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Over One Million Lithuanian 

In The United States

Thomas P. O’Neill, Rostenkowski, Foley 
ii ; ą pritaria prezidentui Reaganui

PREZIDENTAS YRA ĮSITIKINĘS, KAD JAM PAVYKS KON- 
/ GRĖSĖ GAUTI REIKALINGĄ HALSŲ DAUGUMĄ

: WASHINGTON, D.C.— Prez. prašys įvairioms valstybės išlai- 
Rsaganas labai patenkintas de
mokratų partijos vadų pareiški
mais apie jo prašomus 98.3 bil. 
dolerių ateinančių melų- biu
džetui.:

* r f

Pirmas už prez. Reagano pra
šomas sumas pasisakė Atstovų 
Rūmų pirmininkas Thomas P. 
O’Neill. Antruoju pasisakė Uli-

doms 98.3 bil. dolerių. Preziden
tas turės laukti pritarimo ir iš 
demokratų pusės, kad jo pasiū
lymas būtų priimtas.

Prezidentui didžiausią paramą 
suteikė Atstovų Rūmų pirmi
ninkas Thoma§ O’Neill Jr. Jam 
pasisakius už prezidento pro
jektą, tai visa' eilė demokratų 

nois valstijos atstovas Dan Ros: j pasekė Atstovu Rūmų pirmi- 
tenkowski, finansų komiteto ninką.
įtakingas narys. Prezidentą pa- ,1 . ,įtakingas narys. Prezidentą pa- Demokratai žino, kad mokes- 
sižadėjo remti demokratų atsto- čių pakėlimas pakenks .respubli- 
vas iš Washington Thomas F. konams, nes kiekvienam mokes- 
" ' čių mokėtojui teks daugiau mo

kėti. Kas bus aukštesnėse kate
gorijose, tai tiems teks daugiau 
mokėti, bet turės mokėti ir ma
žiau uždirbantieji.

Traukia teisman 
mokesčių įstatymą

Grupė .Kongreso atstovų, susi- 
dedžnti iš respublikonų ji demo-

Foley,- “Missouri demokratas 
Richard Bolling ir visa eilė kitų 
demokratų. >.

Prezidentas manė, kad demo
kratų dauguma jį kritikuos, bet 
jis apsidžiaugė ir ketvirtadienį 
paspaudė demokratų vadams 
dešinę, nes jame gimė viltis, 
kad: .jo pasiūlytas ateinančių 
metų biudžetas gaus reikalingą

LIBANO VYRIAUSYBĖ PRAŠĖ JAV, 
PRANCŪZŲ, ITALŲ KARIŲ

IZRAELIS REIKALAUJA GRĄŽINTI VIENĄ LAKŪNĄ ’ t 
IR DEŠIMT NELAISVĖN PATEKUSIŲ KAREIVIŲ 

kulkosvaidžius.
Izraelio kariams ketvirtadie

nį pasitraukus, tuojau prie par- 
lauunto rūmų atėjo Libano ka
riuomenės dalinys. Kariai buvo 
ginkluoti lengvais rankiniai^ 
ginklais ir dėvėjo lengvus vasa
ros drabužius.

BEIRUTAS, Libanas. — Pir
masis palestiniečių dalinys galės 

! išvažiuoti iš Beiruto šį savait 
: galį, galimas daiktas — šešta- 
| dienį, — pareiškė Libano prem- 
i j eras Vazan.

Jis pastebėjo, kad Libano vy
riausybė patvirtino ambasado
riaus Philip Habibo paruoštą 
planą palestiniečiams išvežti iš 
vakarų Beiruto. Vietoj lėktuvų, 

’ palestiniečiai bus vežami laivais. 
:.Jie vyks, ne į paskyrimo uostus; 
.bet į Kipro salą; Iš Kipro bus 
J parūpintos priemonės palesti
niečiams ' išvežti’ į 'pasirinktas • 

i šalis. Ten jiems bus parūpintas 
; darbas ,ir‘ pragyvenimo gali- 
' mybės.

Susidąrę įspūdis, kad bus pa
skubinti visi kiti Libano darbai. 
Libano prezidento Šarkio ter- 

j minas baigiasi. Teks rinkti kitą 
į prezidentą. Atrodo, kad .prezi- 
1 derifo rinknnasj gali ilgiai/ Už

trukti;* PfrJ iH nė^iibano“ pa r V’jo> 
lurės aptarti visą eilę gyvenimo 
iškeltų klausimų. Pasitarimai 
gali užsitęsti kelias savaites. Bei 
libaniečiai yra pasiruošę pasita
rimams. Karti gyvenimo tikrovė. 

w av įrodė, kad pasitarimai yra vie-'
tas gal'ėj^’leii7li't kokhl'’laik- nint®lis; b^as atsakingam pa- 
raščius, juos pardavinėti, dalyti • retgūnyi. .i£i‘inkti. Pasitarimų 
ir platinti.

Bihar valstijos, beveik pačios- 
didžiausios visoje Indijoje, vy
riausybė paruošė pirmą įstaty
mą spaudai tvarkyli. Pirmas 
paragrafas sako, kad spausdina
mi ir platinami laikraščiai, la
pai ir atsišaukimai neturi teisės 
šmeižti ir niekinti asmenų, šilas 
pirmas paruošto įstatymo pro
jekto sakinys sukėlė didžiaus’o 
triukšmo visoje Indijoje. Tai bū
siąs baisus laisvos spaudos var
žymas.

Tvirtinama, kad Indira Gan-

•■-'■■V'- ■ ->Z7*

- ?'*S?......J. .»

'įhsr .-t:<1 - • ■ . £ 4 ‘ ■;

t • ,1 ■ •

■ .Of i- ■>.’i

i Ą

’ !> -r* ’

Priešakyje stovi pažymėjimus gavę atsakingi pareigūnai. Iš kairės: Tom Kahn, AFL- 
C1O atstovas; dr. Jonas Genys, lietuvis atstovas JBANC; Tom Long, buvęs Baltijos 
skyriaus Valstybės dęparlamcntb pareigūnas; Maido Kari, Amerikos Estų Tarybos vice
pirmininkas; amb. Loy Henderson, buvęs Valstybės sekretoriaus pavaduotojas; Gu- 
nars Meierovs, šiuometinis JBANC. pirmininkas, latvių atstovas komitete, ir Max Kam- 

pelman, JAV delegacijos Mad rido konferencijoje,, pirmininkas. .

daug padėjo prezidento sutiki
mas išbraukti iš biudžeto ne
būtinas f3.3 bil. doleriu sumas, 
prezidento prašomas.

; Prašo neatleisti.;senesnįų ‘ 
., dąrbininlįu^ .

WASHINGTON, D.C. — Da
bartiniu metu iš didesnių Įmo
nių darbininkai, sulaukę 65 me-.
tų amžiaus,; atleidžiami perisi- gresę-/specialiai. sudarytų* Kon- radjj0 stofį, kurią maištininkai

teisituii prieš prez. Reagano pa
siūlytą 98.3'bil. mokesčių įsta
tymą,/ /

Aštuoniolika senatorių ir At
stovų Rūfhų. narių pasiskundė 
aukšTėsniaih'-’teismui prieš pre- 
zideiįta'Rėagapb^mokesčtų įsta
tymo /projektą. Kongreso l:po- 
tvarkiai šaltoj kad įstatymo pro
jektą]i turi kilti pačiame Kon- ginkluotų pajėgų dalinys užėmė

jon. Jei kuris blogai jaučiasi, 
tar gali būti atleistas sulaukęs 
62 metų amžiaus.
“;Pabar Darbo departamento 
sekretoriaus pavaduotojas Mal
colm ..Loud Jr; prašė Kongresą 
leisti darbininkams dirbti bent 
iki 70 metų amžiaus. Jis žinąs, 
kad patyrimą turintieji vyrės- ir būtų priimtas, tai negaliotų, 
nio amžiaus darbininkai yra 
naudingesni ir našesni, negu 
patyrimo neturintieji. Jis tvir
tina, kad šių dienų pramonei 
reikalingi patyrimą turintieji 
darbininkai.

Sekretoriaus pavaduotojas tuo 
reikalu kalbėjęs su pačiu prezi
dentu. Prezidentas manąs, kad 
dabar yra pats geriausias laikas 
pakeisti veikiantį darbo įstaty
mą ir leisti sveikiems ir dirbti 
galintiems vyresnio amžiaus 
darbininkas dirbti.

Floridos sen. Jorn Heinz taip 
pat .yra įsitikinęs, kad .reikia vei
kiantį įstatymą keisti. 

»■ 
Respublikonai kritikuoja 

prezidentą
Prezidentas žino, kad keičia

si jo kritika. Senatoriai respub
likonai bemanė, kad prezidentas

Nuolaika visame parlamente 
pasikeitė, kai parlamento sar
gybą perėmė Libano kariai. Iz
raelitai gavo įsakymą nesuskal
dyti nė vieno Libano kario, 
vyksiančio į parlamentą arba iš
vykstančio is parlamento.

WASHINGTON, D.C. — Ame
rikiečiai, prancūzai ir italai už 
penkių dienų bus Beiruto uoste. 
Jie padės palestiniečiams išsi
kelti iš apsupto vakarų Beiruto. 
800 Amerikos karių jau yra pa
ruošti kelionėn ir ateinančios 
savaitės pabaigoje jie jau bus 
iškelti.

šeštadienį. arba^v sekmadienį 
800 palestiniečių išplauks pir
muoju laivu į Kiprą. Amerikrs, 
prancūzų ir italų kariai 
rėš, kad iš Beiruto būtu 
kiti 8,000 palestiniečių, 
čiu išvažiuoti.
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ĮSTATYMAS INDIJOS
LAISVAI SPAUDAI

NEW DELHI, Indija. — Iki 
šio meto Indija neturėjo jokio, 
įstatymo spaudai tvarkyti. Kas 
lik norėjo, mokėjo ir sugebėjo,

NUMALŠINTAS SEIŠELIO SALŲ 
KAREIVIŲ MAIŠTAS . '

PAČIOS SEIŠELIO SALŲ VYRIAUSYBĖS SUORGANI
ZUOTAS DALINYS UŽĖMĖ RADIJO STOTĮ

sritį. Ketvirtadienį atskrido pir
mieji ginkluoti kariai ir ėmėsi 
žingsnių maištininkams apra- 
raminli, bet šie kreipėsi į užsie
nį ir gąsdino įkaitų nužudymu. 
Galų gale atplaukė pora laivų 
ir privertė maištininkus pasi
duoti. Jiems buvo suruoštas 
teismas už maištavimą. Laimė, 
kad jie nespėjo sušaudyti įkai
tų. Tai buvo beginkliai tos 
čios salos gyventojai.

” JOHANNESBURG, P. Afrika.
— Seišelio salų vyriausybė pra
nešė, kad jos suorganizuotas

koiriitefų posėdžiuose J prįcg dvi dienas buvo užėmę ir
v» I A 11 « ^z\L’Z\r< Tz>4t» __ - > _

gresę ^ _
Prezidentas neturįs teisės įsta-' 
tymo projektų ruošti.

Louisianos atstovas H. Moore, 
pats1 Imdamas tėisinnikas, ėmėsi 
iniciatyvos ir sudarė bylą šiam 
kiaušiniui‘ ištirti. Ji$ tvirtina,1 
kad mokesčių įstatymas, jeigu.

prašė pagalbos kovai prieš vy
riausybę.

