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KADARAS ĮTIKINĖJA MITERANDĄ 
APIE REIKALĄ VESTI PREKYBA

Ceausescu bando, ištirti Rytų ir Vakarų 
Vckietios santykius

PARAIŽIUS, Pr. — Vengrijos kad Rytų Europos valstybė, ne
komunistų partijos generalinis 
sekretorius ir valstybės vadas, 
iki šio meto kojos neįkėlęs į lais-1 
vąjj pasa’ulį, atvyko dviem die
nom į Paryžių, kad. galėtų išsi
kalbėti su Prancūzijos prezi
dentu Francois Miterandu. Mi- 
.terandas tuojau prasitarė, kad 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos vadai nesutaria dėl už
sienio politikos.. Kadaras Mitė- 
rand ui jųojau. pastebėjo, kad 
Maskvoje, nėra jokios komunis
tų partijas vadų krizės. Parti
jos -vadai aptarė susidariusią- 
tarptautinę padėtį ippriėmė vie
ningi^ nutarimus užsienio pols- 
tikos tręikahi. Į klausimą, kas 
dabartiniu metu valdo Sovietų 
Sąjungą, Kadaras atsake, kad 
dabar kraštą valdo “kolektyvi
nė kolegiali vadovybė”. Ką tai 
reiškia. --

m~ka už prekes, tai jis patarė 
skolinti, pinigus ir sustiprinti pre 
kybą.
Ceaušescu atsivežė žmoną j Boną

t

BONA, Vo. — Rumunijos pre 
zidentas Nicolas Ceausescu į 
Bona atvykome vienas. Jis atsi
vežė ir savo žmoną Eleną, kuri 
taip pat yta Rumunijos pirmoji 
premjero pavaduotoja. Ji akty
viai dalyvauja politiniame gy
venime. Jeigu Ceausescu privers 
tas išvažiuoti iš sostinės, tai jo 
žmoną Elena jį pavaduoja.

Atrodo/, kad Seausescu norėjo 
išaiškinti, ar Vokietij.a turi ko
kių pretenzijų į Rytų Vokieti-j 
ją. Visiems aišku, kad valsty-' 
bes padalinimas į dvi dalis ne- : 
normalus. Kancleris Kchl turi 
turėti pretenzijų į Rytų Vokie-

- ' ' - --- -- -HelJ

Uniformuoti šauliai-ės, kurie <lalyvavo VI. Putvio š. kp. šventės - minėjimo pamaldose. 
1984.9.30 d. Viduryje: J. šiaučiulis, pirmoje eilėje, Rinktinės pirm.; kun. J. Staskus, 
kapelionas, ir St. Jokūbaitis, pirmininkas. Foto S. Dapkaus

GRIŽO VOKIETIJON, KUR “NUSIKAL 
TO”, BET BIJO 0SI TARDYMŲ

Vokietijos prokuroras žino, kur Arthur Rudolf gyvena,
pagrindobet neturi

EONĄ, Vokietija. — Mes ži- ? 
noine, kad kovo 27 dreną iš Ame ' 

Tikos grįžo 77 metų Vokietijos;
inžinierius Arthur Rudolph, ži
nome, kad jis dirbo Peenemuen-! ti Amerikos p

to prezidentu ir komunistų yrą 
partijos generalinis sekretorius, 
bet jis -pro ’ 
biuro

su zem' 
naišį^į

š. Ka- 
:albėti 
reigu- 
itSta-

<kray'nėpUja^:^fc<^^- ’-žjFt^

m o- -ginklu -kSMitr-oięi .'•Jis-r Ėrirti-mo*/
n a,- <kad tie ipalsitanmi - turėtų 

• būti- tęsiami/ ? r -; ’
• Be F pats svarbiausias Kadaro 

kepenės:* 'tikslas buvo įtikinti 
prez.- Mitėrandą' ir kitus politi
kus kad Prancūzija turi padi
dinti prekybą su Vengrija ir ki-

riausybė neturi jokių teritoria- 
linių pretenzijų j jokią kaimy

nėliui jų ir j Ry-

irmuoĮąK vice- 
;;dvi7^šenas 

iš- 
ęd:-yėliau

’ B^'d^ąlįyajh.^&^klausiBiaiš iš 
^vėliai 

^įžo^^i^H uniją / .' 
A-tSėdusescu ,'tūjej-Q\ -rlideliorinte 
t^šo-‘ištir Ii,.'.kas? pradėję'- pasita- 
'-rihriis' t-acp Vakaru ir-R via- Vo
kieti jokį kodėl Rytų?Vokįeti jos 
prezidentas neatvyko į Boną, 
kaip buvo pasižadėjęs, ir,, kas 
svarbiausia, ar planuoti pasita
rimai vis dėlto Įvyks?-. j

man ir jam viešai reikės aiškin
tis, jį nervuos ir pykins be pa
grindo. Inž. Rudolfas apsvars
tė visą reikalą ir nutarė atsisaky 

pilietybės. Jis ge- 
de prie toli erdvės satelitų, laet j gūžės mėnesį nuvyko į Stutgar- 

’ nesirengiame jo tardyti, nes ne-1 to Amerikos konsulatą, atidavė 
turime jokių duomenų, kad jis visus JAV dokumentus piliety- 
būtų nusikaltęs, vakar pareis-j boi gauti.
kė prokuroras Alfred Stivim, 
kuris tvark-o Nacional socialistų ! 
padarytų nusikaltimų registrą-j 
ją.

! Mes girdėjome, kad keli dide
li Amerikos dienraščiai, rasėj 
apie inž. Arthuro Rudolfo “pa- 

, dalytus” nusikaltimus, bet jo 
• vardas neįrašytas į nusikaltėlių 
' registraciją, todėl mes jo ir ne
tardysime. Mes tais laikraščiais' 
ir skelbiamais gandais nesiva- j 
devausime, bet mes kreipsimės 5 pasiekti
i I A \/ toietn Ovmri yv\/xv> 1 i • •

— Jam gerai gyventi Vokieti
joje. kur tariamai jis. “nusikal
to”, negu pyventi Amerikoj, kur 
77 metų žmogui reikia įrodyti, 
kad to nusikaltimo nepadarė.

Inžinierius, kuris Amerikoje 
vadovavo Saturno V raketai pa
gaminti, iškėlusiai 3 astronau
tus iki Mėnulio, du nuleido ant 
Mėnulio, g tre’iasis skriejo ap
imli Mėnulį ir nutaikė taip skri
sti, kad galėtų sučiupti pakilu
sius du atsronautus, o vėliau su 

i Žemę, nusileisti 
į JAV teisingumo departamen- • vandenin, juos ištraukti ir pa
tą ir prašysime, kad mus infor* j pasakoti, kaip ėjusi visa kelio- 
muolų apie, grįžusį inžinieriaus j nė, o dabar aiškintis,, kad jis 
tariamus nusikaltimus. ! žydus Šaudė, kad jis " žydu ne-

Jeigmjo nusikaltimas bus di 
Danijos atstovas Jungtinėse delis ,tąi mes jį apklausinėsime

Tautose pasiūlė asembleja: at-/bet jeigu JAV teisingumą, depar j merio i 
Už ittžįrianiento turimi nusikaltimai ne-j kieti-os 

f dirbęs

ATMETĖ IRANO PASIŪLYMĄ
IŠMESTI IZRAELĮ

NEW YORK, N. Y. — Jungti-

AUSTRALIJOS JONAS KOVALSKIS
SKELBIA ŽINIAS APIE LIETUVĄ

'Gintautas Kaminskas iš Aus-lsi piligrinio” rašo: “ši pasaulinė nių Tautų asamblėja vakar at- 
reiškia |>adėką už En<5S''r§®!yl5e atsM^Šta nuo 'asmens, metė Irano-pasiūlymą išmesti Iz-.

biuletenio anglu k. siuntinėjimą/apie kurį Stalinas juokaudamas raeli iš Jungtiniu Tautu.
Jis dažnai cituoja ištraukas JŠ, klausė, kiek jis turi divizijų... Šis { 
Eltos rsav*o< laiškuose redakto-j silpnybės pademonstravimas ne- 

» riamsri/^ąrlamento nariams, į£} liks nepastebėtas amapus sovie- 
supažkidma' su biuleteniu saVtC] tinęs galybės ribų, jį pastebės ir 
bendradarbius Australijos vy-1 (SSRS-os) viduje, nuo Lietu- 
riausybės ministerijoje. “Gal vie ; vos, per Ukrainą su jos uždraus- 
nas asmuo negal daug nuveikti ta Unitų Bažnyčia, Lenkijoje ir 

. kitose katalikų apgyventose 
be aš nenustosiu bandęs”, pabrė- tų valstybėse. Ideologiniu 

Savo anglišką: žvilgiu tai daug sako, bet ir 
šiuo lietuvišku 
kad vieną die- 
bus nepriklau-

prieš sovietinę disinformaciją

žia Kaminskas, 
laišką jis baigia 
sakiniu: “Tikiu, 
na Lietuva vėl 
soma!”

Jš Australijos į Kitos įstaigą 
į kreipėsi ir Jūras J. Kovalskis, 
■jau devinti metai Canberroje va?

— Žemė drebėjo nė tik Wo- ’ dovaujantis dvejomis kalbomis

ry

pa-
Sta-
pa-t

1 vojinga... Reikalui esant, 
1 lino įpėdiniai gali užsigeisti 
naudoti tikras divizijas prieš po 
piežiaus įsivaizduojamąsias”.

Sueddeutsche Zertung rupiu-’ 
čio 28 d. išspausdintame straips- j 

{nyje mėgina išaiškinti, kodėl • 
į Maskva ėmėsi šio žingsnio: "Len ; 
j ų popiežius Vilniuje būtų su-[

rrosti ir'no pasiūlymą.
metimą pasisakė 80 balsų, prieš 
balsavo 41 valstybės atstovai, o 
22 atstovai susilaikė. Izraelis 
pasakė, kad Jungtinėse Tautose 
jis turi didoką skaičių priešų, 

i . JŠį kartą Izraelis laimėjo, bet
Izraelis tegu nemano, kad jie 
čia •] 
n as

noriai laukiami, oareiškė vie- 
arabu atstovas.

žausi! IŠMESTI Iš

” 4. c, w - . . x . . . .v. I u yvuiCMua TXLLUUJC JJULU ^U- |
tomis rytu Europos valstybė- yoįrririgo, bet Idaho ir Utah vals- transliuojamam lietuviškam ra-Įk.. ncr£mumn ne fii. t ipj...vo ! 
mis. /Kai jam buvo priminta, tijose. ■ - ■ • ■ v dlJ° pusvalandžiui Jis dažnai; visame Pakaityje. Lenki-!
_______________________________________ .________________ naudojasi Eltos medžiaga ir pa- . . . , , \ ,. ,., . Į C >Je> ir net stačiatikiu]I geidauja, kad biuletenis jam bu-T- -• > , \If . v. jtevyneje, kur pradedama ruošiu siunčiamas oro pastų. 1

par-
PARLAMENTO

Bona, Vok.—Du “Žalieji” 
lamento atstovėj, kartu su ki
tais Vokietijos parlemento, at
stovais buvo paskirti i Europos 
parlamentą.

Jie nuvyko į Europos parla
mentą ir tuojau pradėjo kelti

! t:s krikščionybės įvedimo Rusi-į triukšmą. Jie viešai pareiškė. 
Vokiečių spauda apie neleidimą joje tūkstančio metų sukakčiai, j kad kancleris Helmuth Kohl 

‘yra papirktas”, juo negalima 
pasitikėti.

Europos parlameni c pirmi nin 
kas Richa?d Stachein tuojau įsa 
kė tvarkos palaikytojams išme- 

ntstevus.

