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& VADO JIM JONES LAVONAS
Sekmadienį parvežti du karo transpoto 

lėktuvai savižudžių lavonų
GEORGETOWN Gijana. — Praeitą sekmadienį į Amerika ats

krido du karo transporto lėktuvai, parvežusieji po 20Q lavonų iš 
Gijanos. Lavonai parvežti į Delaware, kur tėvai, giminės ir pa
žįstamieji galėtų atvažiuoti ir atpažinti savuosius. Amerikos ka
riai specialistai suvežė lavonus helikopteriais į George town ir 
pakrovė į ten laukusius transporto lėktuvus.

šia demokratų. Pas jį rastas gub. 
Brown, kongreso atstovo Ryan, 
ir net prezidentienės Rosalyn, 
laiškai.

Jones buvo geras kalbėtojas, 
tu su kitais. Gyvi likusieji liu-l^ Stingus, sakė kalbas 

. dininkai pasakoja, kad šešių tary k klausytojus balsuoti uz 
bos nariu grupė šaudė tuos nenu-1 demokratų partijoj kandidatus, 
sizudziusius sektos nanus, kurie 
bandė bėgti, bet nepabėgo, kurie 
gėrė nuodus, bet nemirė. Yra pa- 
giindo manyti, kad Jones žmona 
taip pat buvo nušauti, d Jim Jo
nes pats nusišovė.

46 sektos nariai

Jim Jones lavonas 
parvežtas vakare

“Liaudies maldyklos” vado Jim 
Jones lavonas antru lėktuvu par
vežtas į Delaware ir padėtas kar-

Tėvai gaus teisę palaidoti savuo 
sius, o kiti bus laidojami Dela
ware kapinėse.

Šeimos ątidavė 
visą Savo turtą

Jerry Parks šeima pardavė sa 
vo namą ir atidavė pinigus Jim

žemėje”, Gijanon išsivežė savo
^yadovybe, planuoja žudynes. Nu

žurnalistus, jau.buvo ažku, kad 
vadai patars sektai nusižudyti.

L - Mirti nenorėjusieji pabėgo Į

jų nesurastų nepagautų ir ne
nužudytų. Kit^ pusryčių meta 
užgirdė apie nuodų paruošimą,

mai toliau. Kėli pagauti buvo 
priversti gerti nuodus, kiti buvo 
nušauti. Trečiadienį Amerikos 
helikopteriai dar rado .26 bėg
lius, juos pagavo ir atvežė į Ge 
orgetown. Jiems “ joks pavojus 
negresia.

Jones ir nariai 
mėgo narkotikus

Gyvi likusieji pasakoja, kad 
veik visi sektos nariai vartojo 
narkotikus. Pusryčių metu su 
maistu jie gavo narkotikų užtad 
mirti jie nebijojo. Narkotų aps
vaiginti, nuodus jie ramiai gėrė 
ir mirė grupėmis. Dėl narkotų 
jie buvo priversti keltis iš In- 
dianapolio, o vėliau iš Kaliforni 
-jos San Pedro valley. Narkotų 
apsiriję, jie buvo pavojingi ne 
tik patys sau, bet ir kaimynams.

Vadas turėjo laišky

^tų7 sūnų.ir dvi;dukrąs< žudynių 
metu žmona,-^patikėjusi Jones 
skeJbiamom idėjom-žuvo, o -pats 
Parks pajėgė visus kitus, įskai
tant ir. seną < motiną, išgelbėti.

: Juos surado Amerikos, kariai 
'kimsynuose. Karinis helikopte
ris nusileido, paėmė ir nugabe- 
no jGeorgetown. Jie rengiasi 
'rgįžti į Kaliforniją' ir pradėti iš 
naujo. Nori gauti bent dalį pini 
gų kuriuos atidavė Jim Jonesui 
prieš pusantrų metų. Sako, kad 

'banke yra likusių Jim Jones pi
nigų;?- -

Jim Jonės paliko

SAN Francisco, Cal. — Dvi 
valstybes agentūros nori nusta
tyti kiek tiksliai “liaudies mal
dyklos” kulto vadas Jim Jones 
paliko pinigų ir kiek jis pasku
tinėmis dienomis tų pinigų iš
mokėjo. Penktadienį jau buvo

Paaiškėjo, kad pas sektos dva 
sios vedą rasta didokas pluoštas 
įvairių laiškų politikų, daugiau

KALENDORtLIS
Lapkričio 25: Kotryna, 

kurijos, Germė, Girdūnė, 
tautas.

Lapkričio 26: Jukunda, 
>ardas, Aušrelė, Švitrigaila, Do
bilas, f

SluM teka 6:50 leidžiasi 4:20.

CfeuUtes* neteka faitė^

Mer-

Berlyne Amerikos, britų, rusu 'r prancūzų karo vadai tariasi apie kiekviena mėnesį kylančias 
naujas/.pi-oblenia^ Kariai vis dar bando/faikiai jas išspręsti, bet pačiame mieste nuotaika gana 
įtempta*>:it::e t j *

DAJANAS NENORI DAUGIAU TARTIS
DĖL SUTARTIES SU EGIPTU
Egiptas reikalauja susitarti del kairiojo 

Jordano kranto ir Gazos žemių
JERUZALE, Izraelis. — Gen. Moishe Dajanas. Izraelio užsie

nio reikalų ministeris, pirmadienį pareiškė spaudos atstovams, 
kad jis daugiau į Washingtona nevažiuosiąs ir jokių pasitarimų 
su Egiptu nevešias. Jam atrodo, kad sutartis jau buvo aptarta, 
nieko daugiau prie jos negali pridėti ar atimti. Izraelis atmetė sa
vo iškeltus naujus reikalavimus Egiptui ir patarė Egiptui atmes
ti savo reikalavimus. Egiptas savo nuomonės nepakeitė, bet jis 
iškvietė kelis savo patarėjus grįžti Kairą ir aptarti Izraelio pa
siūlymą abiem pusėm sumažinti

Kairas, Egiptas, Visus Egipto 
ir užsienio diplomatus nustebino 
Egipto nutarimas paskelbti vi
są Egipto ir Izraelio taikos su
tarties tekstą. Jį paskelbė EI 
Aram laikraštis; kuris skaitomas 
dabartinės vyriausybės oficiozu. 
Paskelbtas tas tekstas, dėl kurio 
pačioje pradžioje labi pusės bu- 

.. ___ - ; l > « »

reikalavimus.

- W’MPM rf ,ĮraneįggSgg
...._ nod_L _klausia* vyriausybę, kodėl ji Tei (

< £usi :Jim Jones • patarėjams’ šei- h ‘
. į rnininkauti. ir bausti kitus sek-

PONTIAC, lu: — Aštuonioli-Itos narius 'J ' '
ka sargų Pontiac Pataisos Cen-j fw-.Brežnevas savo grasinimaisĮ;???” ?“ 
tro (kalėjimo) suspenduojami senatoriams atomo bombomis nm augumą

banga ma^ejs:. .. .
TEHERANAS, Iranas. - Vi

same krašte streikų banga 
pradeda atslūgti ir didele dar- 

l grižo į 
5 dienoms be algos už tai kad, * išnaikinti Ameriką, labai atšal- Nelaimė

} tre susirinko didokas iraniečių 
demonstrantų būrys, kurie vis 
dar reikalavo, kad šachas atsis
tatydintų Kariuomenės būrys 
pasitiko šūkaujančius demons
trantus ir įsakė įšsiskirstyti. 
Jie nepaklausė karo vadovybėse 
įsakymo. Kariai nebuvo’ pasinio 
šę šauti, bet kai buvo paleisti 
akmenys į karo dalinį, tai vadas 
įsakė miniai skirstytis, o kai ne
paklausė, tai įsakė patiems pa
leisti kelis šovinius. 9 demons
trantai buvo vietoj užmušti.

bijodami kaikurių kalinių, juos, dė Sovietų Sąjungos ir Amerij , -T - V " T • 1 • • . _ Ilaikė užrakintus celėse ir neiš- , kos santykius. Senatorių jis ne-
leido pasivaikščioti. Jei nubaus 
tieji neklausys, antrą kartą bus 
nubausti dviguba bausme — 
bus suspenduoti 10 dienų be al
gos, o trecią kartą bus visiškai 
atleisti iš tarnybos.

BONA. — Albert Speer, bu
vęs stambiausias Vokietijos gink 
lų fabrikantas, apginklavęs na
cius “pasauliui užkariauti” ir 
dėlto Hitlerio draugu laikytas, 
baigia spausdinti savo memua
rus, kur Speer rašo kaip Hitle
ris jam pasakojęs savo sapnus 
ir planus baigus Europą pajung vežės tremtinius į Indoneziją, 
ti, karą pedkelti kitapus Okea. 1 nuskendo 43 mylių atstumoje

nugąsdino, bet santykius atšal
dė.

— Šiaurės Atlanto daliniai Eu 
ropoję gauna pačius modemiš- 
kiausius ginklus. Ginklai susti
prino karių pajėgumą pastoti ke 
lią rusams.

būtų nubaustas mirtimi, nes 
Jim Jones buvo įpareigojęs jį, 
kartu su kitais, nužudyti Leo 
Ryan. Jis bijo grįžti į Ameriką.

— Senas tranpsporto laivas,

, v t no — Amerika uzkanauti, kas žinoma kad bankuose Jim Jones . ,į esą bus nesunku, nes patys ame
rikiečiai kariauti nemėgstą, o 
žydai esą bailiai. Speer įsitiki
nęs, kad Hitlerio protas buvęs 
kaip 6 metų amžiaus vaiko.

WASHINGTON. — Ralfo Na- 
derio, pagarsėjusio “žmonių ad
vokato sveikatos grupė kreipėsi 
į prezidentą Carterį prašydamas 
pažiūrėti ką daro Darbo depar
tamentas, leisdamas vaikams, 
tarp 10 ir 11 m. dirbti bulvių ir 
braškių daržuose, kurie buvo 
barstomi arba laistomi, bet ku
riais iš 25 rūšių pesticidų, galin
čių sukelti vėžio lygas arba iš
šaukti genetines mutacijas, apsi 
gimimus arba pažeisti vaikų 
neurologinę metabolinę, kraujo 
ir kepenų sistemas.

Alinkos Apsaugos Įstaiga iš
dirbo taisykles ir suaugusiems 
kiek laiko turi praeiti nuo pes
ticidų šlakstymo, kol yra saugu 
eiti į daržą.

paliko iki 12 milijonų dolerių. 
Tuos pinigus jis surinko iš sek
tos narių, besirengiančių važiuo 
ti į Gijaną kolonijos steigti Ke
liems jis prižadėjo pastatyti 
mus, kur rengės važiuoti.

na-

Prieš mirtį parėmė 
Lietuvos laisvinimą

Providence, R. I. Amerikos 
lietuvių pašalpinio klubo narys 
Zigmantas Cilcius prieš mirtį 
paskyrė Lietuvos laisvinimo rei
kalams 500 dol., kuriuos klubo 
vadovybė ir persiuntė Ameri
kos Lietuvių Tarybai, Nuoširdi 
padėka.

nuo kranto. Laimė, kad kiti lai
veliai padėjo tremtinius išgel
bėti.

— Prezidentas Carteris Pa
siuntė penkis kariuomenės gydy 
tojus Alžirijos prezidentui Be- 
aumedienne atsigauti nuo stai
gaus širdies smūgio. Carteris pa 
siute prezidentui sveikinimo 
legramą.

te-

ALTo Inį.

— Australijoj vagims pavyko 
iš Murwillbaum miestelio banko 
išnešti du milijonus dolerių. Po 
licija neturi jokių pėdsakų.

— Saarkruegen savivaldybė 
išbraukė Hitlerio, Goertngo ir 
Goębdso vardus iš garbingų pi
liečių sąrašo. ‘

— Pekino centre buvo gerokai 
apdaužytas jaunuolis, kuria drį
sęs Šūkterėti “Tegyvuoja Mao!

FBI sudegino 
surinktas žinias

LOS Angeles, Cal. — Fede
ralinis Investigacijos Biuras pra 
nešė teismui, kad praeitais me
tais jis sudegino 1,500 bylų, ku
riose buvo surinkta informacinė 
medžiaga apie tokį žmonių skai- ( 
čių. Advokatai kreipėsi į FBI 
vadovybę, norėdami pamatyti 
savo klientų bylas, bet FBI va
dovybė atsisakė jiems tas bylas 
duoti. Advokatas kreipėsi įteis
iną: Tada atsakingas FBI ats
tovas pranešė teismui, kad toks 
didelis bylų skaičius buvo su
naikintas, kai atėjo įsakymas iš 
centro.

Rado 120 Ugados 
karių lavonus

DARES Salam, Tanzanija. — 
Oficialus pranešimas sako, kad 
Tanzanijos teritorijoje Tanzani
jos pasienio sargai rado 120 
Ugandos karių lavonų. Jie palik 
ti ant kalniuko, visai netoli Ugan 
dcs sienos. Manoma, kad Ugan
dos diktatorius, norėdamas nu- i * 
bausti nepaklusnius karius, už-f 
vedė juos ant kalniuko ir įsakė 
sušaudyti. Jis tai padarė Tanza
nijos teritorijoje, kad vėliau nie 
kas negalėtų patirti, kas tuos ka • 
rius nužudė. Jis manė, kad Tan
zanijos valdžia nepaskelbs apie 
Ugandos karių žudynes. Dikta
torius buvo nuvykęs į Tanzani
ją ir įsakė nužudyti nepaklus
niuosius.

