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REVOLIUCIONIERIŲ GRUPĖS VADAI TARĖSI SU MULA CHOMEINI
79 MF2TŲ MULA CHOMEINI NORI ĮRODYTI, KAI) JIS 

YRA VISAGALIS IRANO VALDOVAS

TEHERANAS, Iranas. — Ka
ringųjų maliomstonų grupės, 
užėmusios JAV ambasadą Tehe
rane ir ten laikančios 50 įkaitų, 
vadai lankėsi mulos Chomeini 
būstinėje Qom 'miestelyje; Jų 
pasikalbėjimai su Chomeiniu 
yra laikomi paslaptyje. Nors 
grupė užėmė ambasadą' lapkri
čio 4'd., tačiau jos vadai'pirmą 
karta tiesiogiai’ kalbėjosi sū mu
la Chomeini......  _ .....

Pasikalbėjimas vyko už die
nos, ' prez.' Carteriui pareiškus, 
kad inula Chėrnęini nepajėgia 
kontroliuoti partizanų- grupių, 
k-urios patenka tarptautinių te
roristų įtakon. Tuo pat metu 
Revoliucinės tarybas generalinis 
sekretorius ir Chomeinio pata
rėjas muia Mohammed Behe^h- 
tr pareiškė, kad yra susidaręs 
judėjimas įkaitams paleisti. 
Grupės vadai tikisi vėl uyasima- 
tyti sir Ctaanęiii^ię pakartoti- 

'riai* p aTeiš kė, ’ k a d’-įkai tai nebus" 
paleidžiami tol-, kol buvęs šachas 
R. Pahlevi - nebus grąžintas į 
Iraną.- ■ ■ ■

metų mula Chomeini yra 
išvargęs ir, šeštadienį • pradeda 
dviej ų, savaičių . susikaupimo 
atostogas, šiame visiškos izolia
cijos periode jo asmeniškoje 
būstinėje nebus prihnąij|Į nei 
asmenis, nei' delegacijos.

Tuo tarpu Azerbajano ir Kur
distano prOvūnci jose neramumai 
tęsiasi. Provincijų sostinėse, 
Tabrizp ir San andaj miestuose, 
paskelbti visuotini streikai.

PADIDĖS ERDVĖS
GINKLŲ GAMYBA

WASHINGTONAS. — Karo 
aviacijos štabo viršininkas gen. 
Lew Allen Jr- ketvirtadienį pa
reiškė, kad atšalus santykiams 
tarp- JAV ir Sovietų Sąjungos, 
atsirado geros sąlygos bandyti ir 
tobulinti naujuosius ginklus, 
numatomus naudoti, erdvėje. 
Visų pirma bus paspartinta ga
myba ginklų prieš Sovietų Są-
jungos satelitus, naudojamus 
šnipinėjimui, navigacijai ir ži
nioms bei pranešimams.

— Hong Kongas yra pasiruo
šęs pirkti visus atliekamus pra
eitu metu Amerikos derliaus 
likučius.
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PATARIA CARTERIUI 
.SUSITIKTI SU CHOMEINIU

CHICAGO, Ill. — Gubernato
riaus . pavaduotojas D, O’Neąl 
pataria prezidentui Carteriui 
tuojau vykti į Artimuosius Ry
tus ir pasimatyti su Irano val
dovu Chomeini. Jis mano, kad 
amerikiečių išleidimas iš Irano 
būtų naudingas Iranui. Prezi
dentas turėtų pasakyti Chomei- 
niui, kad JAV nėra priešingai 
nusiteikusios Iranui. JAV galė
tų padėti Iranui, jeigu rusai 
bandytų kraštą pavergti.

ONeil mano, kad prez. Carte- 
ris turėtų nuvažiuoti- į Saudi 
Arabiją, Pakistaną ir Egiptą. 
Ten esantiems valdovams turėtų 
pasakyti, kad JAV padės toms 
tautoms, kurios pasiryžusios 
gintis. Pirmon eilėn turi įti
kinti Pakistaną, kad nedarytų 
jokių nuolaidų Sovietų, valdžiai, 
o aitk akliai- gintųsi? . 7-Z *

LIEPIA RUSAMS 
GRĮŽTI NAMO

NEW YORK, N.Y. — Ketvir
tadienį popiet susirinko specia
lus Jungtinių Tąutų . posėdis 
svarstytu Sovietų- karo jėgų įsi
veržimą į Afganistaną..

Paaiškėjo, kad ’didėlė Jungti
nių Tautų "narių dauguma pasi
sakė prieš Sovietų' karo jėgų Įsi
veržimą. Iki šio meto Sovietų 
valdžia nieko neįtikino, ' kad 
prez. Aminas prašė Sovietų ka
ro jėgas užimti Afganistano 
provincijas, nes rusai sušaudė 
tą patį prezidentą H- Aminą.

UOSTŲ DARBININKAI 
NEPAKRAUS LAIVI

NEI’ YORK, N.Y.— Rytų pa
kraščių uostų darbininkai nuta
rė nepakrauti Sovietų transpor-
to laivų, jeigu jie atplauks į 
šiaurės Amerikos uostus. Teko 
girdėti, kad panašiai pasielgė ir 
su į Atlanto pakraščius atplau-

Amerikos Darbo Federacijos vadas George Meany, 
vadovavęs darbininkams 25 metus, širdžiai sustojus 
.4^n.lka4iėnį jūjpė Washingto'nb ligoninėje. . ;

B. KARMAL RADO 
EAUG PRIEŠŲ

KAE’UL, Afganistanas. Ru
sų atveži. 3 r afg3r.istanieėiams 
primes'as p.e/, d ntas Babrakas 
Karmai t.i t n\ kad Afganista
ne dar yra d dokas skaičius už
sieniečių bandančių sukelti v:ę- 
Ls gyventojus prieš centralinę 
valdžią.

Karmai tvirtina, kad Afganis
tane maištininkų tarpe ame.i- 
kiečių įt:ka. yra galingiausioji. 
Jau anksčiau Afganistane buvo 
ČIA agehrų, kurie darė neigia
mos įtakos į gyventojus.

Be amerikiečių, Afganistane 
dar veikia Kinijos, Pakistano. 
Saudi Arabijos ir Egipto agen
tai. Pirmame pareiškime Kar
mai pasakojo, kad norį kalbėti 
su visais musulmonų vadais, 
bet dabar apie pasitarimus jis 
neprisiminė.

PIRATAI PRIEVARTAUJA 
LAIVU MOTERIS

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Kinijos vandenų piratai pagro
bė vieno Laivo 121 moterį su 
vaikais, nusivežė į salą ir ten 
-įas dienas prievartavo.
Moterys bandė bėgti nuo piratų, 
priešinosi ir gynėsi, bet jos ne
pajėgė pasipriešinti. Jos saloje 
buvo gaudomos, velkamos į še
šėlį ir prievartaujamos.

Tai buvo Vietnamo moterys, 
pabėgusios nuo pilietinio karo 
žiaurumų, bado ir visokių nege
rovių. Jos papasakojo' Raudono
jo Kryžiaus atstovams, kaip jos 
kentėjo- jūroje, troško dėl van
dens stokos ,o vėliau • dar prisi
dėjo piratai. Aprimus kovoms, 
pakraščių sargai imsis priemo
nių piratams karti.

kusiais Sovietų laivais.
Jeigu Sovietų valdžia, laužy

dama tarptautinius įstatymus, 
pasiuntė 120,000 Sovietų karių 
į Afganistaną, tai jie gali ir ki
tus nusikaltimus padaryti.

Amerikos uostu darbininkai 
smerkia Sovietu įsiveržimą į Af
ganistaną, todėl neaptarnaus 
Sovietų transporto laivų ir ne
leis kitiems jų pakrauti.

Politikai pataria prezidentui Cartr-iui vykti į Pakistaną, 
užtikrinti' paramą gintis nuo rr ų, ir ten iškviesti mulą 
Chomeinį -susitarti su juo del dviejų valstybių santykių.J. T. ASAMBLĖJA PATARIA RUSAMSATŠAUKTI KARIUS IŠ AFGANISTANO

KABULO PRIEMIESTI
KOVOS SU R

KABULAS, Afganistanas. 
Ketvirtadienio vakare šiaurinia
me Kabulo priemiestyie prasi
dėjo labai sunkūs mūšiai tarp 
Afganistano karių ir sostinėje 
įsistiprinusių rusų. Dvi valandas 
ėjo smarki artilerijos u^nis, iš 
kurios buvo matyti, kad Afga
nistano kariai puolė rusų pozi
cijas. Artilerijos pabūklais šau
dė virs dviejų valandų.

Nustatyta, kad susirėmimai 
vyko Kandahare. Kabulo aero
dromą ir radijo stotį buvo už
ėmę rusų karo daliniai, bet jie 
vengė liesti Afganistano’ kariuo
menės centrų.

Ketvirtadienį rusai norėjo nu
statyti, kas len galėjo būti. Af* 
ganistano artileristai pasiliko 
rusus kanuolių ugnimi.

KALNUOSE PASTOJA 
KELIĄ RUSAMS

Sovietų kariams pavyko už
imti visus strateginius punktus, 
esančius žemumoje. Kai Sovie
tų kariai bandė veržtis į aukš
tesnes vietas, tai jiems buvo pa
stotas kelias. Sovietų kariai turi 
šarvuočius ir gan modernius 
ginklus, bet rusai negali prieiti 
prie gyventojų, pasislėpusių už 
akmenų ar uolų. Rusai gali ap
šaudyti įėjimą į kalnudtą sritį, 
bet jie neturi priemonių įlįsti į 
olas. Paaiškėjo, kad afganista
niečiai yra geri šauliai. Jie žino, 
kur krašto vidun važiuojančius 
rusus pasitikti ir kaip jiems 
kirsti smarkiausius smūgius. 
Badachsano provinciją buvo už
ėmę rusai, bei diplomatai tvir
tina, kad ji ir vėl yra afganista
niečių kontrolėje.

JE ĖJO ARTILERIJOS 
l’SŲ KARIAIS;

TROJANOVSKIS NEPA
JĖGĖ AIŠKINTIS

NEW YORK. N.Y. — Ketvir
tadienį ir penktadienį visa eilė 
valstybių Jungtinių Tautų asam
blėjos sesijoje smerkė Sovietų 
karo jėgų įsiveržimą į Afganis
taną, bet Sovietų ambasadorius 
Oleg Trojanovskis turėjo teisę 
bandyti pateisinti Sovietų inva
ziją. Kai atėjo eilė jam kalbėti, 
jis tai atsisakė padaryti. Troja
novskis žinojo, kad Sovietų val
džios elgesys nepateisinamas, 
todėl jis ir atsisakė kalbėti.

Trojanovskis paprašė Gicreko 
valdomos Lenkijos atstovą, kad 
pateisintų rusą įsiveržimą. Len
kas tvirtino, k d rv<ri vyko lai
ke. ii ” 1 o -• ..e i gaai-'ta* 

| no v ddžią, bei jis niek o nesako, 
kas nužudė buvusį prezidentą 
H. Aminą. Visi tiesiog juokėsi/ 
kai lenkas pareiškė, kad maišti
ninkai ,matyt, norėjo pagrobti. 
Afganistaną.

ATVYKO B. KARMALO
UžS. REIK. MINISTERIS

NEW YORK, N.Y. — Prasi- 
dėjus specialiai Jungtinių Tau
tų sesijai Afganistano invazijai 
aiškinti, pirmas žodis buvo duo
tas prezidento Babrako Karma-
lo paskirtam ir į New Yorką ru
sų lėktuvu atsiųstam Afganista
no užsienio reikalų ministeriui 
Mohamed Dost. Jis pareiškė, 
kad prezidentas H. Ainiu prašė 
Sovietų valdžią atsiųsti karius 
maištininkams suvadyti. Rusai
neįsiveržė į Afganistaną, bet bu- kodėl rusai nužudė prezidentą 
vo paprašyti atvykti. Amin ir visą jo šeimą, jeigu jis

Salėje prasidėjo’ juokas, nes’paprašė rusus atvykti.

AMERIKIEČIAI GALĖS NAUDOTIPENKIAS TURKIJOS BAZES
IXICIALI S PADĖJO JAV AMBASADORIUS 

IR ĮTAKINGAS TURKŲ KARYS

TEISĖ 113 MAIŠTIN?NEUS
RIJAD, Saudi Arabija. — Me 

kes didžioje inoskėje Ihivg su
imti 1 13 maištininkai, būk at
važiavę į metinius atlaidas, te
netrukus pradėję savivaliauti, 
naikinti senosios arabų mostas 
įrengimus ir žudyti moskėje bu
vusius maldininkus, suvažiavu
sius iš <S valstybių.

63 nusikaltėliai praeita trečia
dienį gavo mirties bausmę 
jiems buvo nukirstos galvos. 
19 gavo įvairias kalėjimo baus
mes, 38 buvo pripažinti nekal
tais ir paleisti iš kalėjimo.

23 moterys ir vaikai pasiųsti 
į įvairias pa taisos mokyklas, 
kur jie turės pramokti kaip tap
ti gerais musulmonais.

RUSAI TIKISI ATSISPIRTI 
JAV PUOLIMUI

MASKVA, Rusija. — Prezi
dentas Parteris imasi ’ Įvairių 
galimų priemonių prieš Sovie
tų Sąjungą dėl turimų santykių 
su Afganistanu, bet Sovietų Są
junga pajėgs atsispirti visiems 
JAV puolimams, parašė vaka
rykštė Sovetskaja Rosija, ko- 
munislų partijos centro komite
to leidžiamas laikraštis.

