū Lapijos pily ir lenkų Kroku
voj, ir karūną iViįniuj uždėjo 
jau ka taliku vyskupas, Atrodė, 
kad pavojūs iš krikščionių ne
grėsė. Tačiau,-paprežiaus armi
jos šefas,, kryaubčjų mištras, 
greit, rado kitą priežastį;, bū
tent,- kad apkrikštytieji Hetųviai 
gausingai pereina į gudų tikėji
mą, tai yra — į rytų arba graikų 
krikščioiūsį stačiatikius, karie 
nepripažįsta popiežiaus. Kry
žiuočių mistras pradėjo ’šaukti 
liaują kryžiaus karą, be (o, pra
nešė Vytautui, kad ordinui ati
duotieji žemaičiai- nepaisduoda 
pavergiami, rašydamas,. kad 
‘Niekuomet nei jūs, nei. jūsų:pa

čių pifrntąkfihai negalėjo suval
dyti tų žnioiiių (žeiūąičių), ap
augusių grf-idnriš, . pats žinai, 
kuriuos mums jau seniai jrra 
popiežius ir čiėsorius dovanojęs, 
kad mes juos tenai atvėršUįūie 
j krikščionišlrą tikybą’’.

(Bus daugiau)

Kitais metais, kada Lietuva jau1- 
vėl siautė 

kruvinos Šovos; čia kryžiuočiai 
traukia su gaudžiamomis eks- 
pediėijomiSį čia sukyla žemai
čiai. 1389 nr. vėl užplūdo ’kry
žiaus talkininkai iš visos Ger
mani jos, Čekijos, Vengrijos, Da
nų oš; Švedijos, Norvegijos, Edin 
iiurgo; Olandijos, bet Vytauto 
padėdami žemaičiai "ties Tryš
kiais daugumą kiyžiūdcių iš- 
haikino balose; - :■ ? y

1392 m.' Vytautas’.sų- žemai-

išdavystę ir buvo apkalęs Jogai- rung:
lą, bet vėliau paleido, dovano-1 Taip žuvo penktoji lietuvių Į buvo pakrikštyta, 
damas išdavystę, liktai Jogaila 
vylingu būdu pagavęs patį Kęs
tutį nužudė, po to pats palikda
mas -didžiuoju Lietuvos kuni- 
gaikšiu. Taip pirmas Lietuvos 
kunigaikštis krikščionis nužudė 
paskutinįjį Lietuvos did. kuni
gaikštį nekrikščionį. Su Kęstu
čiu pasibaigė paskutinis valdo
vas arionas, — iš rasės ir iš ti- 
tybos.

Su Jogaila Lietuvos: kuni
gaikščiai patapo krikščionys, ta-

TK1 LITHUANIAN DAILY MWT
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173^ Sc. HalMed Srr&et, &. šSMt. Triiyhiw 421-41M

“Vyrai buvo išžudyti baisiose 
kovose, moterys ir vaikai išvež-. 
ti į nelaisvę. Kur neseniai gyve
no taikinga tauta ir ramiai že
mę ' apdirbinėjo, kur gausingi gausingesnės gaujos krikščionis 
kaimai ir pilys klestėjo, rody
dami krašto turtingumą, pavir
to dideli tyrai ir tankūs miškai, siusti, o jų turto ir žemių krikš- 
Tai buvo ordino noras, kadangi 
tankūs miškai turėjo patapti 
gamtiška tvirtove prieš kerštin
gus lietuvius, gyvenančius į 
šiaurę”. Rytprūsių teritorija dar 
deiyniolikto amžiaus pradžioje 
buvo vokiečių vadinama “Pro-’savo 
vinz Littauen” ir ligi 1877 m. nuterioj
Gumbinės ’ V a 1 d ž i a vadinosi turtą ir su 3,000 pavergtų 
“Koenniglich Litauische Regie- gų grižo į.savo pilis Parusny.