Popiežiui lankytis Lietuvoje j Popiežiaus pasirodymas So- Į
Vokiečiu spaudos nuomonėj Y’"' Sąjungos teritorijoje ga-|

Maskva nedavė leidimo popie-i1?”
1 v- ■ t • r> r • ii• i„ Įsros politikos pagrindus — kieta ■ ziui Jonui Pauliui Iljain aplan-1 .. T,. ...
kyli Lietuvą, nes komuninio-iT]<1“* »r atvėrimą i

'me pasaulyje šiuo metu vyrau-j1”10 vlsko’ 'as svetimą . j sti “ža|iųfų’ partijos
'ja netikrumas ir apsisprendimo j Die Zeil rugpjūčio 31 d. laido* j JurSen Reenis ir Joseph Fisher 
stoka — popiežiaus vizitas .soyje ; je cituoja popiežiaus žodžius:

; tijos “katalikų centre” sudarytų j “Mes tikimės, kad dar atsiims
, perdidelių problemų komunisti-: proga7’. Savaitraštis klausia:
niam režimui. . ■ “Kokia pfoga? Kremlius nesu-

Į Dre Welt rugpiūčk) 27 d. veJ tik° Vatikano Sovietų vado- 
da majam ė pavadintame “Bijo-! . . .

__ '_____________________j sinnkti tarp užsirustiriustų ar 
~~______ 1 nuramintų lietuvių. Carams

niekad nereikėjo popiežiaus nu-
ir raminti rusų imperiją”. (ELTA)

KALENDORfiLIS

Spalio 20: šv. Artemas, Irena 
Gedainis, Saulė

Ursi

tui, kad si ie ms žmcr
aims, kaip jie apkaltino m±. Arthur Rudolfą 

i

šaudė.
Užvakarykščiame Naujienų nu- 

‘rio pirmame puslapyje Vo- 
inžinierius visą laiką 

kartu su inž. Rudolfu 
Peenemuende ir kartu atvykęs 
i Ameriką T čia per 30 metų 
kartu-su inž. Ruoifu ruošė Ame
rikos astronautus. Jis nepanoro 
askintis amerikiečiu teisme- 

į • Jam geriau pasilikti Vokietijoje, 
! kurie turi geriau žinoti; negu 
I amerikįečiai, kurie nežino, ku- 
į riuos jis mokė svarbesnius da- 
■ lyrinis. Atidžiai seksim tolimesnį 
j inž. Rudolfo likimą ii informuo- 

me skaitytojus.

bus didėliu tai mes jo nei neklau- 
sinėsimė; nes Vokietija paskelbė 
visiems / vokiečiams amnestiją; 
Jis būtų: trauk‘amas teisman, 
jei nacių vakiymo metu jis būtų j 
žudęs žmones. Bet jei būtų juos- 
žudęs, tei jis būtų įtraukta 
nu ri k a 1 teitų reg i s l raci j ą.

I Didieji Amerikos laiki 
besi v ad ovau da m i s< r v i et ų 
džios pareikštomis OSI inform a j 

į ei jomis riš inžinieriaus Arthur!
Rudolfo ,padarė nacių nusikal
tėlį. Jie įtikino teisingumo de- j 
parlamentą traukti inžinierių Į 
Rudolfą teisman, kuriame j’s 
bus kaldinamas nudkallimams, 
kurių jis nepadarė. OSI skyriaus 
pirmininkas Sheer pasigyrė, kad 
bus traukiamas teisman kiekvie-1 
nas žydų žudikas, nežiūrint i jo | 
užimamas pareigas. Yra ir dau-1 
giau nacių medžiotojų, kurio 
tikir kad inž. Budolfas pateko 
teisman. Bausme jam galinti! 
būti nedidelė, het jau vienas fak pakeitė savo C_ 
tas, kad jis bus patrauktas teis- Aquino komisijai.

ir niekad neįleisti įžeidžiančias 
kalbas ir parlamentaram nedera 
mą nepraustaburniškų žodžių 
vartojimą.

“Žaliųjų” partijos atstovai ne
| vybei siūloma alternatyva: pa- turėjo laiko nei sušilti Europos

parlamente. Pirmą dieną j 
buvo išmesti visiems laikams.

čia1 
va]

— Sekmadienio vakare 
Reaganas debatuos su 
Mondale-

prez.
Walter

— Palermo policija <--------
mafijos grupę, kuriai vadovavo 
Fili po Marcheze.

ap<trpo

— Penktadienį aukse uncija 
rinavo $320.00. 72/^

— Vienas svarbus filip nietis 
liudijimą, dėstęs

CASPER WEINBERGER 
’BUVO IZRAELYJE

JERUZALĖ, Izr. — Krašto ap

•— Simon Peres užtikrino se
kretorių Weinbcrga. kad Iz
raelio kariai laiku pasitrauks iš 
Libano.

d 21: šv. Hilarijonas, 
ė Rikantas, Gilanda
o 22: šv. Melanas, SaJomė, Į 
mantas, Minė

i
■ saugos sekretorius Casper Wein
j berger buvo atskridęs į Izraelį J trunka, kol jie tuos 
irr susitiko su premjeru Simon gauna.

Amerikoje, be f la bai ilgai už
lėk fu vu s 

Izraelis paprašė planų 
es . lėktuvams statytu Izraelis ma-
Sekretorius tarėsi su Izraelio no, kad jų specialistai galėtų 

I vyriausybės atstovais apie ga- tuos lėktuvus pastatyti. Atrodo,

DEN

•Stuttgart

FRANCE AUSTRIA

HUNG

ITALY

Frohkfurt
Numberg

f WEST / east 
GERMANY/ GERMANY

Dresden .

' POLAND “

Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:03. limybę gauti geresnius vartojau, 
mus ^>rausminiug lėktuvus. Iz-

kad dabartinė Amerikos karo Amerikos pilietis Arthur Rudolf Stuttgarte atidavė Ameriką 
vadovybė nebijo pasakyti planų konsului savo j>ilietybės dokumentus, kad nereiktų aiškintis dėl he.

Saulėtas, šiltesnis. raelis užsakė naujausių lėktuvų lėktuvams statyti. padarytų nusikaltimų^
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Spalio 20—22, 1984, Nr. 39 (300)

Redaguo.i& BRANAS sULAS

i! M Ata* rfmtM Wnjtehi* tr

* ’ ;'<• it;>n. _/..$• (tr; re 
kią sifiull iau vi^ką ištirti. Nu
tarta ateinantį sekmadienį Lie- 
tthrių Sodyboje toji apdrauda 
Mlfift! bus negrinėjama.

Pr. Fabius

JŪS KLAUSIATE.
MES ATSAKOME

JAV Sveikatos departamentų 
Sociali..ic Draudimo adinistra
ti ja pa. kelbė trumpus paaiški
nimus. Kaip visi žinome. Kon
gresas išleido įstatymą apie vy- 
rėsnlc amžiaus žmonių sveika
tos pagalbą ligoninėje ir pas 
gydytojus. Administracija išlei
do jau antrą paaiškinimų bre-

Medikai;nė apdrahda autoffis- 
tiškai ne^idaro. ši gydytbjo glo
ba arba patarnavimas gauna
mas tik, jei būsi apsidraudęs 
įai yra savanoriškai Įsirašęs į 
vadinamą ‘ Medical Insurance” 
planą. Įsirašydamas i šią ap- 
draudos programą tuo pačiu 
būsi pasižadej s mokėti mėne-f 
sinį miešti; kita tiek, tai yra 
kitus mokesčius kas mėnesį pri
mokės federalinė valdžia. Įmo
kė j imu natos gali būti keičia
mos. jei medikalinės ir kito
kios išlaidos, apmokamos pagal 
šią apdraudos programą padi
dėtų.

Medicalinė apdrauda apmo
kės priimtinas (reasonable) gy
dytojui apmokėtas sąskaitas už 
žemiau išvardytus patarnavi- 
vus tik po to, kai pats ligonis 
ous apmokėjęs metinį mokestį.-

Vadinasi, kad kiekvienais me 
tais pats ligonis turės iš savo ki
šenės būti apmokėję^gydyto- 
jui vienkartinę sumą ir tik kas 
tais meta-b bus gydytojams ap
mokėta viršaus, tai apmokės So
cial Security įstaiga.

Šį punktą Sočiai Security ad
ministracija šitaip aiškina iš
leistoje brošiūroje taip: “Yotir 
New Health Insurance”, kur į 
klausimą ‘"Does Medical Insu
rance Pay the Full Cost of these 
Services?” (Ar medikalinė ap
draudė apmoka visas gydytojo 
patarnavime išlaidas), atsako:

Ne. Jūs pats kiekvienais me-, 
tais pirma už tuos patarnavimus 
sumokate nustatytą mokesti-. 
Paskui jūsų med calinė apdrau
da moka 80% priimtinų sąskai
tų už papildomus patarnavi
mus.

Kas tos priirrltinos (reason- 
abli’ sąskaitos? (Brošiūrėlėje 
paniška kad apmokės išlaidas 
už apmokamus (covered) patar
navimus (services), suteiktus h-

Socialinio draudimo papildymų 
paaiškinimai

• Apmokės visas išlaidas 
60 dienų buvimo ligoninėje
skiriant sumą, kurią ligonis su
moka pats tik atvyKęs į ligoni- 
ibį) ir dar už 30 dienų, bet už 
tas 30 dienų po nustatytą su
mą ligonis turės primokėti as
meniškai pats.

Tai reiškia, kad susirgęs ir 
nugabentas į ligoninę 65 metų 
amžiaus žmogus tutės pradžiai 
iš šavo kišenės įmokėti nusta- 

| fytą sumą ir po to jau Social Se
curity mokes visas ligoninės są
skaitas per 2 mėnesius arba 60 
dienų.

Bet jei per tą laiką ligcnis nė 
bus pasveikęs ir turės dar kurį 
laiką pasilikti ligenmėje, tail 
Social Security apmokės dar už| 
Š0 dienų, tačiau nebe Visą li
goninės sąskaitą- pats ligoriis is 
savo kišenės turės už kiekvieei 
na dieną primokėti riūšfatytą 
širmą.

Vadinasi, reikalui esant pasi-, 
likti ligoninėje 3 mėnesius, ar
ba 90 dienų, ligonis iš savo kiše
nės turės įmokėti nustatytą su
mą už pirmąja dieną ir dalesnę 

= sumą už trečiojo mėnesio 3d 
dienų.

& Apmokės visas išlaidas iki 
20 dienų globojimo arba patyr4u- 

: si^Hzedaimrosė^(skilled) *••slau
gymo namuose arba pačios ligo- 
rinės pasveikimo (recovering)'' 
skyriuje; bet toms 20 dienų p»'a, 
ėjus, ligonis gaus primokėti nu 
statytą stirną už kiekvieną di> 
Lą iki papildomų 900 dienų.

Kitą sąskaitos dalį, kuri vir 
šys nustatytą sumą dienas, ap
mokės Social Security.

Tačiau slaugymo arba pasvei
kimo namuose, globa bus teikia
ma t’k teims, kurie bus ligoni- 
nėpe išgulėję nemažiau, kaip 3 
dienas*

Vadinasi išėjęs iš ligoninėm 
galės gauti pasilsėti ir sveikatą 
pataisyti slaugymo arba globos-, 
namuose (nursing hctne)100 diė 
nų, bet apdrauda pilriai somo< 
kės tik už 20 dienų; už likusias 
dienas (iki 80 dienų) kasdien 
nustatytą sumą turės primokėti 
path ligonis.

• Nemokamai galės gauti 
slaugės (nursės), gailestingosios 
sesers) ar kito nario ligoninei 

gentinėje rr po ligoninės (post- pareigūno apsilankymus fia- 
hospital care): muose .-ki 100 ka^tų per metus.