Maištininkai pagrobė jūros 
pakraštyje esantį dviejų aukštų 
namą ir pradėjo skelbti, kad ka
riai sukilo prieš rinktą salų vy
riausybę. 1976 metais britai 
pravedė rinkimus, leido salų gyMokesčiu, įstatymai privalo"va- . . .

dovdutis" tais pačiais Kongreso ^tojams išbrinkti savo 
nuostatais, kurie taikomi ir ki-. 
tiems įstatymams,

riausybę, o dabar prieš tą vy- 
. riausybę sukilo.
Į Ketvirtadienio rytą maištinin
kų stoties pranešimai jau aiš-— Salvadoro karinė vadovy-

bė pasiuntė 2,000 karių į Cus- kiai rodė’ kad jie nepajėgs pas.- 
catlan tilto sritį, kad sučiuptų 
ten besislapstančius įsibrovėlius.

priešinti vyriausybei. Jie krei
pėsi į Pietų Afriką, esančią 
1,200 mylių atstumoje, kad at- 

' siųstų jiems pagalbą ir padėtų 
‘apsiginti. Seišelio salų parla
mentas ir vyriausybė yra salų 
gyventojų rinkti. Nėra jokio 
pagrindo prieš ją kovoti. Vėliau 
tie patys maištininkai kreipėsi 
telefonu į britų premjerę That- 

Jie 
tas

pa-

DEGINA IRANO
NAFTOS CISTERNAS

BAGDADAS, Irakas. — Bag 
dado radijas trečiadienį prane- 
ė, kad Irako karo jėgos apšaudė į^hi 1975-79 metais, norėdama

prižiū- 
išvežti 
norin-'

< KALENDORfiLIS
Rugpiūčio 20: Bernardas, Ne

ris, Neringa, Putinas, Gaubė, 
Labgaudis. ’

Siūlė teka 6:04, leidžiasi 7:44.
Oras debesuotas, šiltas, ga

li lytL T

MKterand
Prez. M i terandąs nustatė, 
kad Prancūzijoje vykusieji 
pasikėsinimai prieš žydus 
sukėlė Izraelio karo jėgų 
įsiveržimą į Beirutą. Izrae
lis planuoja trauktis iš Li
bano. Išvažiuos ir Sirijos 

ginkluotos pajėgos. »

; Iher, prašydami » pagalbos, 
žadėjo šaudyti įkaitus, bet 
nepadėjo.

Kariai privalo klausyti 
vadovybės

Maištininkai kreipėsi į paski
rus Pietų Afrikos žurnalistus, 
prašydami pagalbos. Laikrašti- 

Įninkai patarė maištininkams su
sižinoti su Pietų Afrikos vy
riausybe.

Salą valdo prezidentas Rene. 
Kariuomenės vadovybė klauso 
prezidento. Pirmomis valando
mis prezidentas įsakė padėti 
ginklus ir klausyti vyriausybės 
įsakymų, bet maištininkai prezi
dento nepakluso. Tada prezi
dentas įsakę organizuoti ekspe 
didiją į pagrobtos radijo stoties

Chargo salos didžiausias Irano 
naftos cisternas. Irano nafta 
neša valstyliei didžiausias paja
mas. Į Chargo salą suplaukia 
pati geriausia Irano nafta. Ten 
atplaukia užsienio laivai, susi
krauna naftos statines ir plaukia 
Japonijon, Indijon, Kinijon ir į 
kitas šalis.

Iranas kiekvieną dieną par
duoda nuo pusantro iki dviejų 
milijonų statinių naftos. Bagda
do radijas tvirtina, kad trečia
dienį Irakas padegė Chargo cis
ternas. Irakas ir toliau bombar
duos Chargą ir kitas vietas, jei 
Irano artilerija nenustos žudyti 
Basros, Charakin ir Mandalj 
ginklių gyventojų.

suvaldyti spaudą, įpareigojo vy
riausybės narius ir administra- 
rijos pareigūnus uždėti laikraš
čių redaktoriams pusės melų 
baudas. Už antrą nusikaltimą 
galėjo bausti iki 2 metų kalėji
mo. Bet opozicija atėmė iš vy
riausybės tokią teisę.

be-

MASKVAI NEPATINKA 
KALTINIMAS

MASKVA. Rusija. — Sovietų 
žinių agentūra “Tass” paskelbė, 
kad joks Maskvos agentas ne
padėjo turkui Agca šauti į po
piežių. Ji tvirtina, kad Maskva 
nieko bendro neturėjo su bulga
rais, davusiais -ginklų ir pinigų 
M. Agcai, atvykusiam į Romą 
iš Bulgarijos.

Maskva tvirtina, kad rusai

Pasitarimų 
metu kiekviena grupė turi ga
limybę išdėstyti savo reikalavi 
mus ir .pageidavijnus.

Kad gale iq'pravesti rinkimus, 
Libano parlamento rūmai pri
valo būtįOaisvL Parlamento na
riai turh titrėti laisvą įžengimą 
į parlarngntą. Dabartiniu metu 
parlamentas yra Izraelio karo 
jėgų apsuptas. Reikėjo susitarti 
su Izraelio karo vadovybe, kad 
iš parlahiento srities atšauktų 
visus Izraelio karius, tankus ir

Bombėjuje policija, nega
vusi didesnių algų, sukėlė strei
ką ir muštynes, kurių metu žu
vo keturi žmonės.

— Dancige Jaruzelskio poli
cija buvo suėmusi Lešek Valen
sos žmoną Danutą.

— Turkų policija labai greitai 
sučiupo iš Romos grįžusį tero
ristą, padėjusį Agcai pasikėsi
nime prieš popiežių. Jis pradė
jo “giedoti”.

— Prancūzų policija nustatė/ 
kad antisemitai organizavo už-, 
puolimus žydų įstaigų.

nieko bendro neturėjo su turkų 5 
grupe, suruošusia pasikėsinimą: 
prieš popiežių.

šūvius paleidusį Agcą sučiu-, . 
po Romos policija, jį tardė ir j 
atidavė teismui. Teismo Jr tar
dymo metu paaiškėjo, kad jis 
bendradarbiavo su kitais dviem ’ 
turkais, pabėgusiais nuo Romos 
policijos. |

Vienas Agcos draugas, nete
kęs kantrybės, nemėgo slapsty
tis, tai grįžo į Turkiją. Turkų 
policija jį sučiupo, kuriai jis 
išpasakojo, kaip jie buvę .Bulga
rijoje, kaip ruošėsi pasikėsinti 
prieš popiežių ir kaip Maskvos 
agentas jiems davęs ginklų ir 
pinigų. J
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li Beiruto palestiniečiai bus vežami į Kipro 
salos uostą, o iš ten skris lėktuvais į Siriją, 

Turkiją ir kitas vietas.
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Lengvatos neturtingiems asmenims 
bei šeimoms Kanadoje

Pranešama, kad išgyvenusiems 
Kanadoje, Ontario provincijoje, 
bent v.enerius metus, teikiamos 
lengvatos. Įsigalėjus teisei į ne- 
nx>kamą socialinę apdraudą tie 
asmenys bei šeimos, kurios ne-j 
turi metinių neapmokęstinimų, 
gali gauti gali gauti šimtapro
centinę Ontario provincijos so
cialinę pagalbą.

Asmenys, turintįeji metinių 
$1,000 apmokestinamų pajamų, 
ir šeimos, turinčios mažiau nei 
$2,000 apmokestinimų pajamų— 
gali gauti 59% pašalpą įmokai 
į socialinę apdraudą sudaryti. Ši

ati- 
$11

kad

pašalpa sumažina mėnesines įmo 
kas tokims asmenims iki $5.00 
per mėnesį (vietoje $100), 
tinkamoms šeimoms — iki 
(vietoje $22).

Iš šių nuostatų matyti,
Kanados valstybė eina sociali- 

. irio teisingumo įgyvendinimo 
keliu. Daugelis Amerikos val
stybių galėtų pasimokyti iš ma
žos Kanados valstybės sociali
nius reikalus tvarkant, daugiau 
rūpintis neturtingųjų savo gy
ventojų reikalais.

Pranas Petitas.

St Petersburg, Fla. tuvlal valgytojų skabus, kaip i 
.. ' ’ : • i ir visų kitų valgyklų, dėl prasto

'.. GULPORTO VALGYKLA 1 maisto įvairuoja: vieni išeina, 
kiti ateina. Atrodo, kad valgy
tojai, norėdami tą Amerikos 
valdžios dovaną pagerinti, turė
tų kreiptis į atatinkamas val-

6. Kaip, visoje Amerikoje,’ taip ir
■čia pas mus Gulfporte, St Pą? 
tersburg; yra viena iš pigiųjų' 

.valgyklų, kurioje pavalgius mo*. džios įstaigas, kad valgyklas lai-! 
karna nenustatytą kainą o tik/kančios organizacijos neskriaus-* 
už patarnavimą Šios valgyklos tų valgytojų ir Amerikos vy-! 
pavadinimas Teighborly Senior riausybės.
Service, Ine. Tai* yra viena di
džiulė Cb.;, kuriąs Amerikos vai-

ATS. Nuolat nepajėgi dirbti 
našlė gali gauti pensiją nuo 50 
metų amžiaus. Kitos našlės tu
ri laukti kol sulauks 60 metų 
amžiaus.

soks yra konkurencinis fr da
rni s testamentas ir kada jiedu 
įaudojami realiam gyvenime?

Mykolas P-čius
ATS. Asmuo, kuris valdo 

nuosavybę atskirose šio krašto 
valstijose, kai kada padaro at
skirus testamentus, kuriąis pa
skirsto savo skirtingas turimas 
nuosavybes. ,

Tokios rūšies dokumentas yra 
vadinamas konkurenciniu tes
tamentu arba daliniu testamen
tu. Tokio testamento sudary
mas turi būti suderintas su tos 
valstijos veikiančiais įstatymų 
nuostatai, kur yra nekilnojamas

KL. Malonėkite pasakyti, ar 
testamentu užrašyta dovana bet 
koksai korporacijai yra teisėta?

Antanas H-manas

ATSš Bendrai negali būti te
stamentu užrašoma korporaci

jai dovanos, nebent ta korpora
cija būtų autorizuota pagal sava 
čarterį ar įstatymą priimti do
vaną. Tuomet toji dovana yra 
laikoma teisėta. - Pr. Šul.

Gerai, kad duodama virtas ir 
į nevirtas daržoves, bet nepagei- 

.džia subsidijuoja, duodama jai dautina nešiežia mėsa, Hot dog, 
milijonus vien už tai, kad ji ga- kumpis, įvairūs makaronai 
mina ir maitina vyresnio am- pamidorų rūgščiu padažu 

smulkiais trupinėliais mėsos:1
Žioją VįlgykMe lankosi ir lie- .' L. Natku.

zxaus žmones.

JŪS KLAUSIATE

su
ir

* $ *
KL- Pasakykite man, kokios 

priežastys sukelią alergiškas li
gas ir kaip tų ligų galima iš
vengti, ypačrVy resni© amžiaus 
Žmonėms?

MES ATSAKOME

Nijolė B-skienė 

vadinamos alergi- 
sunkiai pagydo-

- TESTAMENTO SUDARYMO skirstyti norimiems asmenims, 
REIKALU

-* -* "'-V - fc- '• ■ - - 4 'y,- ■

/ ĘL; Mano vyras yra. 68 mėtų 
ir jau gauna pensiją. Turime 
-nuosavą namą ir šiek tiek akci
jų. Vaikai patys sau užsidirba 
pragyvenimui. Mudu neturime" 
sudarę testamento, nes viskas 
yra mūsų abiejų, bendroje nuo-( 
.savybėje, ir vienam iš mūsų 
pirus, kitas paveldėtų jo dalį. 
Tai tik tuomet, atrodo, vienam 
iš mudviejų bus reikalingas tes
tamentas. Ar taip yra iš tikrųjų?

Ona S-tienė
ATS. Tai yra netiesa. Kai ku

riose šio krašto valstijose, kuo^ 
"met vyras ar žmona miršta be

kultūrinėms įstaigoms, lietuvių 
;spaudai, radijo valandėlėms iri 
taip toliau. 
* * * *

KL. Mano kaimynas Petras 
dėl nedarbingumo gaudavo iš 
SOC. S EC. išmokas penkerius 
metus. Jis gavo ir Medicare ap- 
draudos kortelę. Nors aš gaunu 
iš Soc. See. įstaigos išmokas, bet 
aš negaunu Medicare kortelės. 
Kur tuo reikalu aš turiu kreip
tis?

testamento, palikimu teismas, i ■
a «_u.x L - *• . i: I gaufavačL Probate court, pripažįsta li

aunam sutuoktinu! tik pusę, o 
kitą pusė turto tenka vaikams. 
Net ir tuomet, kai sutuoktiniai 
turi bendrą nuosavybę kai ku
riose valstijose, teismas išskiria' 
pusę bendros turto sumos ir peią 
duoda gyvam sutuoktiniui ir ki
tą, pusę — vaikams.