Prezidentas (karteris uždrau
dė parduoti rusams 17 milijonų 
metrinių fonų javų, elektroni
nių nrąšmų ir kitų medžiagų, 
bet Sov. Rosija tvirtina, kad 
rusai susiverš savo diržus ir pa
jėgs atsispirti amerikiečiams.

Prezidentas Carteris, rašo tas 
laikraštis, ėmėsi šių priemonių, 
n:s jo įtaka mažėja ir vigais bū
dais nori savo* prestižą snst'p- 
rinti. Tiktai penktadieni m>ai 
patyrė apie blogėjančius s:idy- 
kius tarp JAV ir Sov. S • j in
gos valdžios.

INDIRA GANDHI RAGINA 
POLITIKUS TAIKYTIS

NEW DELHI. Indija. Rin
kimus laimėjusi Indira Gandhi 
ragina krašto gyventojus ir la
bai įkaitusius jiolilikus aprimti 
ir susilaikyti, kad galėtų visi 
dirbti krašto gerbūviui.

Atvykusi į parlamentą, Indi 
ra Gandhi pasakė visam kraš
tui, ypač priės ją kovojusiems 
politikams, kad baigtų politinę 
neapykantą, užmirštų ginčus, 
ir vieningai imtųsi žingsnių 
naujiems laimėjimams pasiekti.

Indira Gandhi pernai kelias 
savaites praleido kalėjime, bet 
ji apie tai nei vienu žodžiu ne
prisiminė Ir, nesirengė keiSyti 
asmeniškiems jo’s priešams. 
Parlamente ji turi daugumą, lx?t 
ji siekia, kad visi bendradar
biautų.

visi žinojo, kad Sovietų valdžia 
iš anksto ruošėsi invazijai. Mi
nisteris Dost nežinojo, ką atsa
kyti, kai jis buvo paklaustas,

ANKARA, Turkija. — Praeita 
ketvirtadienį 'l'urkijos sostinėje 
buvo aptarta nauja penkerių 
metų sutartis tarp Turkijos Tr 
JAV. Sutartyje savo inicialus 
padėjo Ronald Spiers ir aukštas 
Turkijos krašto apsaugos minis
terijos pareigūnas Faruk Sa- 
hinbas.

Naujai pasirašyta sutartis leis 
amerikiečiams naudoti penkias 
Turkijos bazes. Tikrovėje ame
rikiečiai naudosis tiktai trinus 
karo bazėmis — viena laivyno' 
ir dviem aviacijos bazčmis o ki
los dvi bazės įsteigtos sekli ju
dėjimą pačioje Sovietų Sąjun
goje. 'tose bazėse įrengti klausy
tu vai, kurie leidžia sekti ne tik 
judėjimą žeme, bet ir pasikalbė
jimus lėktuvuose, vadų įsaky
mus ir įsakymų pildymo eigą.

Fasi>ašyta sutartis bus aptar
ta A.Ai.rGje ir Washingtonc. 
Šutai uo bus peržiūrėta atšakiu- 
gų parrigūnų knisto apsaugos 
departamente ir Kongreso ko
mitetuose, o vėliau turės būti 
patvirtinta ir JAV Kongrese.

Ambasadorius Spiers, ilgus 
metus ištarnavęs ambasadorivh- 
mi Turkijoje, parveš sutartį i 
Washingtona. Ambasadorius dš- 
eina atsargom

Kongreso atstovai nori nusta
tyti, kiek ta naujoji sutartis Kai
nuos Amerikai. Dabar Amerika 
kiekvienais metais mokėdavo 
Turkijai^ ginklais, žiniomis ir 
ekonomine parama iki 150 mi
lijonų dolerių. Tokią sumą tur
kai gaudavo dabar.’ bet naujai 
pasirašytoji sutartis kaintrns 
dar brangiau.

Amerikos karo vadovvbė vra 
įsitikinusi, kad sutartis su Tur
kija yra naudinga ir reikalii^gn. 
Jeigu turkai nebūtų pradėję ka
ro veiksmų su graikais, tai ne
susipratimas galėjo ir neįvykti. 
Turkai nemanė, kad Amerikos 
įstatymai yra tokie griežti. "V

Amerikos elektronikos specia
listai savo specialiais įrengi
mais klauso karo medžiagos 
pervežimą į kitas vietas, karei
vių perkėlimą, persiuntimą ir 
judėjimą geležinkeliais, auto
mobiliais, lėktuvais ir kitaip.

Turkai nori gauti progos ap
mokyti jaunus turkus skraidyti, 
nianevi loti, p iešą susekti. Tur
ką1* ri. kad . j.lyrikos lėktuvai 

ų asileisti turkų-aerodro
mu ir padėtų jiems gintis nuo 
rusų, jeigu jie bandytų veržtis 
į Turkij 4.

‘ — Sovietų invazija į Afganis
taną yra arogantiškas jėgos var
tojimas svetimiems kraštams 
gn )b t i, pa rei škė K oi u m bi j os 
ministeris Indalecio Lleveno.

— Kanados ir Australijos vy 
riausybės atsisakė parduoti ja 
vus Sovietų Rusijai.

Komikas Jimmy Durante, 
86 metų, susirgo plaučių užde
gimu. Gydosi St. Johns ligoni
nėje, Santa Monica, Calif.
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Testamento vykdytojo pareigos

i

Šventadienis (Angį, piešinysM. ŠILEIKIS

teismo nėra prižiūrimos, tai 
kurie laidotuvių direktoriai 
išpučia net iki $4,000. Dėl 
priežasties teisininkai pata- 
testatoriams įrašyti į testa-

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Dažnai tau*ieč;ai klausia, kiek 
kaštuoja testamento nudarymas? 
Praktikoje nus;stovėjo, kad už 
paprastą testamento sudarymą 
t^is’ninkas - advokatas skaito 
$25, o už sudėtingesnį — 60 do 
lerių. Federalinei valdžiai mo
kesčių nereikia mokėti iki 100 
tūkst. dolerių, nes pavienio 
žmogaus išimtinė (exemption) 
yra $40.000.

Atsiskaityti leidžiama tokias

vykdytojas gali atsisakyti pri
imti tas pareigas po testatonaus 
mirties. Jeigu vienas arba abu 
vykdytojai atsisakytų nuo tų 
pareigų, tai Probate teismas ta
da vykdytoju paskirtų kurį nors 
asmenį iš giminių tarpo.

Vykdytojo pareiga: paruošti 
palikto turto paskirstymo pagal 
testamentą pilną apyskaitą, prie 
kurios reikia pridėti kvitus, kam 
buvo išmokėta kokia suma, sko- 

išlaidas: gydytojo honorarą, H-pa, palikimo dalys paskirtiems

ifleido, kad galėčiau užsisaky
ti sau- K. M.

ATS. Mums atrodo, kad dvie 
jų pensijų negalima gauti. Mi
nimą įstatymų galima gauti iš

goninės išlaidas, advokatui už 
patvirtinimo bylos vedimą ir 
testamento sudarymą bei kitas 
išlaidas, kurias teismas pripa
žįsta. Kadangi laidotuvių išlai
dos 
kai 
jas 
tos 
ria 
mentą konkrečią sumą.

Bene svarbiausia vieta testa
mente skiriama testamento vyk
dytojui (executor). Patariama 
paskirti 2-3 asmenis, nes gali at
sitikti, kad vienas ar kitas gali 
kur nors išvykti arba numirti 
anksčiau už testatorių. Ekseku-

asmenims. Tuomet Probate teis
mas uždaro bylą. Nuo to laiko 
testamento vykdytojo pareigos 
pasibaigia. Giminės ar jų atsto
vai visada gali nueiti į teismą 
ir patikrinti, ar viskas buvo 
įvykdyta, kaip testamente testa- 
torius pažymėjo. Jeigu testa-i 
men to vykdytojas neteisėtai pa-j 
sielgė. žinoma, prieš testamento] 
patvirtinimą, tai jis gali būti! 
teismo nušalintas ir, radus jo 
kaltę, tai ir nubaustas.

Norime pastebėti, kad mūsuo- j 
se kai kada pasitaiko neigiami j 
reiškiniai. Pavyzdžiui, kai mirs-i 
ta vienas šeimos narys ar gimi-

j Vakarų Vokietijos teisinio kny
gyno Muenchene arba Vak. 
Vokietijos kohsulatuose, pra
šant ‘*Bundesgesetzblatt”.* * *

KL. žinau, kad kai vyras 
įniršta, tai likusi žmona gauna 
pusę vyro Soeal Security če
kio. Bet nežinau, ar mirusios 
žmonos vyras turi teisę gauti 
pusę žmonos S. S. atlvginimo.

M. Š-

ATS. Ta pati įstatymo tai- 
svklė taikoma tiek žmonai, 
tiek vyrui;vienam iš jų mirus, 
palikuonis gali gauti Soc. See. 
pensijos dalį, jei mirusysis bu
vo išdirbęs apdraustame dar
be nustatytą metų ketvirčių 
(pagal amžių) skaičių; išmo
kos mokamos tuo atveju, jei 
palikuonio išmokos yra maže
snės, negu įnirusio pusė išmo-

NUO Š. M. SAUSIO MĖN. 1 D. MINIMALINIS 
VALANDOS UŽDARBIS YRA PADIDINTAS

torių tokios pareigos: kai testa-1 nė’ tai artimieji skubiai kreipia- 
. M . ... . 1 npę rUrolrt/rt-rintonus miršta, tai originalą rei-* 

kia pristatyti į Probate teismą" 
patvirtinimui. To teismo raštinė 
išduoda raštelį, kad gavo testa
mentą patvirtinimui. Pažymėti
na, kad iš t____ ______ ___
kuris suinteresuotas asmuo gali 
gauti už nustatytą mokestį tes
tamento kopiją. Probate teismas 
patvirtina testamentą. Prieš tai 
ekzekutorius surašo visą paliktą 
turtą, jį parduoda ir grynus pi
nigus įneša į banką savo vardu.

- - si pas laidotuvių direktorių, ku- ei-j . v 2 Jna’ris paprašo atnešti jam įvairius
velionio dokumentus. Atsakin-

WASHINGTON, D. C. (AP). — Apie 5 mil. šio 
j krašto darbininkų nuo š. m. sausio 1 d. pradės gauti 
■ padidintą minimalinį uždarbį, dėka 1977 m. Kongreso

gas laidotuvių direktorius ture- priimto Įstatymo. Nuo sausio 1 d. minimalinis uždarbis 
tų rūpintis tik savo profesijos padidintas iki $3.10 per valandą.

JAV Darbo departamentas priminė --darbdaviams,
A LLt 1. X CaZ/ j 111C VA- e

teismo raštinės bet I reikalais> 0 velionies dokumentų j 
tvarkymą palikti teisininkui - ^acĮ minimalinis uždarbis nuo $2.90 per valandą, da-
advokatui, kuris tvarko velio- 
nies bylą iki Probate teisme 
testamento patvirtinimo ir pali
kimo paskirstymo..

Pranas Šulas

bar padidintas iki $3.10 federalinio Įstatymo dėka.
Imant dėmesin reguliarią 40 val.darbo savaitę, mi- 

I nimalinio uždarbio pakėlimo išdavoje darbininko^ sa
vaitinis uždarbis padidėjo nuo $116 iki $124. Įstatymas 
reikalauja, kad darbininkams, kurie išdirbo daugiau

Testatorių! nereikia; atsiklaite- j^ Geras chirurgas operaciją | negu 40 vai. per jsąyąitę, turi‘.. .buti mokama pusantro 
—.....  s (ar asmenų), kun j atlieka rankomis, o ne širdimi, j karto didesnis minimalinis uždarbis (angliškai tariant

TtT

AR REIKIA MIRUSIO VYRO 
TESTAMENTĄ PATEIKTI 

TEISMUI TVIRTINTI?

KL. Mano vyras mirė auto
mobilių susidūrimo nelaimėje 
Ohio valstijoje, kur mudu gy
venome. Mes neturėjome vai
kų. Po vedybii mudu išgyveno
me keturis metus; per tą laiką 
sutaupėme $13,000. Visos san
taupos buvo laikomos taupy
mo sąskaitoje vieno vyro vai
du. Mes turėjome automobili 
abiejų vardu (angliškai vadin. 
“joint tenancy with survivor
ship”). Be bendrai nupirktų 
baldų, mes neturėjome kitokią 
nuosavvbe.. Ar mano vvro 
nuosavybė turi būti Probate 
teisme patvirtinta? V. R-nč

ATS. Ohio valstijos Statutas 
(See. 2113.03.04) numato: Pa
gal jūsų aplikacija Probate tei
smas paskirs jus administuo- 
‘i paliktą vyro turtą, kuris yra 
apskaičuotas (apraised) iki

i

neiiffrrnt kokią sumą jums iš- 
mokėtų. Jūs įgysite vieną ket
virtį padengimo už kiekvienus 
$260 už‘ padengtą darbo atly
ginimą 1979 m., ir iki 
niumo 4 ketvirčius už 
rius metus. * * *

KL. Malonėkite man 
(žinoma, jei jūs galite) 
iš Continental banko 
inėntą (vadinamą “title”) dėl 
$76 Fordo pick*up, paėmimo. 
Mano paskola apmokėta š. m. 
geg. 1 d., bet iki šiol aš to do
kumento nesu gavęs. Nors aš 
keletą kartų raštu kreipiausi į 
tą banką, bet iki šiol atsakymo 
negavau.