Vadinasi,nesveikiiojĮnt namuo
se. ar s ligoninės grįžus. Į fil
mus gydytojui prirašius, valdisL 
kat slauge, fizioterapistė ar pem.-. 
ligonį lankys paciento namuo
se. \ :
Gydytojų vizitai į. namas biis 
daromi tik tiėrris lig^fiiarnš, 
kurU huš aįrsidradŠg psgffi sa- 
savanotišką inedicr.lirės apdrau 
dos plahą‘(v6fe.ntary mėdfeai in
surance, plan).' ' - %»j -į' •;<, / 
:;>.3 91- 'Security ; sumokės
80 nuošimčių sąskaitų . lankant 
ligoninę .iš narnų-. (outpatient; 
diagnostikai,- tai yra. kad ..dakta
ras patikrintų'sveikatą ar . nu
statytų ligą-’ Šitio. atveju ligonis 
pats pirma turi. įmokėti nustaty
tą sumą ir tada gauna dagnos- :

1 tiuiusityrinėjimus. ;
Teigiama, kad medicaiinė ap

draudę mieliau mokės 80% lei
stinų išlaidų (reasonable cost), 
kaip 80% leistinų sąskaitų (rea-

■ šonable charges)
Būk gudrus, kad nori ir su- 

-prask. Atsiklausėme Soc. See 
i. vieno ofiso. Aiškintoja' tik tiek 

ga įėjo “paaiški rtti kad esą i k i 
; bitu mėtų liepos mėn. dar toli 
ir iki to faiko busią aiškiau....

> J klausimą. ;ir'liūstatVtą; .su- 
fną Hgdnis meti! bėgyje turi pir 
ma gydytojartns sumokėti j pats 
iš savo kišenės/-re škia, kad Ii; 
goriis turės. sbČaiHnio draudi- 
mo įstaigai pristatyti, iš gydyto
jo gautas sąskaitas, atsakyta- 

, ‘turbūt taip tikrai....” , >
Nemokamai gaunama;.
• Gydytojo ir chirurgo patar

navimas (service);

• Sveikatos (gydytojo) pa
tarnavimas ligonio ndnztosė,net 
jei visai ligoninėj nebūsi buvęš,

, eki 100 vizitų per metus.
• Visa eilė kitbknį iftedicinos 

ir sveikatos patartiaVnh% tokių, 
kaip diagnostika (sveikatos lyri
niai). chirurginiai tvarstymai, 
bei medknhlrttį įrankiu isnuO- 
maViinri.

Džtignmaš Š5 m. ar daugiau 
žmonių neturi rėikalo patys ei
ti į Soc. See/ofisą kvalifikuotis 
sveikatos > globai , pagaly ligoninės 
ir medicalįnės-apdraudos prog
ramas- Reškia nereikia asme
niškai eiti i Soc. See, ofisą. jei:

© Jei gauni So,. Sec. arba ge
ležinkeliečių pensija

į Jei gauni viešosios šalpos iš 
mokėjmus; . 5*. ■ ■. ; ’ i

- Jei esi dirbęs ir mokėjęs Soc. 
t See. mokesčius? Ofise gausį pa-' 
tarimą ir pagalbą dėl įsirašymo 
į ligoninės ir medicalines. ap
draudos programas. ‘ , %

Kas dabar turite tokia ar ki-

tokią ligoninės ar gydytojo ap- 
drandą( šafcysrn, Blue Cross ir 
Blue Shield), nepanaikinkite, 
nėatiisakykifė tos ėpdraudos.

Ape vaistus nė židziu niekur 
neprisiminta, aišku, kad apdrau 
da nemokės-

Tai visa, kas brošiūrėlėje pa
sakyta svarbiausia.

Toliau tame leidinyje aiški
nama apie benefitus našlėm, 
studentams, žmonėms, kap 72 
metu amž., divorsuotums mote
rims, nedarbingiems, vėl ištekė

jusioms našlėms,farmeriams,net1 
.gydytojams ir kunigams, betl 
taip pat pasakyta, jog dėl toli
mesnių informacijų apienaujuo 
sius sveikatos apdraūdos planus 

r — skambinkite,

KL. Malonėkite paaiškinti at 
tikrai taip jau yia, kaip skelbė 
Chicagos Tribune š. m. rugsėjo 
30 d. nr„ kad pirmą kartą senjo
rams akių globą (eyecare) ir 
operacijas nemokamai teiki- 
sianti naujai įsteigta Medicare— 
hpfikų Opti-Gold organizacija?

. Susidomėki Anastazija 
•

ATS. Tiesa, tok:a organizaci
ja CHičagoje įsteigta. Ji vadina
si OptGbld 65, ir vyresnio am
žiaus asmenims, kurie turį Me
dicare A ir B apdra”.dą ir ne 
HUD nariai tokią akių globą 
gasią ir jiems akių operaejas ža- 
cfn padaryti Ltaiga fkelbia, kad 
tikrins ak’ų muskulų balandą, 
atlks akių, kraujo spaudimo giu 
kofnšj t nauju akių •' stiklų 
testus, matuojami ir inspektuo
jamos vad. kornea, 'šorės akys 
patikrinamos kataraktų! nusta- 
tatyt.

Papildomas informacijas tei
kiamos telefonu 629-246'6.

Tos ištąigOs .(Loop) adresas: 
3 First Natibn'al Plaza, Clark — 
Madison kampas, tel. 346-6478-

Prieš porą savaičių dr. Jono 
Adomavičiaus vedamoje Lietu
vių šodybės sueigoje šuo klau
simu panėšimą padarė teis. P- 
šulas. Sueigos dalyviai prašė, 
kad d r. J. Adomavičius apie 

■ “ApticGold” 'fctargą konkretes
nių žinių ..-Patiektu Lietuviu So- 
dybos-artimkrusieje sueigoje.

Pr. Tercija 
*

KL. Prieš triš mėnesius kris-

ruįršjfA t?‘d. naMrtfftd tris nail -
- v ins"' V".«'a Dabllthūenę, 

Stasį Dargį ir z'Jdcuą Kolovs- 
kį. Be to valdyta paskyrė au
kas: ‘ Gintarui’’ $325, Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungai $900 

— parengimų išlaidoms padeng
ti. Taip pat valdyba patvirtino 
Lietuvių Namii višucmeninės 
veiklos planą 1984 m. ir apsvar
stė statybos komteto planus.

—Sudegus Vasario 16 gimna
zijos bibliotekai V. Vokietijoj, 
iš Lietuvių Namų bibliotekos 
bus atrinkta knygų siunta. Ttrū 
ksta istorijos vadovėlių, kurių 
laukia iš rėmėjų. ~

— Lietuvių Namų visuome
ninės veiklas komiteto iniciaty
va Mindaugo menėje rugsėjo 30 
d. koncertavo Vladas Bakas,jam 
akom ponavo Jonas Govedas. 
Koncertan susirinko apie 300 
klausytojų.

—Vyrai, dirbę 1948-49 metais 
Kanados aukso kasyklose “Cen
tral Patricia” ir “Pickle Crow” 
kviečiami dalyvauti susirinkime 
š. m. lapkričio 5—9 d.d. Flori
doje. Bus parūpinta nemokama 
nakvynė motely ant jūros kran
to. Rašyti: ’ Ajndri(usi Mačiulis, 
Plaza Beach Motel, St. Peters
burg Beach, Fiordą 33700 USA. 
Tel. (813) 367-2891;

— Tarptautinis komitetas ko
vojantis už žmogaus teises bei 
religijos laisvę Sov'. Sąjungoj, 
š. m. lapkrčio 23 d:, 8 v. v., ren- 
ga plataus masto vakaronę-kon- 
certą, kurio programą atliks ge
riausios tautinių grupių 
pajėgos.

meno
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$

t-

Kasos valandos

JXALIA&-U

Antr. fL(W-f2:00 
Ketv. 3:00- 6:00 
šeAl. 9:00-12:00

V

K- 
?>': 

u 
Į 

k 

I’
2

Marrp'tle lUrtke 
2613 West 7 f si St.
Chicago, IL 
312-737 2110

Toronto Lietuvių Namu trurtr- 
pos žinios

— Letuviu Namų valdyba

kad aš 
išlaidų- 
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LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
CHICAGO — NEW YORK gf. PETE&SBIT

Aktyvai 30.000.000 dolerių > j

Savaitė' dieninis:
IO:(MMi:O# 

Ketvirtadieniais: 
;ki 7:(MF 

šeštadieniai*:

Cicero
II*? M. ,16th Avė. 
Cicewr. IL 60050

Skolina lik savo
MHffflčiars T gcrfeliAni<T .iįfygtntuS

TAUPYMO CERTIFIKAf  AI

tewltw te.OL (medf^sUErteflitg:

J4&U1TA -

-■r ■■
is 12->5%1.

Vyresnio amžiaus asmenims žinotina
Praeitą sekmadienį Chicago gydytoje pilrfaš ligų sąrašas, k. 

Tribūne per visą puskapį peš- i a.: akies muskede fcaiansasjerau 
jo spaudimas, glukcmos testas,

"W SWHJN6 a
'W.

VMOS SAXMftOS tfcz $100,000 apdrAuotos
iOS (NCUA) \GE

- tto,000 ir daugiau — pagal .npįtarimą. •

SUMA TERMWaS KUOSAS
- J

; 3 merijų
6 mėnesių
1 metų
2 metų '
3 metų

11.50% -
11.60% ’ ;
(i .70%

r“ o.5 menčiu
6 mėnesių
1 mėftj

»' 2 metų
3 inetą

r '
v

• r rt . M
.

‘ 
1

Tor k te i.: 
1/12 
jt. PelersbiH 
813-.W6W4

rašyktiė arba; darnas šiislaužlau ranką. Blue 
asmenškai aplankykite savo ar*- Crošs-Bl&e Shield apdrauda da- 
timiausią Soc.Sec. ĮstaigąJcurios baT mūn moka mizemą pašalpą 
adresą galite rasti telefonų kny nežiūrint i tai, 
goję, skyriuje “Social Security!turėjau didesrtių med.
administration’’ , arba pasiklau j V enas apskaičiuotojas (adjus- 
skite savo vietovės pašto įs-ta; - į ter) pasiūlė man kteiptis į Me- 
goje.

kelbė pranešimą,kad pirmą kar
tą jūsų akių apsaugai (care) ir naujų žkinių testas, kamėjos li- 
akių operacijas, reikilin-gaš pa
baigai gyvenimo 
mokamai. Ji vadinasi Medicare
optics — Optigofct, eiliodama 65 
m. amžiaus ar vyresniems as
menims. kurie turi Medicare A 
ir B a’i>draltdajf žr iie HMO na
riams. •. ; .

OptiGold 65 m. padengia akių 
patiki inimą (eksaminaeiją), akių 
operaciją, po vizitų ir žphcrtha- 
logisto honorariU koris.yra ne 
priklausomas gydytojas. '

Ligoninė nemokama, jūs už j 346-8476. 
tai nieko nemokate gulint’iigc! 
nineje ir ir k.iip ateinantis ligo-, 
nis out-patient) už akių -globą 
(care), už ak ų ligą, sužeidimą 
ar operaciją. -I

Kai įsijungiate į OptiGold 65. 
apmokėjimas yra padengtas tuo
jau pat nežinriiit į tirt, Kad sir- 
gote akių liga, (jliltnent), Įskai
tant kataraktų# ’*

Į gydymą i<k4£tanxa, Vėdina
ma Laser ir įdt/Jftms
(imphntj. Taip.0t bi* JtBrte 
akhrisi. rtfHliiįgL 'i -

Toliau teki lki<

ga matuojama ir inspektuoja
ma, išlaukinė (exsterrial) akių 

i inspekcija dėl ligos ir katarak
tų ir kt.

I ” ' i - . L
Daugiau infoiTnacijų- galite 

i galite, gautį paskambinus tele
fonu 5:228-2460 Įstaiga veikia 
nuo pirm, iki sėst 9 v. r. —6 v. 

f v. Sekfhadiėnį nuo 12 v. r. iki 5 
vai. p. p.

