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800 KINIEČIO P
VOKIETIJOS KANCLERIS MATĖSI 

SU CARTERIU IR SU REAGANU

WASHINGTON. C. — Vakarų 
Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt ketvirtadienį aplankė 
Baltuose rūmuose prezidentą 
Cąrterį. Konferencija užtruko 
90 minučių. Nežiūrint nuomonių 
skirtumų, pasireiškusių prez. 
Carterio administracijos metu, 
kancleris Schmidt užtikrino pre
zidentą ir atitinkamus pareigū
nus, kad Vokietija atliks bend
ros gynybos įsipareigojimus, 
kaip iki šiol juos atlikdavo.

Dalis vizito buvo skirta atsis
veikinimui su prez. Carteriu. Jis 
pareiškė, kad nežiūrint nuomo
nių skirtumo, kurios atsiranda 
demokratiniuose kraštuose, mū- 
sų žmonių ryšiai liko nepažeisti. 
Kancleris Schmidt atsakė, kad 
prie tų ryšių stiprėjimo yra pri
sidėjęs prez. Carteris ir dėl to 
susilaukia dėkingumo.
. ‘-L? _ .z, . ...

MEKSIKIEČIŲ SKUNDAS 
DĖL JŲ NELYGAUS 

TRAKTAVIMO

DENVER. — Amerikos mek
sikiečių civilinių teisių grupė už
vedė bylą Laredo mieste, Texas 
valstijoje. Dri Meksikos gyven
tojos — Julia Martinez, 38 m., 
ir Maricela Molina, 27 m., ku
rios kasdien legaliai važinėja iš 
Meksikos į Laredo miestą dirbti, 
buvo atleistos iš darbo dėl to, 
kad nesutiko eiti į levą su pri
žiūrėtoju.

Skundas paduotas komisijai, 
kuri Amerikoje prižiūri lygias 
teises į darbą, bet toji komisija 
skundą atmetė, nes tos moterys 
negyvena Amerikoje.

Tokių- darbininkų, kurie kas
dien legaliai atvažiuoja čia dirb-
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EISMO PRADŽIA

Lietuvos kariuomenė buvo gerai ginkluota pagal to mato karo reikalavimus* Sla matomas prleilektuvinis dalinys.

MAO CETUNGO NAŠLĖ IŠKLAUSĖ 
48 DIDELIUS KALTINIMUS

PEKINAS, Kinija. — Ketvir
tadienio popietę Pekino centre, 
karių saugojamoje salėje, pra
sidėjo Mao Cetungo našlės' 
Džiang Kingos (Jiang Qing) 
teismas. Kartu su ja teisiami 
kiti trys Kinijos komunistų par
tijos veiklūs nariai ir šeši įta
kingi pareigūnai. Jų tarpe yra 
buvęs 76 metų amžiaus ilgame
tis Mao Cetungo asmeninis sek
retorius Čen Bodą.

Teismo salėn buvo atvesti 10

REIKIA SUDARYTI DIDES
NES NAFTOS ATSARGAS

WASHINGTON. — Senato 
Energijos komitetas, vadovauja
mas sen. H. Jackson (D., Wash.) 
reikalauja tuojau pat sudarinėti 
didesnes naftos atsargas. Atsar
gas sudarant reikia bendradar
biauti su kitomis pramonės šali
mis. Dabar turimų atsargų už
tektu tik 20 dienu. Komitetas 
siūlo prez. Carteriui tuojau pra- 

žrnonių. Pati paskutinioji įžen-1 dėti atsargų sudarymą — ne-
KTAPTTT TQDAMAMC DPAVVRTT AUK vaikų vežiojimo išlaidom ge *salę Mao Cetun«° našlė> k«- mažiau kaip 300>009 statimų - ĮMUKI U loi AliAlud rKAVtKll Amo sumos labai sumažintos . n paskutmėmis dienomis nularė k3sdien- Talp pat ir at3kiros i Tmn oTTT^m7xTT tt TVATYTA T a T Tryii-T a * dalyvauti teismo posėdy ir gin- naftos kompanijos turi suda-APIE SOVlhllM IMrEKlALiZMĄ, —. WASHINGTON. - Senato ir tis nuo primestu kaltinimų. Ka- ryti savo atsargas.-------- ._ _ . ----------------- ę - - . ?>

PAREIŠKĖ ISPANŲ DIENRAŠČIO “ALCAZAR” 
SKAITYTOJAMS LIETUVIS VLADAS ŠAKALYS

MADRIDAS, Ispanija. — No

Atstovų Rūmų pasitarime* pri- riai išklausys dvi bylas, ruoštas j Dabartinė naftos importu su
eita susitarimo dėl įstatymo,, per ketverius metus. Viena byla , mažinimo politika yra nereali, 
kuris labai sumažins išlaidas liečia 1960 metų įvykius, karines šiame šimtmetyje Amerika 

dešimtmečiu, kada vedėm parti- ’ vežiojimo j mokyklas ir prasidėjo Kinijos komunistų jokiu būdu nepasidarys nepri-

kancleris nuėjo į naujai išrink
to prezidento Ronald Reagano 
laikiną rezidencija, esančią val
diškame name arti prie prėziden 
turos. Pasikalbėjimas su Reaga- 
nu užtruko ilgai, bet nėra žino
ma, kokius .Teikaltįs ,ąr klausi
mus jie palietė. Po? pasikalbėji
mo, kancleris Schmidt išėjo iš 
Reagano su šypsena, rūkydamas 
pypkę. Jis atsisakė žurnalistams 
pasakyti apie pasikalbėjimo tu
rinį- Betgi jų primygtinai prašo
mas, pareiškė: “Taipj^aš jums 
kai k^ pasakysiu. Gubėfriatorius 
savo -rankomis .atidarė mano ta
bokinę”."? ’

R. /Reaganas buvq, pažadėjęs 
nepriimti iki inauguracijos jokio 
užsienio dignitoriaus. Praeitą 
savaitę jis nepriėmė Izraelio 
premjero Menaęhem Begino. 
Reagano štabo '■ nariai aiškino 
skirtingas aplinkybes. Beginui 
lankantis New Yirke ir Washing 
tone, Reaganas buvo Califomi- 
joj, gi lankantis Schmidtui, jis 
buvo Washingtone, apie 100 
žingsnių nuo Baltų rūmų.

Numatoma, kad nežiūrint šių 
aplinkybių, Izraelyje kils nema
loni reakcija. Human Events ži
niomis, mažiausias žydų ir negrų 
nuošimtis balsavo už Reaganą.

JERUZALĖJE DEMONSTRA
VO ARABŲ STUDENTAI

JERUZALĖ. — Arabų studen 
tų ir jaunimo trukšmipgos ir 
nuoslį^tingps •dęmonstraajps, bu-. 
vusibš vakariniame Jordano upės 
krante, dabar vyksta Rytų Je
ruzalėje.- Būriai demonstrantų 
ketvirtadienį akmenimis daužė 
krautuvių langus, reikalaudami, 
jas uždaryti ir prisidėti prie ge
neralinio streiko. Demonstran
tus malšino kariuomenė, bet į 
juos, nešaudė. Sulaikyta kelios 
dešimtys demonstrantų.

Izraelyje vyrauja nuomonė, 
kad .'premjero Begino vyriausy
bė neiššilaikys iki sekančių me
tų rudens, tačiau atmetama anks 
tybų rinkimų mintis. Trečiadie
nį buvo pąbandoma parlamente 
išreikšti vyriausybei nepasitikė
jimą, bet . tam trūko tik 
balsu. ''

trijų

siūlo— Chrysler korporacija 
įvairias nuolaidas 1981 m. mode
lio automobilių pirkėjams. • ,

' •riirT^ravė'rtF'žlSs' visiems ispa
nams apie Sovietų imperializmą, 
kurį rusai komunistai pajėgė 
primesti kelioms pavergtoms 
respublikoms, — tęsė savo pasi
kalbėjimą su “Alcazar” laikraš
čio redakcijos nariais Vladas 
Šakalys. " Jis papasakojo kaip, 
švedai trumpam laikui buvo'jį 
sulaikę, o vėliau leido jam iš
važiuoti į Ameriką, kur jis no
rėtų nuolat apsigyventi.

— Latviją, Lietuvą ir Estiją 
yra- prispaudusi nuolatinė rusi
fikacija, — pareiškė toliau is
panų spaudai šakalys. — Ne
žiūrint visa to, pavergtuose 
kraštuose tik maža dalis tų kraš
tų gyventojų bendradarbiauja 
su komunistais. Gyventojų dau
guma yra priešinga atsiųstiems 
sovietiniems okupantams. Oku
panto įvesta teroristinė santvar
ka nepajėgia įveikti gyventojų 
dvasios. Mums; teko išgyventi 
ilgus metus kalėjimuose, todėl 
praradom baimę persekioji
mams. Iš antros pusės neuž
mirškime, kad beveik trečdalis 
mūsų tautos buvo" išnaikinta tuo

^valymas ir žuvo “keli [klausoma nuo naftos importo.
,Kida buvo paklaus-Irūstng—.yaikij LyczįSr milijonai- žnibniu*;-Našlė pareis-1 Komitetas mano’, kad dar-4990
tas anie gyvenimo lygį Sovietu i siekiant išlyginti, rasių kė teismui, kad visiems I960 J metais Amerika importuos di-

* * * cVirhima mi-; _____ ____ i_______ ______ x i • _ r, i • i • *• -skirtumą mokyklose.
To judėjimo prieš vežiojimą 

tikslas — neduoti teisingumo 
departamentui pinigų, nors teis-

Sąjungoje, tai lietuvis kovoto
jas atsakė šitokiais pavyzdžiais:

— Ten yra tiktai 10% auto
mobilių, kiek yra čia. Kiek tai 
liečia tikybines praktikas, už
tenka pasakyti, kad vienas ku
nigas, mano draugas, buvo nu
baustas dviem metais kalėjimo 
vien dėl to, kad ryžosi paruošti 
vaikus prie pirmos komunijos. _ . , „ .„. . , . v. . . .. . . , ’grudų embargo Sov. SąjungaiKiek tai liečia socialinius ir dar- - t n - -j 
bo klausimus, tai ten padėtis 
yra labai panaši į padėtį šių die
nų Lenkijoje: darbininkija ne
patenkinta.

metų įvykiams vadovavo pats dėsnius naftos kiekius, 
Mao Cetungas, ji į tų dienų įvy- rint, kad mūsų kompanijos da- 
kius nesikišusi.

neziu-

viską išgavimui daugiau 
Tačiau pats svarbiausias kai- naftos, natūralių dujų ir išradi

mui kitų energijos šaltinių.
Neturint reikiamų atsargų, 

riams”, yra surištas su įvykiais i bet kuris didesnis sukrėtimas 
naftą eksportuojančiuose kraš
tuose sukels staigią paniką ir 
suirutę Amerikoje.