JUOZAS PRONSKUS

300 METŲ KRYŽIAUS KARO 
PRIEŠ LIETUVIUS

KODĖL MUSU ŠIANDIEN BELIKO TRYS MlLUORAl?

(Tęsinys)

ginklą, skiaučių, kaip tos kruvi
nos dienus ženk 14- Taip mirdavo 

lie tiv’si filio kt įkėviui.^kų kai 
du. begipdami savo ithVę. Bti 
aį tik v'efihrteiis fimska^!- 

nių siūily tekiu atsitikimų.
Bekėhėla^ uie'ais 1117 m, 

:auji tafkininkai atėjo kryžiuo- 
iams Į pageltę: naujos gsujvs 
s vedatnd^ deu^v-
>ės kunigaikščių ir “jo mylis- 
tų‘\ Hafarijvs tt* Bstfgufid jos 
kurt'gaikšėiai. Reno. Pi men t, 
3 rg grafai, Bavarijos kuni
gaikštis it tas pats vekU Karalius 
lobas,• bėl pasakoję po stoai- 
kintą Žemaičiu kraštą, žiemai 
atėjus grįžo į Parusnį. — Gedi
minas žuVo kovoje ties kryžiuo
čių piiim Bajerburgu, kurią 
kryžiuočių talkininkai praeitais 
metais buvo pastatę panemunė
je. Kkyžiuociai vėl užplūdo Že
maičius ligi Vidilklėš, pakelė
mis fhoteris ir kūdikius, vienus 
nukirsdami, kituš pasiimdaihi 
su savirii, o visa, kas liko ne
naudinga, dėgiždaui.

Algirdui ir Kęstučiui valdant, 
teutonai vėl buvo iš\yti ir ge
rokai susilpninti, bet kryžiuo
čiai pradėjo intrigomis Lietuvą 
ardyti: slaptai prikalbėjo Jogai
lą priimti krikščionybe ir nebe
pulti kryžiuočių, tikėdami tuo 
būdu užgrobti Kęstučio valdo
mus Žemaičius. Kęstutis susekė

Ai Janvary 1, 
Su^criptioa Ame;

Chicago $43.00 per year, |24-00 p«r 
«lx months, $12.00 pev 3 month*, te 
other USA localitta $40.00 per year, 
L \00 per six months. $12.00 
three months, Canada $43.00 per year; 
Mher coimtriet >48.00 per year.

15 cents per copy -
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R VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kama $o. Minksu 
viršeliai. Pasiųsime poezija,' kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARG18
•TDTTOJJU lt CHIRUBOAC

LAPUOTOS DARŽOVES 
YRA GERAS MAISTAS

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

MMildaat direktorių* '
l«l L Mentei* fci, Woatcheetor, tk
VALANDOS: 3—8 darbo die&oaU &

Lm antra ieštadieal 8—3 rkL
TeU 362-X7V erfec M3-X7X?

TEL. 233-8553
Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 We» 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Daryti nauji moksliniai tyri
nėjimai vis labiau patviitma, 
jog kopūstai, kalifijorai bei pa
našios giminingos daržovės yra 
būtinas I žmogaus kasdieninio 
maisto priedas.
Valgydami kopūstus, suteikiam 

organizmui reikalingų kalkių 
bei kitokių mineralų, o taip 
pat proteinų ir svarbių vita
minų.

Virti, troškinti, rauginti ko
pūstai yra labai geras kasdienis 
maistas.

M. ŠILEIKIS “Anksti rytą”

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

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

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Spartiečiai, kurių trumpos kal
bos yra virtę priežodžiais, Sa
mos atstovui baigus ilgą kalbą 
ir pareiškimus, pasakė:

“Pradžią jūsų kalbos mes už
miršome, o pabaigos mes nesu
pratome, dėl to, kad pradžią už-- 
mirsome”.

OPTOMETRISTAS

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

■ Tikrina akis. Pritaiko p kinius 

ir “contact lenses”.