Is Washihgtono" ateinančios 
žinios sako, kad Valstybės' De
partamento aukštesnieji parei
gūnai yra labai nustebę' prezi
dento Sadato nutarimu paskel
bti dar nebaigtą Egipto '— Izra. 
efio sutartį. Sutarties -teksto* pas- 
keikimai, --kada"’ji dar'nepąsira- 
šyta-trū^utf; keistoka. TtfcnĮeį- 
kalu rturėjo ’ būti' abiejųr’įfusių 
sutintas.-' Jeigu tokio: suta9iįpo 
nebuvo, ' tai > nepasirašytos- * 'šų: 
tarties valstybės neskelbia: Vals 
tybės Depart a m en tas': pranešė 
Egiptui savo nusistebėjimą. Ame 
rikiečiai-T>ijo, kad sutarties teks
to paskelbimas -gali pakenkti 
einantiems paritarimams ir de
rybos galiz būti visai nutrauktos.
Egipto rVyriausybės sluok^niuo. 

se vyrauja įsitikinimas, kad su
tarties teksto paskelbimas pri
vers Izraelio vyriausybę priim
ti aptartą ir paruoštą sutartį 
Egiptiečiai žino, kad izraelitai 
nori taikos. Jiems jau įgriso iki 
gyvo kaulo Begino ir Dajano 
nuolaitiniai sutarties kaitalioji
mai.

Bet šia proga Egiptas pridėjo, 
kad sutartis dar nebaigta. Į su
tartį reikia įrašyti paragrafą, 
kuris abi pusies įpareigoja kai
riajame Jordano krante ir Ga
zos srityje pravesti laisvus sa
vivaldybės rinkimus ir laisvai 
išsirinkti pareigūnus, su kuriais 
bus tariamasi Palestinos ir pales 
tiniečių reikalais.

Labiausiai visus nustebino,
kad paruoštas sutarties tekstas 
sako, kad taikos sutartis tarp 
Egipto ir Palestinos visą laiką 
derybas ves Izraelio atstovai. 
Tekste pasakyta, kad Pelestinos 
karo jėgos privalės pasitraukti 
iš Sinajaus pusiasalio, tuo tar
pu Sinajaus pusiasalį dabar lai
ko okupavusios Izraelio karo 
jėgos. Pagrindan paimtas Ame
rikos diplomatų paruoštas pro
jektas, bet ir jame kalba eina 
apie Palestinos vyriausybę, kada 
praktiškame gyvenime Palesti
nos vyriausybės dabartiniu metu 
visai nėra.

Niekam ne paslaptis, kad be 
Egipto vyriausybės ir paties pre 
ridento žinios niekas nebūtų ga
vęs taikos sutarties projekto ir| tekstą, gen. Dajanas pareiškė, 
niekas nebūtų drįsęs jo paskel. |kad jis į Washingtona daugiau 
btL Egiptui paskelbus sutarties | nevažiuosiąs.

Etninių grupių 
posėdis Washingtone

Washingtone lapkričio m. 11 d.- 
įvyko Amerikos etninių garnių 
konferencijos, kurios pirminin
kas yra dr. J. Genys, egzekuty- 
vinio komiteto posėdis. Į po
sėdį buvo nuvykęs ALT valdy
bos narys dr. Kazys Šidlauskas, 
šios konfederacijos nuolatinės 
statuto komisijos pirmininkas.

Amerikos etninių grupių kon- 
t federacija apjungia apie 40 šio 
krašto etninių grupių, organiza
cijų/ atstovaujančių ištisas arba 
bbnf kfedis •^kiotikūs^iierikos

\ Vosėdž : priėmė2 '^Ut^Wius, 
pasielgti su kbnferėhčijoj 

atsitadusia d/šideritū grupe, ku
ri nelegaliais 7 veiksniais bando 
paveržti konfederacijos ' vadovy
be.

Nutarta 1979 m. kovo - mėn. 
-16-18. d. Washingtone sušaukti 
Amerikos etninių grupių konfe
deracijos . konvenciją. Išrinktas 
konvencijai rengti komitetas iš 
Washingtone ir jo apylinkėse gy 
venančių egsekutyvinio komite 
to narių.

CAIRO. — Ketvirtadienį iš
keltos bylos prieš du buvusius 
Egipto kabineto ministerius ir 
tris Egipto aviacijos viršūnių 
pareigūns už ėmimą kyšių ir 
apsileidimą bei baustiną parei
gų nepaisymą, kaip pavyzdžiui 
santykių su Boeing kompanija, 
iš kurios priimta $125,000 ky
šių perkant Egiptui keturis Bo
eing 707 lėktuvus 1972 metais.

Min. Lozoraičo 
raštas Altai

Amerikos Lietuvių Taryba 
pasveikino Lietuvos diplomati
jos šefą min. St. Lozoraiti, šven 
čiantį 80 m. sukaktį. Atsiliepda
mas i sveikinimą min. Lozorai
tis savo rašte Altos pirmininkui 
sako: “Aš teturėjau vieną pir
menybę: priklausyti tai kartai, 
kurios darbai buvo skiriami lais 
vajai Lietuvai. Linkėdamas Jums 
ir Amerikos Lietuvių Tarybai 
tolesnės geros sėkmės Jūsų svar 
bioje veikloje, skirtoje Ameri
kos lietuvių visuomenei ir Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo bylai, reiškiu gilią pagar
ba”.

DEGALŲ GAZOLINO KAINA
KUWAIT. — Jungtinių Vals

tybių Iždo sekretorius W. Mi
chael Bumenthal apskraidęs 
keturias Vidurinių Rytų valsty
bes, grįžo įsitikinęs kad jam pa 
sisekę padėti pagrindus dide
liam degalų kainų pakilimui’ 
1979 metais. Numatoma kad 
petroleumą eksportuojančių vals 
tybių OPEC konferencijoje, kuri 
įvyks ateinančio grodžio 16 d. 
kainos bus pakeltos nežymiai, 
nepilnais 10 nuošimčių.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS SULAS įvykę broliai ar netekėjusi sesuo.

Lapkričio 25, 1978. Xr. 36 (56) Jei turite materialinį tur- 
- -------------------- —_—.—----- Ti|tą> pirmiausia turite pagalvoti

UI metai

Kiekvienas turėtų paskirstyti savo turtą 
paskutinės valios pareiškimu - testamentu 

(Last Will or Testament)

WaukeganasM. ŠILEIKIS

----------------------------------------------------------------------- -—---------- | tą, pirmiausia lunie pagaivou ę 
Kausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw Av«.t Chicago, III. 60632 Į reįj^lįjjga žmonai po

•Jūsų mirties. Ar bus jai pakan
kamai pinigų iš draudimo, So_ 
jCial Security ir kitų šaltinių 

no. Jeigu tėvas būtų palikęs šitą j pragyvenimui? Būtinai turite 
turtą jam kaip metines paja-1 atsižvelgti į kylančias kainas, 
mas, sūnus būtų galėjęs duoti infliaciją.

Jei jūs galite apskaičiuot; kirk 
yra reikalinga jai pragyveni
mui, likusį turtą sutvarkyti jau 
bus paprasčiau. Paskirkite pati 
ketinio fondą, iš kurio patikėti
nis mokės našlei atlyginimą (al
gą) kas mėnesį ar kas 3 mėne- 
suis. Tuo būdu jinai žinos tiks
liai. ką jinai turi ir galės pla
nuoti savo pajamas. Jinai gal 
negalės gyventi liuksuse, bet tu-į 
rėš pakankamai pragyvenimui.: 

Nemalonumas gali būti toksp 
kad Jus negalite numatyti visas* 
aplinkybes. Gali atsitikti nelai
mingas atsitikimas, liga ar ii- . 
gas gulėjimas ligoninėje, arba,jų. Mano patikėtinio nuospren- 
kelionė. Kadangi pasitikėjimo] dįs apie išmokėtos sumos dydį, 
sutartis gali būti lanksti, Jūs]apįe vienokį ar kitokį prašymą, 
galite numatyti, kad bet kokiais] aplikaciją ar jo reikalingumą 
aukščiau minėtais atvejais pati-įyra galutinis visiems asmenims, 

kurie yra ar gali tapti suintere
suoti šituo patikėtu kapitalu. 
Sumokėdamas -tokias sąskaitas 
ar prašymus mano patikėtinis gali sumažėti. Trečia, būtų ne- apsaugotų, 
yra pilnai atpalaiduojamas nuo 
tolesnės atsakomvbės ar atsi- j >• 

i skaitymų.” ‘ •

/Jei jūs paliekate našlę su vąir 
kaisv;geriąu sudarykite ;da pati
kėtinius fondus? Tuo jūs apsąu-. 
gosi te savo, vaikus,- jeigu j ūsų. 
žmona ištekėlųT vėl.- Savo pasitik 

ėjimo sutartyje jūs galite-pa
reikalauti/ kad našlė tol. .gaus 
pilnas pajamas* nuo jūsų, turto

Šis tas dar apie patikėtinius (trustistus)
(Tęsinys)

Betgi ar jūs paliksite savo 
turtą paveldėtojui tiesiogiai ar 
per patikę inį, šitą klausimą tu
nte išspręsti jus pats, čia nėra 
tų griežtų nustatytų taisyklių 
kiekvienai šeimyninei situacijai. 
Nuspręsdami palikti numaty
tam paveldėtojui visą pagrindi
nį kapitalą ar tik pajamas nuo 
jo ar kitą kokią kombinaciją 
aukščiau minėtųjų, atsižvelkite 
į paveldėtojo amžių, sugebėji
mus, energingumą, inteligenci
ją, patyrimą ir aplinką, kurioje 
randasi busimasis Jūsų 
valdytojas.

Pvz., pagyvenęs tėvas 
palikti tiesiogiai $100.000 savo Į ketinius yra tas, kad testato 
sūnui. Geriausia išeitis T ‘ \ 
duoti metines ar mėnesines pa
jamas nuo pagrindinės sumos, 
padengti 
papildant 
galba.

Vaikas.
nininko ar literatūrinį talentą, 
bus geriau aprūpintas gauda
mas metines pajamas, kas jam 
leis eiti užsibrėžtu keliu/Jis ga
lės paišyti ar rašyti, nesirūpin
damas finansiniai^ nedatekliais.

Tokiais atvejais'tėvai, kartais 
nežiūrėdami sūnaus norų, verčia 
jį užsiimti pelningu bizniu, ku
riam ‘tas vaikas nėra visai tikęs! 
Autorius Aprašo1 ^(Samuel J G. 
Klihg «¥dūr Wilf and WHat to 
Do Abbuf Pt^) vieną atsitikimą, 
kai tėvai paliko sūnui, daug ža* 
dančiam '-novetistui; -gan# -štaifi- 
bi| 
saĮ -Visai nūaH-’

daug naudos būdamas produk
tyviu novelistu, gal būt garsiu 
visoje Amerikoje.

Vienas iš argumentų prieš 
patikėtinius yra tai, kad jei pa
veldėtojas yra jaunas, tas žudo 
jo iniciatyvą bei tikslus. Saky
kime, Jūs palikote (per patikė
tinį) 1 mil. dolerių, kuris duoda 
$60.000 metinių pajamų Jūsų 
sūnui. Jis nelabai sieks kitų 
tikslų, kaip tik žavėsis vynu, 
moterimis, muzika ir nesilavins, 
bet leis savo laiką nieko neveik- 

: damas.
nori] Kitas argumentas prieš pati- 

Tr AKnGi , In., T

turto

būtų!

gyvenimo išlaidoms, 
Social Security pa

kuris turi ryškų me-

riaus sunkiai uždirbti pinigai 
patenka į svetimo žmogaus ran
kas. čia autorius pateikia kitą 
pavyzdį, kur paveldėtojas — 
sūnus — neteko viso turto dėl 
to, kad patikėtas kompanijos 
tarnautojas dėl blogo sudarymo 
sužlugdė gana sėkmingą biznį. 
Reikia prisiminti, kad kompa
nija, kuriai patikima valdyti 
turtą; yra tol gera, kol geras 
darbuotojas tenai dirba. Jam 
pasikeitus, visko. gali atsitikti. 
Taigi,. sudarydami .pasitikėjimo 
sutartį.su ta kompanija Jūs tu
rite- pareikalauti rekomendaci
jos tiems asmenims, kurie val
dys, jūsų turtą kai mirsite.

? Pagrindinis tikslas patikėto 
fondo yra paveldėtojų apsaugo
jimas.' ^š t d seka, kad patikėti- 

.veldėtoj as. „dėl. vienokių .ar, įato- 
fcių'įriežasčių ^tė^Žuim(W-at-

ketinis gali paimti iš pagrindi
nės sumos reikiamą kiekį pini
gų nenumatytam atvejui. Žino
ma, kuo daugiau iš pagrindinės 
sumos pinigų iširusi te, tuo paja
mos bus mažesnės ir1 tuo ma
žiau liks (paskutiniajam) žmo-1 
gui, kuris gauna pagrindinę su^ 
mą kai ’sutartis užsibaigia.

• Jei Jus noritė leistf savo žmo
nai paimti patikėto rf6ndo Pa
grindinę sumą,;?jūsų advokatas

Daugelis žmonių mano, kad 
testamentus turi pasidaryti tik 
tai turtingi žmonės, tai neter 
singa pažiūra.

Mes norime pabrėžti, kad te
stamentą turi pasidaiyti kiek 
vienas tautietis. Dar daugiau, 
pagal daugelio tyrinėtojų duo
menis, kad tie, kurie padare 
testamentą, tai jie daug ilgiau 
gyvena, negu tie, kurie savo 
turto testamentu nepaskirstė.

Jeigu asmuo miršta be tes
tamento, tai jo turtas tenka pa
gal įstatymą vaikaims, pasili
kusiam gy vam suuoktiniui, to
linus broliams, seserims, tė
vams, o vėliau dėdėm, dėdie
nėms ir sekantiems giminėms.

Asmuo, norįs pasidaryti mi
rusiojo be testamento turto ad 
ministratorium, turi teismui 
tuo reikalu paduoti prašymą, 
kad gautų teismo įgaliojimą 
mirusiojo turtui valdyti. Teis
mas nustato užstato dydi. Pa
gal įstatymą, pirmenybę tu
ri vienas pasilikęs gyvas 
sutuoktinis (vyras arba žmo
na). Vėliau seka giminių eilė. 
Jeigu lieka nepilnamečiai vai-

pajamas paaugliui privalote at
kreipti dėmesį į sekančius da
lykus. Pirma, jūs nežinote tiks
liai kokios pajamos bus po jūsų 
mirties. Antra, taupus protingas 
patikėtinis gali padidinti jūsų 
pajamas, tuo būdu pagrindinis kaį, įaį teisėjas paskiria jiems 
kapitalas dėl šių investavimų globėją, kad jų rekalus ir tur-

gal būt pasielgtų kitaip, negu 
jūs norėtumėt. Visos išlaidos 
būtų daromos jūsų palikto tur
to sąskaita ir įpėdiniams tokiu 
būdu tenka daug mažiau, ne
gu jie galėtų gauti.