— Airių partizanas Seamus 
Mullan, 25 metų, yra kritiškoje 
padėtyje po 55 dienų besitęsian
čio bado streiko. Jis yra nuteis
tas 12-nfetų kalėjimo ir vyriau
sybė nemano sprendimo keisti.

KALENDORĖLIS

Lapkričio 22: Cecilija, File- 
monas, Dainė, šiauris, Spulgis.

Lapkričio 23; Lukrecija, Kle
mensas, Liubartė, Sedula, Vi- 
suomis, Doviltas.

Lapkričio 24: Fldra, Protazas, 
Valdė, Rumbaudis, Mantvinas.

Saulė teka 6:48, leidžiasi 4:25.
Oras gražus, saulėtas.

y

Sekmadienį Wisconsin© valstijoje, Milwaukee mieste 
įvyks tarptautinė paroda, kurią organizuoja Gintaras 

Karosas. Sekmadienį šioje parodoje dalyvaus 
.: : visos apylinkės lietuviai.

įmai reikalauja vaikus vežioti.,, tinimas ne tik jai, bet ir ki- 
I kol bus kiek subalansuotas'ra- tiems politinio biuro “gengste- 
sių skirtumą.

Tame pasitarime taip pat bu- 1976 metais, kai po Mao Četun- 
vo' atmestas pasiūlymas atšauk- go mirties keli politinio biuro 
ti prezidento Carterio paskelbtą nariai ruošė perversmą prieš 

• tuometinę Hua Guofengo vy
riausybę.

Prokuroras ketvirtadienį per
skaitė 48 rimtus kaltinimus. 
Kaltinimus atidžiai klausė visi 
teisman atvežtieji ir Mao Ce
tungo našlė; Ji atėjo teisman ap
sirėdžiusi Mao Cetungo laikais 
įprastais juodais drabužiais. Ji 
prisitaisė ausines, kad galėtų; 
ąiškiąti girdėti kaltinimus.

Kariai saugo tvarką ne tik; 
teismo salėje, bet ir visoje apy
linkėje. Salėn tvarknigai suėjo 
800 žiūrovų. Žmonės į teismo 
salę važiavo' autobusais. Vėliau 
prie teismo rūmų privažiavo di
li, lis skaičius didelių valdiškų 
automobilių. Tai buvo aukštesni 
valstybės tarnautojai.

Jie pravažiavo pro teismo rū
mus. Jiems rūpėjo pamatyti 
Džiang King. Ji buvo įtakingiau
sia moteris visoje Kinijoje, bet

AR SUSITARTA DĖL ĮKAITŲ | 
PALEIEIMO?

WASHINGTON. — Valstybės
— Vakarubse gyvenančių ko-[sekretorius Edmund Muskie ir 

munistų veikla labai skiriasi I Irano premjeras Mohammed Ali 
nuo komunistų, gyvenančių ki- Rajai “principe” sutiko dėl 52 
tose uždangos pusėje. Man atro-j įkaitų paleidimo-, nors dar yra 
do, kad Vakaruose nėra komu- j daug neaiškumų. To sutikimo 

pagrindan buvo dėti keturi-ii'a- 
no reikalavimai. I

Sekr. Muskie pasakė: “Mes 
principe sutinkame su tais ke
turiais punktais, bet norime ži
noti detalių”. O Teherane prem-

nistų, kurie pilnai suprastų, kas 
yra marksizmas, — toliau aiški
no ispanams šakalys. — Juos 
būtų galima pavadinti idiotais, 
naudingais rusų kelionės drau
gais. Jie turėtų žinoti tai, ką i_____7__ _ ___________ r____
Sovietų komunistai nutyli: Lie-Į jeras Rajai atkreipė daugiau dė- 
tuva yra dešimt kartų mažesnė 
negu Ispanija, bet joje yra 40 
tūkst. politkalinių. Su jais elgia- _ 
si ne kaip su žmonėmis. Trisjmo, be jokių kompromisų, 
kartus esu buvęs Sovietų kalė- i 
jimuose — šešis, keturis ir pen- • 
kis metus. Kai mane paleido iš 
kalėjimo, tai svėriau tiktai 461 
kilogržtmus, — savo pokalbį su 
“Alcazar? redaktoriumi baigė 
Vladas šakalys.

Pasikalbėjimas ir Vlado ša
kalio nuotrauka įdėta lapkričio 
13 dienos numeryje. Dr. Kazys 
Bobelis laikraščio iškarpą iš Ma
drido atsiuntė Naujienoms.

mesio j reikalavimą grąžinti 
buvusio šacho turtus. Iraniečiai, 
sakė jis, laukia trumpo atsaky-

POLICIJA KRATĖ LENKŲ.
DARBO UNIJŲ BŪSTINĘ

VARŠUVA. — Lenkų polici
ja ketvirtadienį padarė kratą 
Varšuvos darbo unijų “Solida
rumo” būstinėje ir paėmė kai 

.kuriuos dokumentus. Manoma, 
kad ji ieškojo dokumentų apie 

’ disidentus.
Į Parlamente vyriausybė paža- 
1 dėjo vesti kovą prieš disidentus.

Eina kalbos, kad vyriausybė 
nori pagerinti santykius su ka
talikų bažnyčios vadais. 90 nuo
šimčių lenkų yra katalikai. Ži
nomas lenkų veikėjas Jerzy Oz- 
dowski bus paskirtas premjero 

: pavaduotoju. Tokių pavaduoto
jų yra šeši. Ozdowskis yra sei-
mo

AR UŽDARYS MEIGS 
AERODROMĄ?

pas

atstovas ir lapkričio 13 d. 
turėjo privačią audienciją 
popiežių Jeną Paulių II.

GAISRO PASĖKOS JAPO
NUOS VIEŠBUTYJE

— šv. Elenos ugnikalnio išsi
veržimo gegužės mėn. 18 dieną 
Washington valstijoje žemės 
griūties greitis siekė 250 mylių 
per valandą. Didesnį greitį že
mės griūtis turėjo 1957 metais, 
kai Rusijoje išsiveržė Bezy- 
mianny ugnikalnis.

CHICAGO.— Miesto burmist- tuo pat metu ji domėjosi vaidy- 
rė Jane Byrne pranešė, kad ji ba, teatru, pati vaidindavo, 
mano pavasarį uždaryti Meigs nustatinėdavo taisykles naujam 
aerodromą ir salą paversti teatrui.
parku. j Ji dingo iš viešojo Kinijos gy

venimo 1976 m. spalio mėnesį. 
Už poros dienų turėjo būti nu
versta Ilua Guofengo valdžia, 
bet valdžios premjeras pasisku

I bino ir pačius svarbesnius per- 
versmo rengėjus suėmė. Suėmė 
juos ne tik sostinėje, bet ir šan 
ehajuje, Kantone ir kitose vie
tose. Jiang Qing visą laiką bu-! 
vb uždaryta kalėjime. Daugelis 
iš pradžių manė, kad ji buvo su
šaudyta suėmimo merit. Nei 
spauda, nei radijas jos vardo ne
it.inėdavo. Vėliau, kai pasu odė 
žinios apie ruošiamą teismą, 
vėl pradėta apie ją kalbėli.

Į teismą pateko ir čen Bodą, 
ilgametis asmeniška^ Mąo Cę-

j Ęederalinės. Aviacijos admi
nistracijos kalbėtojas Neal Cail- 
lahan pareiškė, kad įstaiga ne
gavo pranešimo, jog tą aero
dromą miestas nori uždaryti.

Į Jeigu federalinė valdžia nesu- 
I tiks su Meigs aerodromo užda-

TOKYO (UPI). — Kawaji j rjTnu, tai Chicaga dėl galimo 
Prince viešbutyje, kilusiame ginčo prarastų daug valdžios 
gaisre žuvd 21 asmuo ir 22 su- paramos, įskaitant ir patalpų 
žeisti, o 24 asmenų, kurie turėjo praplėtimą tarptautiniam oro 
viešbučio svečiais, nerandama. ’ susisiekimui O’Hare aerodrome. 
Dauguma žuvusių yra vyresnio i 1976 metais miestas gavo 
amžiaus žmonės, kurie atvažia- (1.6 mil. dolerių paruošimui ir 
vo . gėrėtis mdens medžių lapų išlaikymui to aerodromo pūbli- 
spalvingumu. kos naudojimui per 20 metų.

: Gaisro metu viešbutyje buvo Dabar aerodromas kasmet turi 
111 svečių. į86,000 nusileidimų ir pakėlimų.

Ji

tungo sekretorius. 76 metų žmo
gus priklausė prie perversminin
kų. Kartu su našle ir kitais poli
tinio biuro nariais. Beda norėjo 
nuversti tuometinę Kinijos vy
riausybę ir įvesti jų brukamą 
tvarką visoje Kinijoje, bet jiems 
nepavyko.

Per pastaruosius ketverius me
tus Kinija labai smarkiai pasi
keitė. šiandien apie naują per
versmą niekas ir kalbėti nenori. 
Dabartinėje Kinijoje yra dau
giau laisvės.
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Karty mergišius nušalo

PENSININKAMS ŽINOTINI 
ADRESAI

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE - - EXCEPT- WHEN HE'S 
M/VfNG. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LATER HE j
MAY DO THE.
unexpected/

jo* artimas prietelius,
teiravo:

— Sakyk, mielasis, kaip da.
bar su tavo kūno temperatū

Pensininke Emilija š. iš Town 
of Lake apylinkės ieškoją tei- 
symės Chicagos miesto centre

praneša, kad pagal Medicare Part A, jeigu ligoninėje 
pacientai išgulės ilgiau negu 60 ’dienų-, tai jie nuo 1981 
m. šdtsio mėn. turės daugiau ihokėti. Pacientų sąskai
tos dalis nuo 60-tos dierios iki 90-tos dienos bus padidin
ta nuo $45 iki $51 per dieną. Po 90 dienų išlaidos buš 
padidintos nuo $90 iki $102 per dieną.

Medicare pagalbą gaunantieji, kurie pasiliks slau
gymo namuose ilgiau, negu 20 dienų, taip pat turės dau7 
giau mokėti nuo 1981 m. sausio 1 dienos. Išlaidos už 
21-mą dieną iki 100 dienų bus padidintos nuo dabartie 
■neš kainos $22.50 per dieną, iki $25.50.

Iš šio oficiaaųs praenšimo matyti, kad Medicare 
išaidos kasmet didėja, o tuo pačiu metu Federalinė ad
ministracija vis dar galvoja, kad ir projektus Kongre 
sūr vieton pensijas padidinti, siūlo pansininkų išmokas 
bėi santaupas apdėti dar mokesčiais... Taigi Pensinin
kų s-gbs, liet, klubai, clr-jos, užuot organizavę pobū
vius bei išvykas, geriau organizuotų protesto susirin
kimus ir protesto rezoliucijas siųstų i Washingtona 
■Kongresui bei administracijai. Pr. Fabiuš

— Labai paprastai. — 
kas priklauso nuo nursės 
žiaus ir išvaizdos.