TijdėJ (mūsų patarimas: ge
riausia jau dabar sudaryti testa
mentą ir pagal savo nuožiūrą pa-

Mykolas M-kevicius

ATS. Medicare apdraudos kar 
telę tamsta gausite kiek vėliau.
Daugiau informacijų apie Soc. 

See. Medicare apdraudą galite 
gyvenamos vietos S. S. 

įstaigoje, 49 Street ir So. Ash- 
Jand Ave., Chicago, Ill.

KL. Kai prieš 4 metus mirė 
mano tėvas, kažkas pasakė ma
no motinai kad ji gaus Soc. 
See. pensiją, kuomet baigs 60 m. 
amžiaus. O dabar vėl girdėjau,, 
kad į tą pensiją turės teisę, kai 
baig$ 50 metų amžiaus. Kaip 
yra iš tikrųjų

Vytenis K-kis

ATS. taip 
nes ligos yra 
mos.

Šios ligos atsiranda pasėkoje 
mūsų organzimo dėl jautrumo į j 
tam tikrus dalykus, būtent: į', 

j maistą, dulkes, gyvulius, paukš 
čius, vaistus, rūkymą, šviesą 
šaltį, šilumą ir pan.

Pažymėtiną kad alergiškos li
gos priežastį surasti yra gan sun į 
ku. j

Alergija pas žmones pasireiš-J 
kia skirtingai ir nevienodame! 
laipsnyje. Vieni asmenys būna} 
paliečiami lengviau, d kiti — 
stiprau.

Pas kai kuriuos žmones aler-į 
gija pasireiškia niežėjimu ir pa- 
raudonavimu odos; kitiems — 
pradeda skaudėti galvą ir nu
garą; treti čiaudo, vemia ir 
. iziškai nusilpsta.
Kai kuriems asmenim sustings-i 

ta lūpos ir liežuvis,o gerklė už
sikemša, to pasėkoje atsiranda 
baimė, kad kas nors labai blogo 
yra atsitikę ligonio sistemoje.

Bet toks išsigandimas būna be» 
pagrindo, nes po kiek laiko vis
kas praeina, bent iki sekančio 
kontakto su nepakenčiamu da
lyku ar medžiaga.

Tikriausias būdas išgydyti Į 
alergiją 'tai prašaUnimas tosj 

priežasties, kuri iššaukia tą ne-}

galavimą. Gi tos priežastys išti
riamas tik po ilgesnio paciento 
ligoninėje tyrįnėjimo.

Dalia šulienė, M.D.
♦ * »

Kaip rašyti testamentą

KL. Aš su žmona bendrame 
valdyme turime Ciceroję, III., 
namus ir norime padaryti na
minį testamentą, kad po mud
viejų mirties namai .tektų duk- 
relei. Jeigu šie namai yra ben
drame valdyme mano ir žmonos 
ar galime testamentą bendrai 
rašyti abiem vienoje testamento 
formoje ar reikia atskirai rašy- 

j ti man ir atskirai žmonai?

jienų administracijoje;
‘ ? -j Pr. Sul.

Julius M-kas

ATS. Mano patarimas būtų 
toks: testamentą reiktų rašy
ti jums vieną, paliekant turimą 
nuosavybę po savo mirties žmo
nai, gi žmona turėtų rašyti tes-

ARTOJŲ ŠALIS
Balta žuvėdra klykia, 
Net sukasi galva... 
Tenai namai paliko, 
Pasiliko Lietuva...

tamentą tamstai.
Be to reiktų neužmiršti į tes

tamentą ir test, vykdytoją įra
šyti, ir jo pavaduotoją. Jei pir
masis negali eiti savo pareigų, 
tai visa tai atlieka pavaduotojas 
succcessor.

Žinoma, tamsta gali rašyti na
minį testamentą, jei esi gerai 
susipažinęs su gyvenamos vals
tijos veikiančiu įstatymu ir jo 
pakeitimais.

Iš savo pusės patačiau užeiti 
pas lietuvį advokatą - teisininką 
savo testamento reikalu pasitar
ti, ir, reikalui ištikus, už nedi
delį honorarą tie patyrę teisės 
žinovai tamstai surašys teisinį 
teestamentą.

Jeigu tamsta nori daugiau tuo 
reikalu informacijų, įsigykite 
lietuvių kalba bene vienintelį 
leidinį —< Kaip Sudaromi Tees-, ton pašte Chicagoje. Išsikalbė- 
tamentj, kurį galite gauti Nau-’ jus su to pačio pašto viršininku 

i (manager), jis pasakė, kad ir 
j jam neaišku, kodėl grąžinamas 
! siutinys ir dargi su trigubu mo- 
j kesčių (due). Tuo metu susi- 
Į rinko viename kambaryje bene 
’ 5 pašto tarnautojai;: visi trukr 
Į čiojo pečiais; pagaliau visi suti- 
i ko atiduoti siuntėjai tą trigubu 
i mokesčiu apskaičiuotą siuntinį 
į be atskiro primokėjimo. Prie 
; to grąžinamo siuntinio buvo ant- 
» spausdinta prancūzų kalba ant
spaudas, kad gavėja atsisakiusi 
siuntinį priimti. Taigi Sovietų 
pašto tarnautojų reikalavimų 
niekas negali žinoti. Svarbiau
sia, kad jie nesiaiškina. Gi šio 
pašto vedėjas pasakė‘No reason* 
(nėra pagrindo) 
žino siuntinėjai 
mokėjimo.

* * **
KODĖL GRĮŽTA SIUNTINIAI 

IŠ OK. LIETUVOS:J-
KL. ' Malonėkite paaiškinti,, 

kodėl grįžta siuntiniai, kuriuos 
lietuviai siunčia savo giminėms 
į op. Lietuvą? Pažymėtiną, kad, 
minimi siuntiniai Chicagoje 'feč5 
vo pašte apmokėti, o jie grąži
nami,- reikalaujant trigubo mo
kesčio, būtent, siųsdama savo 
siutinį į Vilnių, pašte sumokė
jau $8,30,o tą siuntinį man graži 
no ir paštas pareikalavo, kad su
mokėčiau $24.60?

, Susirūpinusi J.

ATS. Mūsų vienam Liet. Soc. 
klubo atstovui kaip tik teko da-! 
ly vau j ant atsiimant siuntą Eas-

ŠIS TA^^PIE NeB&KAMĄ 
GYDYMĄ, KAI JO NEREIKIA

Chicagoje vienoje ligoninėje, 
veikė klinika, kur atvykę pa
cientai galėjo gauti nemokamą 
gydytojo apžiūrėjimą ir vais
tus. . . -y

Kai kurie “ligoniai”, neturin
tieji ką daugiau veikti, čia atei
davo gydytojui savo negalavi
mus išpasakoti.

I tą kliniką ateidavo viena 
moterėlė, kuri pasirodydavo 
kiekvieną dieną. Jai nieko ne
trūko, bet mandagusis gydyto
jas’su šypsena išklausydavo jos 
pasakojimų. Vieną dieną ji ne
atvyko ir kai sekančią dieną vėl 
klinikoje pasirodė, gydytojas 
juokaudamas pastebėjo:

— Kur gi buvote vakar? Mes 
tikrai buvome jūsų pasigedę?

— Pasakysiu jums tikrą tiesą, 
— atsakė ji. — Vakar buvau ap
sirgusi....

r IT’S AMAZING!
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Pilgrims perished Pecwuse 
' TMEV BROUGHT AKOMJ HO 
’ CATTLE To msugg AULĄ?

Ten rūpesčiai artojų, 
Linguoja ąžuolai 
Ir tu, šalie artojų, 
Lyg drobė nubalai.

Palinko sesės liepos, 
Močiutė obelė,
Giliai jausmus paslėpę 
Ir ąžuolai žili.

Ten gluosniai nusiminę 
Ar saulę bematys — 
Į vakarus vilkstinė
Nusineša viltis.

Žaliuoki, rūtos, mirtos — 
Siūbuok, pušie laisva, 
Speiguose, kad nemirtų 
Mūsų vargo Lietuva.

Lai aukso saulė grįžta, 
Kaip grįždavo kadais — 
Prie kelio Gerą Kristų 
Vėl sesės puoš žiedais.

Ir vėl tilš užkimę, 
Trauks paukščiai į namus — 
Gal būt, ranka likimo
Pasuks atgal į mus.

Balta žuvėdra klykia, 
Net sukasi galva...
Tenai namai paliko, 
Pasiliko Lietuva.

Jonas Račkaitis

ir siuntinį grą- 
be atskiro pri-

TESTAMENTŲ

L. Malonėkite

Pr. Fab.

RŪŠYS

paaiškinti

PASSBOOK 
SAVINGS...

M* Ml Pwrf

KAIP SKRUDŽIAI “TAUPO”

Je nukapoja katėms uodegas, 
kad greičiau žiemą galėtų už
daryti duris ir nevestų kamba
rys.

Jie vaišindami svečią arbatą 
pašildo peilius, kad negalima 
būtų užtepti sviesto...

Jie ką nors dažydami, nepa
kabina užrašo “Saugokis — da
žai!”, o — “Saugok dažus!”

financing 
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J. KLA.TNĄS . .

ĮSPŪDŽIAI IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
(Tęsinys)

Gaila, kad S. S-gai viskas leis
ta ir pateisinama. Tai savo rū 
š’es parądoksas. Dcleru ofisia- 
liai laikomas mažavertis pini
gas, jei už jį moka tik apie 70 
kapeikų (žiūrint jų nustatomo 
kurso, bet tikrumoje jis gaudo
mas ir juodoje rinkoje moka 
5 rublius už dolerį.

Daug pasako ir tas įvykis: va 
žluojant taksiu šoferis prašo mo
kėti du rublius, bet jis sako: 
“Duok man dolerį ir bus gerai”. 
Atsakau: “Gali tu mane į kalė 
jimą pasodinti”. Nuo savęs jis 
prideda: “Nebijok, trauk juos 
velniai, man irgi reikia gyven
ti”. Po tokio netikėto pasikalbę 
jimo, sumokėjau du rublius ir 
pridėjau dolerį. Labai padėkojo 
ir palinkėjo sveikatos bei palai
mos. . . Kalbėjome rusiškai.

Toliau važiuojant busy gidė 
pranešė, kad \ykstant į Trakus 
dabar reikės mokėti 6 dolerius 
(anksčiau nereikėjo mokėti). Is 
ekskursantų mesta replika “Mes 
dolerių, jau nebeturime, mokėsi
me rubliais”. Gidė aiškiai ir

vargas vargą veja ir nežinai, ku
ris iš. jų blogesnis. Sekmadienis, ’ 
pati poilsio darbo žmogui die
na, o kofchozininkės pakniups- 
čiem neša šieno kupetą ant nu ’ 
garos. Tai sukrečiantis vaizdas. 
Jau ir baudžiavos laikais kai
mietis turėjo galimybės šieną 
parsivežti, bet nenešė ant nuga
ras. Toliau matai paravyje pri
rištą karvutę, kurią girdo, mJ- 
žia, glosto ir džiaugiasi lyg di
džiausiu likusiu turtu. Kitur pa- 
ravio žole piauna, grėbia, džio
vina ir, žinoma, ant pečių par
sineš į namus. Lyg paįvairini
mui vaizdo, prie sniunkaničos 
trobelės sukaliojasi ožkelė :r ’ 
ūendro vargo palydovas šune
lis. Jei dar pridėti vištos suku- 
dakavimą ir‘paršelio kruksėji-J 
mą, tai ir visa karino “idilija”. Į 
Gi suvaryti į gyvenvietes kol-’ 
chozininkai jaučiasi taip, kaip 
Krėvės apysakoje gražiame 
auksiniame narve jautėsi užda
rytas laisvas kalnų aras.