Surašius turto paskirstymą 
testamentu, jūs tuo pačiu pa
gal savo norą paskirsiysite sa
vo palikimą, vykdomą po jūsų 
mirties. Jūs negalite nieko ne
paskirti savo žmonai (savo 
vyrui) ir negalite visą turtą 
paskirti labdarybei, jeigu yra 
asmenys, kurie turi teisę j jū
sų palikimą ir kurie gautų tą 
palikimą, jeigu nebūtumėt pa
rašę testamentu palikimo pa
skirtymo.

Jūsų palikimas testamentu 
turi būti pateiktas į Probate 
teismą toje vietoje, kurioje jūs 
gyvenote mirties momentu. 
Toks patvirtinimas suteikia 
palikimui teisinę galią. Po to 

I testamento vykdytojas,

'turi įrašyti sekantį paragrafą;!
“Aš šiuo įgalioja. :mano? pati-j 

ketinį-laikas nūo laiko išnabkėtid 
ar duotLTkitokią;.pag2flbą:ūxano.

protinga duoti paaugliui perj ' Globėjas turi įnešti užstatų, 
daug pajamų pagal jo reikalą- kuris paprastai padengiamas 
vimūs. Pagaliau, patikėtinis pri- iš peikto turto.
valo turėti pakankamai laisvės toriaus veiksmai griežtai nu- 
elgtis su kapitalu kaip jis yra ąfatyti įstatymo. Paprastai jam 
tinkamas, esant tikram reikalui.' eldžiama likviduoti turtą (ak-

Praktiškai, iškyla klausimas sumokėti skolas ir pas
kum turi; būti pajamos išmoka- ^irstyti paliktą turtą. Dėl ne
mos, jįei‘turtas yra paliktas vai- WI°j^nio JtjįTp ir biznio vedi- 
kui, kam patikėtinis turi mokė-! adųiųiisratjoriaus jgalioji- 
ti pinigus? Būtų neprotipga pi-j riboti. Daugelyje atveju.

mos., jei turtas yra paliktas vai-

A din i n is tra

si aty t i įstatymo. Paprastai jam

kilojamo turof ir biznio ' vedi-

f09
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x « v tšavo načios frjvaiku .išlaikymui, nigus mokėti vaikui tiesiogiai,sav° veiksmams turi gauti
žmona; tiek, ar.’net ur-iiusą £pa-*■- Z//T /. -- *--*---- -* - i--<- -—įTgrindint:pulikętą’kapitalą,z7kiek&ol;hus ^ekejusi; GrMekerĮ 

■ jiš laik-ys-Tikslinga;^įsišk^i nfer.l^ust31
priklausomai- '-nUčhkitti-patarėm. ^a( a

/: 7^-•■'.fėih’b ri itiS-L^A 2J. 
-1 L paną , s^|pJ>psi,kįajtsipiąs..ts-. 
f^ky|ą?.jei ’jųš.ę^lįriįate'piįijCefuiį

'/aį' 
L ižar. nepilnamecfeh Ar škirti.vai- 
[įkui zpąjamas, kad jis. ^aut^kasj 
rirhėnėsf ar Kas ’try’s^ėifėsiah^ 
/>Ąp'/palikiia^sf.’:-bus/ išmokamas 
T4ik^'nxKt;pą&murar is/pagrindi-

Ar IpaanglĮs .gaus 
^risasH^ajamąsr? ąrb^įtik/fdalį, 
Į.fpaka-nkąnią ^pragyyenimui. 4r 
i -rnoksiųr? Kadaųgj .yąįko porei- 
r Idai didėja kas metai’ būtų ne- 
I bloga^ mintis IrisIF’jūsK^patikė- 
] .tinkif laisviau ’ spręsti, padidr. 
-nąnt išmokamos“' sumos dydį. 
-6 metų vaikas reikalaus mažiau 

| išlaidi] negu "paauglys. £aang- 
; lys lankantis kolegiją reikalaus 
I dar daugiau išlaidų.

Paskirdamas patikėto fondo tuo metu kai veiks ši sutartis,

i

• v^' >.^V ,;
?^£t-H‘ .J ue ?41t Iėbo£
'krroiM u: ti zrri&h p

^zrnofTO
ii .^p^-'; yWiWjA .: 
►mniiis* b.^c&siJ^rr 
cw vi zl iunčfuv^isl 
<ė.3-5„ aI r^Lo> ,*crti?.u

:o patikėtinis ne visada galės pri- lš ‘eismo iš anksto aprobatą, 
žiūrėtivkaip .pinigai yra. išeikvo- ^as yrą s,ųrišta. ?u .papildoma 
jami. ^Tačiau ir čia yra išeitis. mis išlaidomis, .kurioj apmo- 
Jei dar-yra gvva motina, ir vai-/amP® iš gųjikto turię, .Tokik 
kasi-© veną/sa- ja. /patikėtinis >fi4yvJiesant testamente su pa 
gali-mokėtE pinigus, motinairvai-J1 
iko- vardu. Jer motina’unirnši ar- 
ba ‘mesūgėbarili tvąrkytipinigr 
niusii 'reikalus, patikėtinis gali 
mokėti' pinigus teismo paskir
ta muiasmeniuk’ Trečia’ galimybė 
yra/’kad j jei vaikas lanka mo- 
kyklą^lan kolegiją, patikėtinis 
gali ..'mokėti reikiamus mokes- 
čįife*tiesrai - mokyklai' arba

Elegijai: h ^/. :• _

Koks tebūtų sprendimas, 
tikėtini-s negali T>3±s daryti. 
Beųf^ain yra leista“ veikti vai-f 
ko vardu.-- - • '

Jūs galėtumėte įjungti sekan
tį paragrafą savo testamente: 
“Jei vienas iš . mano aukščiau 
minėtų vaikų bus nepilnametis

o patikėtinis ne visada galės pri-

. t - * '-.-%* * •. ’f -iSj.asąi negu .iširusysis rpu 
norįįęst tajp pa tvarkų gįo" 

.geįas 
* k—

, jWi ■ 
paskirtas' vykdyti jūsų pasku
tinės valios pareiškimą^: ttiti 
vykdyti jūsų parėdymu-;, j?3 
testamente galite nurodyti,Įpd. 
iš vykdytojo nereikalaujama 
uždėti užstto. *!?>/

Testamento vykdytojas^, 'tu
rės visus fesdiojinmš; pa
skirstyti turtą įagal jūsiį. nu
rodymus, išyąrdintus tęsia 
mente. Jis sufėhka visą jūsų 
paliktą turtą krūvon, sumoka ' 
likusias skolas bei Ynokč&^iis 
ir . paskirsto turtą isnlėiįhtfš/ ‘ 
nurodytiems :
galrąu;. jis yrą" : ąląakfeg^.; 
prięš. įpėdinius,. ip teiširią^ ,' V : '

r^^iįęitąmėntąiJjfis- 
turi te apdaryti sąrašą savo Z-tini? 
rimo' taito/pktbą Umį:pĄtęk> 
tį:nekihūajafaąs * 
mobilis/faug; bankų ‘į^y^įės? 
baldai, apdraudos 'polisą*; p irti/, 
gn -kolekcija Klt6kią/tUriteT, 
meno' ^tzhbfUrri^

' •’fef he

ko

pa- 
net

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJĄ
firma dieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak.
Penktadieniais 9:30—10 vai? 'vak.

laidos iš WpPĄ stoties, banga 1490 AM.Visos

2646 W. ?1 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Tetef. - 773-5374

: ...sygtupąs. žjpę&ųs,.

tada pajamos, priklausapcios 
jain/"Wi ’Init^išfhokėlbs fnafib

• • ’ ’ *1 » ' * • * " ’ ' ‘ J 13 r 1 9. r- ............ • .a., . - .. vtynd
Žnaopai.:arha-jiep.iluainfi0idigtei .HHfi i
‘ 8 ' ' *'- ---- - -'-♦•y į., ntf-jvJ 'Įf ŪĖttiSaStj* -jį_ ..., i

Jaj .ts&sm T- ?rL‘^bejui' Vaiko nepHnarnėfyšfės-lai-- 
kę, kad rūpintųsi vaiku, duotų 
jąpi išlaikymą ir paramą, kol 
tas vaikas taps pilnąrpeeįu. Ęai 
jis taps pilnamečiu, -vaikui skit’ 
to$ pajaujus bus išmokamos 
Jani pačiam per pasitikėjimo sir 
tarties likusį laiką/’ . .

(Bus daugiau) . -

Bausmė už nuodėmes yra tnirtis, b'et už ge
rus darbus bus amžinas gyvenimas mūsų 
Viešpatyje Jęzųję įpistuje,/.

■'/-.//• Rg^ąpi§ H'įV^.

Dievas taip mylėjo pąąąųĮj-,kad ąt^avė^ąį 
vo vieninteli Sūnų. Kas Juo tikės, tas nepra
nyks, bet gyvens ąmžinąi..

RICHARD DURBIN
Kandidatavau Illinois gnbenratoriaus pavaduotojo pareigoms, bet 

pralaimėjau. Dėl to nenusimenu, nes per rinkiminę kampanija daug pa- 
siniokiau. Svarbiausia, turėjau progos pažinti tiek daug lietuvių įvairios? 
Įstaigose, biznyje, laikraščių redakcijose, taupymo bendrovėse susirinki
muose ir Naujienų bankete. Niekad nemaniau, kad lietuviai yra teki geri, 
draugingi ir pareiginga. Man smagu priminti savo drauga us, kad esu lie
tuvių kilmės, kad mano motina dar ir šiandien lietuviškai kalhaTr kad 
aš pramokau daug lietuviškų žodžių. Pralaimėjau, bet susiradau labai 
daug gerų draugų, kuriems as galiu būti naudingas ir kurie man gali būti 
reikalingi. Geras draugas svarbiau negu pinigas, man pasakė vienas senas 
lietuvis. Esn tikras, jog tai teisybė.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

Kas Juo tiki, tas nėra teisiąniąs, kas 
yra jau nuteistas, nes jis netikėjo vienmteįių 
Dievo Sūnumi.

Dėkoju visiems, kurie už mane balsavo. Tikiu, kad netolimoje atei
tyje ir aš už jus paskelsiu rankų.

Jus gerbiąs
RICHARD DURBIN 
1525 S. Bates Ave.
Springfield, Ill. 62704

J. Blukaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
visoms lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina $8.50.

“KON&KRSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITt),

dide’ėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
▼ienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai. 444 psL 
su persiuntimu US S13-50, užsakant is:

SŪDUVA. 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA

Jono3:V18 
» . 9 

Jei mes išpažįstame ssvo nuodėmes, Jis no-1 
ri ir gali mūsų nuodėmes atleisti, t^’p pąt 
mus apvalyti nuo visų neteisybių.

Jono 1:

Kai jūs savo burna išpažistate Viešpačiui 
Jėzui ir tikite iš visos širdies, kad Die'.-as jus 
prikėlė iš mirties, jūs būsite išganyti. į 1

Romėnais 10: V#s
' r- r --

Dėl Dievo malonės jūs buvote išganyti gįM 
tikėjimą ir tai nepriklausė jums, bet buyp Dler 
vo dovana.

Ėfeziečiams 2;^

. — NAUJIENOS, CHICAGO i, ILU _ ______ j,

sutart%25c4%25af.su


A.^Vft^NlS

ALTAS NETVIRTINS
SAVO PAKASYNŲ 1-

Antanas Butkus, Drauge, lap
kričio mėnesio 6 dienos laidoje 
rašo Altos ir JAV L. B-nės susi
tarimo patvirtinimo reikalu. Jis 
jau L. B nės klausimais, nebe 
pirmą kartą spaudoje pasigarsi
na savo raštiniais. Tik vargas, 
kad juose yra daug vandens, ne 
susigaudymo, rašoma be plates
nės ir objektyvios minties. Da
lyką paliečia ne iš esmės, o žvel 
gia į jį iš labai siauro akiračio.

Štai,kad ir šiame rašinyje pir
miausia kaltina L. B-nės Valdy
bos narius, kodėl jie spaudoje 
nepaskelbė Altos su L. B-ne su
sitarimo teksto. Ir tik iš spau
dos sužinojęs, kad tokį susita
rimą L. B-nė jau patvirtino. Jam 
neaišku, kodėl jo nepatvirtino 
Altą.
' Jis klausia — kodėl? Man ro
dos, kad šis klausimas yra labai 
paprastas ir nesunku atsakyti. 
Jei Altą nepatvirtino, tai, ma
tyt, kad jai L. B-nės pateiktos 
susitarimui sąlygos buvo nepri
imtinos. Iš viso A. Butkus turė
tų žinoti, kad padarytas susita
rimas paskirų valdybos narių, 
be Valdybos pritarimo bei jos 
įgaliojimo jos neįpareigoja tvir
tinti.,

Altos seime, Chicagojė, paaiš
kėjo, kad nei dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, nei dr. Jonas Valaitis 
nebuvo Valdybos įgalioti pada
ryti su JAV.L. BJne susitarimą, 
jie vyko pas jos vadus tik pasin 
formuoti, i ko jie nori-ir ko. jie 
siekia. Altos atžvilgiu.

O - jei minėti į altininkai be Val
dybos žinios: iškepė “blyną-y tai 
dar nereiškią, J kad jį lįuri sųyalr 
gyti^yisa Waldybak.;;,;^^ ? , . ų

;kačl Altos ir JAV L. įB- 
nės:santykiai yra pašliję. Bet Al 
Butkui ^ i reikėjo - panagrinėti 7 įr

iškelti aikštėn, kas padarė tuos 
santykius nenormaliais? Aišku, ’ 
tik ne Altą, nes ne ji kaišioja pa 
galius Į JAV L. B-nės veiklą, ir 
ne ji savinasi jos veiklos barus, j 
o priešingai. Todėl nereikia Al- t 
tos sodinti į kaltinamųjų suolą.