Daugiau malonumo yra mylė
ti, negu būti mylimam.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 53.-d STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2S88,
Rssėeaciles teleL: 443-5545

Prostatos, inkstą ir žlapuma 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-4208.

Aukštai šoko, žemai tūpė.

(Tęsinys)
Tais pačiav 1927 m. Vladas 

Pūtvis į mano redaguotąjį Va-‘ 
sario 16 leidinį parašė ypatin
gai stiprų straipsnį “Istorinis 
žvilgsnis į šauliškumą” (žr. II, 
101—108), iš kurio aiškiai mato
si, kokios gilios yra jo sukurto
sios šauliškosios ideologijos šak
nys ir kaip toli jo šauliškumo 
idėja prašoka laikino pobūdžio 
partizaninio vieneto rėmus bei 
tikslus. Tame straipsnyje Pūt
vis tvirtina, kad šauliškumas 
yra paasulinis reiškinys, kuris 
yra tiek pat senas, kaip ir žmo
nijos istorija; kad šauliškumui 
yra lemta gyventi, kol gyvens 
tautybė; kad jam skirta būti am 
žinu tautybės gynėju ir šaltiniu, 
ir kad tautos, kurios sėkiųingai 
sugebės išspręsti šauliškumo 
problemas, apdraus savo šviesią 
ateitį. Tame pat straipsnyje V. 
Pūtvis tvirtino, kad lietuviška
sis šauliškumas, gilioje Lietu
vos senovėje žydėjęs ir vėliau 
apmiręs, iš naujo pabudo “Aus-^ 
ros“ ir “Varpo” laikais ir “augs 
ir tarps kartu su tautine sąmo
ne. Jis tebeprašo, tebelaukia ge
riausiųjų tautos jėgų paramos, 
jie grąžins skolą su procentais”. 
(11,108). i .

Vėliau pasirodė ir daugiau 
Pūtvio straipsnių, iš kurių ryš
kėjo jo duotosios šauliškosios

ideologijos originalumas ir stip
rumas. Šaulių S-gos centro ben
dradarbių, šaulių, Lietuvos vi
suomenės ir vyriausybės parei
gūnų jis buvę laikomas Lietu
vos Šaulių Sąjungos įkūrėju ir 
ideologu. Jam mirus, buvo kaip 
toks pagerbtas ir vis iš naujo 
pagerbiamas Lietuvoje ir vė
liau tremtyje. Po Pūtvio mir
ties man pavyko priprašyti ir 
surinkti pluoštą vertingų prisi
minimų apie Putvį ir apie pir
mąsias Šauliųį Sąjungos dienas, * 
kurie buvo atspausdinti mano 
tuomet redaguotam Trimite ir 
iš naujo šiuose puslapiuose pil * 
nai arba dalinai cituojami. Tie 
prisiminimai tikrai gerai išryš
kino’ Pūtvio, kaip LŠS įkūrėjo 
vaidmenį ir atidaisė daug klai
dingų žinių. Kaip jau matėme, 
LŠS įkūrėju Pūtvį laiko ir Šau
lių S-gos istoriją parašęs prof, 
dr. J. Matusas, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos įkūrėjo vardą Vladui 
Putvinskiui - Pūtviui specialiu 
įstatymu pripažino Lietuvos 
respublikos prezidentas Anta
nas Smetona. į Pūtvio ūkius, 
kaipLŠSįkūrėjo, jatleisdamas nuo 
žemės reformos Hr neišdalintus 
palįkdąmąs jo šėimai. Karo Mu
ziejaus sodelyje' Kaune Šaulių 
Sąjunga pastatė Pūtviui pamin 
klą su iškaltais ant jo žodžiais: 
“Vladas Pūtvis-Putvinskis, 1873 -•<r’ '