O. Moris, iš Christal 
Lake, illlinois

ATS. ‘‘Mes apsileidbnie’’, pa
sakė Continental banko kredito 
skyriaus pareigūnas Paul Pfzil 
stiek. “Priimkite mūsų nuošir
dų atsiprašymą; jums doku
mentą jau išsiuntėme’’, — pa
reiškė pareigūnas.* * *

KL. Mano vyras buvo prie
varta paimtas į Vokiečių ka
riuomenę; jis dabar invalidas. 
Jis turi iš belaisvių stovyklos 
atleidinio dokumentus. Kas 
jam tuo reikalu galėtų padėti?

- Žmona Ona

ATS. Pensijos reikalu reikia 
kreiptis į Vak. Vokietijos kon- 
sulatą.Turime pabrėžti, kad jil 
su vyras turi kreiptis asmeniš- 
kis,—beto jis turi būti nustojęs 
darbingumo ne mažiau, kaip 
25‘a Jeigu norėtumėte kad 
lietuvių Socialinis klubas jū
rų reikalais rūpintųsi, tai re'i- 
Kia įstoti nariu (metinė klubo 
duoklė $1). Klubo reikalų ve
dėjo A. čepulio’ adresas: 3261 
So. Halsted St. Chicago 60608;❖ * ;j:

AR KREDITORIAI GALI 
PARDUOTI NAMUS?

KL. Mano tėvai gyveną 11a- 
vajuose, turi daug skolų. Jų 
kreditoriai, ypatingai vienas, 
nori eiti teisman, kėsinasi par

mudviejų mifęs pfrnriau. " Mu*

maksi- 
viene-

padėti 
išgauti 
doku-

ti to asmens ( 
skiria ekzekutoriumi. Žinoma, i Aleksandras Diumas

Save not, 
have not

— time--and-half rates for hours in exess of 40 a 
week).

Kongresas papildė vadinamą “The Fair Labor 
Standards Act”, pakeliant minimalinĮ uždarbi per ke
turių metų laikotarpį, pradedant nuo 1978 m. Paskutinis 
padidinimas pradės veikti 1981 m. sausio 1 d. Tada 
minimalinis uždarbis bus padidintas iki $3.35 per 
valanda.

Pažymėtna, kad 1977 metais minimalinis uždarbis 
šiame krašte buvo $2.30 per valandą. pr. petitas.

ATS. Jūsų advokatas-teisi- • 
ninkas turėtų prie testamentų

> paruošti papildymus (angliš
kai vadinamus codicils), nu
matant abiejų žuvimą tartu 
(vad. simultaneous dealt).

jūsų žiniai pateikiame šią 
informaciją, jeigu judų mir 
tumėte prieš codicilio sudary
mą.

Connecticut valstijoje veikia 
‘Uniform Simultaneoruš Death’ 
įstatymas (See. 45-261-p67), 
kuris numato; “Ten, kur nėra 
pakankamai įrodymų, kad 
“joint tenants” kitaip, negu 
‘simultaneously’, taip laikoma 
nuosavybė turi būti paskirsty
ta — viena pusė, kaip, jėi vie
nas pasilikęs gyvas ir viena pu 
sė nuosavybės,, antras pasili
kęs gyvas. Kiekvieno mirusio 
vaikams luti tekti re^pektyvi- 
nė tėvų nuosavybės dalis lygio 
mis.

* « *
KL. Ar gali mano trijų metų 

invalidas vaikas gaufį vadina
mas ‘Sūplemehtal Security’ iš
mokas? Jonė J-nė

ATS. Taip gali. Jūs turite už 
eiti į artimiausią Soc. Šec. įs
taigą, kur sužinosite kokius 
Įrodymus jutus reikia pa
teikti, -y'

$15,000,'ir po atatinkamų sko-l du°ti namus, jeigu tėvai skolų

KL. Mano kaimynas. man. pa 
sakė, kad ŠSI išmokos šiais 
metais bus padidintos. ;Fasa- 
kykite kokio didumo suma* iš
mokos bus padidintos? H. Slis

ATS. Nuo 1979 m. flepbš men. 
pagrindinės TęsĮeralineš išmo
kos yra -Ž2O6.20 pavieniam. ;.aJ- 
inemųi . vedusių.» jįu

rai. ’ (Pri ės ta'i buvo $189.40' pa
vieni ui ir $264.10 vėdiisių ipo- 
rai). Pažymėtina^ kad gyveni* 
inūi pabrangus Soc. See. iš- 

, niokos automatiškai padidina* 
mos. Tas pats liečia ir SŠl iš
mokas, kurios tokiu pat pro
centu padidinamos,- kaip ir

You cannot spend tomorrow 
what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings 
Bonds from little paycheck 
allotments grow.

And a Bond every payday 
could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does 
gather interest.

Which is why a Bond in time 
saves. - -

JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME
BAR DĖL NAUJU PENSIJŲ 
ĮSTATYMO V. VOaIĖTT.TOJ

KL. Vokiečiams okep. Lietu
vą. dirbau okupantų adminis
tracijoje, eidamas Dairgiavers- 
linės Tarybos sekretoriaus pa- 
reigas.o kiek vėliau buvau pas 
kirtus smulkiosios pramonės 
(artelių) suprivatintoju lik
vidatoriumi.

1911 m. buvau Gešlap > areš
tuotas, kalintas Rygos Centra- ■ 
liniame kalėjime, o iš ten iš
siųstas Į šiaurės Rytų paf
rontę, Bau-Pioniep BtL. kur 
apkasus kasdamas sunkiai su.

>, j-

sirgan Tbc. netekdamas 80Q 
darbingumo, šią bylą faimė- 

I jau ir dabar gaunu “Kreigsbe- 
schaedigtenrcnlc”.

Aįsidūręs Vakarų Vokietijo- 
je? buvau paskiras fėisėju pa
bėgėliams - trtmtinianrš Ifelu- 
viams. Tas pareigarš ėjau Vifš 
5 metų. Soę. Scč. apdraudime 
nedalyvavau, nes ptikTaušėtnė 
anglų karinės (civilinės) Val
džios administracijai.

Ar būtų galima mano minė
tų tarnybų laika- užskaityti į 
pensiją, pagal minimą pensijų 

i įstatymą?
Aš būčiau dėkingas, jei pa

skelbtume! ku aš galėčiau 
gauti to įstatymo nuorašą ar
ba kokia vokiečių leidykla jį

nesumokės. Tėvai valdo ir gy- 
likusiI v^na jūsų išmokėtuose na- 

forma-I muose, pastatytūose ant mažo 
Tiani Probate teismo pa tvirti- žemės šklypč. Ar gali tie kre

ditoriai parduoti jn hamtfš?
Susirūpinusi duktė Gytė

ATS. Havajų vatfštJjbs Sta
tutais (Sėc. 6Š1-05), rfbfnėš- 
tead įstatymas tako: Nė^iino- 
janias turtas susidedąs Iš skly
po ir gj’vėn. namo (dwellmgj, 
kuriam vyra's ir žinė’na ^’ve
na, nedidesnis, negu $2d,tfcfaj 
vertės, v ra laikomas lioniėš- 
tead nuosavybe ir todėl yra 
atleisti (exempt) nuo ‘Teavyp 
ir pardavimo, kad apinokėth 
kreditorių, pripažintaš sko
las (to satisfy a creditors 
jungement).

•ų kreditoriams ir įpėdiniams 
dalių apmokėjimo, jo 
nuosavybė patenka

nimui.
Teismo valdininkas (clerk) j 

tiesioginiai pristato ir pervedaį 
jūsų vyro nuosavybę nurody. I 
tiems asmenims, kaip reikalau 
ja Ohio valstijos Statute of 
Descent and Distribution (Sec- 
2105.06).

Ohio valstijos Statutas (Sec. 
2113.5320) numato likusiaiit 
sutuoktiniui, šiuo atveju jums, 
teisę gauti pirmuosius Š30,000‘ 
jūsų vyro nuosavybės po jd~‘ 
skolų apmdkėjimo.

KL. Pagaliau, nėčfavęs dir
bk)’ mieste, prdėjaū dirbti pas 
fįi ninku. NoYiu sužinoti, ar 
mano farmoje dirbantį darbą 

rSoc. see- padengia (covered)?
Mikas Ų-tis

ATS. Gaunamas uždarais už 
farmoje atliekamą darbą Soė. 
soc. padengiamasjei jūs gausi! 
nemažiau kaip $150 grynais pi 
nigais iš savo darbdavio metų 
laikotarpyje. Arba jei jūs dir
bote 20 arba daugiau dienų per 
metus ūz grynus pinigus, aps
kaičiuotus laiko bazėje (pter 
valandą, už dieną, už savaitę),

. stocks 
in merica

GIGANTIC NEW FACTORY OUTLET STORE
108 N. Jefferson St, betw. Washington & Randolph Sts.

THREE BIG STORES iN ONE
 L>apy9-’»: Saturday 9-2. IHenly of Parking.

Jeigu Šlubu SiiRfuS'fE 
VfEN()JĖ 'NELAlMfcjfe,
RAS NUOSAVYBĘ 

UaATLL-DFTŲ?
KL. Mudri esame pcinriirin- 

kaj ir mėgstame keliauti po 
šio krašto gražiąsias vietoves 
kasmet po keletą kartų. Mes 
aplankome šavb Suaugusius 
vaikus, gyvenančius Įvairiose 
vietovėse. Mes valddme ‘‘joint 
tenancy" forma mūsų na muš 
ir nemažai mudviejų invest* 
rtretu. Mūšų sudarytuose tes
tamentuose nėra nūhiatyto at
vejo, kai nrušų nuosavybė bū
tų paskirstyta, jeigu mudu 
mirtume vienoje nelaimėje ir, 
kad nebūtų nustatyta, kuris iš

MEN'S wear lept.
Jackets

Coats
Many Woofe
Tremendous

Savings /

PHILMAID LINGERIE ’
Gowns - Pajamas - Panties

Full and Half Slips
Every Color 

Sleepwear ai.d Daywcar

In S-ML-XL-and XXL

FABULOUS 
LAIMES WEAR DEPT. 
Polyester Knit Dresses 
Latest in Sportswear 

Great Selection of 
Dress Fabrics, ALL AT 
BIGGEST SAVINGS.

Everything on Salę for a Fraction of Regular Prices! TELL YO( R 
FRIENDS

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir/Sacramento) 

Tel. 247-5081

Savo klausimus galite siųsti: 
Social Security Administražai, 
c/o Social Security, 4858 South 
Ashland Avenue, I Chicago, iL 
60609. Lietuviškai S8c. See. 
rė'ikžlaiš galite Vrfe'irtiš ,’į EB 
Socialinio klubo vedėją A. Če
pulį, 32&1 S. ilalštėd $t', '^Hi- 
č3gb; Ė; 60608. ’ - i / • :'

Įvairiaiisru ^riYŠryfŠ, / 
BėįifiSėti fei ĖindjrtĮ. j 

Holy 
1979-114 a. v /

& j; / 
Jležiūrė^, kąd lyja^ sniriga 
Ir kad šalta, nedejuok.;. 
Užsimerk ir būk laiminga, 
šviesią vasarą sapnuok...

Toliūnas 
1979-XlI-24d. * <

* « -K 
KIEKVIENAS sAvaip

Vienas Snaustos sau iš proto 
Dėl žvaigždelių ir medalių,

Dėl žodelio sueiliuoto.

1979-II-9 d.
Holy Wdod

jmiirnnnnnmimmnim»iiiiiiiiiiiii:iitiiiiiiiiiii|t(|||inu<,w,|tn„„t,>|<||(|||ntt,

Importuoti kristalai, parcelianiniai. servizai, gintaro karo- 
Į liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

= Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas;
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas bižnis)

D A T D i 1 n ri f*

šcštudicaia-piimailiaus — Salurday-Monday, Jau. 13-li 1980
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ruoškite viešas demonstracijas 
vat Esųuire yieš|>učio patalpose ir aš kartu su jumis deinonst- 
įvyko Rytų Europos Pavergtų 
Tauįų politiniai debatai. Tuose 
debatuose dalyvavo ir. į klausi
mus atsakinėję konservatorių I šyviai dalyvaujame visose de
part! jos parlanięntarai Joe Rei<l monstraciio.se ir nepakankamai 
iš S/.; Catharines ir P. Allan1 ruošiame viešų demcastracijų 

Atėjo laikas, kad uždarcc salė
se per minėjimus prieš Sovietų 
išvystytą melo propagandą ne
pajėgiam- Reikia viešai išsitarti, 
kad Soyiętų Sąjungoje nėra 
spaudos ir žodžio laisvės, ka< 
uždarbiai labai menki ir kad jię 
dar ir dabar stovi eilėse misi 
pirkti valgomų produktų. Daž
nai, išstovėję po’ kelias valan
das grįžta tuščiomis rankomis

Šie politiniai debatai buvo su 
ruošti tokiu metu kai konservą 
torių partijos paruoštas sekan 
tiems melams biudžetas buvę 
139 balsais prieš 133 atmesta: 
ir konservatorių sudaryta ma 
žumos vyriausybė buvo privers 
ta atsistatydinti ir paskelbt 
naujus rinkimus vasario IX d.