Chicagos Vid jrmieščio adre
sas: 3 First National Plaza, 
Clark & Madišon; tefef. (312)

dicarė apdraudą, bet aš esu 75 
m. amžiaus, ir neturiu teisės. 
Aš jau 40 m. moku Blue'Cross- 
Blue Shield apdrauda, per visą 
tą laiką ligoninėje gulėjau tik 5 
dienas. Kodėl ta apdrauda ne- 
gal man daugiau pašalpos mo
kėti? J. Humerls

ATS. BItie Cross-Blue Shild 
peržiūrėjo jūsų bylą ir pažadė
jo pašalpą padidinti, suėjus šUj 
tamsta į tampresnį ryšį.

P. S- Šį tarpininkavimą atli
ko Sun-Tm.es Action Time re- 
oorteris.

..ELGETOS PAVADUOTOJAS
"Praeivis duoda aklam elgetai 

dešimtuką, bet dešimtukas iš
slysta iš pirštų ir nurieda i gat
vę. Elgetą pašoksią nuo kaladė
lės,- pasiveja dešimtuką ir vik
riai ji sučiumpa.

— Aš maniau, kad' aklas ne
mato, — pastebėjo praeivis.

— A.tsprašau, ponas,—pasitei
sino aklas. Aš čia tik vienai 
valandai, savo aklo draugo pa
vaduoti.. '

— Tai tas tava draugas?
— susidomėjo praeivis.

— Jis labai norėjo vieną fil
mą pamatyti, tad atėjęs jį palei
dau i kitą.

Registracijos mokestis yra nu 
statytas — $10.00.

Tuo reikalu reikia užpildyti 
speciaię formą ir s(I nustatytu 
mokesčiu pasiųsti adresu: Me 
dicare Optics — OptiGold 65, 
c o Weister Eyecare,3 Frist Ne- 
tionai Ffejfa, Chicago, L. 60603.

Apie čia išvardintą akių ope- 
/acinš platų pranešimą padarė 
Lietuvių Sodybėle praeitą sėk- 
madienį tėte. Pranas šulas, kai- 
betterruw bendrai apie Medica
re apdtaudą.

tžrj. Adomavičius, reziumuc 
damns' šį pranėttmą. tarė, kad

F ' 1

Mes tokie maži, kaip, žemės Vabalėliai ;
Vos pajėgiam suHnkįJtelis pavargusius žingsnius. 
Nematyti niurna turistes dangads Ir vėtfch — 
Mes tegalim belsti* f tvėtimuš namus.

E+tuhrr (fMitą dulkėta kfeli^
muftfg doę —X 

zmenii likimas lemia, 
ir jūsų Urme pasiklys...

Roma

Ak, nežinot 
Viena kart;

Jaloveekaitė

77/^

B



MŪSŲ IŠEIVIJA IR LIETUVOS K 
; LAISVINIMO PASTANGOS 
4 •• o

■. Pokalbis su M, Pranevičiumi
Džiugu, ‘ kad mūsų išeivijesyzu 40 metų ir jis žingsniuos ir 

g *upė<, nbrs turinčios skirl in- toliau. ' ’
gįš^asąniėžiūfras, jungiasi į-beri 
drą Lietuvos h'svimmo darbą, 
kuriam jau penktas dešimtme
tis VįSduvanji' Amerikos Lietuvių 
Tąryba; Viena j įą ? jiipnčių gru 
pjų yra Amerikos'Lietuvių 3<:- 
ciąldeniokutų Sąjunga. Jos at 
ste\-as Ąmer. Lietuviu Tan^°4i 
je yra nupšHdus patriotas, Veiri 
klus visuomenininkas Mykolą^ 
Pranevičius.1 Buvo malonu pa
tirti jo nuomonę mums visiems 
rūpiina's reikalais, todėl ryšium 
SU dešimtuoju Amerikos Lietu
vių Kongresu jam buvo pateik
ta įdausiinų, j kuriuos jo duo
tuosius atsakymus ėią ir patei
kiama: * ' • i <

, —- Kaip Jūs įsitraukėte į Ame
rikos Lietusiu Tarybos veiklą ir 
klek šis sąjūdis. Jūsų siekimams 
atitinka?

—-■ Išjungiau į ALT Čikagos 
sk. veiklą 1958 ną. ALTe atsto
vauju. Amerikos ■ Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungą.

- 1981 metais- buvau išrinktas 
Amerikos Lietuvių Tarybos vai
ri yi>G$ iždininku' ir šias pareigas 
emu iki- ši&m laikui'.

iAmęrikos Lietuvių Tapybos 
statute pasakyta: (11-1) “Ame- 
rikbse Lietūvių: Taryba susidaro 
iŠ; atstovų' tų:5Amerikos lietuvių, 
organizacijų, kurios pirmoje ei 
lėj'e-.ytą' lojalios Jungtinėms 
-Amerikos • Titely bėrus, -stovi už 
nepriklausomos, demokratinės- 
Lietu vošRespublikos atstatymą, 
pvip^ žįsta j, demokrati nius p r i n- 
ėipus ir juos vykdo gj'venime”. 

—7-< • ■ -f,’ • ••< :•
įšie .prinęipąi ir. Įprasmina ui. 

L. .Socdm; . Sąjungą dalyvauti 
ALTE, neijie atitinka A. L. S. 
D. Sąjungos siekiams. _•

— Amerikos Lietuvių Taryboj 
y elkią. socialdemokratai, ka tali; 
įtai,; tautinuikai,: sandariečiai ir 
daugelis kitokių grupių. Kaip

4^- įr- . T , , - \

^7—^^merik^;Lietųvjų Tarybą 
-seriari^iosJgrupės^ ^frmoįi^-ei- 
Įėniir^prinasį : AĖTV ot-gĮnteaci

šaulių rink f vaidu. 1. Muliolis, Hamiltono — 
■iulK dulališ- JP. Kam pai, SI. Calhainnės * - A.

\ eiklūs pra i še tikas, Sudburio J. Karas, 
Luto Pūtvio Toronto ‘‘Baltijos” — J. Zavys 
ima Tore n- ir Montrcalio A. Mvlė. A.’VI

luoje. Išvardino | Mylė L. K. Mindaugo šaulių kuo 
I. Pūtvio šaulių Į pos vardu sseikbkmą įrėmintų 

įkas per tą 30- j perskaitė ir įteikė VI. Pūtvio š-u
kad per tą lai- Į lių kuopai. Raštu sveikino: 

in u otitis su pei - • 
IXti metai yra Į 

' s pirmininku. Į 
kad l!Mi8 metais j 
ii ncinis Turon- ■ 
o sauiiu kuone* V a.

yko pirmasis Kanadixs 
kuriame ir I

rareišr

:.uo ■ V
u

šventėje dalyvavusių šaulių dalinių vėliavos su gg-yda.
kubaitis ir P. Jonikas. Toronto Lietuvių Na irtai lfel.9.29 d.

x Foto nuotrauka S. Dapk

— Ką Jūsų nuomone, reikė
tų daryti, kad visų Lietuvos lais
vinimo veiksnių bendras 
būtu dar sklandesnis ir 
nis?

Siekiami visų Lietuvos 
nimo veiksnių bendro darbo, m.a 
no nuomone, pirmon eilėn ebi 
fecndiuomenės turėtų tarpusa
vyje susikalbėti ir išlyginti ne- 
fikfeadiunus. ’ -I

Amerikos Lietuvių Taryba ir 
VLIKas tarpusavyje sugyvena 
ir bendradarbiauja.

Pasaulio Lietuvių Bendruo-' 
menės atstovas po gana ilgos 
pertraukos vėl dalyvauja .VLIKo I 
Tarybos podžiuose. Sveikintinas ! 
reiškinys.

I

Kokio nors recepto bendra t Labai sėkmingai praėjo Vlado Pūtvio šauliu kuopos- 30 metu 
darbiavūnui neturiu. Man ro. . Sllkakties paminėjim-as
ries, kad senieji veikėjai ks p Si- , 
mutis, Grigaitis, Kairys, Krupa-' TORONTWS, Ontario, Kanada, 
vičįus dabar esamoms organi- Minėjimas Įvyko š. m. rugsėjo 
zącijoms gana aiškiai apibrėžė 29-30 dienomis, Toronto Lietu- 
veiklos kryptis, jos turi būti su- vių namuose ir Lietuvos Kan- liui, K. G 
derintos, ir koordinuojamos. ! kinių šventovėje.

Nesilaikant šių principų gau- ! Rugsėjo 29 d. 7 v. v., š. P. 
naši įvairūs tarporganizaciniai Jonikui vadovaujant, buvo Įneš- 

: nesklandumą i,- kurie labai ken- tos šaulių kuopų vėliavos iš Ka- 
kią laisvinimo darbui.

Turėtų būti dažnesni veiksnių 
! pasitarimai, o svarbiausia geri 
norai, kurie galėtų duoti apčiuo
piamų rezultatų — įjungiant 

'kuo slaugiausia . pozityvių jėgų 
į Lietuvos laisvinimo darbą ir. Man labai džiugu ir miela
darniau jį koordinuojant. į dėti šią šventę, kurią švenčia ne j

■ ^ci i- or-«« i - -i - ! tik Vlado JRūtvio šauliu kuopa,- "'■^- iSpaho 27-28 d. yra saukia- „ , į_.f . , ., ,. z . i Toronte, įbet ir visa Lietuvosmas. Čikagoje Amerikos Lietuviu , .. „ L s . .„ L .. . t, . .„ v šauliu basiatga- laisvajame pa-hongresas. Ko is jo tikimasi? Į , : 7 y. . J- - : J J šaulyje, yl* Purino saulių kuo-
. jKai-p praėjusieji, taip ir šis-pa, kaip pati pirmoji įsteigta iš- n ’ . j '.. ■ • . « u • !

darbas
nases-

laisvi-

ro-

(Bus daugiau)

TELEFONO NUMERIS

KANADOS

' nados ir JAV. Po Kanados him
no Vlado Pūtvio šaulių kuopos 
pirmininkas garbės šaulys St. 
Jokūbaitis tarė:

“Sveikinu Jus visus taip gau
siai susirinkusius iš toli ir arti.

kotrgrešss turėtų nusmaigstyti 
gaires7 ateičiai. sSuvą^iąvę iš vi; 
sos Amerikos lietuviškų organi
zacijų atstovai, savo patarimais, 
rezoliucijomis prisidės prie AL- 
To veiklas pagyvinimo ir dar
bo sustiprinimo;

Šias mano pastabas noriu baig

1

C

pra-

bleniu iškėlimas — riėužglostv- 
mas ir pasiryžimas tęsti Lietu
vos laisvinimo darbus ir kovas. 
Skaudžioji Lietuvos - okupacijos 
realybė tiįri būti pabrėžtinai pri 
minta, nes kai kam, kai kur ji

tii ištrauka iš mūsų Gen. Konsu-i.js’u <^aro^ nebereali, nebeskau- 
lės Juzės Daužvardienės sveiki- Į Informacija

■įĮfeiim; kalbos atidarant 8-tąjį 
-Amerikos . Lietuvių Kongresą;

' p • - - . < I

yra. rinitas peržveL
• gį^s tautiškai, pelitiniai svarbių 

žingsii i uoja darl>ą, okupuotos Lietuvos pro-

Garsųjį fiziką Alberta Einš- 
tiną kartą viena pažįstama pa- 

’prašė naskambnti telefonu.
— T k prašau užsirašyti ma

no Telefono numerį, nes j s sun
kus atsiminti, — pasiūlė ta pa
žįstama.h j Rinktinė 

aus” Rinktinė.' 
nes pinninin-' 

s Vlado Pūtvio 
valdybos pirmi-' 
oaitis ir Rinkti-į 

valdyba buvo sudaryta iš( 
Vlado Pūtvio šaulių kuopos na-j

1 riŲ- j
Į Prelegentas padaręs Vladui 
Pūtvio šaulių kuopos 30 metų 

j veisles apžvalgą tarė: saulių 
! įdealogija, kiekviena šaulį šaulę!
įpareigoja tautos garbei atiduo- į 
ti vi ką ką gali, šaulys privalo I 
(Luti nieko nereikalaudama sau. 
Būti tikraisiais mūsų tautos am- 

, basadoriais laisvajame pasauly
je, ypač Kanadoje. Visomis j ė-i 
gemis dirbti ir aukotis visu mū-!