—1929, Šaulių Sąjungos kūrėjas, 
Į pirmasis pirmininkas ir virsi* 

ninikas, 'šį paminklą pas
tatė Šaulių Sąjunga”. Pagaliau, 
dabar tremtyje šiame skyriuje 
duotosios pilnesnės žinios apie 
Lietuvos Šaulių Sąjungos įkūri-

niškai pažinojusių ir su juo ben- 
dradarbiauvusių asmenų prisi-į 
minimus -(kurių didelė dalis' 
tremtinių jau buvo mažai kam 
bežinoma), tikiuosi, aiškiai pa
rodys, kodėl ir kuriuo būdu VIa 
das’ Putvinskis-Pūtvis užsipelnė 
Lietuvos Šaulių Sąjungos Įkū
rėjo ir Šaulių Tėvo vardą.

PASKUTINYSIS DEŠIMT . i 
METIS

PERK KAUSTYMAI__ _ __ —

Leidimai — Pilni apdrik: 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. i E RĖMAS. Tat 925-S06£
V------ ---

Apdraustai
ii Įvairiu

ANTANAS VILIMAS 
Tat 37S-1W2 arix 37M9H

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANI I LIETUVI IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

I

—

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo &30 iki 9:30 yaL ryto. 
Stotie* WOPA • 1490 AM _ 

transliuojamo* iš musę atudijo* 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Deufcu* 
Telefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60829

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stotie® 
^VLYN, 1360 banga AM. veikia sek- 
aradieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausiu pasaulinio 
fciniu santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo- 
naa ir Valentina Minkai. Banio 
reikalais kreipta į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanu krautuvę, 592, E. 
Brndwiy, So. Boetou, Mass. 92127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namo* ‘'Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų ir lie- 

turniku dovanų.

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — TeL: 581-6590, 581-7729 
paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai- 
muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas

rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui

Lietuvos Šaulių Sąjungos stei 
gimosi ir pirmųjų metų veiklos 
įkarštyje niekas nepagalvojo ir 
nenujautė, kad Amžinybės laik
rodyje Vlado Pūtvio žemės gy
venimo rodyklė artinosi prie va
karo. Pūtvio . bendradarbiams 
atrodė, kad Šaulių Tėvas gyvens 
visuomet, kaip ir jo įkurtoji są- _ _
junga; Pūtvio mirtis jiems bu-{ == 
vo baisus ir visiškai netikėtas 
smūgis. Ir tikrai, apie mirtį sun- į 
ku buvo tuomet pagalvoti, nes 5 
šaulių Sąjungą kurdamas Pūt-,| 
vis ėjo tiktai 46-tuosius metus, | 
o numirė nesulaukęs pilnų 56- | 
šių metų, pačiam savo dvasios * 
ir proto jėgų klestėjime, filoso
fiškos ir visuomeniškai- šauliš- 
kos kūrybos spinduliayime.

Betgi pirmasis Lietuvos Šau
lių Sąjungos gyvenimo dešimt
metis jos Įkūrėjui buvo pasku
tinysis. Tiesa, Pūtvis dar sulau
kė didelės džiaugsmo šventės — 
Lietuvos nepriklausomybės de-;__
šimties metų minėjimo 1928 m. 
Vasario mėn. 16 dieną. Jis taip, 
pat dar susimąstęs žiūrėjo į iš
kilmingo (jubiliejinio Lietuvos 
Skautų Sąjungos laužo kibirkštis 
tais pačiais 1928 metais. Bet kai 
iš Lietuvos miestų, miestelių ir 
kaimų Kaunan pradėjo rinktis 
pilkieji broliai ir seserys su si
dabriniais šaulių ženklais ir ža
liomis vėliavomis pirmajam L.š. 
S-gos dešimtmečiui atšvęsti, 
Vladas Pūtvis jų jau nebepasiti- 
ko. Jis tada jau miegojo amžinu 
miegu Kelmės Romos Katalikų 
parapijos naujosiose kopinė-, 
$e.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

IRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

.CkieagM
U-TUvLį

Lašdetgvių

Asociacijom

AM5ULANSO
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

STEPONAS C. LACK IE SŪNŪS
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, 

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valaados fyto iki 6 valandos vakaro. ieSladiCjjiai* ir sek
madieniais — nuo 9 valandos rytp iki 4 valandos popiet

MCSŲ SKYRIAI:

Miami Beach, FU. 33139 — 1201 17 SL----------- ------- ----
Allentown, Pa. — 124 Tilflhman Street -- ---------------------
Baltimore 31, AM. — 1828 Fleet Street---------------- - ------
Brooklyn, N.Y. 11218 485 AAcDonalį ---- --
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Aveniu ----------------
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenw------ ----- -
Chtcego, 111. 68629 — 2608 West 69 Street------------------- -
Chicago, Ml. 60622 — 022 .West Chicago Aya-------------------
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd---------- —_■-—
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau 4venue -—---- ~
Herkimer, N.Y. — McKennan Rd. ----- ---------------- --------
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campap Avenue - -----
Chester. Fa. 19013 — 2|19 W. 3 St.---------------------------
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avgpuo-------
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue-----------------------
Now York >, N.¥. — 324 E. 9th St.--------------------- - -------
PiulodotphU. Fa. 19123 1013 N. MarsfejJ St -------
Phoenix, Aria tSW — 228*7 N. Blecfc Cahyoft Mwy. 
Rahway, NJ. — V Milton Avenue --------- ------ -------
Silver Springs. Md. — 1002 Kennebec Am». -------------- -
South River, NJ. — 41 Whitehead Avegee --------- - -----
Syracuse, N.Y. 13204 — SIS Marcelio* Street------ -------

... (305) 673-M20 
______ 435-1(54 

__ 342-4(40 
- .WJ-H90 

H5-4700

•Į5-1J87 
tt7-4850 
845-6078 
365-6780 
866-3139

478-2B71 
385-^50 
674-tMC 
475-7*30 

__ (lift WA 5-8378 
(602) 942-1770

MI-R8D0
... 589-4464
_______ £57-6® 0 
„______ 475-SW6

. (Irti
.. <*M)

(315)

.r

(Bus daugiau)

— Ar gali be pertraukos dvi 
dienas lyti?—kažkas paklausė.

—Negali, nes tarp ją yra nak
tis. !

5U24 WEST 69U STREET REpubbc 7-12U
US2S SOUTHWEST HIGHWAY, PiJoe Hilu, DL 174-4411

BUTKUS - VASAITIS ..
Mt

U44 8a. setk Av«„ Cicerą, DL T*L; OLympic t-lHZ

PETRAS BIELIŪNAS
048 Sa. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf<y*tt* I-*I7|

_________________________________________________________________

iiaiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiinuiimiiiii

SERVE WITH PRIDE IN 
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suma-

Dažo namus iš lauko

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

Astrological

Chrysler New Yorker

AT out tow tins

P. NEDĄS, 4059 Archer. Avotm, 

Chicago, III- 606SL T«I. YA7-5988

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

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJ 4£

>•« u» for 
financing

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

skelbia
“Lan-

LAKE GENEVA AREA - 
RETIREMENT OR YEAR 

ROUND GETAWAY

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS**

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

JrrfrMl #*»♦« 

r»<1 0*1 S*—

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
k (312)776-8700

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

MARQUETTE PARKE išnuomojamas
5 kambarių butas, 2 miegami, šiltas 
vanduo ir duoda šilima. Pageidauja 
be .vaiku ir be gvvuliu. Skambinti po
6 vai. vak. 737-7397.

Laikrodžiai tr branfenybėg
Pardavimas ir Taisymas 
2644 W«tt m Street 
TeL REpublIc 7-1541

ASTROLOGIJĄ IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Tarot .Card Readings

PORAI PROFESIONALŲ 

reikalingas namo prižiūrėtojas 
vieną dieną savaitėje.
Skambinti 878-5239 

Neskambinti šeštadieniais.