Per debatus čekų astc’vas M 
Klimek pareiškė: “Jei jus par 
lamentarai atkreipsite dėmesį 
Sovietų pavergti! tautų žiaurų 
priespaudą, mes į lai atkreipsi 
me dėmesį, balsuodami per rin 
kimus”.

Piefz iš KVefiando. Diskusijų te
mą: ĘytŲ-Vidurjo Eųrojips pa
vergtų lau|ų ic’kalaį. Moderato- 
nu> . buvę. Brock universiteto 
profesorius Juris Greifield.

..Diskusijos vyko prie vaikiu 
stjilo. Kiekvienas diskusijose da
lyvavęs pdtš užsimokėjo už vai
šes.. # Lietuviai, tuose debatuose 
dalyvavo gana gausiai.

SaJėje vietos buvo normuotos, 
bet’ dėka mūsų veiklaus atstovo 
tame korhiletę inž. Stepono 
Seiko lietuviai gavo 19 bilietų.

Šiuose,' debatuose dalyvavo 
lietuvių/latvių; estų, vengrų, če 
kų, ukrainiečių ir lenkų atsto: 
vai. Pagrindinius klausimus iš 
ankšto valdyba buvo paruošusi 
Visi paruošti parlamentajam- 
klausimai lietė Sovietus rir ji; 
nelegalius veiksnius.

Prieš vaišes vyskupas Raid- 
seep sukalbėjo malda ir visi su
sirinkę svečiai pradėjo pietauti.

Nebaigus pietauti, Pavergtų 
Tautų komiteto pirmininkas 
Peiskart pakvietė moderato
riaus pareigoms profesorių dr. 
'j.,.Greifield.

■ Kilo klausimas, kodėl Kana
da leido’ rusams. įvežti automo
bilius, kurie pardavinėjami po 
$4,500, kai tuo tarpu Sovietų 
Rusijoje už tas mašinas nieką- 
hia po $9,003. Parlamentaras 
paaiškino, kad, girdi, už parduo
tus’kviečius rusai neatsiskaito, 
tai reikia imti ką duoda. Į šį pa
aiškinimą skeptiškai atsiliepė 
debatų dalyviai. Buvo ir tokių 
pasisakymų: Kada Kanada 
baigs nuolaida vusi ir rėmusi 
Sovietus, iš jų negaudama jokių 
nuolaidų?

’ St.'!Čatlianhes apylinkės par
lamento atsio'vas Tbe ’Bied pa
reiškė, kad reikia daugiau de
monstruoti prieš Sovietus ir kel
ti į viešumą jų nusikaltimus, ir 
tokiu būdu visuomenė bus nu
teikta nepalankiai prieš So
vietus.

Baigęs į paklausimus atsa
kyti pareiškė: “Protestuokite,

ruosiu”.
Iš dalies yra liesa. Mes gyven 

darni dideliame pertekliuje pa

Tiesa, Kanadoje iš Sovietų ----- ------
pavergtų kraštų yra keli inilijo- j JONAITIS 
nai ir jei visi sutartinai balsuo-, 
tų už konservatorius arba už; 
liberalus, tai tie garantuotai j 
būtų išrinkti.

Nežiūrint, kad . šiuose politi
niuose debatuose konservatoriai 
parlamentarai, tik pusmetį iš
buvę valdžioje ir į klausimus: 
atsakė bendrybėmis, bet įsitiki-j 
no, kad Sovietų pavergtų tautų; 
naujieji imigrantai ir pabėgėliai' 
organizuojasi j stambesnius vie-! 
netus ir stipriau pradėjo reik?.-: 
lauti savo brolių išlaisvinimuii 
paramos. Ottawa į lai bus pri-; 
versta reąguoti, nežiūrint kur 
partija valdys. Be to, šie politi

aus katedros, dabar paverstos į meno paveiKsių galeriją

IŠDAVIKAI LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE
i Gruodžio 18 din. Drauge pa- 

I sirodė R. P. pasirašytas straips
nis “Išdavikai Lietuvoje ir iš- 

’ eivijoj”. Autorius turi duomenų 
Į apie lietuvius kurie dirbo ko- 
I munistams nuo pat mūsų Ne- 
; priklausomybės atkūrimo. Jis 
| duoda faktus, nurodo asmenis 
į ir metus kada jie pradėjo tą iš- 
Į davikišką darbą, kokiose orga
nizacijose ar įstaigose jie dirbo 
ir panašiai. Jis duoda tokius 

i tikslius davinius, kad atrodo 
- . i.. , < -r v . • - i.jam buvo prieinami mūsų šauniai debatai buvo reikšmingi ir .. A ,
'•*- y anmc -r NKVD arrhxzvai

tuo, kad juose dalyvavo Brc'ck 
universiteto du' profesoriai — 
dr. J. Greifield ir V. Fie. Pasta-) 
rasis dėsto politiką.

Lenkai nusiskilndė, kad nuvy
kę į Lenkiją su Kanados pilie- 
fvbės dokumentais, turi mokėti;

gumc m NKVD archyvai.
Teisingai jis rašo, kad dau

gelis tų agentų “nenusivilko” 
savo uniformos ir čia-išeivijoj 
tebedirba savo išdavikišką dar
bą. Gaila tik, kad savo straips
nyje jis pamini tik tuos, kurie

KNYGOS ANGLŲ KALBA
U J. J—bin, A KISS IN THS DARK. Mkantlžku Ir ictymfp DūvtyMi 
lynijaKL. palatt Ii gyvenimo. Lengvu faline, gyvt Xfib*. sraiūd iilelste

Dr. Juetas B. Kenkus, HISTORY OF LITHUANIA. Lleturoi utortjo. 
MUtnuka mo pat Mnųją amžių Iki pokario Metu, Vidutinio formato. 14J 
p«L, kainuoja 13.00. ~

Dr. JvaiM B. Končlva, VYTAUTAS TKI GREAT. Istoriniai DLK Vy 
testo bruožai, paliečiant to laiko LietaTos valatyoea ir joa kaimynu istorija 
Ui paL Kain* SS-OO. Kietai* 'ririeliaia S4.00.

Dauguma žta knygų yra tinkamos dovanot Jvairiomii progomis. Jaa 11 
Utaa knygas gabiai jaigytl atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki oi 
piniginę parlaldg.

ITM IMU BalMM StmV Client*. ŪL

[aukštus mokesčius. Kurie turi 
Lenkijos pasą, tiems netaiko
mas šis potvarkis. Prašė parla
mentarus, kad šį reikalą iškeltų

: Kanados vyriausybėje, reika
laujant padaryti pastabą lenkų 
valdžiai, kad tdkie mokesčiai 
nebūtų imami-

Bendrai paėmus, tokie politi
niai debatai yra naudingi nau
jiems ateiviams, nes per tokius 
debatus Kanados vyriausybė pa
matų, ko naujieji ateiviai reika
lauja ir ką reiškia pačiai Kana
dai jų balsas.

.T. šarapnickas
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TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

.-r Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

■ 500 psL Kieti viršeliai ........—.............  $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

Hir n o . 494 psl. Kieti viršeliai....................... $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai -----
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

buvo paaiškėję jau Nepriklau
somoj Lietuvoj ir tuos, kurie! 
jau išvyko atgal pas okupantą. 
Manyčiau, kad jam yra žinoma

kituja tam pač am okup. agen
tui, kūjis tą lietuvį išsiuntė į 
Sibirą.

Taip, p. R. P, argi ne keista, 
kad toks Kazakevičius priima
mas Draugo redakcijoje? Ir ar 
ne kilo Tamstai abejonė, kodėl 
agentas Kazakevičius praleido 
net du mėnesius atostogauda
mas mūsų elito rezidencijose? 
Daktarai, poetai ar solistai, net 
varžėsi, kam tas agentas pada 
rys malonę ir ilgiau pas jį pa
bus Argi veltui gen. Petronis 
duoda nemokamas atostogas 
mūsų poetams, rašytojams ir ki- 
t'ems? Ar ne už tai dabar įvai
rina okupanto f'Jmų rodvmus. 

’ puotas ir koncertus, iš Mildos
lės nekėlė i Jėzuitų Jaunimo 

Centrą?
Teisybe Tamsia rasa1*, kad 

turime dvi bendruomenės. Tik 
: nerašai kodėl? Tą skilimą įvyk
dė bendruomenės vadai —Nai- 
nvs ir Gaila. Jiems re'kėjo at- 
c—-rt-i tuos, kurie pasisako prieš 
bendradarbiautojus. Ko dėl R. 
P. nieko nerašo, kad turime jau 
ir ALTos ir VLIko pakaitalą, 
L. B-nės oolitinę komisiją? Kada 
neoasisekė tų organizacijų sus
kaldyti, tai patys įsteigė naują. 
Tai va kas yra tikrieji lietuvių 
skeldytojai. Visi gerai žinome, 
kad VLKas buvo įkurtas dar 
Lietuvoje, kovai su okupantu. 
ALTą įsteigė visos patriotinės 

1 i eivių organizacijos čia, Ame
rikoje- ALTos nuopelnas, kad 
mes iš Vokietijos atsiradome ne 
Sibire, o čia, Amerikoje. Ir mes 
tuos laisvinimo veiksnius ankš
čiau vieningai rėmėme. Tik 
okup. pataikūnams, bendradar
biams įsitvirtinus vienoje išei
vių organizacijoje ir jų valdo-

kad po Kazakevičiaus vizito, 
Drauge nuolat pasirodo veda
mieji ir straipsniai prieš ALTą 
ir VLIKą? Ar nekeistai p. R. 
P. atrodo, kad Draugo redakto
riui. Kvikliui yra žinomi NKVD 
įstaigos slapti įsakymai? Nese
niai jis apie tai pasisakė spau
doje- Ar nematei p. R. P. kiek 
Kviklio vedamuose vra melo? 
Taip p. R. P., kol visokie pet 
romai ir kazakevič’ai nebuvo 
prisivilioję mūsų inteligentų, 
įvairiomis atostogomis ir kitais 
oažadais, 
vieningai 
ALTe.

tol lietuviai išeiviai 
d.rbo ir L. B-r^je ir

kad teisingai Tams- 
‘Jei asmuo buvo pa- 
NKVD nagus ir pri-

veiklos 
gi užsi- 

kauke.

Atrodo, 
ta rašai: 
kliuvęs į 
verstas dirbti išdaviko darbą,
jis pats iš lietuviškos 
nepasitrauks”. • . “Kiti 
maskavę “patriotine” 
tebetęsia Judo darbą”...

Visai teisingai, p. R. P. At- 
kreip Tamsta dėmesį į kaikurių 
Draugo redaktorių vedamuo
sius. Kartais juose yra daug 
gražių minčių ir šūkių bet kitą 
dieną melas ir šmeižtas apie 
VLIKą ir ALTą, net ir apie 
mūsų ambasadorius ir konsu
lus. Drauge tilpo to paties Kvik 
lio vedamasis, kuriame jis iš
juokė mūsų Nepriklausomos

Lietuvos atstovus, palygindamas 
juos su kažkokiais tai turkų ‘ 
eunukais- Tai ne tik išjuokimas, ; * 
bet ir okupantui patarnavimas. 
Ar tai ne bus, kaip Tamsta rašai, 
kad redaktorius užsidėjęs ‘‘pat 
riotinę kaukę”? O kiek buvo to 
redaktoriaus vedamųjų, kuriuo
se buvo niekinama ir šmeižiama 
ALTa ir VLIkas. ir juose dir 
bant eji asmenys? Ar kas ma
tė didesnį veidmainį, kaip Drau 
go redaktorių Kviklį? Vieną die 
na jis lieja graudžias asaras dėl 
Petkaus, Grajausko, Sadūnai- 
tės ir kitų, o kitą dieną jau liau- 
osima bendradarbiautojus, kure 
padlaižiauja tiems patiems oku
panto agentams, kurių pagalba 
Petkus. Grajauskas ir kiti buvo 
išsiųsti į Sibiią. O kiek melo ir 
šmeižto jo vedamuose apie tuos 
lietuvius, kurie pasisako prieš 
bendradarbiavimą su okupanto 
agentais?

O gal ir žinojo viršininkai ką 
daro, jeigu tą Kviklį paskyrė 
Milidjos žurnalo redaktoriumi?

Trečiadienio naktį Orego
no kalnuose siautė tokia didelė 
audra, kad 90,000 namų liko be 
šilumos. Išvartė elektros ir tele
fono stulpus.