-HOW DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 

ft Mp* in An /uTd AceieENff \\ 4MIL / ACCORDING to TM
’NSTITUTt FOR SAFER 

---------MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY x ■ 
FROM BLOWS AGAINST ////c\ v. 
PARTS OF THE CAR, LESSEN <
THE DANGER OF BElfiTG 
THROWN OUT-OF THE CAR, 
AND ikREASE SURVIVAL
CHANCES. . • i

cagog rezidentams. Vyresnio 
amžiaus žmonės gali registruo 
tis, bet iš jų nebus imamas mo 
keltis. Smulkesnes informa
cijas teikia Adult Continuing 
įstaiga, Wright College, tel. 
777-7900, ext'51. Pr. Fabius

ATS. Tiek elektorių, kiel 
renkama iš tų valstijų- senato
rių ir atstovų.

ATS. Xašlc gali gauti našlės 
Soc. See. išmokas, būdamas 60 
metu amžiaus. Tos išmokos 
yra sumažinamos, Jei poilsiu 
jų reikalaujama prieš 65 me
tu amžių. Jeigu jūs nutarsite 
paduoti pareiškimų dabar, 
jį galite perduoti S.S. įstaigai 
telefonu. Jeigu būtų sunkumų 
kalbėti angliškai, lietuvių kai 
ba galite pasikalbėti dėl apli
kacijos užpildymo pas L.B. 
Socialių Klubo vedėjų Anato
lijų Čepulį, 3261 S. Halsted St., 
Chicago, Ill. Testamentų, pa
likimų reikalais skambinkite 
telefonu 254‘79(i5 (po 7 v. v.)

Sek. See. 
mjfomaHškų 
padidinimų, 
mo išlaidos 
d3 ogiau.

šiuo reikalu daugiau infor
macijų galAc gauti’ vietos Soc. 
See. įstaigoje.

Išsikirpti! Išsikirpti

V-TO TEATRO FESTIVALIO 
REPERTUARAS

TRIvčIADlENIS, lapkričio 2(> diena. 7:30 vai. vak.
Teatro Festivalio atidarymas

JUMORO VAKARAS
Išpildo Vitalis Žukauskas iš New Ycrko

KETVIRTADIENIS, lakričio 27 diena, 7:30 vai. vak.
Čikagos Šaulių Teatras R. Kielos 3 v. komedija 

JA UN YŠTĖS ELIKSYRAS
Režisuoja Juozas Petrauskas

PENKTaLHENIS. lapkričio 28 diera. 2 vai. popiet
Čikagos' Jaunimo Teatros - L. Dovydėno 1 v. komedija

JEIGU MES RASIAI URANIJAUS
Režisuoja Darius Lapinskas
Ir AIovzo Barone 1 v. vaidinimas vaikams

PRIE EŽE1 O
Režisuota Liiinra Lapinskienė

PENKI ADIENIS, lapkričio ‘-.k dirna. 7:30 vai. v; k.
ROt'Hest’rio jaunimo ‘TEATRAS VIENAS’’
Anatolijaus Kairio 3 veiksmų komedija

Išduoda peifininkains 
ūsais, važiuoti papiginta

KL. Pasakykite kokie btr 
nuo darbininku uždarbiu at 
skaitymu j 1981 nutais j Sočia 
8ecurhv fondą? Matas M

Chicago Transit Authority 
AlCrchadise Mart, 
Chicago; IL 60651;
Tel; 5705000.

1981
SU Š. 

uždarbio 
maksi- 

sunia. uuo kii 
mokes- 

nuo š. ni.

AR S’AALft GALI GAUTI 
SOC., SEC. IŠMOKAS?

KL. Po 32 mėtų darbo įmo
nėse,aš pavargau ir noriu eiti į 
poilsį. Pioblema yra tame, 
kad aš esu tiktai 60 xh. am
žiaus. ir nesu tokio amžiaus, 
kad galėčiau gauti Soc. See. iš
mokas. Aš esu 13 metų kaip 
našle. Ar aš galiu gauti Soc. 
See. našlės išmokas prieš 62 
m. amžių? Matilda š-ne

veikiančiame labdaros orga
nizacijoj legališkaine biure. 
Ji mirusį dėdę slaugė penke
rius metus. Jis paliko dviejų 
aukštų mūrinį namą ir nema
žą akcijų bei Šerų, bet testa
mento nesurašė. Dėl to Emili
ja buvo nuėjusi pas privatų 
advokatą, bet anot jos, sumo
kėjusi už pasikalbėjimą dvi
gubą honorarą, kuri ji mokau 
ti savo gydytojui, bet teisybės 
nesurado.

Susiradusi angliškai kalban 
čią tautietę, nuėjo į labdaros ri
jos legalinį . patarimo biurą. 
Šoje įstaigoje išsėdėjo ketu
rias valandą, kol ją priėmė pa 
šikalbėjiniui. Kai ji savo 
kalą išdėstė, tai patarėja 
sakė, kad jų biuras veda 
smuosė tokias bvlas, kuriu 
te neviršija $500. Jai davė 
tą — Chicagos Advokatą Ta
rybos adresą 29 Šo. LaSalle 
SL, kur ji žada užeiti ir ten 
teisybę' surasti. Kaimynė A.

na pažymėjimus su 
fotografija.

Housing Antiiority < 
County of Cook,

407 S. Dearborn St
Chicago, IL 60605.

. Aprūpina Cook apskritie.' 
pensininkus papiginta nuo 
nūs kaina (low-rent) namais.

sakykite, J^atfiCaš turiu pra
nešti apie savo nadarhiftgu- 
mą? Mat aš dabar dar esu 60 
metu amžiaus. Cezaris G-Ias

ATS. Tokį pranešimą turi
te ptisiųsli kiekvienais įlietais, 
kol sulauksite 55 m, amžiaus. 
Railroad Retirement Board įs
taiga jums atsiųs formą, vad. 
“lip-to-datė facts” apie jūsų 
nedarbingumą. Jūs tą formą 
turite tiksliai, užpildyti.

Jūs privalote tą formą pil
nai užpildyti; įrašant nedar
bingų išlaikomų asmenų išmo 
kas, koki turėjote gydymą ir 
darbo rūšį bef-uždirbtą pinigų 
sumą, jeigu tais metais kur 
nors dirbote.

ATS. Social Securi y (FIGA) 
atskaitymai nuo darbininkų 
uždarbiu bus didesni 
šiais metais.
Social Security 

m. bits 6.65' 
m. 6.13 proc 
bazė” “wrfge 
malinę uždarbio 
rios imama Soc. 
ėiaj bus piidid nt 
825.900 sumos, 1981 m. bus pa
didinta iki $29,700.

Jeigu jūsų uždarbiai .-lekiu 
810.050 per melus, pvz., jūs 
mokėsite $52 iluugiau 1981 m. 
Soc. SėC. HiMkisČiU, negu mo
kėjote šiais melais. Tai yra $1 
daugiau per savaitę.

Jeigu jūsų uždarbiai 19X1 
m. sieksks 825.900, jūs mokė
site $134.68 daugiau Šoc. See. 
niokcsčilj vadiii'dsi $2.59 
pfcr savaite.

Jeigu jūsų u<d;h him’9 19X1 
m. sieks $^IF,7CO ar daugiau, 
SuF. jJtC. mofeėselii lilbkesitc 
$>87..38 arba api*c$7.15 per 
savaitę daugiau.

įsldtymhs nuiiiato 
Soc. See. isittokd 
jeigu pragyveni- 
pakils 3 pmc. ar

Režisuoja Andrius Clėminis

čEsTADIENIS, lapkričio 29 diena. 2 vai. p< piet
Les Angeles DRAMOS SAMBfRIS
.fu’rg’o' C’iaūdcs 3 veiksmu drama

ČIŪRI JONIS
Režisuoja Dalila Mackirliche

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 7:30 vai. vyk.
Torfento teatras AITVARAS
Jilbžo UrtrŠo I veiksnių d raiti a
> TEVA.S IR SŪNUS
ILzisuojA Aldona Dai-gj. rė-ByšzkitUiėz

- . : ' 
SEKMADIENiS, lapkričio 2>0 diena, 2 vai, popiet 

HamiHouo Teatras AUKURAS
-birulės' Pūkdevičiūlčs 3 veiksmų komedija

ASTROJ! SĄLOMfMĄ HlNIAVOsk
Režisuoja Elena Dauguvietytė-Kudabienė

Šf<KMAWEYfŠ. iffpfctičio diena. 7 vai, vakaro 
>.YMEN’C VAKARAS

Režisierių pigėrbipjas, žymenų įtojkiinas, vaišės, mehinė 
dalis. V'takas JAl iS’lAlO CENTRE, 5620 S. Claremont Avė.

7 ' B l L I E T A I:
ry _ * . ■ v- - -y-

VAZNUTmIU rvEh'YiJ.tlR 4Gifts PTehiat'enal). 2501 West 7Lt St. 
CU cMgo. fŲ. 60 29. Te|. 471 1424 UJarto valando.nisi. Tuo jtsčiu 
adresu' pai nia užakyti ir phitu.’ KSinos': S5 S<, 33; žymė ų ban-

?1A atpiėljfllh. . . .

Lapkričio 22 d. kardiologi
jos seminaras įvyks Wright ko 
legijoj, :HO0 N. Austin Ave. Ja 
irte gali dalyvauti nuo 18 m. 
amž. žmonės ir net vyr. am
žiaus žmonės, nežiūrint jų iš
silavinimo. Mokestis — $11 Či*

KL. Pasakykite, kiek 
kaina elektorių iš . kiekvienos 
valstijos?

MEDICARE MOKESTIS NUO 1981 METU 
PENSININKAMS BUS PADIDINTAS 

NET 13,3 PROCENTAIS
Washington, D. C. — Federalinė administracija 

patyrusi, kad šio krašto visose Ugninėse nuolat ir grei
tai didėja išlaidos už pacientų laikymą ligoninėse, todėl 
Medicare pacientai turės tiž ligoninės sąskaitas mokėti 
pradedant 1981 m. sausio 1 cL $204 (buvo $189). Vadinasi 
Medicare mokestis padidės 13.3%.

• Viename Paryžiaus restora 
ne pianistui skambinant Šopeno} 
valsą, vienas iš svečių pradėjo 
verkti. Šalia sėdintis - kitas sve
čias teiraujasi:

— Ar tamsta lenkas? L
— Ne, aš pianistas, atsiliepė būtų arti nuo viešosios transportacijos ir kitų vie- 

verkiantysis. • J šų patogumo Įstaigų. Kada jus tapsite vyresnio am
žiaus žmogumi ir neteksite jėgų automobilio vai
ruoti, toks pasirinkimas taps jums labai svarbus 
dalykas.