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija7’ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio

pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

Notary public .4* > 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

MRS. WANDA 
PALM & CARD READER 

ALSO SPIRITUALIST READINGS 
She Can Help You With Any 

Problems You May Have. 
For further information

Call 971-1445

GAGE PARK APYL. SAVININ
KAS PARDUODA 2 aukštų mū
rinį namą. Apšildomas. Pirma- 
m aukšte 3 miegami, 2-me aukš
te 2 miegami, ir butas rūsyje. 
64,000. Skambinti 925-7626

« 7 - • —i •

Kamai, 
1IAL 1 STATI FOft iALf

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
kambarys su virtuvės privilegijomis 
nerūkančiam vyrui.

Skambinti 778-1636

— Pardavimui
RIŪ ESTATI FOR SALI

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal'susitarimą.

6606 S. Kedzie Are. 
Chicago, 111. 60629

TeL: 778-8000

Nuomos
RENTING IN GENERAL

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

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500._ Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas sklėpas. 
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 tek 436-7878

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. d. 
Ir pagal Susitarimą.

TeL 776-5162 .
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę Ir Darbininkių

— Po $10 Naujienoms pa 
remti atsiuntė: Rožė Butvinas. 
iš Bridgeport, Chicago, A. Kapa- 
činskas, iš Rockford, Ill., ir Liu
cija Mažeika, iš Marina del Rey, 
Calif. Nuoširdžiai dėkojame vi 
siems.

i; N-TORELIEVE - 
NASA. CONGESTl W 
' AND HEADACHE 

DUE TO COMMON COLD
? OR JUL. -

<1982 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandoz. 4oc.. LjkxjTdl Nebraska R8501

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

MFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkip reikia

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

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

DĖMESIO <
62-88 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinis* 

kams. Kreiptis:
A. LAURA IT tl 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

— Justinas žemaitis, per K. 
Austin, umokžejo už prenume
ratą metams ir įteikė $10 Nau
jienų paramai. Dėkui.

— A.A. Viktoro Karoso atmi
nimui sekantieji atsiuntė Xau7 
j ienoms aukas: Juozas Birelis, 
iš Cicero, III. — $50, Jūratė ir 
Charles Silverman, iš Spring 
Green, Wis. — $25, ir Vincentas 
B.’gelis, iš Three Oaks, Mich. — 
$25. Ačiū visiems.

BRIGHTON PARKE reikalinga 
moteris prižiūrėti vyresh'io amT 
žiaus moterį. Galima ten gyven

ti; maistas ir alga* / < 
Skambinti pirmadienį arba labai 

ankstų rytą — 864-0171.

ELEKTROS ĮRENGIMAI ? 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžininga L >■ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

’ 4514 S. Talman Avi, 
Tel. 927-3559

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Bent kiek nusideginus ranką, 
patartina įmerkti ją į šaltą pie
ną, kuris geriau padeda 
žinti skausmą ir sulaiko 
susiformavimą, — taip 
britu medicinos žurnalas BRIGHTON PARKO APYL. sa

vininkas parduoda 3 miegamų 
namą, uždari porčiai, garažas. 
Arti transported]os ir mokyklų. 
$37,500 arba derėsimės.

Skambinti 847-1672

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gal? dau, 
>adeti teisininko Prane ŠULI 
paruoštą, -- teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
šleista knyga su legaliŠkomb 

’ormomis
Knyga au formomis gauna 

ma Naujienų administracijoj*

ORLAND PARKE, .Chicagos 
priemiestyje, reikalinga lietuviš
kai kalbanti moteris vaikų prie
žiūrai. Geras atlyginimas, gali
ma gyventi vietoj. Paskambinus 
349-1911, galima susitarti dėl 
sąlygų. - j

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pre*. Tel.: 847-7747
■xnsf Mon.M«.rri.e-4 Th«r.*-< gat. e-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur ,

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 SJ Archer. Av?.