• su pavergtos tėvynės Lietuvos i 
laisvei, siekiant jai laiisvės die
nų. įivalba sutrumpinta. J. š.).

’ Po pagrindinės S. J. šiaučiu-
1 lio kalbos sekė sveikinimai. Žo- 

vo tėvvne mvlėjo. 1911 1 
trp didžiųjų grobuonių 
s karui, laisvės kibirkš 
bus, tūkstančiai šaunų •* 
pasitikti, šimtai jų sa- • 
u nulaistė savo gi m ru-

:ad šalia k’irėjų- 
į .ant Lietuvos 
savo kraujo su
sidėjo ir šaiilės-

— Na, gerai, — tarė moksli- 
ifnkas. — Tai koks gi atrastos 
telefone numeri ?

— 24361.
— Tai kas čia sunkaus- Du 

tuzinai ir devyniolika kvadrate. 
Prsiminriu ir neužsiiašęs.

'.auiiai. I
To meto visose tose tautai sun 

kic >e valandose šauliai budėj a ( 
ir stovėjo laisvės sargyboje, ša
lia ksr-ucmenės, visuose laisvės 
kovų baruose buvo pagrindiniai 
talkininkai. j

11)10 metais komunistinei ibi
ai okupavus Lietuva pirmuo.

vijoje. Toronte, įniciatyva šsv-! 
rs Eugenijos Klirpšienės, talki- 

šauliams: S. Bane-, 
gaičiui, J. Jankaičiui 

ir J. Karkai, šiandien mini savo j 
30-metį ir kariu 65 metų sukak-! 
tį nuo Šaulių Sąjungos įsikūri j 
mo laisvoje tėvynėje Lietuvoje | 
— 1919 metais, šia- proga su 
pagarba prisimename šios kuo
pos šefą ir Lietuves Šaulių Są
jungos įkūrėją a. a. Vladą Pūt- 
vi-

Šaulys yra savo tautos sargas. 
Mes šauliai, budime lietuvių tau 
tos interesų sargyboje, gali" 
rifais būdais, šiekdamijpaverg
tai Lietuvai laisvės, ir ? lietuvv- 
bes išlaikymo čią iišėjvį’oje.

Šią iškilią valandą jungiamės 
kartu su mūsų broliais; ir sesė
mis pavergtoje Lietuvoje. 

■; Jetuva.yra tėvynė mūsų; o 
visi’ jos vaikai”.

Invokaciją skaitė kun.
genijus Jurgutis, OFif. Pagrin
dinę kalbą pasakė sąulių “Vil
niaus” Rinktinės Kanadoje pir
mininkas J. šiaučiui^, Į iš Mcn- 

trealio. Prelegentas^ savo kai
__ ______ ___ ______ĮLį_____bot nenorėjo padėti. . j| 

Jie liko sunaikinti, bet nenu- į • ‘ _ . . . •!»

buvo is 
biro pi 
k rd jie 
melais

i prasi dė; 
j lėlėj s r 
| išėj° L 

vo k ra

mcis'

Eu-

a ir jos nariai. Dau 
uriomis priemonėm 
cnt i i tolimuosius S 
s — mirčiai, už ta

i žemelę.

■tižiu sveikino Lietuvos Genera
ls konsulas Kanadai dr. J. 
midzmss, estų karo veteranu 
rdu p. Tanire, latvių p. Kal
is, Klevelando šaulių kuopos

-

1911 metais antrą kartą ar
tėjant randenajam Lietuvos oku 
pantui, daugelis -brolių ir sesių 
šaulių įsijungė į Lietuves lais
vės kovotojų eiles, ir garbingai 
tą kovą tęsė daugiau kai]) W
metu, su viltimi, kad laisvasis I 

* »fipasaulis supras jų heropiskus S 
žygius, didįjį laisvės troškimą. 5 
Deja, laisvasis pasaulis žinojo, :Ž

j-

Ne kativk vilkiukus, pakol 
r.eišpertti (t. y. pirm laiko ne- 
sidžiai’g).

THE NATIONAL GUARD

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 

; organizacija, lietuviams .ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
-LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja cpdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

- aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
£LA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.

Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai uaselbes i SLA įsirašytu

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

galėti, jų žygiai, jų kančios irį| 
oasišventimas laisvei,-jų kapai, į| 
pralietas kraujas liko neužgesk i5 
namais laisvės žibintais, iš ku-!| 
rių praėjusios, esančios ir bu- g 
vusies kartos sėmė ir semsis tau- .8 

lės stiprybės, di- f 
kovai. ' !]
ir yra mūsų tau- ' | 
minėjimų daly

r rengėjai.

rėifedaasį į
c.

f.' f/

<į ttrabATOMAį. ■ Detov^ fitentttro*, meno ir možA

Breste* bei jų £

M oftoKskk.

> VIEN 180

1311 K1

IfyTttifano brooi 
ratttrfnt stadija

2759 W. 71st St, Chicago, HL
• BtiPESTINGAr IŠPILDO IE RECEPTAI ® FANNIE MAY SAL

DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS
t r ižiajai laisvės

Šauliai buvo 
tinių švenčių 
viai, rėmėiai i

4

5 - .

s .

110.00

$4.00

$2.00 T
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a
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$6.00
$6.00

$5.00

$5.00
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J LAUKUOSE, poetės, nlytojcs !r In 
Vaičitaiente atitfmlnimai apie datai

LS> Antano RūKc ftprUh 
rv^nlznas* Tai ne mub& 

tikėli to laikotanlo bultiea Ute

Atdara šiokiadieniais nuo
■ 9 ?aL ryto iki 10 vaL vakaro.

For constipation relief tomGi> 9v- j 
7. reach for EX- LAX tonight €

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax js 
“The Overnight Wonder?'

i

h h.jj* A

Read label and follow 
directions. UODAS MIKŠYS, 

60 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
H tomas ........ — .... ....—................. ..... ......

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl

Oeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL .......... ..... —.

Faninoe Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL 

>rof. P. Pakartiio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-

S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

x Halsted SL, Chicago. 111. 
pridSrte vien< defer] pereftmtimo filaldo

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kaa Bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Beturiu® 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prot K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksKuf vertimu* 

ir patarė mums toliau studijuoti. .
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Charles Bukaveckas atsiuntė Naujienoms 
tūkstanti doleriu

<_ .-C.

Floridoje gyvenantis Charles Bukaveckas, ilgame 
tis Naujienų skaitytojas šių metų rugpjūčio 11 diena 
atriimtė Naujienoms vieną tūkstanti dolerių. Jis žino 
kad Naujienoms, sunku verstis, kad viskas pabrango, ir 
supranta, kad jeigu .jis ųepadės,'tai . Naujienos nepajėgs 
išsiversti. . . j-,' , ' .... .

Bukaveckas nelaukė tuo reikalu atskiro laiško. 
Jis paskaitė dienraštyje Įžangini, kuriame redakcija 
priminė sunkėjančią ekonominę padėti ir atsiuntė tūks
tantinę. Tai ne pirmoji Bukavecko auka. Jis žino, kad 
dienraštis prie dabartinių sąlygų nepajėgs išsiversti, tai 
ilgai ir nelaukia. Jis žino, kad greita pagalba yra dvi
guba pagalba.

Bukaveckas parašė Naujienoms trumpą laiškuti 
Štai kaip jis skamba:

“Aukoju $1.000.00 Naujienoms.
— Aš, vilkaviškietis, linkiu sėkmės ir vaisingo darbo.

Charles Bukaveckas 
Miami, Fla.”

Vilkaviškiečio Bukavecko atsiųstoji auka buvo su
naudota pakeltomis pašto išlaidoms sumokėti. Paštas 
pakėlė mokesti trigubai. Būtų dar pusė bėdos, jeigu jie 
už paimtus pinigus atliktų pasižadėtus patarnavimus. 
Juo daugiau paštui esame priversti mokėti tuo darosi blo
gesni jo patarnavimai. Vadovybė neprižiūri, kad patar
nautojai atliktų savo pareigas. Prieš 30 metų paštinin
ko žodžiu galėjai pasitikėti, o šiandien paštininkai ne
žino. kaip pašto reikalai eina.

Naujienos jau 70-tus metus naudojasi pašto patar
navimais. Visuomet sumokėdavo reikalingas sumas už 
pašto patarnavimus. Bet dabartinė pašto vadovybė Įve-

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)
APIE SAVĄJĄ TAI TĄ

S. Daukantas, pasirėmęs bešališkais istori- j 
niais šaltiniais ir kitais duomenimis su jam pri- ■ 
einama mokslinės literatūros žiniomis, priėjęs is- Į 
vados, jog lietuvių tauta yra sena su jos sena ir j 
mokslui labai vertinga kalba ir kad ji dar buvo 
vadinama skitais, sarmatais, getais ir kitais var- j 
dais. Jis samprotavo, kad senovėj lietuviai buvo , 
apgyvendinę didžiulius plotus ir lietuviams pri
klausė letgaliai, prūsai, jotvingiai, žemgaliai su 
kuršiais ir t. L Prof. V. Merkys (S. Daukantas. I 
197 p. paryškimo: “Lietuvių tauta, anot Daukan- Į 
to, tikra užgrūdintų sveikos dvasios ir kūno gam
tos vaikų tauta, rodė nepaprasto narsumo, d ra 
sos ir pasiaukojimo pavyzdžius. Šioms savybėms 
pavaizduoti, Daukantas turėjo pakankamai duo
menų”. ,

PASKATA VEIKLAI

S. Daukantas buvo taurus lietuvis patriotas. 
Jis nuoširdžiai mylėjo tėvynę Lietuvą bet lietuvių 
tautą ir pačius lietuvius, tai atvaizduodamas savo 
veikahJOHe. Savo istoriniame veikale “Pasakoji
mas apie veikalus lietuvių senovėj” (pratartyje)

(Tęsinys)

Prd. Vincas Baltuška. k n 
S’monas Morkūnas ir kun. Ic? 
nas Mikalanskas, kartu sudėjus, 
daugiau prisidėjo prie Kcvo 
ketvirtosios išleia mo, negu vi
si kiti talkininkai kartu sude-

i iuts. Jie po visą puslapi ir 
mažesnes, fotografių as, negu 
Gliaudą ar šventas Kazimieras, 

rrrloirv kad j:e primigta u 
A uiiė Kazimiero, o lietu-1 
viams smagu. kad savo santau-i 
ponus ii? pridėjo prie vadina-! 
mo kt:!tūrinio lietuviško cLrbo. |

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

dė patarnavimus naujus patvarkymus. Dabar reikalai!- j 
ja apmokėti už kiekvienos dienos būsimus patarnavimus \ 
iš anksto. Jeigu pašto centralinė įstaiga neturi savo sąs- ’ 
kaitoje pinigų iš anksto, tai laikraščių sekančiai dienai. 
nepriima. Pasitaiko, kad iš anksto apmokėtų laikraščių 
neišsiuntinėja. Bet kuri bendrovė, turėdama ilgametį, 
teisingą ir sąžiningą kostiumerį, bando su juo palaikyti 
draugingus ir gerus ryšius, nenori jo nustoti. Chieagos 
pašto įstaigai tai nerūpi. Ji žino, kad turėsime lįsti per 
jų skylutę.

Ne vieną kartą laiškanešys, užrašęs ant veko, kad 
tokio adresato nėra, grąžina dienraštį atgal į adminis
traciją. Užrašo, kad tokio skaitytojo nėra, ir verčia ad- j 
ministraciją sumokėti 25 centus už grąžintą seną laik
raštį. Mes žinome, kad senas laikraščio skaitytojas gy
vena toje pačioje vietoje. Jis ilgus metus skaitė dien
raštį Chicagoje, o kai išėjo pensijon, tai išvažiavo į pie
tus ar vakarus, nusipirko namelį ir ten su žmona' gyve
na. Aptingęs laiškanešys, vietoj nunešti dienraštį, kam 
jis priklauso, užrašo, kad tokio skaitytojo nėra ir siun
čia atgal. Pašto įstaiga už patarnavimus reikalauja mieru paskutinę gyvenimo die-j žmogus buvo Čclovek, bet sa-
žambių sumų, bet pasižadėjimų neatlieka.