Pavieniai (viengungiai) asmenys, k. a. našliai, naš
lės ir nevedę bei divorsuoti pensininkai turi bendrų 
problemų. Daugelis slaugymo namų — apartamentų spe
cialiai paskirti vedusiųjų poroniš. Pavieniai asmenys’ to
kiose vietose dažnai jaučiasi atsiskyrėliais. Toki pavie
niai asmenys turėtų pasirinkti tokius apsigyvenimo na
mus, kurie skirti viengungiams-ėms. panašiai kaip ir 
vedusiųjų poroms. Naujosios poilsio bendruomenės nu
mato vadinamus kondominiumo apartamentus pavie
niams asmenims, kur pensininkas gali surasti teikiu pat 
pavienių b;čiuliij.

Iš viso pabrėžtina, kad niekada nepirkite poilsio 
namų, prieš tai iš anksto neaplankę tos vietovės ben
druomenės ir neiŠtyrę sąlygų bei aplinkybių.

Jeigu jūs numatote apsigyventi slaugymo namuo
se, būtų pravartu aplankyti visuš tokius haffiife, esan
čius Jūsų vietovės apylinkėje dar tada, kai jus esate pa
kankamai pajėgu^ ir galite asmeniškai padaryti spren
dimą be kitų pagalbas. Tokių slaugymo namų yra Įvai
rių rūšių; Kai kufrię toki namai yra privatus, b kiti iš
laikomi labdaros ifr religinių organizacijų. Kai kurie rei- 

Į kalauja, kad jūs jiifbkėtumėte tam t krą Į namą priėmi- 
jmo mokestį, kuris niekada nėra grąžinamas. Kai kurie 
Slaugymo namai Feikalaja, kad Jfiš nusipirktumėte 
mo nuomos teiš£ (tad. lease), kuri gali svyhroti 

* $1,000 — iki kelių t&kstančių doterių ir be to 
i kės mokėti niėbėsinę nubmš. Kai kurte siūte^ 
’ nos arba uždaraš (vad; infirmary)' prie&ribY 
iš viso neturi apsaugos pagalbos priėmorifų.

S

PENSlfrfNtO GYVENAMOS VIETO.V^S
• PASIRINKIMAS

(Tęsinys)
Persikėlimas Į poilsio bendruomenės vietves dažnai 

iššaukia tam tikras pirmenybes ir lengvatas: daugiau 
saulės spindulių ir šilumos rasite, nereikės rūpintis Įsi
gyti šitų rūbų ir kt. Tačiau, jeigu pirmą kartą važiuosi
te per saulėtų vietovių valstijas, jūs galėsite pamatyti 
izoliuotų blogai atremontuotų gyvenamų namų, stovin
čių abiejose greitkelio pusėse. Tai vadinami “pensininkų 
gyvenamieji namai”, kurie niekada nebaigiami statyti 
ar remontuoti. Šie naujai besikūriantieji pensininkai ne
buvo apsirūpinę pakankamai lėšomis ir pateko Į 
bėdą — subankrutavo.

Daugelis labdaros organizacijų, dr-jų verčiaši pen
sininkų slaugymo namų (nursing home) ir apartamentų 
nuomavimo bizniu. Pensininkai nusiperka teisę tuose 
namuose gyventi, bet ta teisė jiems brangiai kainuoja —
— svyruoja nuo $20,000 iki $40,000. Tačiau pensininkas, 
nusipirkęs tokią teisę, neįgyja savininko teisės (owner
ship) arb’a dokunientą (titlė) Į tą apartaifientą už sumo
kėtus pinigus. Viską ką jis gauna, tai vadinamą alleged
— teisę gyventi iki gyvos galvos ir naudotis tuo apar
tamentu. Prie minėtos kainos pensininkas turi mokėti 
dar vadinamą aptarnavimo (maintenance) mėnesinį mo
kestį, už maistą, ir už teisę naudotis visais patogumais 
(vadinamais facilities). Prie skelbiamų patogumo prie
monių įskaitoma “pilna mediciniška apsauga iki pensi
ninko gyvos galvos.”

' t

Kai kurie mano bičiuliai gyvena tokiuse labdaros 
organizacijų namuose ir po kelių metų tokio apsigyveni
mo jie konstatuoja, kad nusiskundimų skaičius padidė
ja. Jie pastebi, kad labai mažam tokių namų skačiuje 
pensininkas gali gauti pilną medicinišką patarnavimą, 
apie kurį tos organizacijos taip garsiai skelbiasi.Tokiuo.se 
namuose yra labai mažai pilno laiko gydytojų ir iš viso 
nėra bet kurios rūšies gydytojo specialisto, kurį pats 
pensininkas turi susirasti rir jam didelį honorarą sumo
kėti, nebent pats pensininkas turėtų privačią 
apdraudą. Tokiuose namuose medicinos kabinėtos labai 
dažnai yra perkrauti ir kai kada be Teikiamų patogumų; 
Dar daugiau, kai kurios labdaros^., uTganizacijbš paskel
bia savo rezidentams, kad jos neturinčios kompetencijos 
skubiai med. pagalbai suteikti, jei nelaimė tuose namuo
se ištiktų. Kiti pensininikai nusiskundžia, kad tokiuose 

papuolė į ligoninę. Aplankęs jį namuose, esą apsigyveną vyresnio amžiaus žmonės, dau- 
pasi- gumoj sergantieji įvairiomis ligomis, našliai-naslės, Ad- 

į ministracinis personalas jiems įkalba, kad jie esą per di
deli ligonys, negalį vieni gyventi; jie dėl to privalą iki 
gyvos galvos gyventi specialiuose uždarouse namuose 
(vadinamuose infirmaėy). Toks įtaigojimas leidžia lab
daros organizacijoms tuojau iš naujo tą apartamentą par
duoti kitam pensininkui, nors ankštybėsnis pirkėjas dar 

j yra gyvųjų tarpe. •
Jeigu jūs norite apsigyventi slaugymo namuose — 

apartamente, arba persikelti gyventi į kitą, tolimesnę mie
sto apylinkę, pasirinkite tokią vietovę, kuri nėra per 
daug izoliuota ir per toli nuo miesto. Žiūrėkite, kad apy-

KL. A« bu vau gelcžlnkclic 
s ir da^aę gaunu ' nc<lar|>hi 
ūmo (ifisability) išmokai? Pi

skelbiasi.Tokiuo.se


Pasaulis keičiasi

LENKŲ STREIKAI - ŽMONIJOS VILTIS
Kaip Maskva nusistatys — 

pakeisti sistemą, ar pasilaikyti 
tos sistemos, kuri yra pasižymė
jusi turtų-išteklių naikinimu, 
pasilaikyti nesugebejimo varž
tuose tada, kada Kinija žengia 
progreso keliais į geresnį ryto
jų-Vakarams skirtumo nesuda
ro. Vašingtonas gali suvaidinti 
ypatingą rolę šioje potencialių I 
pakaitų plotmėje, jei panorėtų. 
Tęngo planas yra pagrįstas pa
sitikėjimu K’nijai gauti vaka
rų .technologijos, jo naujieji san 
tykiai su Vašingtonu kaip tik ir 
yra tų jo planų centrinis taškas., 
Dėlto ir tas taip griežtas Peki
no! atsiliepimas buvo į Ronaldo 
Reagano pastabą, kada jis išsita
rė vienoje savo, prieš rinkiminė
je kalboje už atnaujinimą Tai- 
vano “oficialių” santykių , Ten- 
gui ta kalba atrodė kaip grėsmė 
jo pagrindiniams planams Kini
jai modernizuoti galvoti pa
kenkti.

■ Pradžioje Kinijos komunistu 
reyoliųcijos-tarp 1950 iki 1960 
metų, Pekinas tikėjosi gauti iš 
Maskvos pagalbos, vadovybės ir 
mašinerijos, bet teko ir apsivil- 
ti. „Maskva paramos nedavusi, 
priedui, atšaukė ir visus savo 
piliečius iš Kinijos.. Tada dar te
bėjo karas ir su ašiVngtonu. 
Mąo,' negavęs pagalbos, ryžosi 
pravesti savo tą “didį šuoli pir
myn” planą be užsienio pagal-, 
bos. Nepasisekė jam ir tas. Dėl
to dabar Tengas ir yra nutaręs
ieškotis paramos Jungtiniu Ame
rikos "Valstybėse. Kaip atrodo, 
jam pasiseks- ..

Ir jei Vašingtonas ištesės kaip 
jau j yra nusitofęs^ Kiniją remti 
ir draugiškuosius santykius pa
laikyti- Vašingtonas vien tuo 
elgesiu padarys spaudimą ‘ ver
čiantį Maskvą atsisakyti nuo 
Stalinistin.est sistemos ir pažiū
rėti realiomis akimis ir į vidaus 
sistemos reformas, vietoj s vajo-, 
ti apie tautų užkariavimus sa-

(Tęsinys)

voms problems išspręsti. Tai yra 
žmonijos didžioti viltis, tikėki
me laikas jau yra pribrendęs 
toms viltims išsiplikti.

Ar Maskva pasikels bent šiuo 
atveju, ar ji pasiliks prie senos 
sistemos — Vakarai nieko nenus 
tos- Tokios nuomones yra straips 
nio autorius p. Harsch.

Betgi, dėlto kad lenkai pano
ro pakeisti sistemą Lenkijoje, 
paskelbė generalinį streiką prieš 
komunistinę valdžią ir kad Kini
ja skuba modernizuoti ekono
minę ir politinę sistemą, dar bū
tų per anksati manyti kad ir So
vietų Sąjunga ryžtųsi atsisakyti 
Stalinistinės sistemos. Todėl Va
karams lieka ieškot’ kitu kelių 
saviems tikslams siekti. Preky
biniai ir diplomatiniai santykiai 
su Kinija yra užmegzti ir lieka 
laukti pageidaujamų pasekmių. 
Yra viltis ir galimybės ir valsty
biniam susigrupavimui susidary j 
ti, į kurią įsijungtu Kiniją, Ja
ponija, Jungtines Amerikos Vals 
tybės, žinoma ir Taivanas, ku-( 
ris jau dabar yra pasiruošęs | 
teikti Knijai technišką paramą. ‘ 
Tada stabilizuotųsi Azijos pa- į 
dėtis, palengvėtų rūpestis Ame- j 
rikai Sovietų Sąjungos ekspan- j 
ciją į. Rytus sulaikyti. Tokia * 
valtybių grupė būtų tas pats,; 
kas yra NATO Maskvos šone.