Tel. 523 3685 ' (

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

— Venezuefcs lietuvių drau
gija kviečia visus atsilankyti į 
linksmą gegužinę, kuri įvyks 
rugpiūčio 22 dieną Vyčių salė
je, esančioje 17-toje gatvėje. 
Veiks virtuvė, baras, bus dova
nų paskirstymas. Šokiams gros 
geras orkestras. Pradžia 12 vai.

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugija ruo
šia antrą š.m. pikniką rugpiūčio 
22 d., sekmadienį, 12. vai., šau
lių salėje, 2317 W. 43rd St. Bus 
laimės šulinys, užkandžiai ir do
vanų paskirstymas, šokiams 
gros E. Knoll orkestras. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

Draugijos valdyba
—J. Andriaus sudarytą Lietu- 

$5 už‘vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti^ 

$2. šir-. siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782. St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 d- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

Gavome žinią, kad mirė 
Albinas Giriūnas. Jis buvo ilga
metės Naujienų skaitytojas, gy- 

žinė vyko jaukioje ir smagioje veno Hamiltone, Ont., Canada, 
nuotaikoje. Vien iš loterijos su
rinkta 264 doleriai.

Parengimo gausių svečių tar
pe matėsi: dr. V. Dargis, Alb. 
Vinikas. Z. Juškevičienė, dr. 
VI. Šimaitis, Ig. Petrauskas, K. 

pasirodė šilta ir Pocius, D. Liepienė, dail. J. 
Tričys, A. Repšienė, dail. Šilei
kis ir J. Mačėnas, Paliliolienė. 
Pranckevič'ai ir dar daug neiš
vardintų malonių gegužinės lan 
kytojų.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW 
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKRJIMAJ&

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; N*'

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747

2 bsdroom raised ranch. 3 car 
attached garage. Beautifully: 
landscaped on 1 acre. 7 years: 
old.. Central air, fireplace. Pri
vate settirig. Also 2 story bam 
style building — storage or pos
sible rental unit. Priced to seD 
— $98,500. Call for appointment 

(414) 279-6897. I 
or (414) 248-8660

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
/ei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Burean 
»727 S. Western Aven Chicago, DL 60643 

i ' • Telef. 312 238-8787
• -NemoknMr patarnavimai nžoikant lėktuvų! traukinių, laivų kelio-

d-ą (crulaes), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&cnas; Parduoda- 
aw kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą Ar kitus teL-ažtus, 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame tutor 
nacijai visais teuociu reikalais .

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais; tik selxu reservuoci rietu 
S anksto — prieš 45-60 dienu.

šis parengimas Plikomas 
rišusiai pavykęs ir didžiausią 
pelną bus davės iš visų iki šiol 
buvusių parengimų.

J. Girdžiūnas

KURIAM GALUI MOKĖT! 
DAUGIAU?

PYKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO S300 IKI $1,000

— Augustinas Pranckcvičius, 
iš Marquette Parko, lankės^ 
Naujienose, nusipirko knygų ir 
įteikė $4 Naujienoms paremti. 
Ačiū.

F. A<ent
W. 95th M 

lv«rv< Park, UI, 
40642, . 4244654 I

Puikiai pavykusi gegužine
Rugpiūčio 3 dieną J. K. Čiu-^ daug ir gerų laimėjimų. Gegu 

linskų sodyboje vyko didelis ir 
gyvas judėjimas. Visais vedan
čiais į jų sodybą keliais ir kele- 
l ais slinko mašinos ir autobu
sai. Svečiai važiavo į R. L. Ben
druomenės, East Chicagos, Ind., 
skyriaus ruošiamą gegužinę.