Miestuose kiek geriau gyven
ti, nes galima daugiau ko su
kombinuoti, o ką tu gali sukom-

Jules Breton Ūkininkas

aĮvirai visiems girdint pasakė, 
kad jiems rublių nereikia, rei
kia dolerių. Taį va, kaip iš už
sieniečių čiulpia dolerį, visais 
būdais ir visbmis progomis, L 
mūsų grupės ’buvo nupirkta 7 
automobiliai ir . daug kitų ver
tingų daiktų. Pasirodo, kad su 
doleriu dar visi skaitosi ir lai 
komas pagarboje. Panašiai kaip ( 
toje pasakoje, nors vadina Jo
nelis durnelis, bet dėl sėkmingų 
darbų jaučia jam simpatiją.

Pasižvalgyta ir po provinciją

{Tenka paminėti, kad apie 
kiekvieną važiuojantį saugumas 
viską smulkiai žino. Jei • esi 
anksčiau buvęs, tai žino kur bu
vai, ką darei ir su kuo ’susitikęs 
kalbėjai; Būdinga, kad per už
darytus kanalus duoda žinoti 
alvažnavusiam; kuris nenori pa
klusti “įstatymams”, būti atsar
giam. Tuomi nori įbauginti, 
kad sulaikytų nuo važiavimo į 
provinciją. Kadangi saugumas 
dėl žinomų priežasčių nenori 
kelti triukšmo,- o visiškai “ne
matyti” jrgi negali, tai iš anks
to įspėjimo keliu nori sulaikyti 
provincijti lankymą. Bet nežiū
rint į tai, daugiau ar mažiau,ap
lanko savo buvusia ' tėviške bei 
artimųjų kapus.

Kodėl okupantas taip bijo? 
Atsakymas — todėl, kad Lietu- 
vbs1 kaimas totaliai paverstas į 
vieną didžiulę koncentracijos 
stovyklą, kurioje gyventojai ne
ša sunkią vergijos dalią. Va-

binuoti kolchoze? Nebent rude
nį bulvių pasikasti, kurias drau
govininkai irgi saugo. Sakoma, 
kad S. S-goje blogiausias gyve-j 
aimas, tai ūkio darbininkui —

žiūojant, kur tik pažvelgsi, ten

kolchozininkui. Neste bėtina, 
kad jaunimas bėga į miestus.

Klaipėdos katalikai prašo lie
tuvių išeivių, kad jiems padėtų 
atgauti Taikos Karalienės baž
nyčią, kuri oficialiai paversta į j 
filharmonijos koncertų salę. Bet I 
tikrumoje joje daromi šokiai ir 
visokios orgijos. Niekas jos tin
kamai neprižiūri ir, matomai, 
nori jos visiško sugriuvimo. Čia 
turėtų susirūpinti Kunigų Vie
nybės draugija ir aptarti pagal
bos reikalą.

Lietuvos vaizdas labai pasi
keitęs: kaimų nebėra, buvę 
ūkiai sulyginti su žeme, mięs- j 
tuose daug naujų pastatų ir gy
ventojų padaugėjo. Žemės pro
dukcija beveik prilygsta buvu
siam Lietuvos ūkiui. Ariamosios 
žemės plotai padidėjo, nes pra
vesta didelė melioracija, nors ji 
ir turi kai kurių nemažų trūku
mų bei netikslumų, bet ir geros 
naudos. Ryšium su. tuo pievos ir 
ganyklos pagerėjo, žodžiu, ūkio 
našumas ir gaunamos gėrybės 
didėja. Bet tenka apgailestauti, 
kad maža jų dalis lieka krašte, 
o reikia atiduoti vyresniam 
broliui.

Su liūdesiu grįžtama atgal '
Prabūtos kėlios dienom bran

gioje Lietuvoje, lieka lyg gra
žus sapnas, bet atsibudus nepą-
keičiama tikrovė daro savo, tai
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ALEKSAS AMBROSĖ

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVHJ 
ORGANIZACIJOS m

(Tęsinys)

Įsikūrė Lietuvos Jaunimo ap- 
švietos Klubas. Jo įkūrėjai bu
vo A. Blinstruba, A. Brunza ir 
J. Lenkartas.

Industrijos ir Istorijos Paro
dos draugija Chicagoje surengė 
paradą, kuriame dalyvavo ir į- 
vairių tautų ateiviai. Lietuviai 
turėjo apie 20 gerai parengtų ir 
dekoruotų vežimų. Taip dauge
lio lietuvių draugijų parade gra

šitaip: “J. Adomaitis (Žemas) 
Lietuvą redagavo nuo 1895 m. 
rudens ligi 1912. 3. B. K. Balu
tis nuo 1912. 3. ligi 1919 m. pa
vasario”.
čia tenka pridurti vieną snmlk 

meną: Kai A. Olševskis uždarė 
savo banką ir sustabdė laikraš
čio Lietuva leidimą, Šernas, su- 
t kęs Olševskį pas J. Kulį, už
klausė jo: **O kaip dabar su ma
nim?”. Olševskis tada paklausė 
Šerną: “O kaip dabar bus su 
manimi?”... Tuomi Lietuvos lei
dėjo ir redaktoriaus ginčas ir 
buvo išspręstas.

Choristų streikas. Visų Šven
tų parapijos choristai vyrai su^ 
streikavo. Priežastis buvo ta, 
kad vargonininkas A. Pocius su
kviesdavo choristus, o į repeti
cijas neateidavo paskirtu lai
ku. Sekmadienį po streiko pas
kelbimo kleb. kun. F. Serapi
nas per pamokslą išbarė choris
tus pavadindamas juos streiki
ninkais, bedieviais ir kitais pa
našiais žodžiais. Tas chorstus 
dar labau įžeidė. Jie pareikala- 
yo, kad klebonas atšauktų savo

gyvenimo aksioma.
Renkamės prie sv^tjpgo" ‘"trib- 

taro” viešbučio. Atvyksta nfelyv; 
dėti daug artimųjų, Q tuo įjačiu 
ašaros, gėlės ir paskutiniai branJ 
gūs 
mai. 
nei
kurio metu pergyvenama didelį 
emocinių jausmų-sriautą.. * 

(Bus daugiau)

ir nuoširdūs pasikalbėji-
Susrtikimas lengvesnis, 

išlydintis atsisveikinimas,-

žiai pasirodė su Ifeivo orkestrais 
“D. L. K. Vytauto”, “D. L. K. 
Algirdo ir “D. L. K. Mindau
go” kareiviai. Šiame parade lie
tuviams-vadovavo J. Elias ir J. 
Hertmanavičius.

1912 m.

Lietuviu komuna Florido/e. 
J. Laukis organizavo pažangiuo
sius lietuvius komuninei lietu
vių kolonijai įkurti. Surado tam 
tikslui vietą šiaurvakarinėj Flo
ridos dalyje, arti, sostinės Tal
lahassee, nepertoli nuo Meksi
kos'įlankos, ir tik 2 mylioš ats
tu nuo-gelžkelio7stdtiės. /-Buvo 
jMu . parinkę 640 akrų zjštiės po 

:už 'aktą; stengėsi gauti ^32 
narius,: kurių kiekvienas sugio- 
kėtų po . $300, kad galėtų 
pirkti dalį - žemės^ pasistatyti 
trobas ir įtaisyti reikalingus gy^ 
vulius ir daiktus. Po keliolikos 

rriiėhesių bandymų viskas pakri-

Aleksas Ambrose,

k<>'. ' ’
Liet-uvisku valgiu paroda. Lie-Į 

tuvių Moterų Draugija Apšvie-j 
ta 1912. 12. suruošė pirmąją vai-’ žodžius,?Bet'kTebo^š*atsiekė 
gių parodą Šv. Jurgio parapijos ( tai padaiyti Tada chori$tai 
svetainėje. Prie kiekvieno vai- siutinėio visoms naraniios'' Hran-

House Bridgeport? iki 1917. 
mininkė — Žimntienė> dr. A>- 
Žįmontcr žmona, sekr. M. Da-C 
n)Jonaitienė. Tikslas pagelbėk 
ti neturtingoms motinoms, tu£ 
rinčioms mažus^vąikus ir einanC 
č:oms dirbti į dirbtuves. VaikaC 
priežiūrai buvo priimami nuo 18* 
mėn. amžiaus. -f
Eilė Chicagoje gyvenančių lie

tuvių baigė aukštuosius moks
lus ir įsigijo naudingas profesi* 
jas: Dr. A. Gurskis, Amerikon 
atvykęs 1906 m. iš Ramygalos. 
Susitaupęs kiek pinigų, įstojo į 
Valparaiso universitetą, kurį 
baigė deritisterijos daktaro laip
sniu ir gavo .teisę verstis dantų 
gydytojo praktika. Dr. Jonikai- 
tis.Amerikon atvyko baigęs Mo
kytojų Seminariją Veiveriuose. 

’Čia sėkmingai baigė medicinos, 
studijas ir gavo teisę verstis gy
dytojo praktika. Dr. K. Mikolai* 
tis atvyko baigęs gimnaziją.vSu-i 
sitaupęs kiek pinigų, įstojo į 
Valparaiso universitetą. Medici
nos studijas tęsė Chicagoje, kur 
įsigijo gydytojo teises.; I 

(Bris daugiau) •. p -

gio buvo jo vardas ir gaminto
jos numeris. Moterėlės neieško
jo garbės ir savo vardų prie pa
gamintų patiekalų nedėjo. Val
gius gamino: Katkevičienė, M.

siutinėjo visoms parapijos’ drau
gystėms laiškus, prašydami pa
galbos prieš kleboną ir vargo
nininką. Buvo išrinktas para
pijos komitetas, po du atstovu 
nuo šių draugijų: Atradimo šv.

Jasnauskienė^M.^ Karpnivienė, Kryžiaus, šv. Vic. a Paulo, šv 
Petro ir Povilo ir Mykolo Ąr- 
kangelo. Kaip viskas pasibaigė 
— neteko sužinoti

1913 m.

Lietuvos Mokslo Draugija Vii

Tverijonaitė Jakštienė, Vilkevi-] 
čienė, Olšauskienė ir M.Gružin- 
skienė.

A. Olševskis Lietuvos 13-ta- 
me nr. įdėjo platų paaiškinimą 
į socailistų jam padarytus kai 
kuriuos priekaištus ir pabaigojel niuje atsiuntė į Ameriką dr. Jo« 
pridūrė: “P. Šerno mintys, dar-j na Basanavičių ir Rusijos Du
bai ir jo ypatą, buvo Lietuvos iš j 
leistojo godoįąina ir yra ir bus^ 
godojamas kdlei jis gyvas. P.< 
šernas, kaip buvo Lietuvos vy-Į 
niausiu redaktorium, taip ir yra.) 
P. Balutis yra antruoju redak
torium, taip kaip iki Balučio ki
ti buvo.’-. ' ■ •

Leidinyje Antanas Olševskis 
p. Jurgėla rašo,apie redaktorius

mos atstovą M. Yčą parinkti au
kų “Tautos Namams” Vilniuje. 
Aukų rinkimo darbas buvo pra
dėtas 191& 7. 24 ;d. ir užbaigtas 
10. 13 d. Jiems pavyko surasti 
81 narį, aukojusį po $100 ir 
daugiau. Viso surinkta $29,122; 
45 c. , ' ’ _ ,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

i autorius, 
paruošė, Įsutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai). \ "

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

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
? v ■

j -“J Inz. LIUDAS MIKŠYS, 
Į rr ■ j.-r- 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 
Uetuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
I . (r patarė mums toliau studijuotu

| rr -T^rn ^aIm |25. Kieti rirfeJiii. P*ŠUs 12. "- -i "

(V NAUJIENOS
ppr 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608

ę 1914. m. .

Iš Lietuvos atvyko kun. M. 
Gustaitis, “Žiburėlio'’ draugijos 
pirm., ir J. Gabrys, Lietuvių In
formacijos biuro ^vedėjas: Jie 
rinko aukas .“Tautos švietimo 

i Fondui”, rėmusiam žiburėlio/ 
Saulės ir Ryto draugijos. /...