Tik tada pasaulis gali pasida
ryti skirtingas, jei, kada Tengo 
svajonės išsipildytų. Su lenkų! 
darbininkų streikais pasaulis jau 
yra žymiai pasikeitęs. Tik vie
ningai veikdami tegalime tikslą j 
atsiekti. '

Vienybėje — galybė, jai gal-! 
vas lenkia ir galingieji. ;

Jonas Kairys
(Pabaiga)

4

Paminklas žuvusiems kariams pagerbti
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RAMINTO ATSKAITOMYBĖ NEAKKĖJA

AR MANKŠTA PADEDA?
Milijonai žmonių tiki, kad 

mankšta gaivina žmogaus orga
nizmą. neleidžia kūnui suram- 
bėti. Dabar yra “mankštinimosi 
amžius”. Matėme, kaip Chicago- 
jė tūkstančiai žmonių bėga. Bu
vęs Chicagos meras Bilandikas 
vadovaudavo bėgikų grupėms- 

; Vieni dviračiais' važiuoja, kiti 
kitaip mankštinasi lauke, par
kuose. klubuose.' Sporto entuzias 
tai mano, kad šis amžius yra 
mankštos amžius.

j Žmonės nori būti sveiki ir fi- 
j ziškai tinkami savo pareigoms, 
i Kai kūnas surambėjo, žmogus 
netenka energijos, noro veikti

> ir domėtis gyvenimu, ypač skau 
-r. .... • . .v. . n . .. . -r - : džiai atsiliepia i senesnio am-
V1S1 lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas žiaus žmones. Jaunas žmogus 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susina- j daugiau judrus, paaugliai daug 
Žintl IT jas užsisakyti. į bėgioja, greičiau juda, tai vis
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS i" ”e tSuje žmonės 

TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,' naudojasi įvairiomis mašinomis, I 
visokį, patogumai iš anksto pa
ruošti ir siūloma pirkti, kad ne-

Nuoširdžiai kviečiame Visas ir VISUS 1 plati- Maisto^ prekės gražiai supakuo
ta, nusipirkęs tik dėk į puodą ir 

j virk. Seniau vištą nusipirkęs 
turėjai plunksnas nusipešti, su- 

t kapoti, tada.virti. Tai vis šiokia 
tokia mankšta. Nereikia nė mal
kų skaldyti krosniai pakurti. 
Paspaudei mygtuką ir ... puodas 
verda. ' "

— Manoma, kad Ronald Rea-' 
ganas pasirinks generolą Alek-' 
sandrą Haig krašto apsaugos, 
sekretoriumi. Jis turi daugiausia ’ 
patyrimo.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO J AMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN 

CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608 ;

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede__ _ doL
Pavardė ir vardas_________________________________________
Adresas .

• Užsakau Naujienas’ kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ---------------------------------
Adresą* ---------------------------------------------------

kuris

SponsoriaiM pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą it 
Naujienų pastangas, praiau jas liuntinėti už pridedamus dol. 
Pavardė ir vardas , ... -—...   ......... —— — ,,
Adresas _____ _______________________________ —----------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _______________________________ __________
Adr«aa* ----------------------------------------------------------------------------—_

Naujienos gavo tokius prašomus paskelbti laiškus:
Pasaulio Lietuvių Dienų Nes- dų sumų sudėtis. Taigi, antraš

tei “Ilgai lauktoji apyskaita” tu 
rinys neatatinka, nes čia teparo- 
dytos tik bendros pajamų ir iš
laidų sumos. Todėl ir kyla klau
simas, kodėl gi šis pasisakymas, 
pavadintas apyskaita?

2. Sakoma, kad pasamdyti; 
kanadiečiu buhalterių firma pa-> 
ruošė apyskaitą, kuri PLD Or
ganizacinio Komiteto posėdyje 
1979 m. birželio mėn. 2 d. buvo- 
priimta. Tačiau, nieko nepamit 
nėta, kad pildont atskaitomybės’ 
reikalavimus apyskaita buvo ati 
duota patikrinti PLD Kontrolės 
komisijai. Taip pat nepaminėta, 
kad pati firma buvo paruošusi 
ir prieš savaitę laiko patiekusi 
PLD Org. K-tui apyskaitą, kuri 
atitiko bankuose darytoms ope 
racijoms ir likusiai pinigų sumai 
—$80,702.15, šešiose bankų sąs
kaitose. PLD Org. Komitetas sa
ve posėdyje padidino išlaidas 
sumoje $42,500.00. Firma rem
damasi Org. Komiteto nutarimu 
paruošė kitą apyskaitą, kurios 
daviniai buvo visi tie patys, išs
kyrus tuos $42,500.00 ir tuo pa
čiu likutis sumažėjo iki $38,202. 
15. Org. Komitetas, dalyvau
jant PLB atstovams, anksčiau 
nurodyta data, apyskaitą priė
mė, likutį padalino ir patiekė 
Kanados valdžios įstaigoms. 
PLD Kontrolės Komisija pati
krino ir rado netikslumų ne pa
čioje apyskaitoje, bet dokumen
tacijoje ir piniginiame atsiskai
tyme, kaip surašyta patikrinimo 
akte, kuris buvo paskelbtas spaų 
doje. Tuo būdu apyskaita pasi
darė dokumentu. Abi apyskai
tos rodė $332,984.60 pajamų. 
Apyskaita su knygomis ir doku
mentais buvo grąžinta PLD Org. 
K-tui pristatyti PLB valdybai

klandumams Išaiškinti KOMI
TETAS Toronto, 1980 m. lap
kričio 10. Jonui Karpiui, 34 
Warwood Rd. Islinton, Ont.
Gerb.,

Tikime, kad Tamstai yra žino
ma, kad Toronto ir visų kitų 
lietuvių kolonijų plačioji visuo
menė norėtų turėti pilnesnį vaiz 
dą ar bent tikresnę padėtį apie 
įvykusių Toronte, 1978 metais, 
Pasaulio Lietuvių Dienų pinigi
nę atskaitomybę. Padėtis, pas
kutiniu laiku, netik neaiškėja, 
bet vis labiau dangstoma neaiš
kumais. Visa tatai kelia nerimas 
tį, nepasitikėjimą veda vis prie 
didėjančių nesusipratimų ir ne
sutarimo bendroje išeivijos veik 
loję.

Į Nebeturėdami Toronte Kont
rolės Komisijos pirmininko, krei 
piamės į Tamstą prašydami dau 
giau informacijos ir aiškesnių

■ faktų bei pasisakymų šiuo labai 
į svarbiu klausimu. Manome, kad
Tamsta vertindamas reikalo svar 

. burna ir jausdamas pilietinę pa- 
! reigą neatsisakysite pasitamau- 
Į ti visuomenei ir neatsisakysite
■ įnešti šiame reikale daugiau die 
; nos šveesos.

Su pagarba-
Pasaulio Lietuviu Dienu 
Nesklandumams Išaiškinti 
KOMITETAS.

(parašai neišskaitomi).' 
SK «

PAAIŠKĖJIMO 
BELAUKIANT

ta, bėgimas, tenisas, lauko spor- Nėra abejonės, kad Pasaulio 
tas, kurie pareikalauja oro pa- • Lietuvių Dienos, įvykusios 1978 
čiam kūnui, (paskatinti energi- ’ metais Toronte, lietuviškajam 
jai). Akrobatinė mankšta, duo- j išeivijos tautiniam gyvenimui 
da daugiau deguonio kūnui. Be turėjo didelės reikšmės. Vienok, 
to, reguliari mankšta, sako, pa- ( apgailėtina, kad tokį retos reikš 
gerina ne tik darbo našumą, bet. mės įvykį temdė ir tebetemdo 
taip pat širdį, plaučius ir kitas piniginės atskaitomybės netvar- 
kūno dalis: kraujo apytaką ir. ka. Dar blogiau, kad ši negero- 
bendrai sveikatą, nes daugiau * vė dar vis įgauna didesnio neaiš 
deguonio kūnui teikia.

gioje sofoje ir žiūri televizijos 
kol pradedi snausti. Fabrikuose

Vakarienę pavalgęs sėdi pato- 
darbas atliekamas mašinomis. 
Geležies pramonėje sunkius svo 
rius kelia magnetiniai ir kitokį 
kranai. Prieš maždaug 70 metų 
man neilgai teko dirbti plieno 
fabrike. Rankos ir pečiai sutin
davo nuo sunkių svorių kilnoji
mo. Dabar kiti laikai!

Japonai daugiau dėmesio krei 
pia į fizinę kultūrą bei sveika
tą. Japonai fizinę sveikatą taip 
apibūdina: Visos kūno funkci
jos rišasi su žmogaus mentalite
tu ir sugebėjimais. Asmuo, kuris 
fiziškai pajėgus, gali ilgiau dirb
ti be nuovargio. Sveikata nepri
klauso vien tik nuo jėgos, bet 
nuo bendros kūno ir dvasios 
sveikatos.

Ofisuose dirba kampiuteriai, o 
tarnautojai dirba galva ir ner
vais, bet ne raumenimis. Kūnas f
perdaug “ilsisi”, neturi mankš- ! voje gulėti ir pasilsėti. Tokiu ' cijos. Tokia padėtis verčia į šį 
tos, todėl žmogaus fizinis orga
nizmas silpnėja. Japonai geriau 
supranta fizinio p a j ė g ūmo 
problemas. Sportas ir medicina 
yra svarbiausias dalykas. Žmo
gus fiziškai sveikas gali geriau 
veikti, lengviau gyventi.

Fizinė mankšta paprastai gali 
būti padalinama į dvi pagrindi
nes grupes: akrobatinė mankš-

deguonio kūnui teikia. Ikumo. Ši? klausimas negali išsis
Japonų Švietimo Ministerija pręsti ir ineišspręs bandymu jį 

sako, kad žmogus, kuris regulia- (nustumti užmirštim Visiems yra 
riai mankštinasi, turi 10 metų 
jaunesnio' žmogaus ribą, o mo
terys — 5 metus. Įrodyta, kad 
tie, kurie riesimankština, grei
čiau pasensta. Vienas psicholo
gas pasakė:

aišku, kad šią negerovę jau nie
kas nebegali atitaisyti, bet, vis 

t dėl to, visi geros valios žmonės 
, nori ir reikalauja reikalo išaiš- 
! kėjimo, kad tokie reiškiniai ne- 

Fizinės pakaitos : begalėtų kartotis ateity. O tuo 
yra aiškios, bet dvasios pasikei- 1 būtų atstatytas duosniųjų pasi- 
timas didesnis. Sakykime: aš (tikėjimas tokiems ir panašiems 
turėjau nebepakenčiamą darbą, renginiams. “Tėviškės Žiburiai”, 
Dabar man tas darbas patinka. 1980 m. sausio mėn. 31 d. (Nr. 
Dėka mankštos, dabar galiu nak ; 5), “Ilgai lauktoji apyskaita” 
timis miegoti. } pasisakymu, mėgindami reika-

’ Ki’ japonams kūno kultūra yra f lą aiškinti sukėlė dar - daugiau 
įprastinis reikalas, tai Vakarų : neaiškumų, kurie daugelį paska 
pasaulyje gydytojai pataria lo- | tino ieškoti tikslesnės informa- 

....... * ”” -r.-— ----- Ji.-.-
atveju japonai mankstinaslfkad ■ reikalą įnešti daugiau šviesos 
nupvargį pašalinti. Savo tel|vi-' faktų kalba, šiomis eilutėmis ne

3. Toliau sakoma, kad 1979 m. 
pabaigoje PLB valdybai buvo 
patiekta apyskaitų suvestinė, 
kuri terodo $283.425.92 pajamų 
ši suvestinė nebuve patiekta 
PLD Kontrolės komisijai patik-i 
rinti ar PLD Org. K-tui priimti. 
Pasirašiusių tarpe, tik vienas 
tėra PLD Org. K-to narys. Nė
ra net kasininko parašo, kuris

(Nekelta į penktą puslapį)

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, UL

• RŪPESTINGAI IfiPTLDCiMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininką*

liėjuai U tpaudo* ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerlko* lietuvių past*n- i 
gss daryti |tako« J kraito politiką. 102 p*l. Kain* fl.56.