Jei, anot A Butkaus, vyksta į 
iš Altos pusės susitarimo pat- į 
virtinimo uždelsimas, tai ma
tyt, kad tokį “susitarimą” atme
tė, kai pamatė, kur ji atsidurtų, 
jei ji patvirtintų tokias susitari
mo sąlygas. Tada Altą taptų tik 
L. B-nės visuomeniniams reika
lams padalinys, kurį valdytų ir 
tvarkytų A. ’Gečys ir kiti jo ben 
drininkai.

A Butkus aimanuoja, kad per 
mažai mumyse kūrybingos ir 
konstruktyvios kritikos. Bet pers 
kaičius šį jo rašinį, neatrodo, 
kad jo daromi Altai priekaištai, 
būtų kūrybingi ir konstrukty
vūs, kadangi jie daugiau parem 
ti tokiu ir panašiu 
“man sakė”...

Ir kam galėtų ateiti galvon to
kia mintis, kad spauda neturėtų 
duoti objektyvios informacijos. 
Juk tik dėl neobjektyvios infor
macijos ir pateikiant iškraipy
tus faktus iškyla visuomeninia
me ’gyvenime (tiek daug nesusi
pratimų bei erzelio. Įdomu būt 
paklaust A. Butkų, kodėl jis ne
pasiteirauja Draugo redaktorių 
kam. jie atsisako skelbti Altos •

ITS AMAZING!
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SUITS
By Hawaiian womens

ARH made completely

But-Tes? was
USED AS A MEDICINE 
AND A Booy 
Ointment! Later 

vTwas ^mployeoto 
BURK LAMPS AND 
FINALW AS P) Food, 
EATEN m UQUID 

" I FORM!

*vrs i, 
OF ENGLFWO. 
PASSED & 
LAW M0K7NG 
/TA COfM? 

To GO Swimming 
WtTlOU'T A) , 
SPrrMVG ;

Bvautiful ECHO 
lake:
IS So ENCLOSED By 
HILLS Ąn 
O^DI MARY TON£ 
OF THE VOICr IS 
gępEOTED five* 

TIMES"?—

i

kad Altai nėra reikalo su L. 
B nė susilieti. O geriau reiktų 
patarti JAV L. B-nės vadams 
pasirūpinti, kaip išlyginti jos pa 
čios santykius su R. L. Ben
druomene.

Ir pagaliau, šeštoje “susitari 
i no” sąlygoje jau aiškiai reika
laujama, kad Altą ir L. B-nė 
ieškotų galimybių susijpungi- 
mui. Ar tai dar neaišku A. But
kui, kodėl Altos Valdyba tokio 
“susitarimo” niekad nepriims ir 
jo nepatvirtins. Kadangi tai pat
virtinus reikštų, kad ji pati sa
ve palaidoja. Aiškiai iš tų sąly
gų matosi, kad L. B-nės vadai 
to taip neatlaidžiai ir siekia.

Pagaliau, įsivaizduokime, kad 
Altą sutiko su minėtomis sąly
gomis ir nutarė susijungti su 
L. B-ne. Tai ir vėl kyla klausi
mas, kodėl su ja o ne su kuria 
kita? Juk Amerikoje yra ir dau 
giau gerai organizuotų organi
zacijų, o ne vien tik L. B-nė.

A. Butkus reikalauja kad Altą . 
paskubėtų tas savęs palaidojimo i 
sąlygas priimti, nes jam kaž 
koks Altos žmogus pasakė, kad 
nedelsiant reikėtų, susitarimą 
patvirtinti, nes J. A. Valstybėse 
L. B-nės auganti įtaka ir ji jau 
labai didelė, kad po poros metų 
jau nebus jai reikalo tartis. Jei 
jau A. Butkus tokiu naiviu, ta
riamo altininko pasakymu bu

tą savo atstovus, taip kaip daro I vo įtikintas, tai Altą turėtų tik- 
kitos organizacijos, kurios ži
no, kad laisvinimo veikla turi 
būt nesuskaldyta, o vieninga. 
Gi, tos L. B-nės vadų padiktuo
tos Altai sąlygos aiškiai rodo, 
kad ji bus tik tada, jei ją parems 
L. B-nė, arba jei jos atstovai su 
Altos atstovais kartu lankysis 
pas Amerikos prezidentą.

Iš to, taip vadinamo “susita
rimo” aiškiai matosi, ko L. B- 
nėsnės vadai siekia Altos atžvil 
giu. Ypač, tai aiškiai išryškėja 
paskaičius šeštąją “susitarimo” 
sąlyga, kurios ir pats A. Butkus 
savo rašinyje vengė pakomen
tuoti. Mat, Altą su L. B-ne turi 
susitarti dėl lėšų telkimo. Kam 
jai reikalingas toks susitarimas? 
Juk Altą nuo seno renka au
kas Vasario Ifrsios šventės pro 
ga laisvinimo bylai vesti. Jai 
susitarimo nereikia. O jei susi
tarti, tai kodėl tik su L. B-ne? 
Ji turėtų -tartis ir su kitomis 
organizacijomis, kurios veikia 
naudingą kultūrinę veiklą ir 
taip pat, netiesiogiai talkinin
kauja ir laisvinimui. Ir iš viso,
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tos Valdybos nariais. Jis žinotų, | be to, ji dar ir ir susikilusi. To* je veikloje, tegu deleguoja į Al- 
posakiu:kad tokio susitarimo ne tik Al- **

! tos Valdyba, bet ir jokių kitų 
organizacijų vadovybės netvir
tintų.

Paskaičius “susitarimo” Altos 
su JAV LB-ne santykiams išly
ginti sąlygas atrodo, kad jos 
L. B-nės vadų padiktuotos tik 
tam, kaip būt sėkmingiau įvyk
dyti Altos pakasynas. Jau pati 
pirmoji susitarimo sąlyga įneša 
į Altos ir JAV L. B-nės tarpusa
vio santykus nemažai neaišku- 

“Alta irinformaciją, kurią skaitome tikimų. Ji skamba taip:
Naujienų dienraštyje. Kodėl? JAV L.’ B-nė dirba naudingą 
'Ar Altos informacija yra neob- darbą Lietuvos laisvinimo bylo

je”. Išeitu, kad Amerikoje, lietu

Naujienų.

jektyvi ir nekonstruktyvi?
Gaila, kad Antanas Butkus ne 

turi teisinės nuovokos. Jei jis ją 
gurėtų,’ tai įiebūt rašęs ir tokio 
įrašinio, kuriame? ji džiūgauja, 
.kad JAV L. B-nė patvirtino su- 
sitarimą, padarytą su dviem Al-
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‘ nianas. 367 peL Kaina SS.
A. FetataBkla, METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prUtaini.
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tyfl l 12 daliu. 296 psL, kaina JR5.
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_ "4. W« rirfaiiali. 3M pd. Kaina $6.00. iCnkžtaU virt. S5.M 
PM?Vad. ttrffika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 1STO- 
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itnsŲomiz ir dokumentacija. 330 peL, kaina $6.
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viškoji išeivija turi dvi tolygias 
politines laisvinimo institucijas. 
Iki šiol, žinojome, kad Altą vei
kia: laisvinimo veiklą, L. B-nė 
lietuvybės išlaikymo. Bet ar tai 
būtų tikslinga turėti dvi laisvi* 
nimo institucijas? Juk kiekvie
nam nors kiek nusimanančiam 
politinėje veikloje yra aišku, 
kad turėti du laisvinimo atski
rus veiksnius yra nenaudinga.

Ir iš viso, kodėl JAV L. B-nės 
organizacija reiškia pretenzijas 
į politinę veiklą? Ji šiame kraš
te, palyginant, yra maža ir labai

kių organizacijų J. A. Valsty
bėse, kurios veikia, kad ir ne
tiesiogiai laisvinimo, darbą yra 
ir daugiau. Kas bus tada, jei jos 
paseks L. B-nės užmojį veikti 
tiesiogiai ir varstyti Washingto 
ne valdžios įstaigų duris, kaip 
kad šiandien daro JAV L. B-nės 
vadai. Sakysim, jei vieną gra
žią pasišaus tiesiogiai veikti po
litinę veiklą, toks Susivieniji
mas, kuriam vadovauja šviesus 
visuomeninkas p. Povilas Dar- 
gis, arba Lietuvos vyčiai. Juk 
tos organizacijos turi tokią pat 
teisę, kokią savinas! L. B-nės or 
ganizacijos vadai. Man rodos, 
kad toks Altos susitarimas, pa
lyginant su labai siaura L. B- 
nės organizacija, būtų paskatini 
mas atsirasti dar ir didesniam 
skaičiui politinių veiksnių. Jie 
lankytųsi Washingtone val
džios įstaigose ir seklbtųsi ats
tovaują visus lietuvius, kaip 
šiandien daro L. B-nės vadai.

'rai palaukti ir pažiūrėti ar to
kios pranašystės skleidėjas nėra 
suklydęs. Altai reiktų palaukti 
dar tuos du metus ir pamatyti 
kokia L. B-nės įtaka išaugs, kai 
ji šiandien jau yra suskilusi.

Toks.1 naivus altininko pareiš
kimas ir lengvai įtikėjusiam A. 
Butkui būtų buvę daug išmin
tingiau, jei jis ne altininko bū
tų pasiklausęs, o atvykęs Chi- 
cagon į Altos seimą ir pamatęs, 
kaip tvirtai stovi ir kokia jos 
didelė įtaka visuomenėje, ir ko
kia g^va jos veikla. Būt pamatęs

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma i 
įdcmi 250 puslapių knyga Su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, 1L. 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Sul 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomu 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, IL 60608.

® Sarah Hale, buvusi 1800 
moterų žurnalo redaktorė, 36 
metus darė pastangas, kad pa
dėkos Diena taptų nacionaline 
švenė. Prez. Linkolnas pasira
šė įstatymą ją švęsti psskutinį 
lapkričio mėnesio ketvirtadie- 
nk / .

pinkais, taip pat neispręs pro
blemų. Man rodos, kad geriau
sia būtų išeitis, jei jau LB-nė 
nori pasireikšti šalia lietuvybės

mažą dalį apjungia lietuvių. O išlaikymo uždavinių ir politinė-
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ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios)

vadai taip primygtinai siekia Al 
tos laisvinimo veiklą finansiniai 
susilpninti? *
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Knygų užsakant reikia pridėti 2S et pešto Išlaidoms.
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Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.
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KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lletuvU, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir Heto- 
grtttvU, privalo susipažinti iu žemiau išvardintomis knygomis.
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•truot*. 100 pat Kaina 7 doL
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Astcrė buvo Vilniuje, Trakime Druakiiiinkuoae. Kaune. Naudakiuoae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai. fa ji ten matė, kokiai 
Mb* gfrdėjo ir fa jai įmonė* pasakė. 90 ptL UJO. Yra taip pat

I^^r^slTYRINtS NOVĖLĖK Genialiu* rwj rašytojo
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Wr Ht.it viršeliais tHr - .

Dr. A. J. Gwen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
KeHonČf po Europą įzpūdžieL Dabar tik ----------------

taip pat rftfaakyti paštu, rHIunfur čekį irba money orderį, prie 
nuiudylei kilnot pridedant 50c. perzltmtlme Hlafdwm.

PO
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Jveda J gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir mlnop 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poerijoa leidiniu:
1. Z Au<u<tiltyH-V«IČIQnUnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTY K Didėti© 

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Junylf Baltrušaitis, ZIMtf PAKOPOS. Klegljoa, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 p«L Kaina $2.00.
3. ButkV Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 pst ĖL50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEINIĄ VĖTROJB. Etilu rinktinė. 1® 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopai Jurpellenls, GLODI . LIODI. Lyrikos eilės, 100 p<L «L00.
0. Anatollfus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. « psL $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVRNTĖ. Etiluoti pasakojimai apie

8 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriam Dtustradjomis «.0t.
8. Nadei Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Aatoe Banaaurfm 

“Anykščių Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. W pst $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Riaktiaė lyrika, IRT pri., M.Ė0
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 0-jl Ivrikw Įmyga, 182 pC «J0.
12. Patras Saęatas, SAULĖLIIDT1O SPINDULIUOSE. Etilua# kūrinė- 

Uai, 92 p«L. $1,00.
13. ~ *
14.
10.
18.
17.

18.
Norėdami įrigyti šias ar kitas knygas, prašoma atsilankyti 1 NaujUe 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant Čeki ar piniginį ocderj.

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-ta mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

turinti dideles atsargas
T< 01-8070
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Ir taip blogai, ir taip negerai
Paskutiniame Darbininko numeryje pats redakto

rius, pacitavęs išeivijos spaudoje paskelbtas nuomones 
- apie lankymąsi Lietuvoje, negali apsispręsti, ar tas lan- 
: kymasi naudingas, ar žalingas. Iš vienos pusės jam at
rodo, kad jis naudingas, o iš kitos pusės kartais atrodo, 

-kad jis esąs žalingas.
2 Savo laiku tą klausimą gana nuodugniai svarstė su
važiavusieji veiksnių atstovai. Jie;palietė visas lanky- 
; mosi rusų okupacijoje ir komunistų valdomoje Lietuvoj 
•puses, ir priėjo visiems aiškios ir suprantamos nuomo- 
jnės. Veiksniai nieko blogo neįžiūrėjo, jeigu broliai, se* 
‘Šerys,, tėvai važiavo pasimatyti su savo giminėm, su jais 
Skalbėjosi,L jiems padėjo,‘bet veiksniai buvo priešingi bet 
-kokiai bičiulystė! su sovietų valdžios agentais, su komu- 
mistų leidžiamais laikraščiais, jų korespondentais ir re- 
faktoriais. Galima muyąžiuoti pąvęrgton Lietuvon, bet 
^nereikia šunuodegauti;' lankytis" ir pataikauti okuT 
jpantųįtį(C,;- (J J.-? : f . . ■_>ų

. . Apie.Kapsuko universiteto.kursų; .lankymą, ir kalbos

kursai jaunimui dalinai naudingi ir dalinai Žalingi. 
Naudingi, nes ten nuvykęs jaunimas pasitobulina 
gimtoje kalboje ir pamilsta tėvų žemę. Žalingi, nes 
grįžę iš Lietuvos pradeda vengti politinės veiklos, 
kovoti dėl Lietuvos laisvės. Bet kitas vertus, tas 
pats atsitinka su vyresniosios kartos išeiviais, ku‘ 
rie apsilanko Lietuvoje. Todėl peršasi išvada, kad 
vyresnieji be pagrindo puola jaunimą. Lankydama
sis Lietuvoje, kiek tai susiję su išeivijos politine vei
kla, neutralizuoja ir vienus ir kitus, ko ir siekia Ma- 
svka. Tai su šia negerove ir tenka kovoti” (Darbi
ninkas, 1978 m. lapkričio 27 d. 8 psl.).
Redaktorius pripažįsta, kad kelionė į Kapsuko unr 

versiteto lituanistinius kursus yra žalinga, žalingumui 
nurodyti jis skiria daugiau vietos. Prieš tą žalingumą 
jam atrodo, kad reikia kovoti.