— Europos lenkai geria dau
giausia degtinės, rodo statistika.

bent keletas tų, kurie tebedir- moie spaudoje, prasidėjertų lais 
ba čia prisidengę įvairiais var- j v^nimo veiksnių šmeižimo ir 
dais. Kam tylėti? Kelkime aikš-| ardymo darbas. Rusai okupuo- 

Paminėjimas. tik buvusių Į l’a naujus kraštus ir vis šaukia.

veiksnių šmeižimo ir

ten.
išdaviku, maža nauda-

žmonės dirbę policijos depar
tamente sako, kad išvežus Po
licijos redak. p. Svilą, okupan-1 
to buvo paliktas faktinuoju re-1 lėtų dublikuoti ir trugdyti veiks 
daktoriumi tūlas- Kviklys. Ką‘ 
žmogus galėjo daryti, liepė dirb 
ti tą darbą, tai ir dirbo, tik ži
noma, jeigu neprisidėjo prie su
darymo išvežimo sąrašų. Bet 
NKVD vis tik patikėjo jam tas 
svarbias pareigas, kuomet ir ei
liniai policininkai buvo ne tik 
atleisti iš darbo ir nebuvo pri
imti bet kur kitur dirbi. Ar tai 
teisybė ar ne, manau, kad R. 
P. galėtų žinoti, nes jis žino 
daug archyvinių paslapčių. Ne
prieinant prie archyvų, negali
ma pasakyti, kas čia yra atsiųs- - 
tas dirbti. Bet mes galime ste
bėti, pas ką.lankosi ..okupanto 
agentai.

Mano manymu, joks susipra
tęs lietuvis neturėtų bendrauti 
su okupanto agentais. Krauju 
turėtų apsilieti Sibiran išvežto 
lietuvio širdis sužinojus, kad 
čia-laisvėje išaugę lietuviai in
teligentai bendrauja ir patai-
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kad amerikonai imperalistai. Ir 
išveiviai, jų talkininkai, tos tak
tikos greitai išmoko. Suskaldė 
L. B-nę, įkūrė antrininką mūsų 
laisvinimo veiksniams, kad ga-

nių darbą ir patys visu balsu 
šaukia, kad kiti skaldo lietuvių 
organizacijas. O kodėl R. P- 
nieko nerašo, apie tuos, kurie 
tuos laisvinimo veiksnius ardo 
ir šmeižia? Kodėl nerašo, kas 
steigė antrąjį VLIKą, kad galė
tų dublikuoti jų darbą ir že
minti juos amerikiečių vyriau-

tad 
Compounded 

Quarterly 

OUR SAVINGS .
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EARN UP TO ’8%
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____  v»n> Zjp
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Netolima pasaulinių įvykių raida parodys ne žo-l 
džiais, bet veiksmais, kuria kryptimi pasuks pasaulinė 
politika, bet vargu ar sugrįš į senas vėžes.

Šie pasauliniai įvykiai, be abejonės, yra sekami vi
sų lietuvių, tiek tėvynėje, tiek išeivijoje. Turbūt ne vie
nas lietuvis, tarnaująs raudonoje armijoje, yra atsidū
ręs Afganistane. Likusieji krašte su nerimu seks toli- 

'mesnius Maskvos ėjimus vidaus politikoje, nes artėjant 
karui Maskva sugriežtina terorą iki masinių išvežimų 
imtinai.

Išeivijoje visi mūsų veiksniai yra pastatomi prieš 
naują padėtį. Jau dabar abejojama, ar iš visto įvyks Mad 
rido konferencija, kuriai energingai ruošiasi VLIKas 
ir ALTa.

Vienok didžiausį smūgį sulaukė bendradarbiavimo 
su kraštu ir tiltų statybos politika, kuri, pras‘dėjus An
trajam šaltajam karui, užbaigs savo dienas. Dėl šios 
politikos įvyko skilimas išeivijoje, nes frontininkai ir 
akiratininkai, užmiršę žiaurias Stalino pamokas ir pra
radę pasitikėjimą ALTos ir VLIKo vedama politika, 
sugalvojo apgauti komunistus ir save, ieškant naujų 
kelių į Lietuvos išlaisvinimą.

< t?fe L \i9 St *

Istorinis posūkis
Maskvos įsakymu, pasinaudojant vykstančia Irane 

anarchija ir jos pasėkoje sukelta pasaulinė krizė, rau
donoji armija brutaliai įsiveržė į Afganistaną, pirma 
likvidavę čekistiniu metodu jiems nepatikimą Amino 
vyriausybę. Pasikartojo Pabaltijo okupacijos ir pagro
bimo drama.

Šis Sovietų žygis laikomas didžiausiu istoriniu po
sūkiu visame pokariniame laikotarpyje, nes griauna de- 
tantės poitiką, pamynė po kojomis Helsinkio nutarimus, 
palaidoja SALT II. sutarimą ir artidengia vartus Ant
rajam Šaltajam Karui. -

' ’ • * 4 J

Viso likusio pasaulio reakcija buvo skubi ir ener- 
ginga,' kuriai vacįpyaųjaųJAV, jau paskelbusi eilę su
varžymų prekyboje ir apribojo Sovietams žuvavimo tei
ses Amerikos vandenyne.. Skubiai sukviesta JT Saugu
mo Taryba pasmerkė Sovietų invaziją ir ruošiami kiti 
žygiai globaline apimtimi.

Sunku iš anksto numatyti kaip efektingai reaguos 
į Sovietų agresiją. Vakarų Europa, Japonija ir ypačiai 
Tretysis Pasaulis. Nuo to didele dalimi priklausys ar 
Sovietai bus priversti atsisakyti nuo savo tolimesnių sie
kių pajungti savo kontrolėn Artimųjų Rytų naftos šal
tinius ir net atšitfaukti^^AfganistaHo-.- -

Vienos Amerikos pastangos, kaip tai įrodė jos ne- 
Sėkming ižygiąi Korėjoje, Kukoje, Vietname, Kambo
džoje ir kitur, nesulaikys Sovietų ekspansijos. Tuo la
biau, kad Amerikos poziciją sukomplikavo Irane susi
dariusi padėtis, iš kurios sunku surasti išeitį, nepavar
tojus blokados. Tačiau toks Amerikos sprendimas gali 
patarnauti Sovietams, nes Islamo fanatikai gali mes
tis į jų glėbį.

Jei šiame istoriniame posūkyje nepasijųdins ener
gingai reaguotį Islamų pasaulis, į kurį .tiesioginiai yra 
nukreipta Sovietų agresija, o Vakarų Europa ir Japo
nija, pasinaudodamos Amerikos prekybos suvaržymais, 
pristatys Sovietams trūkstamų prekių, tame skaičiuje 
ir grūdų, tuomet net didžiausi Amerikos pasiaukojimai 
ir visos jos diplomatinės, politipės ir nęt militarinės pa
stangos nueitų niekais.

Frontininkai jau turėjo panašią pamoką, kai mėgė 
no su Hitlerio pagalba atstatyti Lietuvos nepriklauso 
mybę. Kaip žinoma, ji pasibaigė niekais. Dabartinė 
frontininkų politika tolygiai yra paremta iliuzijomis :’r 
pseudomokslinėmis teorijomis apie komunistinės san
tvarkos evoliuciją laisvėjimo kryptimi.

Maskvos brutalus žygis į Afganistaną vienu smū
giu griauna detentės politiką, Helsinkio nutarimus ir 
tuo pačiu mūsų bendradarbiautojų ir tiltų statytojų 
planus, kaip ir kai kurias naivias mūsų veiksnių politi
nes kombinacijas.

Žinome iš savo netolimos praeities kad kiekvienas 
staigus posūkis pasaulinėje politikoje užklupdavo mū-. 
sų vyriausybes, politinius veiksnius, partijas ir sąjū
džius, nepasiruošusius tokiam įvykiui, kas sukeldavo 
pasimetimą.

Išeinant iš dabarties pozicijų yra aišku, kad su So
vietų invazija į Afganistaną turės, pasikeisti pasaulinė 
politika, kuri padiktuos lietuvių veiksniams sąlygas, 
kuriose teks tęsti savo istorinę paskirtį. Bus sunku 
mūsų veiksniams persiorientuoti į naujai susidarančią 
pasaulinės politikos padėtį, kurioje dar-nęišryškėjo kaip 
ir kokiu būdu susidarys politiniai ir idėjinia kovos fron
tai tarp Sovietų imperijos ir likusio pasaulio, imtinai su 
Raudonąja Kinija. Numanu, kad ir toliau vykstančioje 
kovoje bus veingiama sukelti. III Pasaulinį karą, kas 
dar labiau komplikuoja diplomatinius ir politinius 
ėjimus.

Viena yra aišku, kad mūsų veiksnių pęršiorienta- 
yįmas ir prisitaikymas prie naujų pasaulines jpolįtikos 
įvykių nevyks sklandž'u sutariipu, bet per yįdines ko
vas, nes iškils nuomonių skirtumai kaip tinkamiausiai 
tęsti laisvinimo politiką. Tačiau dabartinio susiskaldy
mo pagrindas neteks savo prasmės, nes Sovietų invazi
ja į Afganistaną sugriovė taip pat lietuviškų tiltų sta
tybą ir bendradarbiavimą su kitaštū.

' • V.- K,

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
G A R S1 N K11 Ė S A a C J l E A U a h

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KETVIR
TOJO KONGRESO NUTARIMAI

Gyvenamojo krašto pažinimas 
taipgi paveikia politinį jaunimo 
sąmoningumą. Galop, šį proce
są paveikia jaunimo jautrumas 
įvariems šiandieninio gyvenimo 
nusižengimams prieš moralinius 
ir humanitarinius principus,. 
k.a.) Vietnamo j pabėgėlių trage
dija, Miuncheno olimpiados įvy
kiai, karas Nikaragvoje ir pan.

.Angažuodami išeivijos Įietų- 
Ąngąžuodami išeivijos lietuvių 
vių jaunimą plačiai politinei 
veiklai, žinome, kad tam darbui 
yra reikalingas platesnis politi
nio sąmoningumo ugdymas. Lie
tuvių jaunimo išeivijoje politi
nio sąmoningumo ugdymas bu
vo ir tebėra per mažai efekty
vus. Pastebima, kad lietuvių 
jaunimas mažai domisi politine 
veikla. Gilesnis politinis sąmo
ningumas ne vien stiprintų Lie
tuvos laisvinimo pastangas, bet 
duotų pagrindus" ateities kar
toms, galinčioms prisidėti prie 
lietuviškų darbų Lietuvai atga
vus nepriklausomybę.

Raginame PLJKS valdybą bei 
paskirų kraštų LJŠ vienetus ir 
apeliuojame į plačiąją lietuvių 
visuomenę atkreipti dėmesį į 
j alinimo politinio sąmoningumo 
ugdymą. Tam tikslui siūlome:

1) dėti pastangas įasmeninti 
politinius klausimus,-

2) susipažinti įp gupažindįnti 
kitus su tąutgs

3) ęusipažintį su tąrptautiiįiąįs 
dokumentais, kurįę įigčia. Lietų-; 
vą ir kitu§ pay.ergtus kraftuš,.

4) susipažinti su Lįgtuyps po? 
grindžio ^ąrbais, kurie yra es
miniai įrankiai politinio sąmo

ningumo ugdymui,
5) besidarbuojantiems su lie

tuvių jaunimu mokyklose, orga
nizacijose, saviveiklos vienetuo
se, išnaudoti visas galimybes 
ugdyti politinį-sąmoningumą,

6) šeimoms įtraukti politinius 
klausimus į bendrą auklėjimą,

7) remti politinių mokslų stū- 
Jentus bei spec’alistus,

8) ruošti metinius politinius 
kursus bei sąskrydžius, kur bū
tų pristatomi ir diskutuojami 
dabartiniai politiniai įvykiai bei 
procesai.

RYŠIAI. SU.TAUTA
Remiame išvystymą dinamiš

ko dialogo su Lietuvos jaunimu 
per pogrindžio spaudą, asmeniš
kus ryšius ir kitus būdus. As
meniški jaunimo ryšiai yra svar
būs išeivijos lietuviams, nes jie 
tobulina lietuvių kalbą ir su
stiprina lietuvišką identitetą, su
daro sąlygas artimiau susipa
žinti su asmenimis, gyvenan
čiais sovietinėje santvarkoje, tuo 
įprasmindami priespaudos ir re
zistencijos sąvokas užsienio lie
tuvių jaunimui.

Iš k’tos pusės, Lietuvos gy
ventojai sužino -apie, lietuvių iš
eivijos veiklą ir veikimo būdus, 
apie Vakarų gyvenimą ir galvo
seną. Okupuotos tėvynės gyven
tojams palengvinamos sąlygos 
prieiti prie reikalingos moksli
nės bei kultūrinės informacijos. 
Galop jiems duodama proga su
sipažinti su tautiškai susipratu
siais lietuviais už Sovietų Sąjun
gos ribų. Tas gali juos ne tik 
moraliai paremti, bet gali su
teikti jiems galimybę gilinti sa

vąjį taurinį identitetą.-»
RYŠIAI SU KITATAL0-AIŠ.

Pažįstame ir įvertiname visų 
trijų Pabaltijo kraštų — Lietu
vos-Latvijos ir Estijos — geo
grafinius, istorinius bei kultūri
nius ryšius. Ypač atkfeptinas 
dėmesys į šių trijų tautų isto
rinius panašumus nuo devynio
likto amžiaus iki šiandienos.

Įpareigojame PLJS valdybą ir 
jraginame kraštų LJS valdybas 
•.Užmegzti politinius, kultūrinius 
ir v'suomeriinius ryšius su 'pa- 
baltiečių grupėmis, kreipiant 
ypatingą dėmesį į jaunimo vie
netus. Kur tokie ryšiai yra ųžs 
megzti, raginame juos stiprinti.- 
Valdybos turėtų raginti lietu
vius, (latvius ir estus ręngti 
bendrus -parengimus,,, dalyvauti 
pabaltiečių minėjimuose į bei 
dirbti bendrus Visiems reikalin
gus darbus ir skleisti politinę 
informaciją. Raginame lietuvius 
išeivijoje aktyviau prisidėti prie 
BATUN veiklos.