Juozas Šarapnickas, kovojęs už Lietuvos laisvę pa
noje Lietuvoje, tarnavęs kariuomenėje, o kai rusai, su- 
'itarę su naciais, vėl okupavo gimtini kraštą, tai kartu 
'u lietuvių daugumą priešinosi lietuvių tautos paver- 
ą-ėjams. Atvažiavęs Amerikon, jis Įsitikino, kad Nau
jienos kelia viešumon visuomeninio gyvenimo sukčia
vimus ir stiprina vieningą kovą. Jis bendradarbiauja 
su Naujienoms, rašinėja korespondencijas iš Kanados, 
aprašinėja tų organizacijų veiklą, kuriomis jis priklau-. 
so, o kai praeitą mėnesi atvyko Į Chicago, užsuko pus
valandžiui Į Naujienas, pasikvietė administratorę ir jai 
atskaitė $250 dolerių.

— žinau, kad Jums reikia pinigų, tai mano auka, — 
tarė jis. Atidavė pinigus administracijai. Šarapnickas 
— ne jaunas žmogus. Saulės nudegintas veidas, raume
ningos plaštakos, sausi pirštai rodo ji dirb.usį visą savo 
gyvenimą. Dabartiniu metu jis jau išėjęs pensijon. Bet 
jis pajėgė sutaupyti pustrečio šimto amerikietiškų dole
rių ir atvežė.' Jam užteko Naujienų Įžanginio. Kaip ir 
Bukavveckui, jis nelaukė laiško.

Ona Mikalauskienė taip pat nelaukė. Vyrui mirus, 
ji pasižadėjo kiekvieną metą, atmindama savo vyrą, ati
džiai skaičiusį Naujienas ir jai pasakojusį apie svarbes- Į 
nius lietuviško ir viso pasaulio Įvykius, gautas iš Nau- ■ 
jienų. Josios vyras išbandė visus kitus laikraščius, iri 
priėjo išvados, kad Naujienos paruošia geriausias ir 
tiksliausias žinias, todėl jas ir skaitė.

Bukaveckui Šarapnickui ir Mikalauskienei nuo-1 
širdžiai dėkojame. Bet šia proga primename naujienie-! 
čiams, kad dienraštis turės sunkumų, jeigu negaus reika-1 
lingos paramos. Savo petį turi priremti ne tik lietuviškos.Į 
organizacijos, klubai, draugijos, bet ir privatūs asmenys, i 
Priremkite petį ir padėkite. Jūsų pagalba reikalinga. 1

prisipažino: “Meilė ir gailestis taip garbingos lie
tuvių tautos gundina ir skatina mane, vargo pelę j 
neabejoti savo pasiryžimuose, jei ne būtinai to- i 
bulai lietuvių veikalus išguldyti, tai bent vieną 
jų dalį dėl užlaikymo pačios jų kalbos išlaikyti...” j 
Aplamai S. Daukantas troško savąją tautą pa- Į 
daryti laimingą, kuri anuo laiku buvo vispusiškai 
žlugdoma, o savo veikaluose nužymėjo pradmenis 
lietuvių tautos atgimimui.

APIE LIETUVIŲ TAUTOS POBŪDĮ

Siekdamas lietuvių tautos atgimimo. S. Dau
kantas mėgino sudaryti vaizdą tautinio lietuvių 
tautos pobūdžio. Šiam tikslui jis parašė istorinę 
knygą “Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemai
čių”, apibūdindamas senovės lietuvių dvasinį- ir 
medžiaginį gyvenimą, jų politinę santvarką, etc. 
Čia jis apie senovės lietuvius rašė: “ūkio durnoj, 
ir jo reikaluose tarp visų pasitikėjimas ir vienybė 
buvo, kiekvienas šelpė reikalaujanti... Dėl to kare 
narsybė, ūkyje dorybė ir teisybė per amžius jų 
klestėjo. Ne kiltis, ne turtai, bet išmintis ir do
rybė visų pritirto, kiekvieną į vyresnybę kėlė* 
nesgi visi lygūs buvo (demokratinė santvarka)* 
Ir taip, kas narsesnis kare, tas ir vyresnis, kas 
doresnis, išmintingesnis ir teisesnis, tas teisės 
suole sėdėjo...' Vienybėj teiAybė ir meilė artimo 
tarp visų klestėjo, broliais viens kitą vadino...”

Tautinis idealas

Pagal prof. dr. J. Cerart (World Review,

rių” būtų nesudėjęs.) 
“Jogailaičiai!. Kilę iš pagoniš

ko pasaulio, jie valdo neaprėpia 
mus plotus, kuriuose šinnai tau
tu ir kalbu, ir didelė bizantiš
kojo tikėjimo įtaka. Paslaptingi, 
beribiai, slogus Rytai, kuriu ji 
nesuprato ii bijo °- Savaime aiš 
ku, Rytų ji niekados nesupras. 
Viso gyvenimo neužteks patirti 

šios paslapties ir neišaiškino. j Rytu mistikai žuvusios Bizanti-
7 j 21* \ 4 t i- jos rafinuotumui, Maskvos mįs-

šyti matyt; paveldėjo ;š savo tė-J- lems. .’ (Kovo ketvirtoji, psl. 
vo. Palinkimą rašyt: ir sugebė- 10).
- - - - '' •I t Ofi’žtuneturėjo laiko para-
t-i taip pat paveldėjo iš tęVo. Bėf <^^manO) ^kusio kovo ket. 
užsienyije gyvenamų liėtuvių- k;, paVaC

•tarpe rašytojam ji padare DrauH din{^as; įurė-jo grįžti ji skai 
gas. Amerikos katalikam*.Dr^ ir rašvti neni^usio Jo.
gą leidusieji marinai oagoni^uk hjkūš. Tuo

lM’u ntet« jis savo romane ne
turėjo laiko paaiškinti, kaip iš 
pagonies galėjo Kazimieras tap
ti šventuoju. Jis eina toliau už 
Dostojevskį, kuris Bizantijos mis 
tiką giliai! vertina, nėgti Ignas 
Lojolą tai padarė. Jis kalba apie 
žuvusios Bižantijoš rafinuotumą 
ir Maskvos misleš.

Gliaudą tvirtina^ kad Bizami- 
išėįo. Jis buvo prirorstas grįžti j jbs rafinuotumas jau yfa žu- 
praeitin, kad galėtų pavaizduoti] ves, bet jam neateina mintis, ar 
šv- Kazimiero laikų ■ gyvenimą , 
Fantastas Gliaudą i^šo “Kovo 
4-tG<cs” romaną, net pačioje 
knygos pradžioje grįždamas ga-| 
na toli, net nuo 566 metu bu- . 2 i
vusios praeitin. Jis pradeda ap-.
rašymu i Gardiną, bet randa rei-

Lietuviai džiaugiasi, nes jie ži j nesuprantamą žodį ’’žmogus", 
no, kad prisiglaudė piie šv. Ka- nes tai buvo savo rūšies paslap^ 
z’miero ne savo, bet lietuMų su-į tis. Redaktoriui patiko tokia mis- 
aukotais pinigais. tėvija. Laikraščio redaktorius

Tobolske g;męs, Lietuvoje! niekam š*os paslapties neleido 
augęs Jurgis Gliaudą parašė ro_‘ paaiškintų bet vieno savaitraš- 
maną apie Krokuvoje gimusį čio redaktorius le'do lietuviui 
jogailaitį. tapusį šventu Kaži- paaiškinti, kad lietuviškai žodis

ną, 1484 metų kovo 4-tą, dieną! vaitraštį mažai kas skaitė, tai 
mirusi romaną, kinis 
“Kovo ketvirtoji”.

Rašytojo tėvas Stasys Gliau
dys gimė ir dirbo Kelmėje. Nuo 
1902 iki 1922 metų jis gyveno 
Rusijos gilumoje, Tobeske.. Ten 
1906 tais metais gimė ir Jurgis 
Gliaudys pasirinkęs slapyvar-i 
dį Gliaudą.

Stasys Gliaudys 20 metų pra- <

vadinasi į
J . Jurgis Gliaudys palinkimą ra

jimąe sukelti misteriją, jis rašy

užsienyije gyvenančių liėtuvių-

leidęs Rusijoj mėgo rašyti. Jis 
rašinėjo ne lietuviškai, bet ru
siškai. Jis dirbo Tobolske finan
sų skyriuje, tvarkė valstybes 
atskaitomybės reikalus Kai grį
žo j nepriklausomą Lietuvą, t?j 
taip pat ditbo finansų ministe
rijoje. Matyt, kad tėvas mėgo 
rašinėti. Jis parašė kelis straips 
nelius Tobolsko rusiškoje spau-- sv.
doje. Rašė Įvairiausiais klausi-Į nos romaną. Bet jam taip ne-j 
mais- Kalbėjo ir rašė rusiškai,) 
bet pasirinko lietuvišką slapy-.
vardi. Savo rašinius jis pasiraši
nėdavo žmogaus slapyvardžiu. 
Bet rusiškomis raidėmis, lietu-i 
viskas žodis rusams nieko ne
reiškė. Rusai ištardavo lietuvis : 
ką žodi- bet nežinojo, ką tas. žo-j 
dis reiškė. Tai buvo savo rū- . ____ _ ________ ___________
sies misterija, kuri sudomino kalo aiškinti šitaip tą kelionę: Į 
rusus. Rašinėliai buvo Įdomūs.

pinigu ir pradėjo leisti Irtera- 
lūros konkursus, mokėdami po, rn; 
500 dolerių už premiją laimė-4 
jusi romaną. Jis sugebėjo, kaip* 

valksčiau skaitėme, iš šiaudo ve
žimą priskaldyti. Tuos romanus: 
jis rašė veną po kito. Jis nešėsi 

; marijonu skirtas premijas. SaJ 
| vimi pasitikėdamas, jis parašė

Kazimiero paskutinės die-Į

“Nejučiomis ir meiliai moti- 
Jeigu nebūtų buvę, tai redakto-' na lygino savo sunkiai sergantį 
liai jų būtų nedėję. Tobolske sūnų, kuriam sukako dvidešimt 
slapyvardis buvo žinomas tik-’ šešeri. su kitais, kurių turėjo ji 
tai rašinio autoriui ir redakto- visa būrį, kurie buvo atranka 
riui, o daugiau n;ekas nežinojo.
Laikraščius skaitantieji Tobols- Gliaudą būtų neskubėjęs, tai į 
ko gyventojai kalbėdavo apie vieną sakinį trijų tokių “ku- į

Jogailaičių dinastijai. (Jeigu

kada ners buvc tas bizantiškas 
rafinnottūras. Jam tektų paskai
tyti Gruzijos istoriją, siekian
čią tūkstaflties -metų praeitin ir 
Stalino žygis demokratinei Gru
zijai naikinti, tai nekalbėtų apie 
rafinuotume pabaigą-

Rašytojui Gliaudai būtų bu 
vę lengviau savu romaną baig
ti. jeigu jis būtų prisilaikęs 
“Kovo ketvirtosiom” ir nebūtų 
grįžęs tokion gilion praeitin.

Stasys Jurkūnas 
Bus daugiau

1945), tautinis idealas yra tautos visų apraiškų 
pilnutinis išvystymas. Tad tautinis idealas turi 
nepaprastai didelės reikšmės tautos gyvenime. Ir 
S. Daukantas siekė šio idealo realizavimo savo 
tautai. Deja, jo Įgyvendinimui sąlygos buvo ne
palankios. Kaip jau minėjome, Daukanto laiku 
lietuvių tauta gyveno sunkiausias dienas. Ir net 
nepriklausomoj Lietuvoj atsirado jo įgyvendini
mo trukdytojų, o kai kurie, svetimųjų įtaigojami, 
atgrasinimui pašaipoš formoj vadino “tautinio 
idealo karikatūra”.