Po lietau 
graži, gal bent kiek tvanki, die
na. Čiurinskų sodyboje, ant ža
lios žolės, medžių ir krūmų pa
vėsy, prie stalų mirguliavo sve
čių spūstis. R. L. Bendruome
nės pirmininkas ir sodybos savi
ninkas, nežiūrint, kad buvo už
imtas visokiais parengimo rei
kalais, priiminėjo svečius.

Darbščios ir paslaugios virtu
vės šeimininkės nebodamos 
-karščio ir nuovargio, be poilsio 
darbovosi. Be savininkės J. Čiu- 
iinskienė,virtuvėj dirbo Kaltnie- 
nė.E. Budrienę, K. Norvikienė ir 
kasininkė O. Jasėnienė. Ju dėka 
ir paslauga, skaniu maistu, buvo 
Aprūpinta ir 'pavaišinta virš 200 
asmenų.
; Ištroškusius gaivino ir viso
kių rūšių šaltus gėrimus teikė:
A. Cyplys, J. Navikas ir B. Tur- 
kevičius. Kasą tvarkė A. Smil- 
gys.

Automobilių ir autobusų pa
matymą tvarkė ir vietas nuro
dė, o taip pat ir prie loterijos 
fantų buvo V. Kaltūnas.
; Šokiams grojo P. Ruokio mu
zika, priversdama visus įsijung
ti į sūkurį. Svečiai susikaupė 
tik prie gausių loterijos fantų 
Loterijos bilietus platino St. 
Cyplienė ir Jasaitienė. Buvo

— Charles Beacham, iš Chica
go, Ll., ilgametis Chicagos 
miesto administracijos tarnau
tojas, užsisakė Naujienas me
tams. Dėkui.

PASSBOOK 
SAVINGS...

tart > urena^rS’l

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233— Miami pensininkas atsiun
tė Naujienų paramai be 
$50 už prenumeratą ir kalendo
rių. Nuoširdus dėkui už šia ir 
nuolatinę paramą.

— Juozas šarapnickas, iš St: 
Catharines, Ont., atsiuntė $100 delis, 
Naujienoms paremti, širdingai 
dėkojame Naujienų korespon
dentui.

— Jonas G^lumbauskas lan- 
j kėši Naujienose, užmokėjo už 
mamytės prenumeratą ir įteikė* 
$5 Naujienų paramai. Dėkui. 1

— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo 
Naujienoms paremti: Vladas Jo
mantas, iš Redford, Mich. — 
$25, Grace Mitkar iš So. Milwau
kee, Wis. — $20, Joseph širvai
tis, iš Detroit, Mich. — $10, An
tanas Tamoshunas, iš Stafford 
Springs, Conn. — $10, Aleksas 
Urbonas, iš Sf. Petersburg, Fla. 
— $7 Ir už knygą $3, M. Balini
mas, iš Marquette Parko -— $6, 
Valentina Sandau, iš Brighton 
Parko — $6; po $5: Ignas Po-, 

Petersburg, Fla., j 
Vilius Variakojis, iš Marquette 
Parko, A. Vitkauskas, iš Lock-. 
port, Ill. ir Joseph žemgulys, iš į 
Cleveland, Ohio; Mikas šulmist-j 
ras, iš LaSalle, Que. 
kakndorių ir S. J. Alescikas. 
St. Petersbur, 
dingai dėkojame visiems.

—; Viktoras Kožica Jš Mar-t 
quette Parko, .lankėsi Naujieno- j 
se. Dėkui už vizitą, naudingus £ 
patarimus ir $15 • Nauj ienoms ‘ 
paremti. ' ; i į

i
— /Senas Naujienielis, brigh-j 

tonparkietis, įteikė- administra
torei $20 Naujienų paramai. 
Dėkui ųž šią ir nuolatinę pa
rama. ' j

HOMEOWNERS POLICY

I Mutual Federal 
Savinas and Loan

State farm f«e and C<ft\

Dengiame ir taisome visų rū- 
siu stogus. Už darbą garan. 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