(Bus daugiau)

— Illinois valstijos.guberna
torius James Thompson patarė 
įstatymų leidėjams neapkrauti 
dideliais mokesčiais miestų nuo
savybių.

— Didžiosios moskės Niekoję 
-ngrob'mui vadovavo Juse’iman 
Bin Saif. Jam budelis pirmiau
sia nukirto galvą.

— Šveicarų jėzuitas kunigas 
Hans Kung prarado teisę dėstyti 
teologiją. Vatikanas paskelbė, 
kad jo' kontroversinės pažiūros 
gali sukelti ereziją.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Ltn. PETRAS BIRŽYS

Karininkas Antanas Juozapavičius
(Ištrauka iš-biografijos)

i. nuo ktdikystės iki sugrįž
tant Į VILNIŲ

: . • -(Tęsinys)

I Prieš pat didįjį karą Antaną paėmę į kariuo
menę. Iš pradžios jisai buvo Maskvoje savanorių 
batalione, bet vėliau 1915 m. pabaigoj, buvo nu-

„!J° pakliūti i gerą kovos atžvilgiu pulką. Keletą

jo priklausė. Pulke jam buvo nuobpdų ir nykų, džip mėn., įąįla latvių pulkai, bęyėįk nėfemiami svarstė įvairuis klausims bet aiškaus praktikos 
Nors karininko darbui mažai buvo tepąsiruosęs, iš rusų pus.ės, bųyg Praūžę vokiečių frontą ir darbo, kuris jiems kaipo kariamš, turėjo artimo- 
tačiau ir sąlygos buvo tokios, kad jis negalėjo su- 'nužygiąyę bęyęįk iki Mintaujos ir tik todėl, kad je ateityje ant pečių nukristi, niekas nematė -Rusų 
naudoti visą savo didelę energiją tarnybos dar- latvių žygis išsivystė į perdįdeię vienai brigadai revoliucijos pradžia buvo kilnios poezijos pilna 

,bui. Todėl nesuvartotą energiją aikvojo linksma- operąęįją, o rusų dalys jų neparėmė, latviai ture- Revblilicijoš iškeltieji laisvės, taUlų apsisprendė
me jaunųjų karininkų gyvenime. Vakarais tran- jo grįžti į savo senąsias pozicijas. Juozapavičius 
kydavosi linksmoje kompanijoje po miesto sodną i pasireiškė kaip narsus ir sumanus karininkas. 

I ir restoranus. Keletą kartų buvo patekęs į dabok- j Tose kautynėse netoli Tukumo m. miške “Mangel” 
lę ir pulko vadas jo nemėgdavo, kaip nenuoramos. 19'16 m. gruodžio 24 d. jisai buvo kontūzytas. Ka-

mo? lygybės ir brolybės obalsiai didžįum ‘ — 
enthziastingai sutikti. Juozapavičius ir gi uvo 
šių obalsių svaigulio įtakoje, štai tikroji n • ž-- 
tis delko Juozapavičius 1917 m. gegužės m*'e -

Tai pajutęs Juozapavičius pats stengėsi greičiau lėdų šventes jisai išgulėjo Rygos ligoninėj. Sma- je atvažiavo Petrogradan į p'rmąjį lietuviu karių 
nuiVn iSdkplti i ir hūtin.i nnrA Igu jam buvo, džiaugėsi, kad nors lietuvį draugą, šdv'ažiavimą šū nusistatymu ir riet rašytomis dP 

karininką Usanį, ten rado, Vis tik maloniau su rektyvbrnis priešintis lietuvių pulkų organizav -
'iš aisargos pulko išsikelti į frontą ir būtinai nore- Į

m. balandžio mėn. baigęs mokyklą ir tapęs kari- , 
ninku buvo paskirtas į 57 pėst. atsargos pulką

Maskvoje Juozapavičius buvo žvalus, gerai 
išmank^tytaSj pavyzdingas kariūnas. Visuose ju
desiuose, veide ir akyse špįndejb energija; buvč 
matofnhj kad jame slepiasi tikra kario siela. Ta
čiau sąyo mokykla jis buvo nepatenkintas. Jam 
nepatiko visa mokyklos tvarka; ytin skundėsi mo
kytojais, kųriė patys buvo regimai menki kariai 
įr dar menkesni mokytojai Skųsdavosi, kad mo
kykloje kariūnams suteikiamos menkos vertės ka 
ro mokslo nuotrupos ir baigdamas kariūnauti jis 
puvo nepatenkintas save pasiruošimu eiti sunkias 
karininko pareigas. Patekęs į pulką pasijuti lyg 
r.esaVame kailvj. Seni karininkai, nors širdingai
priėmė, be* iū šnairavo, kiekviename žingsnyj lyg žyihėjo darbštumu, energija ir narsumu. Ypatin- 
pi-imindami silpną pasiruošimą, kas visai ne nuo gai sėkmingose kovose su vokiečiais 1916 m. gruo-

kartų buvo davęs pareiškimus dėl issikėlimo, bet 
jo pareiškimas visada palikdavo be vaisių.

Pagalios, turėdamas 6 Tukumo latvių pulko 
vado sutikimą persikelti į kalbamą pulką, vėl 
krelpėsį į savo pulko vadą, prašydamas perkelti. 
Šis nežinia delko paklausė:

Ar generp|as Juzefovič yra Tamstos dėdė?
Juozapavičius atsakė, kad taip, nors ištikrų- 

jų apie tokį generolą nė girdėjęs nebuvo.
Tada pulko vadas Antanui pasidarė labai pa

lankus iv tuojau sutiko išleisti jį iš pulko.
Iš 6 pėss. pulko Judzapavičius buvo pasiųs

tas į Otanienbaųmo, kulkosvaidininkų mokyklą, 
kurią baigė 1916 ni. gegužės 1 d.

Latvių pulke betarnaudamas Antanas pasi-

savais ir pažįstamais skurdo ir ilgesio valandoj.
Už šias kautynes 1917 m. vasario m. Juoza

pavičius buvo apdovanotas rusų Onos 4-to laips
nio “už narsumą” ordenu.

1917 m. vasario 17 d. rusų revoliucijai prasi
dėjus, pasireiškė tautinis, tarnaujančių rusų ka
riuomenėje lietuvių subruzdimas.

Rygos fronte Juozapavičius nuo pat pradžios 
buvo vienas uoliausių šio tautinio mūsų judėjimo 
darbininkų. Tačiau būdamas jaunas ir nenusisto
vėjęs visuomenės bei politikos dirvoje, tenai ne
pareiškė aiškios lietuviškos tautinės linijos. Lie
tuvių kurių gyvenime, dalyvavimas-greičiau buvo 
tik vieta, kur Juozapavičius, patriotinių jausmu 
žadinamas, galėjo pritaikinti savo didžiulę ener
giją antraeiliams darbams. Karių judėjimą^ bu
vo gaivalinis. Žmonės drganizavosi, posėdžiavo,

mui Rusijoje. Vėliau gi pats įsitikino, kad - tik į 
ginkluota jėgą rusus galima bus priteršti visus- 
jų pažadus įgyyendintt Tada tuo reikalu buvo su
daryta specialė delegacija, kurioje buvo Juozai" 
nąyičįųs, M, Yčas ir kiti. Jie apsilankė rDŪmu^ 
Karo skyi’ių, rūpindamiesi išgauti leidimą steigti’ 
lietuviškus tautiškus įtaikus. Dūmos atstovo* En-t 
gelgardo įsakymu buvo pasiųsti kąrininkai šį 
klausimą išrišti vietoj. Tie karininkai — Pr Kli-/ 
maitis ir Juozapavičius — buvo Valstybės Dūmos 
delegatai. Jie, visą mėnesį praleidę fronte, ištarę 
dalykų stovį ir surinkę visą eilę dokumentų, įįsrei- 
kalavo; kad lietuviai, išstojo iš lenkų pulkų, ir kad 
generolas Brusilovas pasižadėjo įsteigti atskirus 
lietuvių batalionus.

(Bus daugiau)'

oe&tadiems-pirmadiems — Sjlmday Miiuly, JjjT |; j j jgjQ
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIBkVlENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“IVėra rrfeilėje baimės, bet tobula meilė 

stumia baimę ialin.:' — 1 Jono 4: 18-

Vis dėlto yra ir-turi būti prideranti baimė, atsargumas ar
ba pSgėrbintas, apsisaugojimas, kad nedarytumėm ką nors prie
šinga dangiškojo Tėvo valiai ir kas prieš.nga mūuų brangiam 
Atpirkėjui. Pranašas sako, kad “Viešpaties baime yra gyvenimo 
šaltinis, mirtieš sunaikinimui išvengti.” “Baimė Viešpaties iš
minties pradžia.“ ‘‘Baimė Viešpaties neapkenč a pikta..” Tobula 
meilė nevaro laukan tokios baimės, bet velyk padui rįa ją. BrJ- 
mė, kuriąą meilė stumia šalin, yra bailumas, vergiška baimė, 
manymas, kad Dievas yra baisus, žiaurus arba tironiškas. Apie 
musų dangiškąjį Tėvą pranašas Štai ka p kalba: “Kaip tėvas pa
sigaili vaikų, taip Viešpats psigaili tų, kurie jo bijosi — Psain.ė 
IŪ3713.

■ V RASTO I YRinETOjA,
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, ilaLfcU U>X4U1U, A. Y. lUbUO
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DR.- K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LlGO» 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

MM S». Pulwki Rd. (Crawfora 
Modteal Building) Tat LU 5-644C 

ligonius pagal susitarimu.
Jei neatsiliepia, skamhinti 374-8004

t)R. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa«^he«t.r Community Klinikom 
^•cicinos direkronuj

193^5. įtonheim Westchester, ik
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis n

T«t4 341-2727 arta 542-2728

> TiU BE 3-58*3
- J ' Į

S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPiČlALYBR AKIŲ LIGOS 

3W7 W«it 10JM Strtat 
VaJanddg pagal msitarm^.

DR. FRANK PLECKAS 
\ ėmMFrkisTAs
261J W- 71 Sfc T«L 737-5145 •

Tikrina akii. -Pritaiko akinius ii
f “čcnitact tenses**

VaL oil rusi tarimą. JŽdarvta treč-

D R. LEONAS ŠEIBUTE 
inkstų, Pūstis ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
16S6 ViėŠr CStčSTREET - • 

5” V& iritfad. IX=» p&pJet'

Ofhe folafc; 774 'MO 
Randarictfos NM4 MS-5545

MARQUETTE PARi< 

1980 metų Marquette Parko Lie 
tuvių Namų Savininkų vaidyba 

(Homeowners Assn. Officers 
for 1980)

Juozas Bacevičius — pirmi
ninkas, Stasys Patlaba — vica- 
pirm. ir korespondentas, Algis 
Barakauskas — vicepirminin-! 
kas, Juozas Skeivys — vicepir- Į 
mininkas ir koresp., Angelė Ka-1 
telienė — sekretorė, Bronius Ge
lažius — sekretoriaus padėjėjas. 
Aleksas Patackas — kasininkas7 
ižd. ir korespondentas, Stasys 
Lukoševičius — finansų rašti
ninkas, Petras Martinaitis ir į 
Kostas Juškaitis — kasos globė-1 
jai, Alfonsas Gudauskas, Julia 
Ramanauskienė ir Mykolas Si- 
mokaitienė — patikėtiniai, Ona 
Ankienė — ligonių lankymo ir 
gero’vės atstovė, Charles P. Kai
— advokatas, Jurgis Janušaitis
— korespondentas, Edvardas 
Šumanas — anglų kalba kores
pondentas ir delegatas atstovau
ti Bridgeview svetimtaučių or
ganizacijose, Alfonsas Sidagis
— maršalka, Mindaugas Stakė- 
nas — Parengimo komisijos pir- 
niininkas, Kostas Repšys — Par. 
koin. pirm, pa vaduotojas,. Vero
nika- Stakėnienė ;—..Par.- kcm. 
ko’or dina tore, Koštas Juškaitis, 
Kazys Lekničkas ir Mykolas S - 
mokaitis — Revizijos kcm.

laT^xlKUNaS Atominė idėja

Stepono Kairio atsiminimai

c d voką to veidą žo- 
įalima spėti, kad S

Ii

Dte VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAI 

teAdr» prairt-ita. tpec. MOTERŲ life-

?įį. pSi-iia
OFISO VAL.: piną., aotfid.. tfčiaa

— Imigracijos ir natūraliza
cijos tarnyba praneša, kad Ame
rikoje gyvenantieji visi svetim
šaliai, neturintieji JAV piliety
bės, privalo kasmet nuo saus o 
1 d. iki 31 d: registruotis, užpil
dant kortelę, kuri gaunama 
pašto Įstaigo'še. UžpiMžiUA pri
klijuoti. pašto ženklą ir įmrs'.i 
į pašto dėžutę. Neužsiregistravę 
gali būti baudžiami.

kj atsakymą:
‘Li3udinir.kr.nr, nepriklausė 
ą žodi pati pabrėžė); idealo- 
š ai save laike ėšorų dvasios 

■ logrin' L etuvos sąlgoše. Par-
i.ijji nepriklausė.’