Redaktorius, rusiško komunizmo nepažindamas, 
nori būti neutralus. Jis kviečia ne tik kovoti, bet jis ran
da ir naudingų dalykų. Skaitant rašinį, susidaro įspūdis, 
kad gana sunku apsispręsti, ar naudingoji svarstyklių 
pusė yra sunkesnį, negu žalingoji. Jis yra pasiryžęs ko- ■ 
voti prieš žalingąją šios kelionės pusę, bet jis labai pro 
pirštus praleidžia naudingąją. Jis tvirtina, kad jauni
mas “pasitobulina gimtoje kalboje”? Kiek jis per tas 
kelias savaites gali pasitobulinti — nepasako. Jam ne
ateina mintis, kad ir Amerikoje galima tobulinti lietu
vių kalbą. Geriausia, žinoma, ją tobulinti namie, iš tėvo 
ir motinos, iš brolių ir seserų. Bet tėvai patys gali kal
bos pakankamai nemokėti, gal jie žemaičiuoti, ar dzū
kiškai žodžius ištarti, bet turime žinoti, kad Amerikoje 
turime pačius geriausius lietuvių kalbos mokytojus. Tu' 
rėjome ir turime didoką skaičių lituanistų. Turime kelių 
laipsnių lituanstines mokyklas. Pagaliau, turime ir Pe
dagoginį institutą. Pagaliau turime eilę lietuvių kalbos- . . „ . A 
mokytojų, gyvenančių kiekvienoje didesnėje Amerikos,11, veiksniai, yra atsidūręs

T. -• ! gynybą tenka išskirti d'Vi gyny-
:. _ Jie mielu noru. sutiktų patobulinti bet kuri J^'ibos sąvokas asmeninę ir vi-;

Poilsis (Tapyba) M. ŠILEIKIS

V. KAROSASALTO 38-asis SUVAŽIAVIMAS
(KOMENTARAI)

(Tęsinys) .kaip žinome iš spaudos, pasise-
Konfrontacija reiškia, kovą,|kė sekminSai ^nti Laikin0- 

kuri susidaro iš puolimo ir gy- ;
.nybos veiksmų. Dėl didelės žy- 
-dų jėgų persvaros ALTas, kaip 
.■ ■■■ t.a-

lietuvių kolonijoje. Dabar jie artėja prie pensininko am- į ©^y]308 apie
žiaus. Jie mielu noru, sutiktų patobulifiti bet kuri JauHbos sąvokas— 
nuoli, kuris nori pramokti geriau ir sklandžiau kalbėti j aiotinė,- šiame afvejūj 
lietuviškai, kuriam rūpi turėti gimtosios kalbos didesni Ėetuvių tautos. / 
žodyną. Jie ir tarmę gerins, jie ir žodžių prasmes pa- Kiekvienas apkaltintas Ąmn. 
vyzdžiais paįvairins, jie ir literatūros kūrinėlius paskar gus, net įvykdęs didžiau^- nu- 
tys. Ne vienas pagyvenęs lietuvių kalbos, mokytojas įgali' 
skaityti ir panagrinėti net ir savo vieną kitą kūrinėlį, 
kuriame jis čia negali rasti leidėjo, net kuris gali būti 
toks geras, kaip Vienuolio ar Vinco Krėvės darbai.’

Kelionė Lietuvon, kainuoja 1,400 vienam asmeninu 
Tiek--moka tie, kurie ten nuvažiuoja penkioms dienoms. 
Kąs gauna teisę ten pabūti tris ar net šešias savaites; tai 
privalo,-mokėti-brangiau. Reikia manyti, kad KapiiŠuko 
uhiversiteto kursams Pranas Petronis, paėmęs rieškutė- 
čiaiš rublių, iš Tėvišės kasos, apmoka ne tik berniukų ir 
^mergaičių viešbučius, bet ir kelionės į Rumšines, Anykš
čius ir kitas vietas. Daugelis gali numoti ranka ant Pete 
-ronio rieškučių. Jeigu jis moka, tai jo dalykas, Bet rei
kalas yra truputį sudėtingesnis. Jis rieškučiomis semia 
pinigus iš kolchozų vergų nutrauktos algos, sumažintos 
pensijos ir prievartinio darbo. Nei vienas sąžiningas lier 
•tuvis berniukas ar mergaitė nenorės gilinti savo žinių, 
i jeigu tas gilinimas eina išnaudojamo ir išvarginto liė-

»ar žalingas?” nįėkeno nepasiržšytak. Vifšujė pažymėto; tuvio. Lietuviai važiuoja Lietuvon padėti rusų ir šiaip 
’kad klausimas aptariamas išeivijos Spaudoje, tai gfei- išnaudojamiems mūsų tautiečiams. Nei vienas jų nenori 
.čiausiai pats fėdaktorius nuomones parinko, paskelbė ir jų dar labiau išnaudoti.. Lietuvių vargu pasinaudoja 
’nepasirašė. Savo nuomonę redaktorius šitaip baigia: Jokubkos, Bimbos, Mizarienė ir kitos panašios Brešneto

sikaltimą,:turi tęis^ gintis, teis-

mus arba įrodyti .prasUenįimą 
su teisino .procedūros rdkalavi-į

.nio likimo, negu sulaukė prez. 
Niksonas.

ALTo pralaimėjimą tektų skai 
tyti dar menku įvykiu, bet jo 
sukatos dulkės, šimteriopai pa
didintos amerikiečių didžioje 
spaudoje, TV programose ir ra
dijo pranešimuose, nukristų tirs 
to dumti’o sluoksniu ant visos 
lietuviškos išeivijos.. Neveltui 
rusų patarlė sako, kad patamau 
jąs, kvailys yra pavojingesnis už 
priešą, kas daug kartų buvo pa
tirta mūšų tautos istorijoje,. .

tįc - KOKIAI IŠEITIS?
. Politikas turį būti panagus r į 

šachmatų arkortų?To$ėgą; V Jąm 
.svarbu jmątyU jae vien savo^kor 
tas, bet dar _ daugiau ' Savo opo
nento ar priešo.” Iki šiol žydų 
buyo paieškomi; tarpi 'lietuvių 
paskiri, asmenys, apkaltinti žydų 
žiiriytoū, kuriegiL gintis ir d ei

• sios vyriausybės min. pirm. J. 
Ambroževičių, vid. min. J. Šle
petį ir kitus, nekeliant viešumo 
j e daug triukšmo.

Visai kitaip atrodą gynybos 
sąvoka visuotinoje, politinėje ar 

. moralinėje'plotmėj e. Čia mums 
: gali patarnauti Watergate afe-- 
,ros- pavyzdys.,- Pręz. .Niksonas, 
.kaip 'ir jo-.artimieje bendradar
biai, buyo pasmerkti ir nuteisti 
ne už- įvykdytą nusikaltimą (ku 
ris<; tięsą_ pasakius buyo.. men
kas) bet už panaudojimą aukštu 
ąųtpritetu nusikaltimui dengti 
j -Niękaą pegąlr kaltini .ALToj 
kafl- yykdę-ąr ;p^ideįo j>rįer.^T- 
^dų masiniu.žudyiuų, b§tjeixęjos 
[gintį įvykdytus-lietųvių  ̂nusika1sintas, nors, tikrumoje buvo ,pa-s 

pildęs iiųsikf timą,. .Tokj 
bos būdą prieš žyStį/&^įfaęųs 
kaltiSmūš paširinlo plauks', nepalyginamai ‘ Eudnes

aiva kelias 
os- Jna^is. "JiĄJuri/Jiruošę' 's'ĮęeiaŲštųįjauni- 

elĄ atv^tif, pries tėvų^s^irsiilt^j neprr 
LidMvą suhiekmti, lemtis3išbėgusius-' lietu-

kursiu tūriuose negalės Jaunimui įkalti J g; 
propag 
rmui 
JklaušS
Mus apšmeižti. Jie_yisą<tai-.daro,rafinuotai, kad nuva- 
tžiavęs jaunimas nei nepajunta,’ifaip jie kreipiami Į so- 
^vietinio’iihperializmd orbitą.. ' J 7 i J.' - f-.
J Darbininko redaktorius pacituoja Dr. Štromo To- 
-trante pasakytą patarimą, kad “Kiekviena skyle Į Lietu- 
•vą reikia-naudotis”; bet nieko neužsimena, kad reikia 
jbūti labai atsargiems su kiekviena skyle, kuriąrx;kupan- 
♦tas jau pradūrė ar dar bado Į tremtinių eiles. ^Sakomas 
•redaktoriaus rašinys “Lankymasis Lietuvoje naudingas

’nepasirašė. Savo nuomonę redaktorius šitaip baigia:

— — r

Jeigu tėvai norėtų tūkštaiitifię ‘-išteisti1 irsavo vaikų 
lietuvių kalbai gilinti, lai už tokią sumą jie galėtų peda
goginius iilstitUtus pėfetatyti ;ant kojų, jie galėtų, gatiti 
pačitis £feriaiišiūš liėtiivių kalbos mokytojus, kokie <įa- 
bartinid metu yra Amerikoje. Vaikai ne tik. kalbėtų gra
žiau, bet jie būtų supažindinti ir su lietuvių: literatūros 
svarbesniais veikalais. ‘ - •

Derbininko redaktoriaus naudingoji svarstyklių lėk
štė žymiai palengvėja ir iškyla visai į viršų. Žalingoji pu
sė nusveria, nes naudingoji pasirodo visai tuščia. Dar
bininko redaktorius turėtų tai matyti ir savo skaityto
jams turėtų patarti savo vaikų į rusų pavergtą ir komu-

nybos kelią, iaMYT8U^2XM3
Mes dar ^ęžni6mel,kąip toli 

eiti, 
bet iš jų^ątstą^ . pasisakymų

“Atrodo, kad Vilniaus universiteto lituanistikos bendradarbės, bet nei vienas lietuviukas nenorės elgtis nistu prievartaujamą Lietuvą nesiųsti.

tant pavieniui kaltinimus visai 
lietuvių tautai,. daugumoje pa
sisako vien' prieš lietuviškus na
cių koloborantus. -Kas konkre
čiai iš (lietuvių; yra ^Taikomas 
svarbiausiu, k^ttaįnku-ir nacių 
talkininku? Į tai atsako Zechar- 
ja Čėšna ilgame Yeportaže apie 
lietuvių-žydų santykius, tilpu- 
siame prestižiniame savaitrašty 
je “Tėviškės žiburiai”.

(Bus daugiau)

\ L. GkUs

; Artimoji Anglija
* (Tęsinys!

Vienas kitos lankytojų savo ligoniui atnešė
• gėlių, bet kiek girdėjau ir vėliau pats patyriau, 
•jos šitoje ligoninėje nelabai pageidaujamos. Ki- 
_tą dieną tų gėlių prie savo lovos hebematysi.Tik 
.vieną didelį vazoną pastato visai palatai vidu
ryje kambario. Sako, moterų skyriuje gėlės to
leruojamos, jos savo gėlių taip lengvai neišsi*

. žada kaip vyrai.
Aš, kadangi tik vakar čia atvykęs, prašiau

- žmonos, kad šiandien, prieš operaciją, manęs
- nebelankytų. Ji gana privargo mane prižiūrė
dama namuose. Tegū pailsi. Dabar, kai kaimy-

’ nai užimti savo lankytojais, aš pasiimu kny 
-gą ir skaitau “Sormenfinsternis”. Bet mintys
- tuojau nuklysta į namus, pas žmoną, vaikus ir 
draugus, kurie mane ligoje lankė ir už-

‘ jautė.
: Kaip dažnai žmogus gyvenime atskirsi ti-
-kruosius draugus nuo netikrųjų? Sunku pasa- 
_ kyti. Bet pastebėjau, kad mano liga stiprokai 
sumažino mano tariamųjų draugų skaičių. Be 

šeimos narių ir giminių, liko tik saujelė tikrai 
nuoširdžių draugų, kurie neatsisakė draugys. 
tės ir tuomet, kai ligotas gulėjau namuose ir Ii* 
goninėje. Jeigu man kartais, kaip ligoniui, atei
tis atrodė nebeaiški ir abejotina, ištikimieji

draugai mokėdavo išsklaidyti mano abejones ir 
padrąsinti paprastais, nuoširdžiais žodžiais, To
dėl vienas būdamas, ir ateityje tiems savo drau
gams jaučiu nuoširdų dėkingumą. Teisingas an
glų posakis: “A friend in need is a friend in
deed.” j

Lankytojams išėjus, aštuntą valandą atei’ 
na naktinė pamaina. Kita, kaip vakar. Mūsų pa
latos slaugė aukšta, stambi moteris, jau žilais 
plaukais, motiniškos išvaizdos, linksmo ir ma
lonaus veido, suprantančių akių moteris. Prieš 
save stumia vagonėlį su arbata ir Ovaltin ir kas 
ko nori, įpila. Mums trims pasako, kad priešin
gai pirmykščiam nutarimui, mes dar gausime 
labai lengvus pusryčius — džiovintą duoną 
(toast) ir arbatos — apie šeštą valandą ryto. Ji 
apeina visas lovas, kam reikia, nežiūrint ar no
ri ar nenori, patrina nugarą, pamasažuoja, pu
dra pabarsto, Prie manęs priėjusi pasako, kad 
žino kokia manęs laukia operacija ant rytojaus, 
bet priduria:

— Tau nėra ko rūpintis dėl to. Turi geriau- 
sį Anglijoje specialistą, gal ir visame pasaulyje 
geriausią. Nesenai šioje ligoninėje vengras tu
rėjo tokią pat operaciją. Sutikau jį po šešių mė
nesių ir jis labai gerai jautės.. Tik kasyklon, 
aišku, nebegrįžo. Kitas pacientas,Paddy (reiškia 
airis, L. V.) dvi savaiti po panašios operacijos 
net autobusu grįžo į namus. Nors Tau ligonio 
lapelis išrašytas keturioms savaitėms, tikrai 
tiek ilgai pas mus neišbūsi.