Buvo rodomi judomieji pi- 
vėikalai:. "‘Račiūno kėlibnė\po. 
Lietuvą”-; j, . ;.,;

Įsikūrė .Namų Vaikų Gerovės 
Komitetas ir veikė Fellowship

IŠMOKO AUGINTI
ŠVELNESNĘ ČILĘ 't ’

LAS CRUCEC, N.M. — Ame
rikoje auga labaį aštri čilė,i:ku-- 
rios, ne kiekvienas gali suvirš
kinti. Ji tokia aštri ir tokia karš
ia, kad daugelis ..pajunta piktų- 
inų viduriuosę ir krūtinėje.

N. Meksikos' uhiversileto pro
fesorius Roy Nakaj-aca, padir- 
■bėjęs universiteto.laukuose 30 
metų, pajėgė išauginti ne tokią, 
aštrią Čilę. Ji ne tbkia aštri, ji 
.nedegina vidurių, nesukelia-jo
kio piktumo krūtinėje,1 bet labai 
skani valgyli. Profesorius‘.var
tojo kitokias sėklas, bandė įvai
riai sukergti žiedus, kad išaugtų 
ne toks aštriai kartūs- augalas, 
kurį būtų galimą'valgyti be jo
kių nusiskundimų. Meksikos gy
ventojai. yra pripratę prie ašt
rios eilės. Naujai išaugintoji 
jiems fta lygf žolei, ji nesuke
lia karščio, bėt turi labai jaukų 

•aromatą yalgjams paskoninti.

— Irano saugumo daliniai 
konfiskavo* šešias tonas narko- 
tiku ir suėmė 150 asmenb. Lai-y , .. . - ”
ke .paskutiniųjų trejų,metu:kraš
te įvykdytos egzekųcij6s:k,ęfięqis 
šimtams - narkotikų 'pardavėjų. 

<3&.tmiliįoųų tėbt^yra 
milijonai narkoiųarių.' - į

a- h ■ -

ARKITE JAV TAUPYMO 80Nl/sNEBRANGIOS, BET XTRTINGOS KNYGOS
• LITERATCRA, lietuvių Et^ratūroję ^nieno, tnoišfc 

1954 m. metraštis. Jame yn vertingi, niekuomet nesenstą, Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko®, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tį 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V.'Kašubos, A. Rūkitelčs ir JL Varna 
kūrybos poveikalaia. 365 pust knyga kainuoja tik 93.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, palytojo b 
ttnlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie riatnų 
iventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan. 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dudmenimlt 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

• VTENISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly.
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apralymas, bet tikslu.to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už S3. '' ■ . ,j|

'• LLeT'U V L8KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauxta 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* fc 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai JdomŪs Hekvienam 
BetuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritcrvardfių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje S35 puri, knygoje yra Rytprūsių l«nėJ*pla. Kaina K

'• KĄ' EAUMtS E1M1, raJytojos Petronėlėa Orintaltės ati
minimai Ir mlntyi apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir ptr. 
maišiais bolieviką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapitk, 
bet kainuoja tik *3.. į ' t

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupin
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje': tik M 
Jurgio lašins k o knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pre
rija. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M. i

V BATTKINfS NOVELtS, 5L loečeuko kūryba, J. ValafSa 
vertimas. >08 pd. knygoje yra ’40 sąmojingų novelių. Kaina Q,

Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. HakHted St, CHcaga,
IE POMC. Ųiaakaat frMKJ Bofari ’-’T’T?-. ■hMosn&
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Dar apie Vincą Krėvę Mickevičių
Vakar paminėjome beveik prieš 30 metų Amerikoje 

mirusi rašytoją, mokytoją ir politiką Vincą Krėvę-Micke
vičių. Prisiminėme todėl, kad okupantas negalėjo Vinco 
Krėvės neprisiminti.

Okupantas bandė Įtikinti lietuvius, kad rusams tar
navęs čekistas mažamokslis Gudaitis-Guzevičius buvo lie
tuvių tautos rašytojas, bet nieko iš to neišėjo. Guzevičius, 
valdydamas milijonines lietuvių tautos uždirbtas sumas, 
didelę jų dalį skyrė savo knygoms leisti. Jis Įtikinėjo ne- 
žinėlius, kad jis yra rašytojas. Parašė ne vieną, bet'ke
lias knygas. Jis Įtikinėjo, kad “Kalvis Ignotas” ir “Bro
ll ai V .yra -meno šedevrai,, valstybės lėšomis atspausdino 
tuksiančius, bet nieko iš to neišėjo. Lietuviams Guzevičius 
buvo Sovietų valdžiai- parsidavęs čekistas, o ne lietuvių 
rašytojas.

Tuo tarpu Krėvė-Mickevičius kelis metus buvo skai
tomas išdaviku, pabėgęs iš tarybinės Lietuvos. Visą de
šimtmeti okupacinė valdžia ir rusams parsidavusieji 
plunksnagraužos pavergtoje Lietuvoje Krėvės vardo jo
kia proga neužsiminė." Jokios‘Vinco Krėvės knygos Lie
tuvoje neišleido, nors jaunimas Krėvės knygas, spausdin
tas dar nepriklausomos Lietuvos laikais, noriau skaitė, 
negu Guzevičiaus ar kitų peršamas knygas.

Krėvės knygos buvo išimtos iš bibliotekos, renkamos 
iš mokyklų ir mokinių, bet lietuviai mokėjo tas knygas 
paslėpti, kad galėtų dar kartą jas perskaityti. Buvo atsi
tikimų, kad iš bibliotekų išrinktas knygas lietuviai iš
vogdavo ir jas slapstydavo, kad galėtų skaityti, kitiems 
duoti, paslėpti, vėl ištraukti ir dar kartą perskaityti. 
“Dainavos šalies padavimai”, “Gilšė”, “Bobutės vargai” 
nuo skaitymo ir slapstymo tiek nusinešiodavo, kad pa
juosdavo. Apie Krėvę niekas nieko neparašydavo, bet 
Krėvės raštus lietuviai skaitė.

Vinco Krėvės knygas leido skaityti tiktai po 1954 m., 
po Vinco Krėvės mirties Amerikoje, Pensilvanijoj. Nega
lima sakyti, kad okupantas su parsidavusiais lietuviais 
būtų nenorėję uždrausti Krėvę okupuotoje Lietuvoje ir 
visoje Rusijoje. Jo neuždraudė todėl, kad negalėjo. Ne
žiūrint i visų dešimt metų uždraudimus, Lietuvoj Vin-

JLRGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
VIRTUOZAS MOCKINGBIRDAS IR ANTANO 

GUSTAIČIO LIŪDINTIS PUTINĖLIS

Mockingbird yra angliškas pasaulinio garso 
virtuozo-dainininko paukščio pavadinimas arba 
vardas. Lotyniškai jis vadinamas “Mimus poly- 
glottos”. Lietuviai kalbininkai tam paukšteliui 
dar nėra sugalvoję atitinkamo vardo lietuviškai. 
Nei Lietuvių Enciklopedijoje, nei kuriame mūsų 
kalbos vadove, nei paukščius ir jų gyvenimą ap
rašančiuose raštuose ir. aplamai, lietuviškoje rašt- 
liavoje to paukštelio vardo neteko užtikti.

Tiesa, Antano Lalio didžiajame angliškai-lie- 
tuviškame žodyne, kuriame aiškinama angliško 
žodžio “mocking” prasmė, yra įjungtas ir “mock
ingbird” lietuviškas pavadinimas: “devynikžuvė; 
amerikoniškas strazdas” (438 psl.).

Teko girdėti išsireiškimą, esą, tai lietuviškos 
lakštingalos antrininkas. Nei A. Lalys, nei tą gies
mininką vadinantieji “lietuviškos lakštingalos 
antrininku”, nepateikia tą nuostabųjį sutvėrimėlį 
pavaizduojančio vardo. A. Lalio sugalvotas “de- 
- "nli^žuvės” vardas yra visiškai siauras, n^s tas 
muziko. L* dainų bei kitokių aplinkojė pasitdi- 
knnčių mclodir'nj gaisų pakartotojas, jo sugebė
jimų gabumus D inejusių gamtininkų duomeni- 

<jpvn turi net 2.000 skirtin-

cas Krėvė buvo skaitomas. Kol Krėvė buvo gyvas, Ui jis 
dar galėjo padaryti Maskvai labai nemalonius pareiški
mus. Bet kai patyrė, kad Krėvė 1954 m. liepos 7 d. mirė, 
tai leido skaityti Krėvės raštus.

Pavergtoje Lietuvoje dar galima rasti prieš 40 metų 
spausdintus Vinco Krėvės kūrinius, bet joks turistas jų 
negali išvežti iš pavergtos Lietuvos. Amerikos, Australi
jos ar Argentinos lietuvis gali nusivežti dešimtis dolerių 
Į pavergtą Lietuvą, jo “nusikaltimų” nepastebės, bet jei
gu jis bandytų išvežti bent vieną Vilniuje ar Kaune spaus
dintą Krėvės kūrinį, tai muitinės tarnautojai ne tik atims 
kiekvieną lapelį, bet iškrės iki nuogumos.

Kiekvienas laisvojo pasaulio lietuvis turi atminti, 
kad Vincas Krėvė nepaliktas ramybėje ir Amerikoje. 
Buvusieji Krėvės seni pažįstami ir visai nepažįstami 
kiekviena proga lakštingalos balsu ragino Krėvę su žmo
na grįžti į pavergtą Lietuvą, prižadėjo visas privilegijas, 
kokias turi Įtakingiausieji paleckiąi ir korsakai, bet 
Krėvė, kol buvo gyvas, mokėjo jiems uždaryti duris ir 
pasakyti — ne.

V. Krėvė, nemokėdamas anglų kalbos, be amato ar 
profesijos, kuri jam būtų davusi lengvesni pragyvenimo 
šaltinį, vargo Amerikoje, bet grįžti į rusų pavergtą Lie
tuvą, Ukrainą ar Gruziją, kurias jis pažino, Krėvė pa
kartotinai atsisakė.

Vincas Krėvė-Mickevičius buvo rašytojas ir profeso
rius. Jis buvo mokytojas ir auklėtojas, bet Vincas Krėvė 
nebuvo politikas. Vincas Krėvė draugavo su politikais, 
kol tie politikai tuo momentu jo turimiems susižavėji
mams pritarė. Bet kai tie politikai siekdavo savų asme
niškų ambicijų, tai Krėvė nuo jų nusisukdavo.

Šiandien turime vadinamų literatūros istorikų, kurie 
tvirtina, kad Vincas Krėvė buvo tautininkas, pritaręs 
tautinėms idėjoms. Bet tautininku reikėtų pavadinti 
kiekvieną lietuvį, kuris rūpinasi lietuvių tautos gerove. 
Vincas Krėvė visą gyvenimą rūpinosi lietuvių tautos ge
rove. Jis rūpinosi lietuvių tautos praeitimi, dabartimi ir
ateitimi; J *,'y: ' ųjJ : ' ‘ ■/' / - ’ i >

Krėvė, jeigu *ir papolitikuodavo^, tai labai ^silpnai’ 
Politika jo netraukė.'Apie ją-, jis turėjo silpną supratimą.’ 
Kaip galėtum išaiškinti Krėvę tautininką, taip griežtai 
nusisukusį nuo Smetonos? Nuo jo galėtų nusisukti, bet 
kaip jis galėjo persimesti į Sovietų S-gos draugų pusę? 
Nejaugi neapykanta Smetonai būtų jį pakeitusi drau
gingumu Sovietams? Nejaugi galima sutikti, kad Krėvė 
buvo toks naivus, kad okupanto būtų nepažinęs? Koks 
tautininkas tokį žingsnį būtų padaręs? Krėvė tą žings
nį žengė todėl, kad nebuvo tautininkas, kad apie politiką 
jis turėjo labai silpną nuovoką. Jis turėjo progos stebėti 
Gruzijos, Ukrainos ir Rusijos gyventojų kovą už demo
kratinę santvarką, bet į tą kovą jis neįsijungė. Pamatęs 
bolševikinio gyvenimo tikrovę, jis skubėjo galimai grei
čiau įsijungti į lietuvos tautos kovą už nepriklausomybę, 
demokratinę santvarką, bet ir čia jis ton kovon neįsi
jungė. Jis tapo šauliu. Vienu momentu jis buvo beruošiąs 
perversmą Lietuvoje su šaulių pagalba, bet paskutiniu 
metu politikai jį įtikino mesti perversmo idėją. Nuvertus 
Lietuvoje demokratinę santvarką, jis tuojau metėsi prieš 
Smetoną ir kitus neteisėtu keliu priėjusius prie krašto 
valdymo. | '

1920 metais nuo sovietinio komunizmo bėgo, o kai 
Pozdniakovas, Sovietų karo jėgų padedamas, kombinavo 
naują kabinetą, Krėvė įėjo ne tik užsienio reikalų mi- 
nisterio pareigoms, bet ir premjero. Jis buvo įsitikinęs, 
kad jam pavyks įtikinti Sovietų vyriausybę, karo vadus darni Krėvę, turėkime šiuos faktus galvoje ir neleiskime 
ir Lietuvoje sauvaliaujančius agentus, bet greitai įsiti- okupantui Krėvės klastoti.

pirmoji šokių grupė —1950 m. New Haven 
Vitolis Budrys ir draugai.