(Tęsinys)

-os driud j'ann literatūra. Prie
šingi mokyklai žygiai reikalavo 
drąsos, nuoširdaus įsitikinimo 
savą pažiūru teisingumu, ryžto 
jos vrešai atstovauti, jei būtų 
reikalo, už jas ir nukentėti. Vi
sa pavergtojo krašto gyvenimo 
aplinka teikė dažnų progų pro
testui prieš smurtą, ir jaunimas

Iš tu K. Venclauskio trumpų, 
bet ryškiais bruožais pieš.ančių 
Lukauskio 
džių būtų
Lukauskis tebuvo advokatas, jei 
nepaskutiifs jo sakinys- Lukaus
kis advokatas garsėjo visoje 'Že
maitijoje. Bet jame šalia advo
kato buvo ir prokuroras. Ir gal 
daugiau prekuroro, kaip rdvo- buvo greitesnes už kitus jam pa-1 
kuto. Kovingas kliento gynėjas, isipriešinti. Tos sulygęs padeda-, 
kaip sako Peliksas Bugailiškis, vo jau ankstyvai formuotis jau- j 
Šiaulių Apygardos teisino na-jnuolio būdui, pažadindamos jo 
rys, Lukausk 
~esi"ą. Bet ji 
monė visuomeninei pareigai at
likti ir t 
ė. T u’-

Gal S. Lukauskis lietuv ško- 
' jo sąjūdžio pačidje pradžioje ir 
I šliejosi prie ‘Varpo’, bet krek if 
m tn t ko jis pažinti, manau, 
kad nė viena lietuviškųjų politY-: 
-i n riirHir rtetn’’ėib reikalo sku
bėti S. Lukauskio pasisavinti. 
Jau turėd imas savą nusistaty- 

jiną politriias ir soa’aliniafs 
j kvaps ni us. S. Lukauskis gavo 
partiškai orientuotis tuomet, kai 
Lietuvos •Socialdė'inc'katų parti
ja dar tik kūrėsi ir dirbo beveik 

: š mt:nai Vilniuje, o kitų poli
tinių pas mus partijų ir v:sai 

' nebuvo. Nebuvo paaiškėjtrsių 
■parti’ų ir Rusiroje: soc’alistfl 
revoliucionieriai ir socialdemo
kratai dar tik partiniai kristali
zavosi- Ne tik savo pažiūromis, 
bet savo-sielos savybėmis S. Lu
kauskis pakrypo rusų eserų sro- 
vėn, tik iš da’ieš pasisavinda
mas jų ideologiją. Lukauskį su 

jesėrais visų pirma tas rišo, kad 
! jie save laikė ūkininkų reikalų 
I kovotojais, o S. Lukauskis nie- 
kucmat neužmiršo, kad jis yra 
lietuviško kaimo vaikas ir jo 
skolininkas. Socialrevdliucionie- 

| riai buvo, be to, didesni indivi
dualistai, jų partijos disciplina

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1805-07 SO. HERMITAGE AVENUĖ
Tel 327-1741 —1742

4336-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

mažiau saistė partijas nario riū-į^

; mėgo savo prc- 
jam tebuvo prie

pareigą jis savaip ma- 
usk's dar būdamas 

m n zi j o j e, pradėjo nei giama 
:;įint ne tik politinę, bet ir so- 

i o gyvento laiko sand 3- 
i (ttvendam'S su savo dėde 

Biekkhi, turėjo progos 
:nii vvr^snluju klasių r:nk- 

i'mnima, pasiklausyki, kas 
knlb^nia m šūsirinkimuo- 

ir srs domėti jų svarstytai
/’aus'nnis. O tas anų laikų jau- 
•rimas gyveno kiiok'ose kaip jau
ni* m'su karta nepriklausomo
je Lie’uvo;e sąlygose ir pats bu
žo ki cks. J*s mokėsi švefmo-

u

ari moKyrieje, prarugusio- 
eakc:nc carinio režimo dva-i 

’‘r'eš’ngai .nusitekusioje 
tr’;o jaunimo ėmėsi 
auklėtu Ta mokykla 
jaunimui moralinio 
ir dažnai jį provoka- 
'šinti ir eiti savu ke- 

slaptoji

kraštui ,1- 
mokyti ir 
neturėjo 
'u'ori'e'o
- o pas'pn
liu. Dėl io ai 
nio'kin.u b;bliolekii su gimnazi-

sieloje idealizmo pradą, ryžtą, 
‘kovoti’ ne tik už savo reikalą.

S.- Lukauskis mėgo skaityti, 
knygas teikiamas minais savaip 
suvirškindavo ir keitėsi. Ir jam, 
kain daugeliui kitų, pirmiausia 
'eko pargyventi skaudus lūžis 
rriiginA~?- pažiūrose: Lukauskis 
rirto la’svamaniu,- kurdamas 
Savąjį ir su iš tėvų pastogės at- 
S neštuoju skirtingą pasauli- Jau 
studentu būdamas ir išbaigda
mas. brendmti savos pasaulėžiū
ros kk+usimus; S. -Lukauskis i 
4uos Įterpė ir savo visuomeninių 
pažiūrų- bei pare’gos problemą, 
pasisavindamas socializmo idė
jas.

Kas buvo S. Lukauskio sočia- 
’izmas? ‘Lietuvos žinių" 1925 
nietų gegužės mėn. 31 diėno’s 
numeryje paskelbta straipsnis, 
kuriame, minint "S. Lukauskio 
mriėnes, pasakyta, kad velionis 
buvęs vienas pirmųjų Lietuvos 
Demokratų partijos nariu. Su
abejojęs, paprašiau pasisakyti p. 
Š. Jasaitiehės-Lukauskaitės, S. 
Lukauskio dukters, ir gavau to-

sistatymą progmatiniais ir ypač ' 
pasaulėžiūros klausiniais, ir vi
sa tai gerai derinosi su S. Lu- 

'kariškio asmenis Savybėmis. S. 
iLukauskio socialistiniai įsitiki
nimai, taikomi savojo krašto 
sąlygoms, buvo jo sielos neat
skiriama dalis ir reiškėsi jo kas-'

. diėnėje veikloje — kovoje prieš . 
betkurią ir betltam’ datrorną ne
teisybę. Ir dėl to S. Lukaujskis 
buvo lietuviškas eseras, savo pa-' 
žiūrantis daug radikalesnis už 
mūsų liaudininkus ir negreitas 
pas;duoti bet kuriai partinei 
priklausomibėi, kad ir gerai su
prasdamas kolektyvinio darbo 
reikšmę. Be to, man atrado, kad 
S. Lukauskis savaip skirstė 
žmones į partijas, ir g\-vanie 
gyvenime jam jų tebuvo dvi — 
padoriųjų ir nepadoriųjų žmonių j 
partijos, nors ir pastariesiems | 
jis nebuvo ortodoksiškai kietas- 
Iš čia buvo ir jo pavydėtinai 
subtili tolerancija kitokių pažiū
rų, kitokios socialinės padėties 
ir kitokios kaip jis pats tautybės 
žmogui. S. Lukauskio gimnazi-

• likęs visą gyvenimą, Maksimas 
jos draugas, draugu jam jjasi- 
Gairimanaš, LUkaiškio mirties 

I proga taip apie jį rašė ‘Segodi- 
nia’ laikraštyje:

(Bus daugiau)

1

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS ir SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

Chicag as 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
.< PATARNAVIMAS

ftfRiMĖ 

KOPLYČIAS 
visošfe MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So; L-ITUANICA AVĖ. Tėt: ŠAnh 7-8401

i

. PėRKRAUSTYMAI

TW. WA 5 >063

i

J DR. Č. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 
- - takų chirurgų a.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

(813) 321-4200

2ta0 West Ūrd $t,Chlc*»*. I/L 44425
W.: tirt

I L

I 
J

Leidimai — Mina apdraudė 
jeMa KAINA

Apdraučtu
U JValrtv atitvmv.
ANTANAS VILIMAS

T«l. T7S-1ttJ irtW T7S-5W4

Aprrrtii - Pro?e£iii. MSd bin- 
dažtt. SpMisfi Mta>ta

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III.- Tėb: ULyriipic ždota

i

REIŠKIAME GILIA PADfiKA 
vis'.čhis A-A. ELVIROS SKCPIHNĖS šermenyse . 

vus’cms, gausiai ją lankant koplyčioje ir paly< 
Į amžino pci’.sio vielą-

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So; CALIFORNIA AVE. Tek; LAfayfcttė 3-3572

GEOifGE -L RUBmInaš
3319 So. LITUAnICA AVĖ.- fa.-: YArds 7-1138-1139

Dėkojame laidotuvių d rekiorei poniai Butkienei vž at
likta visa darba ir tuo atimant nuo mūsų d d li rūpestį. 
Dėkojam? kun. klebonui J. Stankevičiui ir kun. E. Ki/eiliiri 
už sukalbėtas maldas koplyčioje. Dekcąrme kun. B. Rut
kauskui už sukalbėtą rožinį kaplyčioje iv insldaš kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams: J. Stankevič ui. E. Rut
kauskui ir J. Juozeviciui už atnašautas gedulingas mišias 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje, širdingai dėkojame ponui 
A. Skriduliui už sugiedotas giesmes bažnyčioje ir kapinėse, 
palydint jas vargonų muzika.

Visi mūsų šeimos nariai dėkoja dr. P- Kisieliui už rū
pestingą velionės lankymą tiek ligoninėje, tiek jai sergant 
namuose.

širdingai dėkojame dr. B. Motuš’enci, kur: BALF'o 
vardu atsisveikino su velione ir kondensuotais, j- ūkiais žo
džiais perbėgo jes sunkią molinos dilią gdbsiial 
mečias vi’kus karo audros sūkuriuose ir po karo" 
vykiose. Reiškiame gilią padėką mok. 
atsisveikino su velione Liet. Krikščionių

72’3 S. Washtenaw At e., Chicag je

19 0 m. s?usio 19 d., sulaukusi 77 metų amžiaus.
Gimus* Li L;\cje. Amerikoje išgyveno daug me ų.

P d ko nuliūdo: sūnus Bruno Domino, marti Rosemarie, 
duktė L'.lhn M sius, žentas Ralph, .-eptyni anūkai: Paul, 
___  Jom ir Jeff Dcmbro, Ma.k ir Gieg Mis us bei Lynne 
Koernir, proanukai: Kevin ir Jennifer Misius, Brian ir Marty 
Dombro, švogerka Agnes Dombrowski, josios draugas John 
Patcckas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami- Lietuvoje 
liko brolis Kazys Petrauskis.

; Kurt T

Kūnas bus pašarvotas šeštadieni, sausio 12 d., 2 va
landų popiet, Felkaus-Marquettc koplyčioje. 2533 \V. 71 st St.

Liūdesyje likę:

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4416

RADIJO (RIMOS VALANDOJ

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

______

““ 1 1 1—------
£ “Lietuvos Aidai’ 

_KAZt BRAZDŽIONYTt

maza- 
sto- 

A. Tauginui, kuris 
Demokratų \ardu.

ALEXSAXDRAS SKOPAS A. A.
A. N. SKOTAS S. A.

G V. BIK^’IZIVSE D. SKOPAS
PALIONIS

Pirmad enį, sausio 1 I d., 10:30 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Anna Dombrowski giminės, draugai ir pažįs
tam: nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
ai p.-.skutinį patarnavimą bei atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

DUKTĖ, ANŪKAI, GIMINĖS.

I aidoluv ;ų direktorius Donald A. Petkus. Tol. 176-2315.

Lietuvių kalba; kasdien nuo pir
madieni© iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedi|a Aldona Daukus

T*M4 HImUct 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Kasdien nuo pirmadienio Qd 
penktadienio 9 vai. vak.

Vl»oj Laidos » WOPA. rtotie* 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p 
U WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71»t Street
Chicago, Illinois 60621

TeleL 778-5374
. j, - - - - =**- —* - -

” šutadicuiib-piimadiduo — ėtdui<]a\ į><-i i uh u»mj.



Rankdarbių muziejus Marquette Parke
Bronė ir Vilius 

yra ’šrkiįtinai nagingi ir darbš 
tūs žmonės. Jie yra riek daug' ros vartų prekystalį. Visi jos 
padarę tautodailės dirbinių kad j darbai kruopščiai, švariai ir 
jau yra sudarytas net ir visas meniškai padaryti, tai darbštu- 
muziej nis lobis. Vilius visus 
savo darbus sukrovęs, ekspona
vęs savo namų rūsyje ir įstei
gęs muziejų kurį paskyręs lan- 
kv'ojams. O ponios Bronės rank 
darbia’. įvairaus! tautinio raš
to siuvmiai puošia buto sienas 
t: m’nkštasuolius.

Vilius Variakojis ir piešia — 
ra žo, ir p;austo-kausto. ir dro 
žia — lipdo, tad jo muziejuje 
ir yra išstatyta įvairiausių rank 
darbių; tik spėk dairytis ir gro
žėtis. Apstu įvairaus dydžio, 
medžio piaust’n ų, rašto rankš
luostinių, žvakidžių. Yra pada
ręs net didžiulį medinį žvakių 
sietvną — žerandelį, kuris ir 
puošia namo valgomąjį. Yra 
įvairių lempų viena net ir Gedi
mino pilies formos. Ant sienų 
kabo metrinių išmierų medinės 
grandinės, kas įdomu, kad jos 
yra padarytos iš vieno ištisinio

VariakojaiJ Kaziuko mugę. Jos rknkdarbiai
— mu? nukai visada puoša Auš-

mo ir idėjinio pasišventimo pa
vyzdys jaunas nėsems sesėms 
skautėms. Bronė yra. skautinin
ke. mokytoja-

Viliaus Variakojo muziejumi 
vra susidomėjęs ir Balzekas, 
L’e‘uv:ų Kultūros muziejaus 
steigėjas, administratorius. Jis 
savo muziejaus biuletenio net 
v’są puslapį yra paskyręs Vi
liaus asmeniui ir jo muziejui. 
Tik gaila, kad negaliu pateikti 
šio le’dinio numerio.