I.IEIT'VYHĖ BEI LIFTI'UVTAKUMAS

Lietuvybė yta tos Hetuvft) tfeūtcs savybės, 
kuriomis ji reiškiasi, o lietuviškumas — pats lie
tuvybės pasireiškimas. Dr. K. Girtautas (78 p.) 
paaiškino: “Gyvybės šaltinis tikns ir rtėmirtingo 
lietuviškumo yra paskiras žnau|fuf,;kuris savo 
kraujuje ir širdyje, savo visoj Sieloj Lietuvą 
su visais jos papročiais ir tnatficijomls. su visa 
jos istorija ir kultūra, su visomis jos gamtos ir 
dvasios brangenybėmis. Šitas žmogus jaučia, 
mąsto, kalba dainuoja, meldžiasi, rengiasi ir juda 
lietuviškai. LretuvUkas yta Jo aš. ja leima, jo 
aplinka — pasaulis, khriaffle jis gt velia lt‘miršta. 
Jo dvasia spinduliuoja lietuviška šviesa'’

S. Daukantui rūpėjo lietuvių tautos veidą nu- 
val.vti nuo svetimų dulkių bei ŠbfkŠtių ir, anot 
D. Veličkos (Ž08 p.), “ginti Hettfvy^ęnuo jos prie
šų”, bet ypač jis rūpinosi, kad lietuviai jaustųsi

lietuviais ir gyventų, kaip pridera lietuviams gy
venti. Mokytojas Pr. Mašiotas (“Varpas”, 1893 
m., II nr.) akcentavo: “Sugrąžinti lietuviams tau-

I tos vardą — tai buvo Daukanto idealas, kuriam 
iis tarnavo per visą savo pilną vargo ir sunkaus

1 darbo gyvenimą”.

(Bus daugiau)

- ni^/kjir^ A*ji _ .t*>Air~t %*

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės 
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos 
formoje. Kas norėtų šią knygą jšigyti, tai prašo
mas parašyti tokiu adresu: Mr. Jurgis Jašinskas, 
761 Fast 7th St, So. Boston.. Ma.. 6*2127

Kelias diėnas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
lovos <4Slmano Daukanto lietuviška veikla”, o ta
da pradbsfine Pušėną.

♦ * *

Praeitų metu Napupnų " "o I P”
I šėno romanas “Susitikimas Montanoj’’, šiom’s 
I dienomis pradėsime spaUsdinti tn muėS anto- 
' riaus naują romaną “Kova ir meilė

Kas norėtų įsigyti Pušeno “Susitikimas Mon 
*anoj” ar kitus jo leidinius, prašome kreiptis j 
Genutės leidyklą. 327 psl. |5. Petras Gervila, 20*8 
Hobsorr, Rnt Spring*5, Ar 7191rl.
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktoriui

1938 S. Manheim Rd, WeMchester, !1L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

r imeral Home and Cremation Service
— Charles Stasukaitls

— Lietuvių Pensininkų narių

TeL: 562-2727 arba 562-2728

io vis pila tris šaukštus po stalu.
Seniau buvę - Gedvainitr Kolei valgo patys, tai visko po

į tą pusę reiks tam,-kas pūtė, iš meiiis laikę. Tai būtų lyg Česnis

Al

=

Florida

AADUO ilIMOS VALANDOS

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Vis tiek man būtų gera skraidyti, 
Užmiršus pasaulį herojų — 
Mėnulio šypsnyje skaityti 
Palikusį žemėje rojų...

j 44: črėmonialus žvakių negini-

mėn. 24 dieną, 1:00 vaL po piet, 
Šaulių salėj. Valdyba

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

.l.pdr2ust«s perlcraustymsc
S Įvairių atstumų.

Antanas Vilimas 
TeL 376-1882 ar 376-5996

aukos su- 
išgalėmis.O

duru! Au- 
išgalėmis.

Tai, vistiek, ilgai dar gaiiėčiau parso ir §axK,° griKinę 
Žemėj vysiančiu rožių. J košę ir gruče (didžiųjų kfUOpų

košę} ir prasahią —- vien mėsą
ir pasalas nuo -burokų ir van- 

| dens (prideda). Ant rytojaus 
anksti pasikelia ir išėmę iš pe
čiaus viską valgo: pirmiausia

lių vaišinimo apeigas, aptašytas j galit kiekvienas tttri paimti į ran 
Krasiflskio (žr. Eas. Vėl. p. 19- j kas huo šeimininko uždegtą žva i 
20 nr. 30). — Apie panarins lat- kę, triskart apeina aplink stalą, 
vių papročius nemaža žiiiių pit-

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina v k i r. Pritaiko akin in g 
ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

hetvirtad. 5—1 vaL vak.
• t ; ’ ..F _ . - .

Ofiso telefonas! 776-2880, 
Uzidenciici telef.: 448-5545

Ulinon43?

i
----- -—

te

VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

•— Chicagos Lietuvių Suval
kiečių Draugijos narių susirin
kimas įvyks penktadienį ,spalio 
26 dieną 1 vai. .po pietų, Anelės 
Kojak salėje. 4500 So. Talman 
Avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptartų

Eugenija Stungys

GERIAU DUOTI NEGU 
PAIMTI

BALFo piniginis vagus jau 
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL- 
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
kų rinkėjai aplankys kiekvieną 
aukotoją, prašydami 
kokime sulig savo 
Neužtrenkime jiems 
kokinme sulig savo i
Atsiminkime, kaį saw.jkirs^r 'pHkėpdav^pįųti^ės it 
maža auka nushioštysimė nė vie . 
nam džiaugsmo asafą.?.Yrą sa
koma: “Geriau duoti iiegu pra
šyti.”.

ŽVAIGŽDŽIŲ KELIAIS

Aš noriu pavirsti į paukštį 
Skrajoti .padangių kėliais: 
Vis kilti ir kilti į aukštį — 
Plasnoti žvaigždynų takais.

O jeigu aš saulę pasiekčiau 
Ir užsidegčiau jos grožiu,

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

i 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

__ TeL (813) 321-4200
=“t'gri ' 11111111 1 ii mnn——Bain

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

PHfawil Master Charge 
ir VIŠA korteles.

R. ŽĖRIMAS. Tai. 925-8063

SOPHIE BARČUS
I
i

nuo 8JO iki MO vaL ryts, 
BUHm WO0A - 1499 AM 

tnatUiMrtmw' ii

Te
te

*-■-« A--“ 
•s<kyM

t » m 

-r - y J

• S WCIT

- W 4W hr#*

rsstn LarTtK TU.1T4

riti*. įeiiv»Ų prie stdle pu<- 
ryčiauti Po pusryčių vien: šei

mos nariai važiuoja į bažnyčią 
ii tuos paskirtus valgius atiduo
da dziectamS Vėfgėtoms), sėdin
tiems prie bažnyčios, arba ati
duoda špitolinn. — Šios apeigos 
buvo da/omos d<»r ir po Did. ka
rt). bet šiuo laiku (1937 m.) ne
bedaroma. Taip buvo daroma 
Pavarėmi ir apylinkmiuosė kai
muose, Varėnos v.Pagai motinos 
pasekorimus užrašė B- Saulėnas, 
LTA 1310/30.

Į 56. Pavalgius Kūčias reikia vi
sus valgius ir indus palikti per
nakt ant stalo, nes naktį ateina 

i valgyti (kūčioti) tų namų vėlės.
Marijampolė. Liudvinavas. Kal
varija. Marj. Rudamina. Zapiš- 
kis. Veliuona. Ariogala. AukŠ- 

| tadvaris Grikiškis. Raseiniai, 
j Girkalnis. Vidukle. Skuodas. Pas

Dusė-

JONAS BALYS

VISŲ ŠVENTŲ ŠVENTĖ IR VĖLINĖS 
(Tesifivš) 4' j V IUUMC. oauu.„

. valgo mėsą, paskui palaukę vai- vaiis. gečioliai. Salakas.
Aiškinimas. Tai paflašU j Vė^; §o ir kitus daiktus. Prieš vai- (Os Obeliai. 

J. j _ • . . £ i r i ... i .

57. Sambijos gyventojai “na- 
bašnyku dvasėms arba vėlėms 
Kalėdų nak'ūį stalą dengia i b ant 
to pečenkas sustatą- Didis jų 
esąs džiaugsmas, kad ryte atran
da valgyta... Ar dar kur kitur 
toks pajunki mas esąs — po vi- 
$am negirdėjau. Tiktai pasako
jama ,būk senovės laike kur kas 
vėlėms valgio ant kapinių nune
šęs. Telpogi man pasakota, kad 
dar seklesniame laike Lietuvi-

q partttttinis pėdėda (žvakę) 
duota rašytiniai šaltinai^ ptade- jtalb vidury. Tuomet šeinii n in
dent jau ^Vi a. DžmsJ žinhi tė1 - k#< paėmęs Purkšta p>!n po sta- 
kia bažnytiniai fsėkym&i (Kftj į Itf tris šaukštus pasėmęs, o po 
chenordnung) ir vftifėčijų pro jo talpi datfr viso šeimyna ir ta- 
tokofei (žr. Maittdi. GL 413. 4'1"?, da valgo viską iš eilės, kas bu- 
478, 501, 504). — Dat žri Rankė Vd pagttadftta it kiėkviėtio vira- 
I 185-312.

51.
kaime žmonių, kurie Visų Šveil, biskį deda į krepšį ir neša die- nnįaį įą palaidodami ant ka- 
tų vakarė nešdavę šafiends dam. Pavalgius „žvakę užpučia ir j pjnių galvįjj pripjovę čia pat, 
(tarm. košeliendiš) Ai. jaują, kad žiūri, į katrą pusšę eina dūmai—j išsikepę bei išsivirę ir čia šer- 
parėjusibs dūšelės., -galėtų prisi- : tą pusę reiks tam, kas pūtė, iš- inėfiis ]aikę. Tai būtų lyg česnis 

, sotintf. Padaužos./ ifųei davę ir ’važiuoti; o jei durnai eina) į gyvųjų su iiabaštininku dvasė* 
■ suvalgyddvę, o parėjusie ji ma- vliSų, tai (vaiks^). auga ir na-j mįs arį)3 vėlėmis. u (Krantas, 

vok. Ki^antž. Užr. Kr- Jurkšai- 
tis. Bas. Vėl. p. 18 nr., 28.)