JUOZAS PRONCKUS

PARUSNIO JUNGTINĖS VALSTYBĖS
Prūsų seimas,, konstitucija ir laisvės apsauga

“Dew korg supyk su pustiitiais nusių bendru vardu viduarijai, 
Vidivarii (Vidu-arionai, unit- 
srionai? — J.P.). Voigl išveda, 
kad tos tautos negalėjo būti kas 
kiti, kaip tik vendai, aisčiai, ga
lindai ir rugiai. Jornandes sako: 
Vidivąrii ex diversis natkmibus 
aesi in unum asylum collect! 
sunt et ex. diversis nationibus 
aggregan, vadinasi — susirinkę 
iš Įvairių tautų kaip stipriausi 
gynėjai į vieną saugią vietą, no
rėdami apginti savo Pabaltijo 
kraštus nuo beplūstančių atėjū
nų minių.

Tuo laiku Juodųjų jūrių pa-

y stuk ssus*.

(“Dieve korok, supyk ant pūs- 
tytojų, ištik juos” — užrašas 
rastas vienoj senprūsių karo 
vėliavoj.)

Pirmosios žinios apie prūsus 
yra gana glaudžiai susijusios su 
kitomis lietuvių giminėmis, se
novėj žinomomis budru aisčiu 
vardu. Jornandes ir Grotus mi
ni, kad tautų persidanginimui 
prasidėjus, rytų atėjūnų spau
džiami slavai užplūdo Pabaltijį 
ir nežinia ki *k aisčių kraštų su
naikino. Tuo terjou, anot Jor-
nąndes, Vislią jpės žemumose, j kraščiais buvo įsisteigusi galin- 
tarp upės žiočių salų pasirodė ga Austragotų (Aušragudų) 
rinktinė grupė tautų, pasivądį. valstybė, kunos narsų^ karalius' 
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kino,' kad- klydo. Jis greitai įsitikino, kad net savo minis-. 
teriais negali pasitikėti.'Jis nutarė važiuoti į Kremlių, 
pasimatyti kad ir su pačiu Stalinu ir išaiškinti klausimą. 
Stalinas jo nepriėmė. Jis, esą, Svietų Sąjungos nevaldė. ■ 
Sovietų Sąjungą valdė vyriausybė, o Stalinas tai vyriau
sybei slaptai įsakinėjo, ką ji turinti daryti.

Po ilgų prašymų ir reikalavimų, Molotovas, Stalino 
jau paruoštas, Krėvę priėmė ir išdėstė visus rusų norus. 
Krėvei beveik kalbėti neleido, turėjo tik klausyti. Kai 
pasibaigė pokalbis, Krėvė Mickevičius įsitikino, kad- jis. 
padarė pačią didžiausią savo gyvenimo klaidą. Jis metėsi 
į politiką, kurios nepažino. Vienintelio dalyko jis norėjo, 
žingsniuodamas iš Kremliaus, kad tik greičiau jis tos 
politikos atsikratytų.

Krėvė padarė kitą nutarimą. Jis Įsitikino, jtad vie
nintelis kelias yra demokratinė santvarka. Jis ryžosi bėg
ti į Vakarus. Ne į nacių Vokietiją, ne į Austriją, bet 
į Ameriką, kurios demokratiniai pagrindai buvo stip
riausi. Ilgiau pagyvenęs Amerikoje, jis įsitikino, jog tai 
yra rimčiausiai pagrįsta santvarka. Jis čia vargo, bet jis 
matė, kad Amerikos kelias veda visus iš vargo^ bereika
lingų kovų ir persekiojimų. Taip ir dr. Grigaičiui rašė.

Vincas Krėvė Mickevičius buvo didelis rašytojas. 
Jo pamokos apie rašymo būdus ir priemones yra gilios. 
Pokalbis Kremliuje jį įstatė į tiesų politikos kelią. Minė-

Gtnnanrikis, nugalęjęt vmas 
pietų Rusų gimines vendus 
(vendus), antus, Javus, pasiekė 
ir Pabaltmario aisčius, ir taip 
pat užvaldė stiprią ir išdidžią 
girulių tautą (Jornandes, c. 23). 
Aisčiai, kurie tuo tarpu valdė 
visą Baltijos pajūrį į rytus nuo 
Vislos, ir buvo giminės gotams, 
daugiau gera valia pasidavė 
Gerinanrikio išmintingai politi
kai (Jorn. c. 23). Taip pat būsią 
padarę viduarijai. Sakoma, kad 
ir Gennanrikis aisčiams rodęs 
nepalyginamai didesnio malo
numo, kaip, pvz., venedams, ir 
gotų stiprios priedangos dėka, 
aisčiai pasinaudoję savo su- 

l spaustus rubežius pralaužti ir 
plačius ligi tol venedų pagrob
tus plotus vakaruose vėl atsi
imti. Greit po to, sako Voigt, 
randame aisčius labai išplėtu
sius savo gyvnamąsias vietas, ir 
nebe vien valdant savo nuolat 
laikytą Sambiją (Samija, žemi- 
ja), bet net j pietus nuo Preglos 
upės, į Natangiją ir Armiją 
(Varmiją)-, o vakaruose toliau
siai Baltijos pajūriais (šiaurės 
Vokietija) savo teritorijas iš
plėtusius. Tuos aisčius ir Taci
tus ir Jornandes vadina taikin
ga žemdirbių ir prekėjų tauta, 
ir tos tautos įsigyvenimą Balti
jos pietų pakrašėiuose tenka lai
kyti tikrąja prūsų susiformavi
mo gadyne. •

Bet Germanrikį paskutinėmis 
dienomis užplūdo baisieji kaza- 
rai ir gūnai, kurie kojomis nune
šė Gotų valstybe, o kažarų stip
riausios gaujos pasiekė pačius 
aisčius- ir H uos,, matyt, labiau į 

'F^atfeltųį šuvafė, 6 vėliau, kaip 
padavimai sako, gūnai buvo už
ėmę įrigą ;Skitijąį^ūsū^: ir Pa
baltijo kraštuš.' žįhpmaįyra, kad 
gūnų valdovui mokesčius nešė 
ir rugiai, ir skirai, itūrcilingai if- 
burgundai.

Tik penktojo amžiaus pabai
goj, kada, gūnų galybę sutriuš
kinę, gotai jau valdė Italiją, vėl 
pajuntame, kad Pabaltijo aisčių, 
vadinas, ir prūsų, giminės yra 
laisvos, kas paaiškėja iš; aisčių 
giminių siuntimo dovanų, Bal
tijos gintaro, didžiajam gotų ka
raliui Tautarikiui Didžiajam. 
Tafttarikio atsakymo ir padėkos 
laiškas aisčiams, kuris išliko is
torijos dokumentuose, aiškiai 
parodo tų dviejų -tautų širdingą 
draugystę ir gerus giminystės 
ryšius. Ta u tankis rašė aisčiams: 

(Bus daugiau)

— Europos Bendrosios Rinkos 
sistemoj Airija turi aukščiausią 
infliacijos procentą — 21%. 
Italija yra antroj vietoj: 15.8%.

— Miręs Austrijos filmų ak
torius Kurt Jurgens buvo palai
dotas Vienoje šalia Beetroveno,

Schuberto ir Mozarto.

gų dainos ir muzikos numerių.
A. Lalys yra arti tiesos, sakydamas, kad tai 

“amerikoniškas strazdas”, nes savo ūgiu ir išvir
šiniu savo “apdaru” (viršutinė jo apdaro dalis 
yra tamsiai ruda, o apatinioji — šviesiai ruda, 
sparneliuose ir uodegoje turinti visai baltų plunks
nų) panašus į lietuviškąjį strazdą. O pavadinant 
jį lietuviškos lakštingalos antrininku, jis skau
džiai pažeminamas ir nuskriaudžiamas. Juk mūsų 
visų mylimoji lietuviškoji lakštingala, mėnesienos 
naktį, ypatingai paryčiais, žaviai čiulba jai pri
gimties įdiegtą dainelę:

“Jurgiuk. kinkyk, paplak, važiuok, važiuok” 
ir vėl iš pradžių, tuo tarpų amerikoniškas “mock- 
ingbirdas”, tose pačiose aplinkybėse, kaip mūsų 
lakštingala, mėnesienos naktimis, paryčiais ir net 
dienos metu, ypač ankstyvą pavasarį, geisdamas 
prisivilioti sau mylimąją ir sukurti su ja pavyz
dingą šeimos gyvenimą, jo pasirinktoje, apiman
čioje vieno akro plotą, vietovėje atlieka savo sim
foninės muzikos ir dainų spektaklį, kuriame vy
rauja ne vien iš prigimties jam įdiegtų garsų se
renados. bet ir iš pašalės girdimi meniniai gar
sai. Ir ne vien meniniai, bet ir visi kitokie, ku
riuos jis išgirsta savo dainų ir muzkos programą 
atlikdamas. Neapsakomai išlavėjusi ir pagauli ją 
klausa: jis. čiulbėdamas ir to čiulbėjimo metu 
išgirdęs pašalinį garsą, sakysime, kito paukščio 
giesmelę, katino kniaukimą, traukinio dundėjimą 
ar jo švilpimą, tuojau tuos garsus į savo reper
tuarą įjungia.

Kartą, besiklausydamas jo koncerto, ėmiau 
juoktis: artimame krūme tupėjo jauniklis žvirb
liukas ir čirpsėjo, šaukdamas savo tėvus, kad tie 
atneštų jam lesalo, o virtuozas “mockingbirdas” 
tuojau tą čįrpsėjimą pasigavo ir ėmė jį kartoti. 
Tik nepastebėjau, ar to naujagimio žvirbliuko tė
vai atnešė ir virtuozui maisto davinį.

Tas nuostabusis menininkas savo koncertinę 
, programą labai išmaniai atlieka: pagavęs pašali- 
į nj- jo programai tinkantį garsą, jį tuojau įjungia 
į savo repertuarą ir tik kelis kartus jį pakartojęs, 
vėl grįžta prie pagrindinės dalies. Tarytum žino
damas, kad koncertui reikalinga įvairi, nenuobodi 
programa ir pateikiama klausytojams supranta
ma ir aiškia eiga: kiekvieną dainos ar muzikos 

j gabaliuką atskiria sekundinėmis arba jos dalies 
•pauzomis, o po tos pauzos, vėl liejasi trijų ar 
penkių taktų čiulbėjimas.

Jis, kaip ir kiekvienas žmogiškosios giminės 
aktorius, muzikas ar dainininkas, stengiasi būti 
žiūrovų arba klausytojų matomas. Savo koncer
tui atlikti jis pasirenka aiškiai matomą vietą: ra
dijo ar televizijos ant stogo įtaisytą anteną arba 
didelio medžio nudžiūvusią ir išsikišusią šaką. 
Tokioje, aiškiai matomoje, “scenoje” savo meninę 
programą atlikdamas, jis kartais įpuola į transą 
arba apsvaigimą. Mačiusieji tą apsvaigimą, spau
doje yra papasakoję, kad jis nukrenta ant stogo 
ar ant žemės ir čia guli, iki tas apsvaigimas arba 
nuovargis praeina. Atsigavęs ir pailsėjęs, jis vėl 
grįžta į “sceną” ir joje baigia paruoštą programą.