Knygo* bu* Ilriųstoa, Jei I1J56 čeki* arb* Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu adresu:

NAUJIENOS, j
I7XJ 5*. Halstei St, Chie*r», IR.

Ji: “Šis laikraštis rašo, kad 
Rytų dalyse gera žmona kai
nuoja penkiolika šilingų. Gėdin
gai!”

Jis: “Taip, gera žmona yra 
verta penkiolikos šilingų, ar 
ne?” ■ ' •„ ■ ’ t

Viršila: “Ką reikia pirmiausia 
daryti, valant šautuvą?”

Naujokas: “Gerai patikrinti 
! numerį’.

Viršila: “Kam?”
Naujokas: “Todėl, kad ne

išvalyti kito šautuvo”.
“Mandagumas yra didžiausia 

dorybė”.

“Nevisuomet. Aš vaidinau kur 
čia ir nebylį elgetą ir žmogus 
davė man šešis pensus, o kai 
aš pasakiau “Ačiū” jis liepė ma
ne suimti”.

' reikalą išaiškinti, bet tik norima 
j visuomenę klaidinančią'informal 
ciją pataisyti, kaip seka.

1. Atskaitomybėje yra priim-

or-programas, biznio bĄ 
ganizuo’ja mankštos'^

Paskutiniais metaisį^brta| ir ( 
kitokios mankštos ’• pwemopes 1, , , 
žmones domina. Japonė sako: : ’ a ai °^.e 
“Senėiimąš nrasideda’ niro kojų 
ir kyla aukštyn. Todėl seni žmo ? " “ ; ~~
nės turi daugiau vaikščioti. To- rnonill Paga amžių ir pagal izi- 
kiam sportas gali būti pavojin- 
gas. Geriau žiūrėti futbolą, ne
gu jį žaisti. Bet senjorams pa-

t

suklasifikuotų pajamų ir išlai-

svorį sumažinti, kitiems padidin- 
! ti ir t. t. Mankštinnimosi teisyk- 
• lės turi 15 skirtingų formų.

~  -------- . — —u savo lai
ku rašė apie gimnastiką bei man 
kštinimosi dalykus. Aš čia tik 

I trumpai pabrėžiau, kad mankš
ta yra visiems reikalingi, tik rei 
kia žinoti ko kam reikia. Čia rei

... » i- iIes turi i3 SKirtingu i.tartina geriau pavaikščioti ore, __ T . ,, x. , i I Dr. J. Adomavičiusnegu katiną ant keliu pasidėjus 
glostyti. Kai ryte atsikėlus iš lo
vos kaulai braška, reikia gerai 
pas tampyti.

Būtų dar geriau, kad senas 
žmogus pasitartų su gydytoju, kalingas saikas, 
kokia mankšta jam būtų tinka- Į Ar mankšta padeda. Taip, pa
iniausia. Priešingu atveju, gali deda. M. Šileikis
“nusižudyti” nuo persistengimo. Į 
Mat, yra visokių mankštos prie-

Šeimininkė: “Žiūrėk, tamsta 
sakei, kad jeigu aš duosiu tam
stai pietus, tamsta sulyginsi 
man pievą! Dabar tamsta atsi
sakai tą daryti’’.

Valkata: “Aš norėjau tą da
ryti, ponia, bet aš noriu tam
stą pamokinti. Niekuomet ne ti
kėk žodžiu visai nepažįstamojo”.

WORMS 
CAN. 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
the chance... use

A Sergeants
the et y

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatėR keliauti — kreipkitės | Lietuviu įstaigą:

American Travel Service Bureau 
•727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

TeleL 312 23M787
• NemokRBRAj pttamanmaj ufekkant lėktuvu. traukiniu. latru kelio. 

alU (cruteei), vienbučiu ir automobiliu nuomavimo retervadiai; Parduoda- 
m kelionių draudimu*; Organizuojame keliones j Lietuva ir kitus k/aftua; 
Sudarome iškvietimu* giminiu ap^dlaakymui Amerikoj* ir teikiame tnfor- 
naadjat visai* kelionių reikalai*.

• Taupykite akrladami Chartered lėktuvala, tik reikia rerervuou vietai 
O ankato — prieš 43-60 dienu.

3 — Naujienos, Chicago, Ill., — $*t.-Monday, Nov. 22-24, 1980
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Ne skirtinga nuomonė, bet vieningo 
darbo ardymas

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrei sekmadienius, 
noo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 viL

rokai sukairėjęs. Šis klubas tebeveikė dar ir 
1949 m,, kai pradėjo atvykti čia daug naujųjų lie
tuvių ateivių, kurie, deja, į tą klubą nestojo ’ir 
jis, išmirus daugumai jo narių, sustojo veikęs;

— John Paukštis šio mėnesio 
rinkiniuose gavo 18,8411/, balso, 
o jo oponentas gavo 22,141 K, 
balso. Paukščiui trūko 3,300 
balsų. Jeigu visi lietuviai būtų 
balsavę, tai jį būtų išrinkę.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago,

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
nx months, $12 00 per 3 month*. In 
other USA localities $40.00 per year, 
522.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

pusei metu_____
trims mėnesiam* 
vienam mėnesiui

Šių metų spalio mėnesio Karyje paskelbtas Jurgio 
Gediminėno straipsnis “Skirtingos nuomonės”. Straipsni 
parašė joks Gediminėnas ir jis nedėstė skirtingų nuo
monių. Straipsnį parašė slapukas, nes jis neturėjo drą
sos pasirašyti savo pavardę prie tokių “skirtingų nuo
monių”.

Kas seka Amerikos lietuvių visuomeninį gyvenimą, 
tai žino kurios grupės slapukas įsitaisė Į Lietuvos karių

Kierkegaard sako, kad jei jis 
būtų gyvenęs viduramžių lai
kais. jis būtų įstojęs į vienuoly
ną. Bet XIX amžiuje protestan
tiškoje Danijoje vienuolynų ne
buvo, ir Kierkegaard bandė ras
ti paguodos filosofijoje. Jis nu
vyko į Berlyną ir klausė Schel- 
lingo paskaitų. Tačiau jis greit 
suprato, kad “minties meisteriai 
neturi minčių, kurios jam galė
tų padėti”. Jis grąžo į Kopenha
gą ir, pradėjo rašyti ir leisti vie
ną po: kilsavo veikalus. .Jis. yra 
parašęs’ nepaprastai daug: iš
leidęs 30 spausdintų tomų, jis 
dar paliko tiek pat rankraščių 
ir dienoraščių. Visi jo rašiniai 
labai subjektyvūs, ir kiekvieną 
jų jis pradeda- nuo savęs ir bai
gia tuo, kas tik jam vienam rū
pėjo. Rašė jis chaotiškai, ir pas- ■ 
kutintaisiais metais atrodė, kad, I 
baigdamas kokį veikalą, jis jau 
buvo pamiršęs, kuo jis tą vei
kalą buvo pradėjęs, rodydamas 
savo rūšies grafomanijos žymių, 
šituose raštuose paliesata daugy 
bė įvairiausių temų, pradedant 
bučiavimosi sistematika ir bai
giant reikalavimu, kad kiekvie
nas krikščionis turi mirti taip, 
kaip mirė krikščionybės kūrė
jas. Savo rašiniais jis nesiekė 
garbės ar vardo: daugumas jo 
veikalų buvo leidžiami slapyvar
džiais kuriuos jis nuolatos keis
davo.

Jis neieškojo uždarbio: atvir-

kyklų abiturientai, gal dauguma jų stojo į kurias 
nors specialias mokyklas, bet kupiškėnai nutarė 
ieškoti kitos išeities. Sąvo susirinkime jie išrinko 
delegaciją, kuriai buvo pavesta vykti į Rokiškį ir 
prašyti ten gimnazijos direktorių, kad juos visus 
priimtų į penktąją klasę. Iš pradžių ir Rokiškio 
valstybinės gimnazijos direktorius spyrėsi ir ar-

Pinigua reikli dusti pakto Money 

$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

i kščiai, savo veikalų leidimui jis 
1 išeikvojo beveik visą savo ka
pitalą. paveldėtą po tėvo. Jis ne 
ieškojo skaitytojų: po veikalų 
forma, ilgis, chaotiškumas ir 
net pagaliau, patys pavadinimai 
— “Baimės sąvoka”, “Išgąstis 
ir drebėjimas”, “Liga iki mir
ties” — galėjo skaitytojus tik at 
baidyti. Pagaliau jis net neieš
kojo asmeninio nusiraminimo- 
Būdamas ištikimas savo misijai 
daryti gyvenimą sunkesnį, jis 
savo rašiniais sukeldavo vieną 
audrą po kitos: pradžioje, dėl 
per didelio atvirumo kalbant 
apie santykius su Regina; vė
liau, kai jo veikalai pradėjo pa
tikti kai kuriems kritikams, jis 
lyg tyčia išprovokavo prieš sa- 

I ve pąsipilktinimą, ir kurį laiką 
I jo reputacija stovėjo taip že- 
j mai, kad niekas nedrįsdavo kal

bėti su juo gatvėse. Rašydamas 
krikščioniška dvasia, jis galėjo 
pasidaryti įtakingu bažnyčios 
pamokslininku; tačiau jis nu
kreipė savo sarkazmą prieš ofi
cialiąją bažnyčią ir nutraukė su 
ja'Saitus. '

Kierkegaardo asmenybė yra 
tokia turtinga, o jo veikalai taip 
įvairūs, kad jų negalima aprėp
ti kokia nors viena- trumpa for
mule. Tačiau jo filosofijos pa
matiniai bruožai yra aiškūs ir ei 
na jau iš jo gyvenimo pagrindi
nio įvykio (asmens nelaimės) ir 
jo kūrybos pagrindinio tikslo — 
daryti gyvenimą ne lengvesnį,

Nuo mūšio pirmos dieno* 
Dienraščio kainos;

ineagoje ir priemiesčiuose: 
metams
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iš Panevėžio vyru gimnazijos.
Tiktai kiek vėliau paaiškėjo, kodėl tuomet 

Panevėžio gimnazijos, kurių ten veikė dvi — vyrų 
ir mergaičių — ir kurių abiejų direktoriumi buvo 
dr. Jonas Yčas, netrukus tapęs Lietuvos univer
siteto Kaune profesoriumi, taip atsakinėjo. Mat, 
kaip tik dauguma Panevėžio srityje naujai prieš 
keletą metų įsisteigusių vidurinių mokyklų tais 
metais buvo išleidusios savo pirmąsias abiturien
tų laidas. Dauguma tų abiturientų norėjo toliau 
mokytis Panevėžio gimnazijoje. Tokiu būdu Pane
vėžio gimnazijos direktorius dr. J. Yčas gavo 
prašymus ne vien tik iš Kupiškio, bet ir iš Šedu
vos, Ramygalos, Raguvos ir Krekenavos viduri
nių mokyklų abiturientų. Galimas dalykas, kad 
prie šių dar prisidėjo vienas kitas norintis Pane
vėžyje mokytis ir iš kiek toliau esančių viduri
nių mokyklų, būtent: iš Anykščių, Radviliškio, 
Pasvaio ar dar kitų. Toks naujų mokinių ant
plūdis gerokai išgąsdino Panevėžio gimnazijų va
dovybę, kuri nieko geresnio nesugalvojo, kaip tik 
jų nepriimti.