Besiklausydamas jos pasakojimo, nebeži- 
nau, ką ir begalvoti. Anksčiau gydytojai delsė 
operuoti, aiškino, kad pavojinga, kad mirtingu
mas ir paralyžiaus grėsmė didelė, b čia dabar ši 
slaugė mėgina mane įtikinti, kad busimoji ope
racija, tai vieni niekai.

Nors numanau, kad paciento dvasinis ra
mumas labai svarbus ligoninės personalui ir 
!kad gal būt todėl man taip kalbama, bet jaučiu, 
kad toks tvirtas teigiamas užtikrinimas mane ge
rai nuteikia. Tad mėginu nesirūpinti. Bet vi
sokioms mintims siuvant, jaučiu nervų įtempi, 
mą. Gal ir todėl mano skausmai vėl pradeda sti
prėti. Paprašau slaugės kelių tablečių. Anksčiau 
man duotos piliulės urzgina ir skaudina vidu
rius, kurie operacijos metu turės būti kaip ga
lint tuštesni.

Dar kartą atsiduotdu Dievo valiai ir mėgi
nu save įtikinti, kad man tikrai nėra priežasties 
rūpintis.

Wanderers Nachtlied 
Der Du vom Himmel bist. 
Alles Leid und Schmerzen stiltenst, 
Den, der doppelt elend is£ 
Doppelt mit Erquickung fueltest. 
Ach, ich bin des Treibens muede, 
Was soil all der Scherz und Lust? 
Was soil all der Scherz und Lust? 
Suesser Friede, 
Komin, ach komm in meine Brftst.

Johann Wolfgand von Goethe.

I NAKTIS PRIEŠ TAMSA
i ’S- Ketvirtadienio rytą pasibudau apie trečią 
valandą. Matyt, kad neramiai miegojau, buvau 
nusispardęs ir sušalęs. Pasisukau ant šono ir 
mėginu vėl užmigti. Ilgai nesiseka. Girdžiu, kaip 
už mūsų palatos plonų sienų plakasi lietus ir 
stiprus vėjas. Mūsų langai neturi užuolaidų, 
žiūriu ir žiūriu per langus į tamsą, kol ten pa
galiau pamažu pradeda šviesėti ir vėjas nutyla. 
Matau švelnius debesėlius, mintimis su jais 
skrendu rytų kryptimi. Ten jau gerokai prašvi- 
tę. Apylinkės man pasirodo labai pažįstamos. Ir 
oras toks vasariškas pasidarė. Atsiduriu prieš 
kalną, į kurį veda lyg laiptai, lyg pakopos, bet 

j tokie sugriuvę, kad visai nebetinka naudotu 
Ant kalno viršaus stovi lyg bokštas, lyg koply- 
čia, panaši į Birutės kalne esančią. Kožkas man 

■pataria pasinaudoti keltu vedančiu į kalną. Ir 
žmona su manim besanti. Kartu sėdame į keltą 
ir kylame į kalną Tik staiga pamatome, kad sė
dime lyg Alpių kalnuose naudojamoje gondolo
je. Mane apima baimė, panaši kaip tuomet, kai 
Salforde abu su žmona įsėdome į sūpuoki in į ra
tą — karuselę ir tas ratas, pakilęs, sugedo ir su
stojo, palikdamas mus kaboti pačioje viršūnėje, 
šaltame vėjuje. Nebegaliu pajudėti. Mane išmu
ša prakaitas ir jaučiu, kad labai neramu šir
dyje.

(Bus dauginu)
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UK. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
'Aodical Building). Tol. LU 5-6446

Priima lipomus pagal susitari m, 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8M4.

DR. C. K. BOBELIS ]
'NKSTŲ ir slapumo takų 

chirurgija 
Tsltf. 695-0533

TV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

——.—

Hedautioįa MIKAS ŠILEIKIS

Laidotuvių Direktoriai
Augius Iliustracija

jektavo Lietuvos pinigų bankno 
tus, pašto ženklus. Važinėjo po 
Lietuvą, fotografavo tradicinius 
kaimo kryžius ir išleido albumą. 
Sukūrė visą eilė meninio sti-

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

MOTERŲ DAILININKIŲ PARODA
• niam jwkiui. Komitetas jau ga- 

, tuvių kultūros muziejuje buvo ’ vo apsčiai sveikinimų jubilian-
DR* PAUL V. DARGIS Lapkričio 12 d. Balzeko Lie-

GYDYTOJAS Ig CHIRURGAS i‘ ’
W>itchwur Community klinikos j atidaryta Lietuvių Moterų Dai-'tui. Paroda bus itin gausi.

193A Medlc,no* dirąkronvi | lininkiu Draugijos kolektyvinė Prof. Adomas Varnas meno 
v at A<*rw^htim Rd ’ W»tfche*ttrf IL. dailės darbų paroda. Dalyvavo : istorijoje yra pirmas meninin- 

dienomis ir j 18 dailininkių su 34 darbais. Dan! kas. kuris sulaukė 100 metų am- 
an ą tadienj 8—3 vai. į Baum atrinko darbus parodai, i žiaus. Savo gyvenime sukūrė 

i Svečiai buvo pavaišinti šampa- Arti 2,000 paveikslų. Jis supro-T»l.s ^42-2727 arba 562 7*28

.ĘL. — BE 3-5893 

DR. Ą. B. GLEVECKAS 
GYBYTOjAs IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
390,7 Wwt 103rd'$trMJ 

Valandas pagal simtaruną.

DR. FRANK PLECKAS 
. OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tol. 737-5149 
Tikrina aku Pritaiko akining jj 

-j . “contact lensed”

; :-u.
Bendra* parodos vaizdas jtin 

“margas, paveikslai dėl vietos 
stokos, kompaktiškai sukabinti, 
ne visai derinasi. M. B. Stankū
nienė daugiau bazuojasi temati- | liaus šaržų ir taip pat išleido ai 
ka lietuviškais motyvais, šį kar bumą ^Ant politikos laktų” Tai 
tą, berods, išstatė tik vieną dar
bą, Linų rovėjos. Reginos Jau
takaitės Kompozicija be pavadi 
nimo ir antrasis gerai išlaiky
tos spalvos. Irenos Šimkienės

... y . , Lietinga diena, klasiškas tapi-
susitarimą, tree Į nyS? «neį atimti, nei pridėti” ne-

-r ’ tenka. Giedrės Žumkakienės,
DR. LEONAS SE LB UTIS’ darbai kaip visuomet, be prie- 

įkaištų. Ji išstatė du puikius 
darbus, ypač klasiškas dykumos 
gamtovaizdis Taos Terrain, gra
fiška technika, santūrus kolori- 

jtas. Zita Sodeikienė puiki ilius- 
Itratorė, vartoja įvairias techni
kos priemones, ne retai sukuria 
poetinės dvasios surrealistinia- 
me stiliuje vaizdingus kūrinius. 
Šį kartą ji davė du spalvotais 

: pieštukais ir plunksnos kaišymu 
atliktus puikius darbus. - -- 

Janina Markstrys-goblenai,

• ; INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

' .VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vaL va ir

’ dfiso telef.: 776-2880 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ^>!!RURGAS 

bendri praktika, ipei, MOTERJ Ilge- 
Ofisas 2652 WEST 59th SERGĖT 

Tel. PR 3-1223
OFISO VAL.: pirm.. antiacL, trečiaa 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfcštadie- 
’ais 2-4 vai popiet ir kitu laikv 

pagal simitarimu

i

’jfc i

parduota už vieną milijoną do
lerių Rockwell darbų.

Rockwell niekad savo pypke- “katinų1 
lės neišimdavo iš burnos. Darbo 
metu priguldavo pasilsėti. Ry
tais eidavo pasivaikščioti su sa
vo šuneliu, kuris niekad nuo jo 
neatsitraukdavo. Kai jis dirb
davo, tai šunelis prie jo kojų gu
lėdavo. M. Šileikis

' ^THOFEDA^^ROTWSTA.
Lparątai - Protezai. MCk 

■’t Arch Support^;į- t £

. ban
dažai. Speciali pagilbe tjjems

'/PA L.-_a.- . •' k a • •

■-‘Vft .Wwt 63rd St, Chicago. W. 60629 
gOlef.: PRospoct 6-5084

Verkrausjy^T ' .
' .ifdVING .
Caidimai — ®ilna aporauda 
"• ŽEMA KAINA 

' - R. iERi NAS
Tel. WA 5-8063

MO VING
AlriPĮurtu serkwuttyiDe, 

iš ivairiv •Htumy.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1332 arbi 376-5996 i

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Vitos pjogrjmcfe H WOPA,

L fe tuvi y klibi: kasdien had pir-
Yki penktadienio 3:00 

' įhL t>opiet Šeštadieniais 
nuo 3:30 iki 9:30

midieniS ikj 
-8:{fi »L I 
<r sekmadiea 

vai. ryto.’ ’

Y*i61» Aldoru Davinį*

715’9 So. MAPLKWpqP AVI, 
CHICAGO, ILL. WM

Didžiausios kalifu 
pasirinkimas 

pM

CMės<D»

NORMANĄ
nHNA

146 North WtWh Anb»

ir 
fT7-MS9

pasidžiaugti. Dalia Ancevicięnė
— Verbickaitė, Pasakotojai,
— rašalas ir spalva, įddftfr kdrn-J
nožici j a. Dalia5 Koflbaitė • išstatė 
dvi kompozicijas. Vieną kūjąžo 
kombinacijai" 'špėlvų
tonas'suinia- visus tamsiusir^švie 
siūs - elėihentūš,-^^^tatytūm' visą

sųgržma "Sųnovni,’ yiliojaį1 riAr 
mesti nė Su

prasti ką kūrinys' vifedubjaV^tai 
pasigrožėti įjo ViEojitnūi’Koi&ar- 
tė duoda dailės pamokas Bal- 
zekp muziejuje. _Įrena ^Sfinjrus 
Irenos Sinkus spalvinga kampo 
zicija. Vidos Stankus reafisfinis 
gėlių įsukąs. Rasa Janušaitiš, du 
dekoratyvinio stiliau^ spalvoti, ’ 
bet kruopščiai atlikti . darbai. 
Jadvyga Paukštienė išstatė tik 
vieną puikų pastele atliktą de
koratyvini ' paveikslą. Mąrytė 
Streševįčfųs,' — tjys geometri
niai spalvotų klėtkelių deriniai, 
mechaniška sritis. K. Zapkus pa 
našiai eksperimentavo. * Seselės 
Merccedes dų religiniai motyvai 
Vilniaus Madonna ir Madonna 
Vladimir. Skirtingą mene sritį 
ima Donna Rhae Madder, tai 
drabužių bei tekstilės šaka. Vie-

Stresevičius,

tik ankstyvesnio laikotarpio Var 
no kūryba. Amerikoje jis nenu
leido rankų, bet pat dirbo, sielo 
josi Lietuvos likimu. Sukūrė 
monumentalų istorinį paveiks
lą “Mindaugo vainikavimą”. Pas 
kutinis jo kūrinys “Mirties trium 
fas XX amžiuje”, apvainikuoja 
jo kūrybą ir pasiliks istorijoje.

Mirė garsus dailininkas
Lapkričio 6 d. Stockbridge, 

Mass, savo namuose, visų myli
mas dailininkas Norman Rock
well mirė. Jis buvo 84 metų am
žiaus- Buvo populiarus iliustra
torius. Su jo mirtimi pasibaigė 
Amerikos iliustratorių gadynė. 
Pirmojo Pas. karo metu buvo iš
garsėjęs. politinių karikatūrų 
meistras Gibson. Tuo pačiu me
tu žurnalų iliustratorius ir dra
bužių madų inovatorius Lyan- 
dėcker. Jo dėka vyrų išeiginių 
marškinių- kalniėrius buvo pa
keistas, taip; kaip'dabar yra, vie. 
toj prisegamo' kalnieriaus. Mont 
gomėrry -Flagg ir'George Shėr- 
ririgham Ą buv6::^ *' iiiūstratdriąi 
ChaKdler Christy “aukštosios Vi; 
šūdmenes’* ■ sįtakfrigdš ^^riaaiiieių' 
ilūi^raforiūš.-Tada be' šitų- vyriį 
Spauda; nėgalėfd*’ ąpsreifi. Iš'to& ' Formula, makers of 
šaknięs',1 išaugo ir Norman Rb- 
ckweH.

Tai daugiau ar mažiau, komer 
sinio meno sritis.’ Bet ’ta sritis 
padėjo pakelti Amerikos gyveni 
mo standartus -į aukštesnį dygį, 
išvystyti menp techniką^ , ..

Norman Rockwell 16 metų bū 
damas metė mokyklą ir prądėjįo 
studijuoti meną. įvairiose meno 
mokyklose. Buvo geras piešėjas 
ir piešė išimtinai žmones. Jo po 
Ę^ąrųmas didėjo, jo gerbėjai 
ir užsakytojai trukdydavo, "iš 
Nęyf Yprko išsikėlę,'gyventi į 
Vermont valstiją, netoli pilkojo 
granito kalnuotoje srityje, iš 
Įair tas granitas imamas pamin 
klams statyti, čia jis manė net
rukdomas dirbti, bet ir čia jį su 
rasdavo. Jo studiją lankė prezi
dentai, aktoriai, John Wayn, SL

na jos odos konstrukpija šių lai- j natra^ prez Eisenhower Johnson 
ku jaunų žmonių mėgiamas dra 1 * 
bužis. Antras eksponatas, kal- 
dros.