Ją baigęs, nuskrenda į kitą vietą ar į krūmus 
pasiieškoti nusipelnyto gardėsio. Jo maisto dietą 
sudaro: įvairių rūšių uogos, vaisiai, vabzdžiai^ 
vabalai ir žmonių išmestos valgių liekanos, ypa
tingai riebalai.

♦ ♦• ♦

Turiu trejetą, ne vienodo ūgio, šunų. Juos ir 
Įeitus gyvuliukus, o taip pat įvairių rūšių augalus 
ir gėles nepaprastai myli mano Lydija. Aš jau 
pensininkas arba dykaduonis”, o manoji žmo
nelė dar neturi tos privilegijos ir kasdien išvyksta 
į darbovietę.

Man prisieina globoti paminėtus keturkojus. 
Juos, pagal eilę, kiekvieną ankstyvą rytmetį iš
vedu pasivaikščioti. Nuobodoka pareiga: ketur
kojis pakampiuose uostinėjasi ir kitokias parei
gas atlikinėja, o a šnuobodžiauju.

Tą nuobodumą panaikino prieš trejetą ar ket
vertą metų mano gyvenvietėje iš kažin kur atsi
radę “mockingbirdai”. Jų koncertų, ankstyvomis 
i-yto valandomis atliekamų, besiklausydamas, vi
sokius nuobodumus pamirštu. Net ir visiškai nay 
ją tų paukščių elgsenoje dalyką atidengiau.

(Bus daugiau)
* - - - ** t . ’’, •
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OR. PAUL V. DARGUS 
•YDYTQJA* I*. CHIRURGAI

TEL 233-8553 
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SL, Chicago, IL 60608 
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BULVIŲ APKEPAS SU 
MORKOMIS (312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DDS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Vai andere pagal susitarimą

šaukštus grietinės, 
stiklines pamidorų padažo, 

truputį druskos.
Toliau daroma taip: Nusku- 

tus bulves išvirti, nusunkti ir 
karštas sugrūsti.

Tada dėti virta tarkuotą mor
ką, truputį druskos, kiaušinius, 
margariną ir viską gerai išmai
šyti, išminkyti.

Paruoštą masę, sudėti į svie
tų gerai išteptą ir pyrago džiū
vėsiais pabarstytą skardą (blė- 
ką).

Paviršių reikia sulyginti, pa
tepti grietinės kiaušinio miši
niu.

Vėliau pabarstyti džiūvėsiais 
pakepti orkaitėje iki apgels.

^Duodant į stalą šeimai valgy
ti, supiaustyti gabaliukais ir už
pilti pamidorų padaųu.

Galima vietoje pamidorų 
dažo — naudoti spirgučius, 
gal norinčių : skonį. ;;

I 
I

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Po šitomis ar' panašiomis iš- Į 
vadomis I ~ ‘ 
ir Vladas Pūtvis. Deja, jis nesu
spėjo parašyti savo prisiminimų 
apie šaulių Sąjungos bei pavie
nių į kapus nusinešė daug šiam 
reikšmingam Lietuvos istorijos 
laikotarpiui įdomių ir svarbių 
informacijų. Tad ir jo asmeniš
kas vaidmuo l>ei didelis įnašas 
anomis dienomis liko pilnai ne
apibūdintas. Betgi pažvelgus į 
Pūtvio ciklą straipsnių iš šaulių 
ideologijos, nors tuose straips
niuose ir trūksta asmeniškų pri
siminimų, visgi ryškiai matosi 
Pūtvio džiaugsmas, ir tėviškas 
pasididžiavimas Šaulių Sąjungos 
garbingu įnašu kovose už lais
vę, atsispindi jo įsitikinimas, 
kad šaulių Sąjungą steigdamas 
jis pasirinko teisingą kryptį. 
Tiktai laimėtos; gerai vadovau
tos ir gabiai koordinuotos ko
vos pasėkoje Pūtvis galėjo ra
šyti sekančius žodžius: “Reikia 
gerai suprasti, jog kova gali būti 
sėkmingai ir greitai laimėta tik 
tada, jei visos valstybės dalelės 
sutartinai dirbs. Kariuomenė, 
tai yra tik viešojo organizmo 
dalelės. Palyginkime tą viešą

organizmą, su kokia mašina, pa
vyzdžiui, su kuliamąja ar su 

būtų mLlai pasirašęs' plaunamąja. Kariuomenė tai bus

anksto turi jau žinoti savo vie
tą. Taip pasiruošusios savo lais
vę ginti tautos nepajėgs paverg
ti jokia pasaulio jėga. Dargi ir 
nepuls niekas tokios tautos, nes 
laimėjimas neatlygins grobikui 
nuostolių ir valdymas tokios 
tautos bus brangesnis ir sunkes
nis, negu pelnas iš jos.-Gausim jJ 
uoliai padirbėti ir padėti laiko, į ’ 
kol privesime mūsų tėvynę ligi 
tokio pasiruošimo laipsnio... 
Tas darbas yra jau pradėtas, tik 
reikia jis greitinti. Tat ir yra 
Lietuvos Šaulių Sąjungos lau
kas. Dirbti kalbamąjį darbą to
se srityse, kurios dar nėra pa
liestos valstybinės mašinos, 
skleisti, sukelti tam tikra ideo
logiją, būti pačiai pavyzdžiu, 
pereinamuoju laipsniu ir reika
le parama”. (II, 112-113).

1919 m. gruodžio mėn. ber
montininkams iš Lietuvos pasi
traukus, partizanai-šauliai Šiau
liuose kelias dienas ėjo sargy
bas ir maždaug vieną parą pa
tys vieni valdė Šiaulius. Laiki
najam partizanų štabui Šiaulių 
miestų, įvairias įstaigas ir san
dėlius perdavus Lietuvos ka
riuomenės apsaugai ir atsako
mybei, gruodžio mėn. 15 d. šta
bas

I f
J4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440 E
kuliamosios mašinos spragilai, 
kurie kulia priešininką, arba 
tai bus plaunamosios mašinos 
peilis, kuris piaunna priešinin
kus, o visos likusios mašinos 
dalys: tie visi tekiniai, diržai, 
arkliai arba garinė jėga, tai bus 
kitos valstybinio organizmo, vi
suomenės dalys. Jeigu tos liku
sios dalys suges ir nedirbs kaip, 
reikiant, tai spragilai menkai 
bekuls, peilis blogai bepiaus, o 
gal ir visai sustos. Ištikus nelai
mei, puolant mus kuriam nuož
miam priešininkui, visa šalis 
turi būti pasirengusi gintis, ne 
vien kariuomenė. Juk ramiu lai
ku nėra reikalo laikyti kareivi
nėse žmones. Bet karui kilus, 
reikia, kad galima būtų greir 
pašaukti į kariuomenės eiles 
daug piliečių. -Reikia, kad jie 
jau iš anksto 4būtų pasiruošę, 
miklūs ir moką kariauti. Karo 
metu turi būti aprūpintas ir ap
saugotas kariuomenės užpaka
lis, kariuomenės ir piliečių 
maitinimas, susisiekimų prie
monės, karo medžiagos gamini
mas ir statymas, žvalgyba ir 
daug kitų reikalų. Tam reikia 
sutartinai dirbti visiems. Visos 
įstaigos, organizacijos, visi pi
liečiai: moterys, seniai’ ir vai
kai, visi turi turėti darbo, iš

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

pa- 
pa-

the living and dininf 
through the use of the 

elegant I rick-pattern 
covering. It la GAF’a

Gera naujiena pėsčia 
žioja, o bloga — raita 

ja.

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 6OW9

vaikš- 
j odinė-

Vedėja — Aldona Dauicut
T*M4 778-1543

nustojo veikęs 
(Bus daugiau)

Apdraustai porkraustymat 
H {vairių atstumų, 

ANTANAS VIUMAS 
TaL 374-1 arba 3765994

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
duo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Storio WOPA - 1490 AM 

transliuoja mot is musę studijom 
Marquofta Parka.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-420$

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
• INKSTŲr PŪSLĖS IR 
<5 PROSTATOS CHIRURGIJA ~

2656 WEST 63rd STREET
Valandos: antrad. 1—4 popiet

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL TsL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akimy* 

ir “contact lenses”.

l_ - W L. ■■ ■ .---..fyUG K. Low«, N.H.rL‘Ur

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashion* 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation,

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors *

• Turėkite kantrybės su kvai
liais. Nes gali pasirodyti, kad 
jisai nėra kvailesnis už jus pa-, 
čius.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai » Pilna apdraudė 
LEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL iERĖNAS. TeL 925-8063 
h ■ ■ ■■■■'■i
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MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH

NETURĖJO TOKIO RŪPES
ČIO -

' I

L-

R

s

t.
*

h

TeL: LAf<yetU J-U71

-B

nun

■■111111111111111111(1111111111111111

į i

■
-

■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

U29 WEST f>9tb STREET KKfubfic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilu, J1L >74-4411

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

Ofise telefonas: 776-2MQ, 
kasiducilM ImL *0-5545

Operos teatre repeticijos me
tu režisorius, nepatenkintas ar
tisto dainavimu, padarė jam pa
stabą:

— Reikia dainuoti jausmin- 
giau. Nejaugi niekada neįsimy
lėdavote? - - > ■ i

— Kodėl ne? Aš įsimylėda
vau, bet tuomet man ne 
vimas rūpėdavo.

2S33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SERMENINS 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai i

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš rtotĖes 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki &30 vaL ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
Hnių santrauką. Be to. komenta
rai, mmaka, dainos, ir Magdutėt 
Pasaką, šią programą veda Stepo 
nas ir Valentma Minkai. Btznic 
reikalais kreipta į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 5M, t 
Broadway, Sw Bo*on, Mass. 02127 
Telefonas 268-6439. Tea pat gau 
namcR “Naujienot”, didelis pasi 
rinkimai lietuviškų knygų ir lie- 

tuvršku oouaUxL

Midland Savings <»oiar- 
nauja taupymo n namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi ū 
ateitvie.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 60625 

T*1 ^25-7400
8929 SO. marlėm ayč, 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598-9400

Aikštės automobiliams pastatyti

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

amsulamso 
patarnavimai

LUCivhj
Laid •Ovhj TURIMI

KOPLYČIAI 
VISOSE MIESTO 

DALYSI.

, STEPONAS C LACK IR SŪNŪS

7“ LANE

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
•o-called “open floor plan’* 
In inter ora enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
WarIL

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new ‘‘ranch
style’* houses into a trend. 
Climbing stairs became 
as all-o^e-ievel living was 
erųbrace^ by new fa-nilies 
coping a Ah the post a ar baby 
boom.

Now at we enter the 
energy-co nsdous 1980’s, the 
open fl of plan reappears, 
looking resh and new. How
ever, th« tine it bears a 
different name. It fo called 
•'the gnat room” whicn in- 
ftorporales living, dining and

food preparation activities in* 
to one huge space.