.gyvenimo prauzioj, Lietuvos jaunimas veržėsi į 
Neaišku, ką tuomet darė kitų minėtų mo-| mokslą. 1922 m. ir kiek vėliau ir žemesnėse gim 

nazijų ar viduriniųjų mokyklų klasėse dar pasi
taikydavo nemaža vyresnio amžiaus mokinių, 
taip sakant, vyrų su gerais ūsais. Tai daugiausia 
buvo tie mokiniai, kuriems neseniai nraūžęs ko 
lis metus tiukęs karas sutrukdė mokslo eigą, o jie 
to mokslo labai troško. (Bus daugiau)

$45.00
$24.00
$12.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
$5.001

jėgė suteršti gerą laikraštį, visų lietuvių pastangomis lei- 
džiąri^'. Slapukas pasakoja, kad jis gyvena kažkokiame 
Kanados užkampio kaimelyje, bet tai yra melas, kaip, ir 
“skirtingose nuofebhėse’’ skelbiamas melas.

Tuos melus Drauge visą laiką skelbė Bronius Kvik
lys, New Yorke juos rašinėjo buvęs ateitininkas, sulau
žęs pagrindinius katalikų dorovės nuostatus, juos dabar 
skelbia.vienas inžinierius, gyvenantis Baltimorėje. Reikia 
tik pasiskaityti prieš trejus metus Chicagoje išleistą 
paskvilį, tai pamatysime, kad “skirtingas nuomones” dės
tė ta pati plunksna, kuri redagavo paskvilį; ta pati Ka
ryje rašė “skirtingas nuomones”. Tos nuomonės visai 
nesiskiria. Jos buvo tos pačios prieš trejus metus, jos yra 
tos pačios šio mėnesio Karyje spausdintos. Tų nuomonių 
paskelbimas yra tas pats. Paskvilį parašė kelios plunks
nos, bet nė vienas nedrįso pasirašyti. “Skirtingas nuomo
nes” parašęs nedoras žmogus neturėjo drąsos jas pasi
rašyti pavarde, tai sugalvojo gražaus lietuviško vardo 
slapyvardį. Tačiau tai yra slapyvardis, bet ne pavardė.

Šmeižtų ir melo: “skirtinga nuomonė” atspausdinta 
visai prie “Tremties. Trimito”, kuri redaguoja Detroite 
gyvenanti 0. Kaunelienė. Daugelis mano, kad slapuko 
paskelbti šmeižtai yra priglaustame “Tremties Trimite”. 
Bet tai yra ne tiesa. Kaunelienė visai neatsakinga už 
greta jos redaguojamą šaulių lapą. Šauliai turi savo nuo
monių skirtumų, bet nė vienas garbingas šaulys, faktų 
nepatikrinęs, nebūtų tokį straipsnį rašęs ir joks “Trem
ties Trimito” redaktorius tokių “skirtingų nuomonių” ne
būtų dėjęs, šauliai turi priemones savo problemoms iš- sakyti, kodėl jis, iki šio meto žurnalą išlaikęs tinkamoje jos visą laiką buvo naudingos pačiam Kariui?

Vokiečių militarinei galybei pradėjus braš
kėti, jie pradėjo duoti vieną kitą leidimą steigti 
ir aukštesnės lietuviškas mokyklas. Taip ir Ku
piškio apylinkės inteligentų būrelis, “Saulės” 
draugijos padedamas, dar karo metu gavo leidi
mą atidalyti ir Kupišky vid. keturklasę mokyklą. 
Pasvalio ar dar kitų. Toks naujų mokinių ant-

Būdamas gerai apsiskaitęs, šiek tiek dar pri
vačiai pasimokęs, Kazimieras 1919 m. išlaikė eg
zaminus į antrąją klasę. Mokytis jam sekėsi, kil
davo iš klasės į klasę be pataisų, bet jam teko 
nemaža pavargti, nes į mokyklą rudenį ir pava
sarį vaikščiodavo iš namų, o Svideniai nuo Ku
piškio buvo maždaug už 5 klm. Tik žiemos metu 
jis būdavo apgyvendinamas kur nors Kupiškyje.

1922 m. pavasarį Kazimieras baigė 4 klases 
ir norėjo tęsti toliau mokslą penktoj klasėj. Kur 
gi kreipsis, jeigu ne į savo apskrities miesto Pa
nevėžio vyrų gimnaziją? Nemaža liūdesio ir rū
pesčio jam suteikė gautas iš tos gimnazijos trum
pas atsakymas, kad gimnazijos vadovybė apgai
lestauja, jog dėl vietos stokos negali jo priimti 
į penktąją klasę. Kazimieras kiek nurimo, kai su
žinojo, kad ir kiti jo klasės draugai, kupiškėnai 
abiturientai, gavo lygiai tokius pačius atsakymus

aukštumoje, dabar leido vienam iškrypėliui spausdinti 
labai jau nešvankų straipsnį.1

— Lietuvoje aš buvau prieš vadinamas profsąjungas, 
bet Amerikoje aš pats įstojau į uniją, — pareiškė gen. 
Plechavičius, užsisakydamas Naujienas. — Aš žinau, kad 
Naujienos dirba naudingą darbą...

• ' Kodėl red. Raulinaitis leido jam patikėtame žurnale

spręsti ir reikia tikėtis, kad išspręs. Naujienose yra Šau
lių problemas liečiančių rašinių, bet jų nededame, kol 
klausimas bus išspręstas. Kai bus prieita prie legalios 
nuomonės, tada kelsime visas problemas ir Naujienose. 
Kas skaitė Karyje slapuko paskelbtus, šmeižtus, tai pri
valo žinoti, -kad “Tremties Trimitas” už tas paskelbtas 
mintis nėra atsakingas. \

Už paskelbtas melagingas žinias-ii' piktas insinua
cijas yra atsakingas ne tik slapyvardžiu pasirašęs “Skir
tingų nuomonių” autorius, bet ir Kario redaktorius. Šiuo 
atveju atsakingas yra ir Zigmas Raulinaitis. Jeigu kas 
panorėtų slapukų Gediminėną patraukti teisman už 
šmeižtą, tai teisme turėtų atsakyti ir p. Raulinaitis. Jeigu 
federalinis teisėjas paklaustų redaktorių, kas yra minėto 
straipsnio tikrasis autorius, tai jis turėtų teismui pa
sakyti. Jeigu už šmeižtus ar įžeidinėjimus būtų paskirta 
bausmė, tai ja kirstų ir pačiam redaktoriui.

Draugo leidėjai kelis metus leido. Broniui Kvikliui 
sauvaliauti. Jis rašinėjo Drauge, ką būtų rašęs paskvilyje 
be parašo. Ten jis niekino VLIKą, ALTą ir Naujienas, 
kiek tik jam buvo įsakyta. Bet Draugo leidėjai priėjo iš
vados, kad šitokiai sauvalei turi būti padarytas galas. 
Jie pamatė, kad be pagrindo šmeižti ALTą, VLIKą ir patį 
seniausią lietuvišką laikraštį — Naujienas, prie gero ne
veda. Kviklys braukdavo kiekvieną žinią apie Kudirkų 
šeimos kelionę į Ameriką, skelbė melagingas žinias, bet 
žmonės suprato, ką jis tuo siekia. Tas elgesys Draugui 
naudos neatnešė. Žmonės pradėjo ieškoti teisybės kitoje 
lietuviškoje spaudoje, o nuo Draugo bėgo. Kada leidėjai 
įsitikino, kad melaginga ir sukta Kviklio politika buvo 
nenaudinga, tai jie ramiai iš redakcijos jį išprašė. Mau
ras atliko savo darbą, jam liepė eiti.

Redaktorius Raulinaitis yra apsiskaitęs ir karių gy
venimą bei. karo .klausimus gana gerai pažįstąs žmogus. 
Jis orientuojasi ir visuomeniniame’ gyvenime. Jo rašinius 
malonu skaityti. Jam gerai yrą pažįstami ir Lietuvos lais
vės bei-nepriklausomybės reikalai. Jam gerai yra pažįs
tama ir Lietuvą ištikusi nelaimė. Jis turi žinoti, kaip Lie
tuvos nepriklausomybę atgaivinusios politinės partijos 
rūpinosi savo krašto laisvės reikalais. Jam turi būti labai 
gerai žinoma visa VLIKo sudarymo istorija. Jam žinoma 
VLIKo kelionė į Ameriką, jo patekimas į Lietuvos lais
vės priešų rankas ir paskutiniu metu stiprių veiklos žy
mių parodęs jo atgijimas. Jam taip pat žinomi VLIKo 
priešai. Jis žino, kad okupantas didžiausiu savo priešu 
laiko VLIKą ir veiklesnius jo karius. Kaip jis galėjo leisti 
spausdinti VLIKą šmeižiančias ir -niekinančias žinias?

Redaktorius Raulinaitis ir lietuviai kariai žino, kad 
didžiosios lietuvių politinės organizacijos eina koja ko
jon su VLIKu. Jam taip pat žinoma, kad ALTas padėjo 
pravesti įstatymą tremtiniams be kvotos įleisti į Ame
riką. Be leidimo įvažiuoti, BALFas ir ALTas rūpinosi 
įleisti ir atvežti į Ameriką nuo rusŲ pabėgusius lietuvius. 
Kodėl jis leidžia “skirtingos nuomonės” priedanga nie
kinti ir šmeižti šias organizacijas?