Kaip jau yra įprasta, moterų 
pavardės rašomos vyriškomis 
pavardėmis. Tai suprantama, 
anglas sulietuvintos pavardės 
nesupras.

Paroda tęsis iki gruodžio 28 d. 
Lankymo valandos: nuo 12 iki 
4:00 p. p.

Archer ir California gatvių 
sankkryžoje yrą du meno cent
rai: Balzėko muziejus ir fSur- 
lionio Galerija, Ine., tai lankyto 
iai gali aplankyti iškart dvi kai 
mynines galerijas, kurios 
dien atdaros.

kas-

- Jei žhroU asmenfe, kuri* 
gattft) ufep^kyti Naujienai, pra 
lome aUiysti jų adresus. Me* 
jięips siysime Naujienas dvi sa-

Nixon ir 'kiti. Ypatingai džiau
gėsi apylinkės kaimynai, kad jų 
kaimelį lanko didieji vyrai.

Rockwell du kartus portreta- 
vo gen. Dwight D. Eisenhowerį. 
Jis sako: “Jis turi išraiškingą 
veidą, kokį aš kada tapydavau, 
taip, kaip aktorius. Jo veido 
raumenys judėjo. Jis turėjo di
delę, plačią bumą, kuri man pa
iko. Kai jis šypsodavos, rodos, 

saulė prašvisdavo”.
Pradžioje savo karjeras turė

jo 40.000 dol. pajamų. Jo pasise
kimas augo todėl, kad jis mo
kėjo pavaizduoti to laikotarpio 
žmonių gyvenimą: sportą, vi
suomenės veiklą ir t. t. Per 
daugelį metų jis piešdavo to lai 
ko plačiai skaitomo žurnalo Sa
turday Evening Post viršelius. 
Viso padarė per 300 viršelių. Ly 
gių jam nebuvo, nežiūrint to, 
kad modernioji spaudos techni
ka pasikeitė, pasikeitė ir ilius
travimo priemonės foto-ofsetas 
užėmė jos vietą. Bet Rockwell ir 
senavėj nebuvo užmirštas, nors 
paskutiniais metais jo sveikata 
susilpnėjo, bet vis dar dirbo.

Bus pagerbtas
prof. Adomas Varnas

100 metų amžiaus sulaukęs 
prof. Adomas Varnas, daug nu
sipelnęs mūsų tautai kaip meni
ninkas, gruodžio 2 d. bus pa
gerbtas. Yra rengiama akademi
ja, meninė programa, jo kūry
bos pTToda ir banketas. Pager
bimas įvyks Liet. Tautiniuose 
Namuose, 6422 S. Ęedzie Ąve.

Komitetas ir komisijos paris-j Kai buvo suruošta jo darbų 
kirstų darbais ruošiasi ne eili- paroda, tai per atidarymą buvo

PHILADELFIJA. — Spaustu 
vininkai (presmanai) staigiu 

ar “kačių streiku” 
(eta streike) sutrukdė išleidimą
specialaus Padėkos Dienos pro
ga biutetenro išleidimą. Tradi
ciniai toks biuletenis, gausus 
skelbimais, išleidžiamas kasmet 
per Padėkos dieną dideliu kie
kiu.

Aš pritraukiau juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryžiais." — Ozo. 11:4 
"Brolis Ilduos brolj mirti". — Mato 10:21.

Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 
bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už io gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

Mažeika S/ Evans

t
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FRANK ir MARY ZAVIST
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IUDEIKIS

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
.'Telefonas 523-0440 N *
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ#

77—'.-r

/
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n

Anything less than a 20-pound turkey would be an tnauB W 
3*c«r mother*! holiday feast. With two favorite couple? coniine 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package at left- 
•**r turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forma a rfc< 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Bird* Ey* 5* 
minute iweet green peas and a bottle oC ehflted wine an all yc<

(RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATUI 

: r

ANTANAS. AL PHILLIPS 
tomas IR LAURYNAS LABANAUSKAS

<07 So. LHTAN1CA AVENUE. Rhone: YArii 7-4U,

GEORGE F. RUDJHNAS 
881? So. LITUANICA AVE. TeL: YArie 7-1188-1181

AMIULĄMCI 
PATARNAVI. 
MAS DIENA 
IR NAKTL 

t 
TURIME 

KOPLYČIAI 
VISOSE MIESTU 

DALYSE.

— Ispanijoje demonstravo a- 
pie ketvirtadalis milijono žmo
nių, kurie protestuoja prieš re
formist! ne premjero Suarez vy
riausybę. Jie norėtų jį nuversti 
ir sudaryti griežtesnę valdžią.

Arthritis Sufferers:
WAKE UP WITHOUT 

ALL THAT STIFFNESS!
New formula for arthritis 

.minor pain is so strong you 
can take it less often and still 

rwake up in the morning with
out all the pain’s stiffness. 
Yet so gentled you can take 
this tablet on an empty stom
ach. It’s called Arthritis Pain 

* Formula. Get hours of re- 
;; lief. Ask fpr ^rthrilis. Pain

'Buy a'car no larger or '■ 
; more powerful than you 

need.' ■' si

Doni be i Bom Loser!

ADELĖ Z A VIST AITĖ-NAUSĖDIENĖ

mirė Los Angeles, Cal. Jos puseserę Danu
tę ir Juozą MITKUS nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

TURKXT A LA KING WITH SVLFFJLNG KING 
Išsekate (*«.) ehfcken.

Barer BtarfHnc nix

1 paetaMpe* (It oc. e»eH 
B-mfanrte eook frosm

X caps diced cooked tarter 
1 em (!•*£ as.) etmdemdl 

er*a.m of nwhroom •*>*?
t tablespoons phniente BtrtjW

I pweMfreeDpe^ erwxUw I

Btafflng mix m directed on pactaure. wdne IM em 
vwter. Gently press Into b greased 4-cap ring moid; keep Ttra. 
MeBDwbfle, prepare pea* m directed an package: keep wwna. 
Combine turtcey. mp, ptmlento, wine, and cop 0t the peer faa 
B awcepan. Cook and stir until mixture ftofta io B bod. 
Thunold ttxiffinc octo aerrtoc plate; spoon turkey mixture around 
Base and IflCB ttac. Sem adtti TWlnlhg1 JML MekM

"■ * - —  --------------■T’——• a

GAIDAS -ĖDAIMID
seniausia ir didžiausia laidojimo įstaigą

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
’ ' . L ' ‘ . P ’ ''T
TeL 927-1741 — 1742 ' * ■

tEyAŠ'iR^Nūs 

MARQUETTE FUNERAL HOME hi

2533 W. 71st Street

"■ 1410 So. 50th Ave., Cicero
; Telef. 47«-2345 ‘ ;

NARIAI;
Ckiaųrof
Lietuvių 
L&iiotuvių 
Dlrertorią
Auociacijos

1446 So. 30 th Avė* Cicero, ILL Phone: OLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
»348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfnyeUe 3-J57>

STEPONAS C. LACK IP SŪNŪS
(LACKAWTC*

4424 WES1 69U STRKK1 KKpiWk 7-121J
13H WEST 23ni PLACX Vii rink 7-4*71

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Hllta, 11. 974-4ĄĮ*

8354 8*. HALSTKD STREET Phe©«: YAnh MII) 
n III BIW ""ĮĮ*- ‘

MAUIUMO^ CHICAGO a. ill Saturday, November 25, 1978



LIETUVOS BALTASIS AUKSAS
(Tęsinys)

Antrąja premija apdovanotas 
Vincas Jankauskas, gimęs 1895 
m. Gyveno Bružo k., Žagarės 

- vis., Šiaulių aps. Prieš pirmąjį 
karą lankė pradžios mokyklą, 
bet jos nebaigė. Žemės turėjo 
6,75 ha. Sėjomaina penkių lau
kų. Kai 1922 m. išsimainė mar
kes į lietuvišką valiutą, tai turė
jo 65‘litus. Kitos visos pajamos 
gautos iš karvučių. Turėjo 6 gal 
vijus, iš kurių buvo 5 melžiamos 
karvės. Pieną veždavo į Žaga
rės pieninę. 1935 m. į pieninę 
pristatė 14.439 kg. pieno. Parda
vė 10 bekonų. Už pieną gavo
l. 263 ir iš gyvulių ūkio 500 li
tų. Patiekė nuo 1 ha 78,12 kg. 
riebalų. Apdovanotas antros rū 
sies premija — 300 litų.

Trecias iš eilės eina ūkininkas 
Klemas Alksnis, gimęs apie 1877
m. Gyveno Pakalniškių k., Še
duvos vis., Panevėžio aps. Ne
lankė ir nebaigė jokios mokyk
los. Teko tik dvi savaites prie 
upės mokantis, kur daraktorius 
su mokiniais slėpėsi nuo rusų 
policijos. Vėliau savaime išmo 
ko skaityti ir rašyti, prenume 
ravo 4 lietuviškus laikraščius. 
Prieš pirmąjį karą kurį laiką 
gyveno Amerikoj, Anglijoj. ir 
Vokietijoj. Iš tėvo paveldėjo 6 
ha žemės. Turėjo 4 melžiamas 
karves. Pieno riebumas nuo 3,7 
iki 4,4%. 1935 m. į Šeduvos pie- * 
ninę pristatė 11.570 kg. pieno ir 
už jį gavo; 1:082 litus. Patiekė 
nuo 1 ha 75, 92 kg. riebalų. Už 
buliukus gaudavo 50-80 litų, 
ūž įmuį 168 litus: Nors pats ir

> sūnus buvo policijos nuovados 
viršininkas, kitas baigė 6 ka
sės ir gilinosi buhalterijos moks 
luose, o trečias dirbo ūkyje. Tu
rėjo kalvę, kurioje kartu dirbo 
su jauniausiuoju sūnumi. Mėgo 
šposauti ir žmonės jį vadino lin 
ksmuoju dėde. Audovanotas 200 
litų premija.

Neskaitant konkursinių pre
mijų, kaip didžiausi savų apskri 
čių pieno statytojai, dar kiek
vienas gavo 100 litų premijas. 
O vietinės pieninės juos apdo
vanojo pieno koštuvais.

1936 m. kovo 30 d. Kaune pra 
sidėjo “Pienocentro” narių įga
liotinių susirinkimas. Dalyvavo 
401 narių įgaliotinis, kurie iš esą 
mų 212, atstovavo 176 pieno per tos 6 rezoliucijos, kurių pirmoji 
dirbimo bendroves. Susirinki- skambėjo taip: j

,mą atidarė valdybos pirm, irt “...Prašyti vyriausybę išleisti 
vyr. direktorius J. Glemža. Įga- Įstatymą, kuriuo būtų draudžia- 
liotiniai vienbalsiai nutarė ir į ,ma dėti areštus ant pinigų, pri- 
garbės prezidiumą pakvietė tris j klausančių ūkininkams už pris- 
didžiausius Lietuvos 1935 m. pie- tatytą pieno perdinbimo bendro 
no statytojus, laimėjusius Są-jyėms pieną, išskyrus skolą pa

čioms pieno perd. b-vėms, nes 
toki areštai ] 
produkciją ir griauna f’ 
rnkį . Įdomu,. ar tokį įstatymą jaus komisjj^a komisijos 

anuometinė vy pjrm> jj. Aleksas Zotovas atsi
untė adresą ir dalį pinigų, liku
siems prašydamas pasiųsti są* 
skaitą. Dėkui K. Lugui už dė
mesį Naujienoms ir spaudos 
platinimo vajui, taip pat dėk iii 
dr. A. Zotovui ir jo bendradar
biams už pastangas bei paramą 
lietuviškai spaudai. LB spaudos

Gedimino ordinais. Įteikti di- čiais baltojo aukso gamintojais, 
džiausiu pieno statytojų pažy-1 
mejimai ir pilniginės premijos.

Tame susirinkime buvo priim Ūkis”, 1936 m. Nr. 4.)

V. Vytenietis.
Naudotasi: “Pieno ir Gyvulių

TRUMPAI

jungos skirtąsias premijas: L. 
Vegį, V. Jankauską ir K. Alks- 
nį.Juos sveikindamas anuometi
nis Ministerių kabineto pirm. 
Tūbelis, be kita ko, pasakė taip:

“...Mūsų žemes1 ūkio sąlygos 
toli gražu pilnai neišnaudotos. 
Pavyzdžiu turime 3, ūkininkus, 
kurie yra parodę, ką.galima-pa- 
siekti net mažame žemės ūkyje} 
ir sunkiose sąlygose. Jei visi ūki 

'nihkai pasiektų nors % to, ką 
yra šie pasiekę, krizį mažai te- 
-jaustumė. šių 3’jų ūkininkų pa
siekti darbo rezultatai yra vi
sam kraštui sektinas pavyzdys”.
2 Jie visi'* tryš/lemiantis Res- 

buyo bemokslis, bet .stengėsi-įšj pųbĮikos prezidento aktu, buvo
mokslinti savo šeimą. Vienas apdavanoti DLK.

S^^atfa^.TajW

•tą^gTHDdisęn^ tikhetųriškosisptųdasto išeivijos
Uip-pat; pe^rgtc^^Lietaos feiiw■* hidromis} .jėgmsįs 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino Hetuviškų feL 
kahĮ renesanso. Ala *

uriMfiW VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
ik<tytiJr;platin.tL^Nau|Was, atsirado jnecenati^ kurie prisidėjo: 
tinin^ .vaĮajis TaJ^i^vertiugemis. dovanomis'iiaitiiems risaftjrvtiMR 
!:. MykolįįiKsraitis,- ŠavLGrinŽT Šhdres motelio Tf Rprideįicfofo 1 
17350 Gulf BlvirSt.':Peferšta£ /TL'ŽSZOfe, tėU#13^301-9753, 
trijų, dienų atostogįC driems: asmenhriį: tįhnln^eg.tett te 
svečiais puikiame mbtėlfjėTtiė’pat pajūrio?'nŠUČotis pridera'pa 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

■ ' - -T T O- »  *■- -T T,- Z-.AT. -X 2 T XV

tutorė M. Miškinytė paskyrė $50 premi W * Be abejo, • rairar lj daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. - --~~

Visas ir visus'krlečiame l .talka. -, ri.

' Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoji reikalam! 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. • . •

XAWTIMOS 
1739 SO. HALSTBD ST. 
CHICAGO, IL 60KS

^ežtodamagjm^Mtinėjimo

Pavardė Ir vardas ---------
"9TT

Adresas

— Kazys Lugas iš Dearborn 
Heights, Mich., tapo Naujienų 
prenum era toriu m. užsisakyda-

mažina pieninių mas jas vieneriems metams per
~ l. P*eno<LB Detroito APyi Spaudos va-

buvo išleidusi 
riausybė? t

Tie trys rekordfstai, tai buvo 
tik eiliniai- mažažemiai ūkinin
kai. Jie nebaigė jokių mokslų ir 
neturėjo diplomų. Tik atdydžiai 
lankė gyvenimo mokyklą ir'sten 
gėsi keltį krašto gerbūvį. Ir ta
po visoje Lietuvoje pirmaujam

■ ' r ' <

Z MARU A NOREKIENl
2WS Weat SMh SU Chicago, IR 50621 • Tri. Wa 5-27S7

DMaUr-Mairfnktmas vctm KSlaa Įvairi? prata.
MAISTAS H IU.ROPOS SANMLIŲ.

! CNTD,'L4I J UETLW4 -
- Cosmos Parcels Express Corp. '

MARQUKTTI GIFT FARCIES IŠRYK I

#. v k l * n r i m a **
!3JJ.a WWCST? tUSA.LT

ainr-3. j

'Personal’Hfe'and'farn.ily obligations
”—TT“ 

We understand thati’Set your own'work Schedule!
Hosts; ;are*flexible ^ūiD'ybtirlIifėstylė; Earn what you’re £
worth with our incentive p£y'bonus. Our different jobs S 
make your wo?k interesting. Benefits include Health Insur- < 
ance,r-Paid Holidays 'and Vacations.' Weare orT'North Mi- < 

’ chigah Ave., an area with excellent transportation - nr. Wrig- <[ 
’ -ley Building, Tribune Tower and New Marriott Hotel. Sound < 
. interesting? Come in and visit us. We’ll show you aro'und <J 

and have a chat. To set a time, call JAN LF.PIG; at <[
644-6704 between 9-5, Monday-Friday. ’[

vajus tęsis iki S.m. pabaigos, 
i Gruodzid įnėn. abiejose Detroi- e 
• to lietuvių parapijose bus lie
tu viškos spaudos parodos.

—Kr. Donelaičio lituonislinių 
mokyklų žiemos balius įvyks 
šeštadienį, gruodžio 9 d., 7:30 
vai. vakare, Jaunimo Centro 
didžioje salėje. Meninę progra
mos dalį atliks trupė “TRI
KAMPIS”, kurią sudaro Vida 
Kazlauskaitė, Vitas Underys ir 
Linas Rimkus. Šokiams gros 
“VYTIS” orkestras. Dėl rezer
vacijų prašome kreiptis pas p. 
Birutę Sasnauskienę, tel. 964- 

: 1364 arba šeštdieniais mokyk
lų raštinėje. Visi tėvai bei jų 
draugai ir pažįstami, yra šiltai 

į kviečiami dalyvauti ir tuo pa
remti Kr. Donelaičio mokyklų 
išlaikymą ir klestėjimą.

Tuo pačiu metu Jaunimo 
Centro apatinėje salėje vyks 
ir jaunimo šokiai. Jaunimui 
įėjimas §3.00 asmeniui su va- 
kriene ir “Disco” muzika.Kvie 
čiami visi aukštesniosios mo
kyklos mokiniai, jų draugai 
bei pažįstami. (Pr.)

— Vyresnio amžiaus moteris 
ieško' kompanijonės, taip pat 
lenvai buto apžiūrai. Duoda
mas maistas ir kambarys su tei
se naudotis vjsais buto patogu-] 
mais, - Tel. LA 3-3558. (Pr).! n c <, ..v 7 i Gausus namų pasirinkimas
— SPECIALI 20% NUOLAIDA j pietvakariuose
Už 14 KARATŲ RETEŽėLIUS.Įbudraitis reaLTY 
Daug įvairių puošmenų. Moka-Į 
me §4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kolekcijas. PATRIA, 4207 Šo. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) 

;— Horoscopes or Astrological I 
.Tarot Card Readings: Saturday j 
11 to1 5 no appointment necesLj 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St.; Rm. 1717. Mes kal
bame • 'lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. 7 (Pr.) - ’ 1- ‘:

Antanas Kučys, “Varpo” re- 
daktorius, bus pagrindinis ’kal
bėtojas šimtamečio prof. A. - Var
no pagerbimo' akademijoj, gruo- 
džįo mėn. 2 d... ...i; h bXPr-) '- 
p; —Marquette Parko1 lietuviai 
namu savininkai rengia links
mą” If&dicinį-’ banketą- kuris 
įvyks šeštadienį, lapkrčiio 25 
<£<7:00 - ta vaL-vak. Marquette 

; Parko ^parapijos salėje, ėsan-
J čioje 6820 S.'Washtenaw Ave. 
J Griež geras lietuvių orkestras, 
-meninė dalis, vertingų dovanų 
paskirstymas. Geriausias mai
stas iš Talman -Grocery sav. 
M. L. Kupcikevičrų paruoštas 
ir daug kitų įvairumų. Jus kvie 
čia valdyba. Bilietai parduoda
mi pas valdybos narius ir prie 
įėjimo.

ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Pres'deatas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774-?

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
j NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI
NES biznis. $80,000.

MŪRINIS NAMAS. Didele taverna, 
apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance. Income Tas
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

NAMAI-TAI AUKSAS

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

ŠVARUS 7 kambarių namas ir 2 
auto garažas, 2 vonios, nauja elektra, 
naujas gazu šildymas. S24,800. Tuoj 
galima užimti, arti ofiso.

REAL ESTATE
2625 West 71st Strarf

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Įvairi apdrauda —INSURANCE

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

R1ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C Nei gos miesto leldlirą, 
. Dirbu Ir užmiesčiuose M- 
! rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559»_ -------------------

• Užstksu Naujienas kaip dovaną savo__________________ ——r kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

55 years of age and older!

Pavardė Ir vardas ----------------------------- —--------------------------------------— . ■■■ -

Adresas

Sponaoriaus pavardė, vardas Ir vietovė ______________________ _—i--------------

The new Tax Law permits you a once in a lifetime Tax 
Break — if you are thinking about selling your home, plan 
to remodel and modernize now to make your (home more 
valuable and get the highest price possible. The home re
modeling firms listed here are established, reputable compa-

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujiem?
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus________ doL
f -*■**■ i n iRipa w «i.. 1 rr..
Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------- - ---------------r • .■■^'■•.į į,« - -u-;;; .ysgri
Adresas , —■ ... ------------- ■ . ■ - ■ , ■ . , -

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ruripa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

nies who will gladly give you a free estimate - guaranteed 
workmanship with the finest materials — consult any of 
these firms with confidence - call today - or save this handy 
guide for future reference.

DAVIS BROS

Pavardė ir vardas----------------------------------------------------- -------------------------- -

Adresas---------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPLETE HOME REMODELING 
INTERIOR - EXTERIOR 

INCLUD. STUCCO 
PLASTERING - PAPER HANGING 

DRYWALL - WALLPAPER 
KITCHEN-BATHS-REC. ROOMS-ETC 

Also Fire Damage Repairs 
275-1555 

IF NO ANS 275-1529 
Satisfaction Assured-Fully Insured 

4608 N. KENMORE

IMPROVING YOUR HOME?

We Specialize In 
Complete Renfodeling 
Additions - Dormers 

Kitchens - Bathsrodms etc. 
“Building Violations Corrected’’ 
Call us Today For Free Estimate 

CAT CONSTRUCTION 
8502 S. STONY IS.

978-5255 _________

Pavardė Ir vardas ------------------------------ -----------------------------------------------------

Adreaas , ■■ — — ■ ■ ■■ . ■■—

CHMIEL BROS

GENERAL CONTRACTORS

Pavardė ir vardas , ■ . - - ---------- „ —-- ------------------------

Remodeling - Maintenance 
Carpentry - Masonry 

Painting - Tuckpointing
CALL CA 6-4335

Over 37 Year’s Experience 
Licensed 6c Insured

W. Chicago1741 W. Chiew *
If Ne Am, IlmhM - 27P-4414

BARRY BUILDERS 
5007 W. LAWRENCE

Specialists in Home Remodeling 
Kitchens-Baths Rec. Rooms, 
Siding-Roofs-Storm Windows 

Plus Much More ! I !
CALL US AT 545-1810 

(Deal Direct With Ovner)

HOME REPAIR SPECIALISTS
Storm Windows-Doorg 

Back Porches-Siding Facia and Soffet 
Baths-Kitchens-R6e. Rooms

FREE ESTIMATES 
226-432SApono Contfruetk^ 2»5 W. Jfth St 
“‘1 771-7871

fl— 6245 SO. NASHVILLE

. I Labai puikus samas, su labai pa- 
1 traukliu poilsio ir žaidimu kambariu 
beismante. Visas namas su centriniu 
oro vėsinimu. 2 mašinų mūrinis • ga
ražas su durų atidarymu radijo ban
gomis. 3 labai patrauklūs miegamieji, 
daug ekstra įrengimu ir daug, gerų 
priedų. Gyvenkite labai patogiai be
veik be priečiūros rūpesčių. Skam
binkite stefoukingu telefonu.
_ ’ 254-8500.

62-W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
TlteM $9t pusmečiu! automobili? 

UaMIity apdraudimas pomlnintet
Kreiptis

#45 U. ASHLAND AVI.
- MM775 . r*

j-..-... • > - -r - -1

Stasys Patlaba

[JETLWK
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town Like)

Dažo m mus Ii lauko Ir Iš vidaus. 
Dirbat garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS k J

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

PHYSICAL FITNESS
Attractive Female Needed For Pro- 
tain and Juice Barand Physical Fit
ness . Club Located at 11 E. Wacker.

CONTACT:
Camille dr Peg at 861-1220

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkiy

BONNAZ OPERATORS

Embroidery Single Stitch. Must be 
experienced. Full & part time open
ings. Phone today for interview.

922-3471

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ ARBA PORA

Gyvenanti kartu virėja ir valytoja 
profesionalu porai. Nėra vaikų. Pri
imtini Rytinės Europos arba vokiškai 

Įkalbantys asmenys Geras atlygini
mas. Reikalingos rekomendacijos.

Prašoma kreiptis angliškai.
Tel. 344-9100,

Extension 124 dienomis, 
•rba 963-9572 vakarei*.

. i

-i2646 W. 42NQ ST. v .
, Klasiškas 2 aukštu mūras, bungalow 
stogu^ -su dviem labai gražiais butais 
po’ 4 kambario. Ypatingai švarus 
savininkui' butas- Visur modernu, cen
trinis oro" vėsinimas su daug įren
gimu daug ekstra priedu. 2 masinu 
mūrinis garažas. Prašome skambinti 
apžiūrėjimui iš vidaus.

TeL 254-8500

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

Parduodama taverna ant 60-tos gat
vės. Skambinti tel. iki 4 vai. p.p. 778- 
8642 arba po 4 vai. p.p. 737-8762.

PARDUODAMAS

BARAS, RESTORANAS IR BANKETŲ 
SALE SU PIZZA KAMBARIU. Gerai 
išdirbtas biznis 5540-44 Archer Avė. 

Kreipkitės į Ralph - savininką.

Parduodama taverna ant 69-tos gat
vės. Skambinti teL iki 4 vai. p.p. 778- 
8642 arba po 4 vai p.p. 737-8762.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

FACTORY

Several Full Time Position now avai- 
lable on 2nd shift Must be a high 
school graduate with an excellent 
work record Starting salary $5.28 
per hr. to S6.28 per hr.

Call Mr. KELEMEN at. 
666-1441 for appt.

between 9 AM & 3 PM

CASTING MACHINE OPERATOR 
Small shop has need of exp’d. man. 

Full or part time. 
CALL MR. KOWALSKI 

384-1700

ENGINEERS & DRAFTSMEN

Excellent opportunities available for 
BSCE or MSCE majors in structural 
eng. with min. 5 yrs. U.S. exp. in 
Bridge & Bldg. Design. Also positions 
in Civil & Structural Drafting. Must 
have min. 4 yrs. exp. Salaries com
mensurate with ability. Many Bene
fits’.

CALL 372-2092.

Partatioai ir Zaiamat

v Tafta KUwyia

Siimtmiai jUetuvą
ir kitus kraštus5‘ 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, lit 60632. TeL YA 7-5910

-- ------- ---- ------- ----—

M. t l M K U I " 
z Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. ToL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE

>11 Frank Za polls

GA 4-M54

twn ma

State Farm Life Insurance Company

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilL Free 

estimate. 24 hr. service.
735-6361

PERSONAL 
Asmeny Ieško

I’M A WIDOW, on S.S. income, have 
a mobile home on an acre, Wiuld like 
to meet a sincere gentleman - who 
would relocate and share expenses.

Have no dependents - in good 
health, nondrinker cr smoker.

Lithuanian descent
Write in English to:

Serviceman
OFFSET PRESSES

Repair & install ATF Presses. Also 
Challenge( O & M Folders, etc. Light* 
travel, ^ood benefits, insurance, ex-> 
penses and ;mileage. Chicago Metro, 
area. . |

American Printing Equ»p, Inc.
378-6667

Box 223
Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, HL 60608

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia 

i
HOUSEKEEFER-COOK

Full time. Some infant care. Lite typ-j 
ing for ofc. at home. Foreign lang. an| 

asset Monthly travel w/mother re-t 
(uired. Live-in req. Own rm. 2 wks. 
pd. vac. S90/wk 843-9066.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate • 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Seštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. ’ 

..... .  ...... T ’

NAUjllHOS, CHICAGO t I LU Nrrwaboc ^5, 1078

tUSA.LT