The spacious “great room’* ‘ 
shown here features an ecteo* 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually • 
With 
areas 
same 
floor 
handsome sheet vinyl in'the 
“Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
zfcai brick, yet re taint its i 
Datura! shine with little mam* 
tenance. The Qu>;-Cot foam 
interlayer provides comfort, p 
warmth and noise reduction* 
Available in 9' and 12' widths 
at your nearest home improve 
meat centai or building supply . 
desist

BUTKUS - VASAITIS

IU& Sa CALIFORNIA AVR

TH.: OLympic 1-1 MX
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BALFO GEGUŽINE JAU PRAEITYJE

1

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

nema- 
vėsina- 
oro ne-

Mamai, W4 — Fa<da»i—i 4 f 
RIAL ESTATE FOB iAL»

BUTŲ NUOMAVIMAS 
F NAMŲ PIRKIMAS, • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

— Brighton Parko Lietuviu 
Najnų Savininkų, draugija ruo-J 
šia antrą š.m. pikniką rugpiūčio 
22 d , sekmadienį, 12 vai., šau- 
Jų salėje, 2417 W. 43rd St. Bes 
laimės šulinys, užkalusiai ii- do
vanų paskirstymas. Šokiams 
gros E. Knoll orkestras. Visi j 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

Draugijos valdyba
— Venezuelcs lietuviu drau-‘, " .i gija kviečia visus atsilankyti į ■ 

linksmą gegužinę, kuri įvyks į 
rugpiūčio 22 dieną Vyčių salė- ’ * I
je, esančioje 47-toje gatvėje. į
Veiks virtuvė, baras, bus dova-|kūno odą nuo senėjimo turi 
nu paskirstymas. Šokiams gros vengti saulinimosi ir nevartoti 
geras orkestras. Pradžia 12 vai. 1 astrų muilą.

Daktaras pataria prieš sauli- 
į nimasi naudoti gerą, spindulius 
| neparleidžiantį kremą arba va- 
jzeliną.
| Jis teigia, kad muilas esąs ža-

Š

Popiežius Paulius 6-sis reko- * 
mendavo įvesti diakonus, nes

Šiais metais BALFo gegužinė jėd:enė ir S. Januškienė bei jų ' katalikams trūksta kunigu.
įvyko nepos mėn. 18 d., Jauni
mo Centre. Tai jau antras kar
tas, kaip BALFas prisiglaudžia 
šioje pastogėje. Atrodo, žmo
nėms vieta priimtina — prisirin
ko virš 700 BALFo rėmėjųį Tai 
gražus skaičius žmonių, žinant, 
kad iš ryto lijo lietus, o paskui 
buvo karšta ir drėgna.

Oras tikrai buvo labai 
lonus. Jaunimo Centro 
mose salėse šio tropinio

* sijautė. Tačiau daugumas žmo-
- nių, gyvendami mieste, pasigen

dame pavasario dvelkiančių, ža
lių užmiesčio sodų.Nežiūrint to, 
^pilnas Jaunimo Centras liudijo 
p kniko pasisekimą. Pramogų ir 
lužsiėmimų čia buvo nemažai.

Koridoriuje J.Mackevičius su 
šavo pagelbininkais išdėstęs gra 
žias dovanas su didžiausiu “Ra
guoliu’', kurį dovanojo Baltic 
kepykla, siūlė laimės bilietus. 
^Toliau stovėjo stalas su saldai
niais, kur spėdamas žmogus ga
lėjai išbandyti savo laimę— iš
lošti daug saldainių;

Didžioje salėje — tikrai kaip 
. Lietuvoje per atlaidus — spūs
tis. Čia veikia baras — K. Ro- 
žanskas ir J. Bagdžius su talki
ninkais svečius vaišino su at
gaiva. Groja “Gintaro” orkest
ras. Kas norėjo galėjo pasišokti. 
Tokių buvo nemažai.

Z7 Per pusę Jaunimo Centro di
džiosios salės ištiesti dvigubi sta 
lai, apkrauti akį raibojanšiomis 
dovanomis, tai Laimės šulinys! 
Ir ko čia nebuvo: stovėjo išri
kiuotos kilmingų gėrimų bou- 
-kos, tautodailės, dirbiniai, kny
gos, rankų darbai ir šiaip ver
tingi ir netaip vertingi daiktai. 
Povanų laimės šulnyje į buvo 
gerokai, virš tūkstančio, žmo
nės, susižavėję dovanų gausu
mu ir įvairumu, /bandė savo 
laimę.. B.' Jasaitienė ir K. Bru
žas, su visu būriu pagelbininkų, 
turėjo greitai suktis, kol gau
sias dovanas išdalino.

Mažojoje Jaunimo Centro sa-r

talkininkai su skaniais valgiais j Paveiksle matome Melrose 
vaišino laikiusius svečius.Nė vie Parko gyventoją Antaną Butą, 
nas škds metais iš BALFo gegu- ^įšventintą diakono pareigoms, 
žinės negrįžo namo alkanas. į Vakarykščiose Naujienose buvo

Kavinėje V. Baleišytė su savo A.Repšenės gražus rašinys apie 
talkininkėmis vaišino visus ska-. naujai įšventintą diakoną Anta
ninis ir įvairiais pyragais. Pyra- 
ges gegužinei aukojo: Baltic ir 
Brighton kepyklos, Talman de
likatesų krautuvė ir dosnios Chi 
cagos ponios.

Didelę gegužinę planuojant- 
ir ją rengiant, reikia daug dar-' 
bo įdėti ir pagelbininku prisi
prašyti. Chciagos apskr. BALFo 
pirmininkas S.Vanagūnas sutel
kė nemažą būrį žmonių, kurie 
su pasiaukojimu dirbo geguži
nės metu. Sunku išvardinti vi
sų dirbusių pavardes, nes jų vie
ni dirbo BALFo naudai nuo at
vykimo į šį kraštą, kiti įsijungė 
į šį darbą vėliau.

Žmonės patys patyrę vargą, 
supranta ir kitus vargstančius. 
Todėl gegužinėje netrūko nei 
dirbančių nei dalyvaujančių. 
Chicagos lietuvių visuomenė re
mia BALFą visomis išgalėmis: 
darbu, auka ir atsilankymu į 
parengimus. Visi, kiek jų išga
lės ir jėgos leidžia, stengiasi gel
bėti vargan patekusius seses ir. 
brolius lietuvius.

Kostas Januška

j

? v*
i

Įėję veikė valgykla. Čia E. Pa- DIAKONAS ANTANAS BUTĄ.

Į JAU ATSPAUSDINTA
| J. KLAUSEIKIO KNYGA

na Butą.
KwhiL temt — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS lt a V *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL'SKAS, Prezidentei

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

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• VAZELINAS — GERA 
SVEIKATOS APSAUGOS 

PRIEMONĖ

Neseniai Pennsylvanijos. uni
versiteto prof, dr A. Klingman,' Iln/as’ nes PaPIaste: > Per 
odos specialistas, pasakė, kad vi- “trus “«*“.•*• fr M ne
šoki. kremai padeda žmogaus d“M1- Mulla «•

i . , , . - j j r.kia vartotinas-tik karta per dien.Hoi crfxrioiicioY. ~odai, bet geriausiai padeda pa- : 
prastas vazelinas. Jis apsaugo ’* 
žmogaus odą nuo išdžiovimo, ge 
riau įsigeria į odą ir ją vieno
džiau ir geriau’ atgaivina,j bei!' 
pastorina. t 1

Dr. A. Klingman yra atlikęs! 
nemaža odos priežiūros < tyrimų,! g 
pareiškęs: -‘Išmirkykite odą, ap-j,melĮ pasiūla^wicarijai^pri- 
vyniodami šiltame ... vandenyje jungti prie tarptailtinio banko 
šlapiu rankšluoščiu. Tada .tą Tada šveicarams atrodė, kad 
odą ištepkite kremu arba vaze- jsijungimas j banka šveicarams 
hno plonu sluoksniu. Kiekvib-Į gali labai brangiai kainuoti.
nas asmuo, turintis sausą odą,] Dabar šveicarai ir vėl pasi- 
po trijų savaičių pasijus turįs įsijungti j Tarptautinį

banką, bet ši kartą turi tiksles
nes informacijas ir tarptautinė 

'‘padėtis jiems gali būti naudin
gesnė, jeigu bus ne vieni.'

minkštą kūdikio odą.”.
Tas. daktaras taip pat perspė

ja, kad norint apsapugoti savo •

Dalia Šulienė, M.D.

ŠVEICARAI ĮEIS Į TARP
TAUTINĮ BANKĄ

BERNAS, Šveicarija. — Prieš: 
metus šveicaru balsuotojai at-

Šveicarai labai gerai žino, kad 
tuo tarpu doleris yra pats pa
grindinis tarptautinis piniginis 
vienetas. Šveicarai apskaičiavo, 
kad jie gali laimėti, jeigu savo 
franką suderins su doleriu, 
šveicarų frankas bus saugesnis, 
jeigu visą laiką žingsniuos su 
doleriu. Rusija, Kinija ir kitos 
valstybės tebegaudo dolerį. Do
leris daug pastovesnis už auksą, 
šveicarai turi aukso, bet ne do
lerių. Nori persitvarkyti.

.— Ketvirtadienį aukso unciją 
kainavo §356.

— 1976 
mieste žuvo 
kai smarkiai 
šiais metais 
naują statybą.

. 2 po keturis- medinis, Brighton Parke., 
$39,500. Savininkas duoda 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

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

garantuotai ta sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talma n Ars* 
Tat 927-3559

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

D Ė M E S 1 O 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebliio 

Liability apdraudimai pensinis- 
kams. Kreiptis:

A LA U RA ITT 1 r: 
4645 So. ASHLAND AVI. 

. TeL 523-8775 į \
—------ ------ ]— - ■

—--------- i
metais Tanghan 
240,000 kiniečiu, 
sudrebėjo žemė, i 
valdžia- pradėjo

— Filipinų policija suėmė 14 
unijų narių, pernai be pagrindo 
organizavusių streikus.

— New Yorke uždraudė var
toti vieno šūvio'revolverius. Jie- 

. pramuša . policininko krūtinės 
'šaTvusJ' -į

1
UNION PIER; MICH.

1 ' *

block from Lake Michigan.
90 min. from Chicago.
2-1 bedroom duplex, 

terms, $35,000 or offer. - 
LAKESHORE REALTY

Call (616) 469^2524

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

ASTROLOGIJA IR; KORTŲ 
SKAITYMASf— Astrological- 

Tarot Card Readings 
A$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. .523-3685 (Pr.)

BRONIO RAILOS i

NUSIBASTYMAI

4

HOMEOWNERS POLICY

•> 424-8654

■ i ■

F. Afent
wom W. Wh U

F į-m hrc ar4 Casae!?*

WISE
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus ■
F. NE D AS, 4059 Arches ArMWB, 

Chloro, HL 40C3X T»I. TA 7-59N

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

§eštad.:uuo 9 vai. f. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL ,776-5162 į 
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

M. ŠIMKUSA ,

Notary Public .į
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450-
. . ■ ’ ’Taip pat daromi vertimai, gimimų 

iškylėtimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.

Pardivimu ta Taisyme ' 
2646 7
T<L REpuMlc 7-1M1

18.00
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

R606 S. Kadzia Ava. 
Chicapo, 111. 60629
Tel.: 778-8000

II

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS draugija

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

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

Organize earpooU W 
MYt gwollna.
Don! bt i B®* Lws<

Gaujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

IM
yn seniausia, (ūdijusia ir turtingiausia' lietuviu tratemalini 

SanixxciX lietuviais ištikhml tarn&iiįaati jau per 92 metus.

-atlieka kultūrtnltu darbua, gelbsti tr Httraa. torte tno. 
aarbus dirba,

ifcaokėlo daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleris 
apdraudė savo nariairx

apdraudžia pigiausiomis kainom c nelaiko nrinn aj. 
tik savišalpos pagrmsu

Kiekvienai Lietuvis tr lietuviu drau<a> * -
Susivienijime apsidrausti iki $10.000 ’ .

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — EndoinueuZ 
Insurance, kun ypač naudinga jaunimui, tiekiančuia 
inkštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

ŠLA — rkDnzs ipdraudžia pigia terminuota apdnuda: ui 
11,000 apdraudot xumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopa vyra rlro^e lietuvių kolonijose. Krelpkitėr 
t savo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Junm 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiektai Į SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

*87 W« SStb SF.
TH. m saint

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. Gu-uen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą___________________________ _

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Ketais viršeliais____ ______ _
Minkštais viršeliais, tik_______ —.

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money order}, prie nurodytos kainos pri

dedant 11 peniuntixDo ifiaidoma.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
paruostą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*^ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

‘‘Liucija” 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.

82.00

IT» fc, HAL8TKD STL CHICAGO. IL IMSI
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84.00
83.00

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS*

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608