28. Pasakojama, jog mirusių 
vėlesUankosi .tą (Kūčių) naktį 
naciuose, kuriuose gyveno ar nu
sidėjo- MirusiėjĮ, kaip\ir gyvie-

nydavę,. kad dūsfeš. jų košėlia- mie pasilieka. Melagcnai,- LMD 
Dą suvalgė.” (GtKt 19*43 nr. 31. I 630/36. —- Plg. Tito. 1936 nr- 
p.2°0.)
, 52. Seniau primųšdavę kiauši- • mas Vėlinėse ir spėjimai. į 

x. I 53. Ški-;«VeJiHiu naktį nėse-tKž»tmtr ant > . -1-' .J-'->••••■• -.1-'^ • TrrA Imamos taflKtokrtfc šventes, pVz.^ _ . ....
K^^1?kiai’ LTA/Visi šventi,- Grabnyč^s; Sekini- liji, pasnikauja per višąjAdventą

. . -.y-r - į h. žoJinėįj pįr žoJįneš bū- (o' kenčia už sunkius husikalti-
.53. Zadusųųjų ryte..dar musų na va(] diedai”. Pėr| net visai nevalgo), todėl

daktorme (js Daktonų km.) bo- prikepama* ir pas gyvuosius atsilanko labai,
bute bir>odavo. gfiKes_ ant- kapų ,f naujo tu me-f išelke. Tai žinodama kiekviena
ir,?ako; ^^o^algyta. Tvė ^Haus; p-^ duOTią išĮ šeimininkė padeda ant Kūčių 
rečius, LMD 1 660/231. T Šiuiifėčių . rugių ft pyragų iš j stalo sočiai valgių; ir vandens

54. Lapkričio mėn. būna apei-' kviečių, papjaunama avis ir ke- į ąsoti, kuriuos palieka per visą 
gos, vadinamos Ažinkai. šėšta-1 Ifema vad. ^dzledai”. žolinių ryi naktį. Kad vėlės matytų, kur1 
dieni vakafe tūri būtinai visi tą viską šutvar*kids einama pus-J padėti valgiai, pastatomos ant 
nusiprausti pirtyjė, ę šėtmlnin- tVČiaiiti Visa, ką- paskiria dzie-! joms psruošto Kūčių stalo kėtu- 
kė Užkuria pečių;. verda jauno dam, sudeda ant stalo avies šlau j i ios vaškd žvakės. Kaltinėnai, 

J paršo it gaidžio mėsą, grikinę nėlė, keli bakanėliai duonos ir Tauragės aps. (GtKr nr. 30 p.
pyrago. Tada šeimininkas paė- 127.) 
rnęs^.ųždega žvakę ir leidžia per 
visų .-prie stalo esančiųjų rankas.
Leidžiant žvakę kalbama “Visų 
šventų litanija”. Apėjus žvakei 
spiė stalą, šeimininkas vėl pai
ma šią žvakę, apneša triskart 
apie tuos valgius, kurie yra pa
skirti dziedams. Visa tai pada-

59. Aut nakties (Kūčiose) vi
sų patrovų reikia po biškd pa
statyti į kampus, bo naktį ateis 
dūšikės valgyti. Viduklė, 
1471/10.

Nagi žinai: durna galva ne- 
plinka ir nežyla.

HAT/OHAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BEOBSE^ED JUNt f-Z

Doctors of osteopaths 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

A FOUNDATION STUDY 
V PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1980'3.

er-.ceTt ar furth-r rRMswwi

71

i T.

fSTtC MEDuNĘ 
FING THE

OLJUBY

Ia H •• &t* 
rt£ RA9Y

kS A D DEI VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Uhl tu

: *«

/ -

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
____________- .....

_

ENIAUSIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 227-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

/ VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

fRLŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

PllxrjjaJ ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS
, LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE ■I 
t

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, 
TeL 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652*1003 V J

—
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Minėjimas 3 vai. pu pietų Jau 
nimo £>ntro didžiojeje 
Programoje: akademine 
licm\ a meninė programa 
lūs.

BALFo nariai rėmėjai

salėie. 
dalis, 

ir p:e-

ir visa
į lietuviškoji visuomenė maloniai
1 kviečiama šiame minėjime <ia- 
; lyvauti.
| 1\ Avietiniai gaunami BALFo
: Cen’.ro raštinėje. Skambinti tel.

776-75X2. Dalyvavimas — auka
12.50 dol. asmeniui.

Liberty federal /avings
ATi; ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 diena Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-TheUounter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje Įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias,

Director of Shareholder Relations
202 North Bread Street, Philadelphia, Pa. 19102
; Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu

vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
■ sufederalinta 1942 metais su $360.000 kapitalu, o 1984 
; metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 

dolerių.

»:•<«•

BALFo Chicagos apskrities 
ir skvriu valdybos •'C- *

— S *1. Praurimė Ragienė dai
nuos X Amerikos Lietuvių Kon
greso bankete. Banketas įvyks 
š. m. s salio mėn. 27 d. 7 v. v. 
Quality Inn viešbutyje, Burbank, 
Ill. Bilietus užsisakyti ALTo raš
tinėje 778-6900, arba pas ban
keto 
telef. 
0928,

rmgirno komisijos nares 
863-4236, 863-0057, 737- 

925-8744.

— Zarasiškių klubas šaukia 
susirinkimą Vyčių salėje šių me
tų spalio 21 dieną, 2 vai. po pie- t 
tų. Nariai prašomi dalyvauti. !

Valdyba

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUO
POS SUSIRINKIMAS

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

. nias š. m. lapkričio 4 d. (sekma- 
. dieni) šia tvarka:

10:30 vai. pamaldos už gyvus 
h' mirusius BALFo narius Šv. 
Mergelės Marijos Gimimo para-’— BALFo 40 metų veiklos 

iškilmingas minėjimas rengia- pi jos bažnyčioje.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
n? 2EMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

^212 W. Cermak Road Chicago, HL TcL 847-7741

BBAL MSTAT1 FOR *ALi j UTAT1 W 1ALS
— r t ro* w Meknei, tom* —

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras' inves
tavimas.

1 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
’ pirkinys.

v • Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Kuri Nebrangus.

fl.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI /

Turto C hie ages miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, frel!, 

farentuotai ir sąžinlnc^L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Av®. 
Tel. 927-3559

TBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

r. BACEVIČIUS — BELL realm 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

vo pravesta loterija Vise daly
vavo apie 30 asmenų. K. P.

ESTU BELAISVIŲ DIENA

Sąžinės ir politinių belaisvių 
likimo besirūpinančios tarptau-

i Į 
l

1984 m- spalio 16 d. 8 vai. va- į 
kare Marquette Parko parapijos 
salėje pirm. P. Binkis pradėjo 
sueiga ir visus pasveikino- Dvas.1 
vadas kan. V. Zakarauskas su
kalbėjo maldą ir pagyrė už su- tinęs Amnestijos organizacijos 
rengtą 60 m. jubilėjų. į skyrius Prancūzijoje, rugsėjo

Sekretorė, perskaitė pereito 22 d. paskelbė estų belaisvių 
susirinkimo protokolą.,

Protokolas priimtas- Skyriaus 
vedėjai padarė trumpus prane
šimus iš savo veiklos, č Pasidi
džiavę tuo gerai Opavykusiu 60 
metų jubiliejaus surengtu mi
nėjimu Vyčių salėje, 9:30 vai. 
malda baigtas susirinkimas. į

Dalyviai pakviesti kavutei. 
Buvo išdėstyti salėje Vyčių 
veiklos nuotraukos. Bus su
rengtas Vyčių salėje “Rumage 
sale”. Nariai buvo kviečiami da 
lyvauti ALTo 40 metų jubilie
jaus kongrese. Vaišių metu bu-

• dieną.
Ta proga organizacija ypa

tingu būdu atkreipė visuome
nės dėmesį į tris jos gobojamus 
estus belaisvius, kurie 
yra kalinami dėl savo įsitikini
mu.

Pirmasis vra ornitologas Mart 
Nikius, ryžtingas žmagaus tei
sių gynėjas,kilriam kaip tik rug 
>ėjc 22 d. suėjo 60 metų am
žiaus. Nikius, kaip tariamai ypa
tingai “pavojingas recivistas 
1981 metais buvo antrą kartą 
nuteistas 15-kaa metu laisvės C

iratėmimu, 10 mečų kalėti 
riems metams tremties.

Antrasis estas belaisvis, 
mini Amnestijos organizacija:! 
yra 21 metų Talino technikumo Į ŠIMAITIS REALTY 
buvęs mokinys Allan Sepp už 
tariama hulięanizma nuteistas 
4-rius metus kalėti darbo lage
ryje. Iš tikrųjų jis buvo suirz
tas ir teisiamas dėl to, kad drau
ge su kitais moksleiviais 
išreiškė protestą prieš mokinių 
d i skri minaci j ą ir p erseki o j i n • ą 
dėl jų tautinių įsitikinimų.

Trečiasis belaisvis yra taip pat 
21 metu Alar Kūme, darbiniu- 
kas, suimtas prieš trejus metus j MARQUETTE PARK attrac- 
dėl to, kad bandė pabėgti į Nor- tive 2 hdrm. brick Georgian with 

added family room. Extra large 
lot. $54,000. Must sell.

Mr. Smith C-21
CREST HOUSE RE 499-0790, 

422-1150 or 425-4533

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

viešai ALARQLT.TTE PARKE savi-
ninkas parduoda 5 miegamų 
mūrinį bungalow su visais bal- 

! dais. Geram stovyje. 6947 So.
Washtenaw. ■

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

Miko šileikio apsakymų knyga 
"Liucija” jau atspausdinta.

U

vegi^ą. Kuri laiką jis buvo kuli-* 
namas Murmansko kalėjime, o 
dabar, chirurginėje ligoninėje- į

Estų belaisvių diena Prancū- * 
zijoje buvo skirta ne tiktai pri-į 
siminti minėtus kaltinamuosius ’ 

i ir kitus už savo įsitikmimus ka- į 
linamus estus, bet taip .pat pas
katinti visuomenę, galimybių 
ribose, jiems padėti. E. L.

M. ŠIMKUS
Notary PubHc 

INCOME TAX SERVIC1

JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.

Už persiuntimą pridėkite $1.00.
čekį rašykite ir siųskite:

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.

— Laikrodžio sukinėjimą va-; 
landą pirmyn ir atgal pirmoji 
pradėjo Vokietja 1915 metais. Į

į HELP WANTED — MALE-FEMALE-
Reikia Darbininky ir Darbininkių <

government" A 1
$16,559—$50,553/year.

Now. Hiring. Your Area. .
Call 1:805-687-6000.

Ext. R-9617 v * j '

— Australijos miestui Sydney 
pradžią davė keli šimtai kali
nių atvežtų iš Anglijos 1783 m. 
Šiandien Sydnėjus turi 2,7 mil. 
gyventojų.

§60.00 per hundred* paid for 
processing rrtail at home- Infor
mation, send self - addressed, 
■stamped envelope. Associates, 
Box 95, Roselle, New Jersey 
07203.

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gimimų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie .blankai.

..F. Zapolis, Agent t 
3208% W. 95th SL 

Evers. Park, ML 
; 60642 - 424-8654

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOSi

kL > 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL IETUVOS

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

KAINA •—• 917. ’(Persiuntimui pridėti S1J 
Siųsti čekĮ:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai parcL

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave., Chicago, IB. 60643

Telef. 312 238-1787
w Wanokcaua p<txnuvlin>j užsakant lėktuvų, traukinių, laivų keBa- 
(eruiaea), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervkcįiaa; Parduoda- 

ne kelionių draudimui; Organizuojame kelionės į Lietuvą ir kitus ta.'aMns; 
Sudarome iikvietimus giminiu apailankymuj Amerikoje ir teikiamu infer 
<uacuaa visais teuonlų reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik s<Lku rezervnocį vietai 
S anksto — prieš 45-60 dienų-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienom gafinu gauti nepaprastai {dentiną gydy
tojo, TteoenMEnėc veikėjo Ir rašytojo ataintinimua.

A. — MINTYS IR DARBAI, 359 paL, 1905 
metą jvykfuk, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
iu4rūpfnimą 98.00

Dr. A. 7. Gumm — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliui? 

Miakitaia viršeliais, tik

Dr. A. J. Gumm — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONftS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik .

GaAna taip F** užsakyti paktu, atnuntiu feekj arba

*4.00 
98.00

92.09

ladaat SI ycniratlmo KhMma.

Parduodama viena duobė Lie 
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec
tion 4, Block 4, Grave 7. Skam
binti 523-5540.

Advokatu
GINTARAS P. ČEPiNAS

Darbo valandos: Kasdien: nue 
. 9 vaL ryto iki 6 vai. vakarą 
Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 Tai d. 

h pagal susitarimą.
TeL 776-5162

1649 West 63rd Street 
Chicago, 01. 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Newly decorated, 4 room ba
sement apartment a quite buil
ding Brighton Park. After 6:00 
PM. 445-3485.

Suaugusi ’moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.

JOHN GIB AITIS
Advokatų {staiga

4247 S. Kediie Ava.
(SU) 779-8700

ADVOKATŲ DRAUGIJA

- V. BYLATHS
ir V. BRTZGYS
Darbo valandos < 

tuo 9 ryto Bd 5 vai. popiet 
ttadieniaū pagal susitarimą.

Tel: 778-8000

world on fire