V. Variakojo muziejų kai ka- į 
da aplanko ir gana tolimi sve- . 
čiai — ekskurssantai net ir iš 
Australijos, iš Kanados ir to- c 
h'mesnių Amerikos vietovių į x 

Norint šį muziejų at aplanky- 
ti ir visą apžiūrėti, tenka iš anks 
to susitarti. Adresas: 6919 So. ( 
California, Chicago Ill. 606 29. j

Apžiūrėjus šį muziejų perša- 
medžio gabalo. Tai išrandingu- sj mintis pasiūlyti jaunimo or-
mo pavyzdys. Gana indomūs 
metaliniai diržai gintaru puoš
ti, padaryta net ir senoviška, 
kabanti medinė spyna ir rak
tas.

Muziejaus eksponatų dėmesio 
centrą sudaro du pastatai: mi
niatiūrinis vandens malūnas su 
tekančiu upeliu ir puošniosios 
Biržų pilies miniatūrinė rep
lika, Biržų pilies modelis, tai 
puikiai išlaikytų miniatiūrinių 
proporcijų pastatas. Pilies tera
sose yra išstatytos net ir žmo
nių figūrėlės, vaizduojančios 
16-18 šimtmečio puošniąją, iš
kylaujančią publiką. Yra daugy
bė ir kitų eksponatų vertų pa
matyti, pasigrožėti, na ir pasi
gėrėti žmonių išradingumu ir 
darbštumu.

Bronė Variokojienė savo dar
bštumu veik neatsilieka nuo sa
vo vyro Viliaus; ji greta dainos 
— muzikos meno puoselėjimo 
gana daug siuvinėja. Ji savo ran 
kų darbais yra išpuošusi netik 
savo namus, bet savo rankdar
biais kasmet paremia ir skautu

ganizacijų vienetų vadovams ir 
lituanistinių mokyklų mokyto
jams padaryti ekskursiją į šį 
muziejų, nes jaunimui čia yra 
ko pamatyti, pasimokyti ir kuoj 
pasigėrėti- Ypač pasimokyti j 
darbštumo ir nagingumo, ko mūj 
sų jaunajai kartai taip labai ir. 
labai reikia.

A. Beržienė

^Filatelija kilo iš graikų žo
džio ir reiškė meile daiktams 
už kuriuos nereikia mokėti mo
kesčių.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

i

Albinas Daumantas

Švabienę IJetuvos dailės istori
jon. Gaila, kad ciklo paveikslai ? 
parodos kataloge atžymėti tik 
numer ais- Rašančiojo įtaigoj!-1 
mu dailin’nkė juos taip pavadi
no: 1. Motulė laukia 2. Kasty
tis traukia tinklą 3. Išplaukia 
dieviškoji Jūratė 4. “Marės — 
mano viešpatija” 5. Jūratė su
Kastyčiu 6. Jūratė pamilo že-1 
mės sūnų 7. Kastyčio mirtis 8.! 
Jūratės rauda 9- Ir dabar lietu-1 
vaite puošiasi Jūratės gintarais . 
10. Jūratę ir Kastytį pris’minus. i

Iš šio* p^odos dailininkė pa
dovanojo Meno Kūrinių Fon
dui Jury Komisijos atrinktus 
Nr. 6 ir Nr. 7, tad Fonde jau yra 
trys "Jūratės ir Kastyčio” cik
lo pave’kslai. Mano išmanymu, 
v’sas tas kūrinių ciklas turėtų 
būti išsaugotas nepriklausomai 
Lietuvai, bet tam reikalingi me
cenatai. Visi parodos paveiks
lai skoningai ir kruopščiai įrė
minti.

htamal, žemi — PardevumM 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS |;

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-774

Dvieju dailininkių parodos Įspūdžiai
Veros švabienės ir Sofijos 

Butkienės darbų paroda Čiur
lionio Galerijoje, Ine. 4038 Ar- 
her Avė. uždaryta gruodžio 
mėn. 15 d. įrodė, kad talentas 

į negali būti gyvenimo užgniauž- 
• tas: anksčiau ar vėliau jis pasi----- ----- -- --- --- . ---- - - 

rodo. Meno studijas kiek vėlo-

miją už “Jūratės ir Kastyčio” j 
lino raižinį, kuris — kaip dabar j 
paaiškėjo — yra trečiasis pa
veikslas “Jūratės ir Kastyčio” 
cikle.

Šioje parodoje V. švabienė iš
statė 25 spalvotus ir juoda-bal- {

Sofija Butkienė išstatė 30 be
veik išimtinai pritaikomo pobū
džio keramikų: vazų, žvakidžių, 
laiškams laikyti dėžučių ir pan. 
Jos ant sienos pakabinamų maz- 
gycų-raišytinių siūlų su kerami
ka deriniai yra ne tik įdomūs, j 
patrauklūs, bet lietuviams nauji 
dailių spalvų kūriniai. S. But
kienė, nors tebetęsia savo dai
lės studijas, yra apvaldžiusi ke
ramikos ir emalių techniką, sa
lia šiltų-giedrių spalvų ji neven
gia įdomių šalto metalo emalių, 
ir net tamsiai mėlynų bei rudų! 
tonų. Su kūrinių proporcijomis 
dar yra kai kurių problemų. j

Butkienės kūrybinė fantazija. Į 
atrodo, yra labai turtinga, o jos 
kūrybinis veržlumas nepaiso jo-
kių kliūčių; visa tai žada daug} BUDR AITIS REALTY

opax wi.ua ii j uvua-uai- į —
ta grafikos darbus. Stipri kom- Į darbuose, 
pozicija, išieškoti sprendimai, j Parodai išleistas dvylikos pus 
kruopščios linijos ir balansuotų j lapių katalogas. Grafikos dar- 
tonų plokštumos beveik visuose j bai skoningai sumaišyti su ke- 
darbuose rodo švabienės ne tik | ramika sudarė gražios parodos

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais Įrengi-1 
mais Marcruette Parko centre Leng- j 
vos 
lis,

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

biz-

ELECTROS JRFNGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
1951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Gansu? namu pasirinkimas 
pietvakariuose

g

g
SAV. ZITA IR RIČARDAS 

SHLAUSTAS

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 9 TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

I
DIAMOND HEAD 

RESTORANAS

! i

i

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.

Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antyg 
ir kitokie patiekalai.

Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio*

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678 £

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or- 5 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. f
SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo< 

darbus diroa. y

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu / 
apdraudų savo nariams. v

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 4 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. f

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali į
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. /

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam r 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. f

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 7
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA—kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės /
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums E
mielai pagelbės i SLA įsirašytu y

Galite kreiptis ir tiesiai J SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N»w York, N. Y. 10001 2

J07 W. 30th St. W
Tol. (212) M3-2210 4

kai pradėjusios šios kūrybingos 
dailininkės kopia stipriais pa
žangos žingsniais.

Vera švabienė jau anksčiau 
pasireiškė kaip rimta grafikė- 
Prieš keletą metų jos spalvotas

Į naturmortas Jury Komisijos bu 
vo atrinktas iš Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos narių parodos 
i Meno Kūriniu Fonda ir sau- 
gomas nepriklausomai Lietuvai. 
Tautine tema parodoje Švabienė 
laimėjo antrąją (300 doL) pre- tytis” neabejotinai įrašė Verą

įdomumo ir grožio jos ateities
vairi apdrauda —INSURANCE 
HITŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

kūrybinį veržlumą, bet ir neabe 
jotiną talentą. Atrodo, ji ku
ria su meile ir atsidėjimu, su 
kažkokiu iš vidaus plaukiančiu 
grožiu, užtat, jos darbai yra pat
rauklūs ir plačiajai publikai.

Parodoje išstatytas dešimties 
paveikslų ciklas “Jūratė ir Kas-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENf:

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.

(312) 226-7828 7

vaizdą. KELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikta

RECEPTIONIST

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7-5980

Immediate full time permanent job dpenings for people 
with some previous work experience to fill various 

clerical jobs in our downtown office. 
No typing. Pleasant office conditions.

Hours: 7:00 A.M. to 3:15 P.M.
Good starting pay with increases. Many paid 

Company Benefits and Profit Sharing.
Call 977-3747 or apply in person:

W. H. KAPLINSKI

G.R.I. CORPORATION
65 E. South Water St., Chicago, 111. 60601

— Juozas Karaliūnas. Athol, 
Mass., specialiu laišku atsiuntė 
Naujienoms gerus linkėjimu ir 
$10 auką. Dėkui-

— Higinas Gečas is Marąuettc 
Parko, be raginimo pratęsda
mas prenumeratą, savo gerus lir 
kėjimus atlydėjo $7 auka. Dėku; 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas trečdaliui metų, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

— Dėkui Petrui Grinkevičiu; 
iš Detroito už ankstybą prenu 
meratos pratęsimą ir už $6 au
ką.

— Emilija Pajaujienė, Baysi
de, N. Y., savo sveikinimus ii 
gerus linkėjimus atlydėjo $6 
auka. Dėkui.

— Illinois valstijos loterijo; 
sausio 10 d- Pot of Gold lošime 
laimėjo 751451. Lucky Stan 

j lošime laimėjo 30, 67, 779. 896 i. 
51691.

_ Leonas Knopjmileris9 VIa 
das Petukauskas ir Edmundą 
Vengianskas išrinkti į LSB skai 
tininkų "Grandies” vadovybę.

_ Klevelando lietuviai minėj 
Lietuvos nepriklausomybės at 
gavimo sukaktį vasario 17 d 
Ruošia Amerikos Lietuvių Ta 
rybos skyrius.

_ Detroito jaunimo chorai 
vyks į Klevelandą sausio 26 d 
ir ten 7 vai. vak. DMNP parapi 
jos salėje atliks spektaklį Sek 
minių vainikas”-

• SPECIALI 20% NUOLA1 
DA PRISTAČIUS §1 SKELB 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai n 

[ ^eželiai, žiedai, gintariniai kare 
į liai, auskarai ir kiti papuošala 

PERKAME sidabrines ir auks 
! Tęs monetas bei pašto ženki 
i kolekcijas. Mokame aukšte 
! kainas. PATRIA, 4207 So. Sa< 

ramento * prie Archer.
1 Tel. 247-5081 (Pr.)

i

ncluding typing and general office 
'.uties. Full range of benefits. North 
Tichigan Ave. location.

Call BRIAN PETRY, 266-6472. f

MACHINIST
West Chicago manufacturer 
model shop technician to 

in fully equipped one man

South 
needs 
work 
model shop. Position reports to our 
engineering 
candidate must possess a well 
rounded background in all aspects 
of machining operations- Salary to 
S19,000 per year. Excellent bene
fits. For personal interview call:

Mr. Wayne Hoffman ft
Mid State Manufacturing

Dept, of A.E.R.C.O. Inc. 
3800 W. 51st Street
Chicago, Hl. 60632

767-6363
applicants musį be able to speak 

eoe m/f

M. i I M K U S
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.
function. Successful

t

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclis, Agent 
3208/2 W. 951 h St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

rtirt ra*a

MtlVtAJtCl*

State Farm Fire and Casualty Company ,

^11 L 
and understand English language.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

TYPE SETTER
Immediate opening for full time 
typesetter with 1 year or more ex- 
oerience. Excellent pay and good 
benefits. Logan Square area.

Call LORI at 384-7135

for appointment.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

INSURANCE CLAIMS 
ADJUSTER 

Experienced Group 
Major Medical 

CALL MR. CALLAS 
738-6162

SUSIRINKIMŲ

SLA 260 kuopos narių metinis su
sirinkimas įvyks sekmadieni, sausio 
13 d., 1:30 vai. popiet, 2549 West 
71st St., Chicago. Kviečiame narius 
ir asmenis, besidominčius SLA orga
nizacija, atvykti i susirnikimą. V-ba

>uozo šmotelioATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma ii 

Įdomi 250 puslapių knyga su. 
įranta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

ikirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa-

Knygos kaina - 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL 60629.

— Stanley Kazlas, Lietuviu 
Tautinių kapinių užveizda, huvo 
operuotas Little Company of 
Mary ligoninėje- Jis buvo su
trenkęs koją. Operaciją/jam da-

žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariu susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
sausio 16 d., 1 vai. popiet, Anelės . x > • , , . .
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. re 8eras nelaimių spccia- 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra listas. Jis iau atsigavo no nno- 
svarbiu reikalu aptarti ir jau laikas A 1 .

- - “ • racijos ,atvežtas j savo kambarį
ir pamažu stiprėja.

užsimokėti nario duokles. Bus ir vai
šės. Rolė Didžgalvis, rast.

šežtadienis-pirmadienis — Saturday-Mdnday, Jan. 12-14, 1980

wi.ua