Red. Raulinaitis žino, kad kariai vieni nepajėgs iš- 
eisti dešimt žurnalo numerių į metus. Kariui turi padėti 
kiti Amerikos lietuviai ir patriotinės lietuvių organiza
cijos. Kaip jausis tie Kario bendradarbiai, kurie priversti 
prašinėti padėti Kariui reikalingą paramą, atvykti į po
būvius ir surengti kavutes ? • Kokia būtų jo savijautą, 
jei užklaustų, kodėl Karyje buvo skelbiami melagingi 
straipsniai? Kaip jie jausis, kai turės kreiptis į Naujie
nas ir prašyti įdėti pranešimus apie ruošiamas “kavutes”?

Mums atrodo, kad Kario redaktorius turėtų pasi- šmeižti Naujienas, kada jos dirba naudingą darbą, kada

Kazimieras perskaitęs tuomet visas jų 
apylinkėje buvusias lietuviškas knygas, tarp ku
rių b vo nemaža ir Amerikoje išleistų. Mat daug 
•-jni«kėnų buvo iškeliavę į JAV ir jų buvo vi
sose ličiu ”’ų ko. mijose. Buvo jų gana daug ir 
Čikagoje ir č‘a jie turėjo ilgus metus veikusį ku- 
niškėnu klubą, ’niriam vadovavo keletą metų 
• išk^nas dr Andrius Graičiūnas. senatvėje ge-

gumentavo taip pat, kaip ir Panevėžio, kad nesą 
vietos, nes ir taip jau esančios dvi paralelės penk
tosios klasės. Steigti gi trečiąją penktą klasę esą 
per maži gimnazijos rūmai ir truksiu mokytojų. 
Tačiau kupiškėnai nenusileido ir maldavo direk
torių, kad neužkirstų jiems kelio į tolimesnį 
mokslą. Atsiklausęs švietimo ministerijos, Rokiš
kio gimnazijos direktorius pagaliau vis dėlto su
tiko patenkinti mokinių prašymą. Tokiu būdu 
1922 23 mokslo metais Rokiškyje buvo net trys 
penktosios klasės — Va, Vb ir Ve. Pastarąją kaip 
tik ir sudarė dauguma kupiškėnų, atmieštų vienu 
kitų rokiškėnu arba mokinių iš tolimesnių vietų. 
Kazimieras prisimindavo, kad keletą metų klasėj 
už jo nugaros sėdėjo mokinys Antanas Deksnys; 
kuris dabar yra Vakarų Europos lietuvių vysku
pas. Nemažas būrelis ir kitų jo klasės draugų 
vėliau baigė aukštuosius mokslus ir tapo savo sri 
čių specialistais.

Aukščiau minėtas mokinių antplūdis į Lietu 
vos mokyklas rodo, kaip anuomet, nepriklausomo

bet sunkesni.
Biblijoje yrą pąsakytą: “Ką 

padėtų Žmogui; jei jis visą pa
saulį įgytų, bet savo sielą pra
žudytų.” šituose žodžėiuose glū 
di Kierkegaardo filosofijos pra
džia su tuo tik skirtumu, jis var
toja ne tiek žodį “siela”, bet 
“egzistencija”. Jo veikale “Bai
mės sąvoka” galima rasti tokį 
tekstą:

“Kai atsiranda vienas ar kitas 
išskirtinis įvykis, kai pasaulinės 
istorijos herojas surenka aplink 
save didvyrius ir nuveikia mil
žiniškus darbus; kai įvyksta 
persilaužimas ir viskas įgauna 
reikšmę, — tada žmonės nori 
ten būti, nes tai apšviečia. Gal 
būt. Tačiau yra kitas artimesnis 
būdas dar naudingiau apsišvies
ti. Paimk Galimumo (== Bai
mės) mokinį, tegul jis nueina 
i Jutlandijos pievas, kur nėra 
jokių įvykių, kur didžiausias 
įvykis, jei kurapka praskrenda: 
ten jis pergyvens tobuliau, tiks
liau negu tas, kuriam minia plo
ja pasaulinės istorijos teatre”.

Tik vienas klausimas turi žmo 
gui rūpėti — išsaugoti ir išgel
bėti sąvo esmės giliausią pama
tą, savo tikrą egzistenciją, kuri 
nepareiną nuo šito pasaulio gero 
vių. Jokie turtai, jokie šio gy
venimo galimumai ir malonu
mai tam negali padėti. Savo es
mei, nsavo egzistencijai nepra
rasti reikia bijoti, reikia drebė
ti, reikia tikėti ir reikia kentėt.-

Baimė... Svarbiausias Kier
kegaardo veikalas yra pavadin
tas “Baimės sąvoka”- Kierke
gaard pats manė, jog vieno ši
to veikalo užtektų, kad jo auto
rius būtų nemirtingas. Jame 
baimė nurodomą pirma Tr būti
na egzistencinėj liesos sąlyga, 
žmogaus tobulumo svarbiausia 
žymė ir išganymo didžiausiu 
Galimumu. “Galimumo moki
nys” Kierkegaardo, filosofijoje 

. yrą- “baimės makjpys.”.^^ žmo
gus, kuris rado išsigelbėjimo ke
lią. Aristotelis filosofijos pradžią 
matė Nusistebėjime; Desęeartes 
— Skepticizme; Kierkegaard sa 
vo ieškojimą pradeda nuo Bai
mės, kuri yra tikras po filosofi
jos pagrindas.

Drebėjimas .. Kitas Kierke
gaardo veikalas yra pavadintas 
“Išgąstis ir drebėjimas”. Jame 
apsakoma, kad Abromas, klau
sydamas Dievo įsakymo, buvo 
pasiryžęs net savo sūnų paau
koti. Kiekvienas turi būti pasi
ruošęs imtis tokios pat savęs pa 
ties atsižadėjimo rizikos.

(Bus daugiau)

Kanadoje:
metams _______
pusei metų ____
vienam mėnesiui

pusei metų __________ ____ $22-00
tiri m % mėnesiams _ ____ $15.00
vienam mėnesiui _____ ____ $ 4-00

$45.00
$24.00
$ 5.00

Užsieniuose:
metams _ ______ __ ______  $48.00
pusei metu _______ ______  $26.00



ARMAGEDONAS IR PO JO = PASAULINE TAIKA
♦ * •

surinko Juos j vietf, kuri hebraiškai vadinama Artriagedon" 
(Apreiškimo 16:16)

15> Daugeliems šimtmečiams praėjus po ano tragiškojo atsili- 
tim° Edene, Dievas ir vėl parodė savo susidomėjimą mirštan- 
ciąja padermė, duodamas pažadą savo išlikimam tarnui Abrao
mui. šitam Izraelio tėvui jis pasakė, jog yra nutaręs palaiminti 
visas žemės gimines. Duodamas šį pažadą, Dievas dar kartą prisi- 
niiriė apie “sėklą” arba ainį, kurio gimimas turėjo įvykti sulig 
dieviškuoju patvarkymu. Tą pažadą Dievas patvirtino priesaika, 
ir tai buvo pagrindas Izraelio vilčiai laukti ateinančiojo Mesijo.

Tas pažadas buvo įvairiais būdais atkartotas visu šventųjų 
Dievo pranašų lūpomis.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60629

DR. PAUL V. DAUGIS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weridmter Corrmunlty klinikos 
Medicina* direktoriui

“Lietuvos Aidai”

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Buvusieji Lietuvos Teisingumo minister] jos rūmai, ant kurty buvo užrašas: 
"Teisingumas yra valstybės pagrindas"

BB 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECLALYBB AKIŲ LIGOS 

J907 W«t 10M StfiM 
Valiadoi pigti

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
JURGIS JUODIS

TUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOM1TR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI SUSIRINKIMŲ

Tikrint akai. Pritaiko aJdnioa ir
- “contact

VaL agal auritarima. Uždaryta trač-

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

. PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rofidencųds telaf.: 448-5545

Lietuviu Žagarės klubo priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks sekmad.enį, 
lapkričio 23 d., 1 vai. popiet Aneies 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaisęs.

Rožė Didžgaivis, rast.

DEL VYT. TAURAS 
Gydytojas ir chirurgas 

Sandra praktika, spae. MOTERŲ iJjo 
Ofisas M5? WMT ffrEMT 

Tai. PR 3-iJM

Sekmadieni, lapkričio 23 d., 1 vai. 
popiet šaukiamas metinis BIRŽĖ NU 
KLUBO nariv susirinkimas Lietuvių 
Ev. Ref. parapijos saleje, 5230 So. 
Artesian. Po susirinkimo — vaišės. 
Valdyba kviečia visus biržėmis su 
šeimomis bei artimaisiais gausiai da
lyvauti. Valdyba

KAMANTO ATSKAITO
MYBĖ NEAIŠKĖJA

niai* 3-4 Y4L popiet ir Htz

p an.eikis, o. p.
k OBTHOPEDAS-PBOTEZISTa: j 

Aparusi - ProtesaL Mėd. ban į 
tW dažai, Speciali pasaiba toleaw ■ 

(Arch Suivorv) ir t t
7au B-56 ir S-8. SeMadieniaia •—3 
t*50 Weėt 63rd Stw CNofs. H4.

T6IW.: PReapMt

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir slapumo

5025 CENTRAL AVF, 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi? aftstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
radijo Šeimos valandos 

Visos programos iš WOPA, 
1490 Hl. A. M.

Lie tuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
TtlaL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

ųėtas koncerto ‘'Šaunumas’’. 
Taip jau būna gyvenime — di
deli dalykai gimsta iŠ mažų, 
perėję erškėčiuotą kelią. Ne 
programos “išpūtime”, bet jos 
išpildyme yra esmė. Taip įvy
ko ir šiame koncerte.

Minėjimą - koncertą atidarė 
R. Rėmėjų S-rio pirmininkė 
ponia Irena Macionienė. Pro
gramą pravedė ir visus artis
tus pristatė bei supažindino 
ponia O. Galvydienė. Į

Kaip paprastai, programoje 
pati nedėkingiausia dalis ten
ka paskaitininkui. Per 30 išei- 
vijoje metų tų paskaitų tiek 
priskailyta ir tiek prisiklausy
ta, kad ir koks bebūtų auksa
burnis paskaitininkas, jam ne- 

- lengva publiką suįdominti, 
juo labiau nustebinti. Su šia 
problema susitiko j r šio minė
jimo paskaitininke p. M. Pėte- 
raitienė. Deja, P- M. Pėterąi- 
tienei nebuvo nei problemų, 
nei sunkumų. Prelegentė, aiš
kiu, trumpu ir išsamiu žodžiu 
sugebėjo tikroje šviesoje paro- 

: dyti poeto Kristijono Donelai-

Šaunus Lietuvos Aidų koncertas į“ tai prabėgo, kad norėjosi klau
st PriarčhlirtfD Fln '/• ti irv^Sirsti dar daugiau iša vvvldUm^VĮi Ji į šio didžiojo poeto gyveninio ir

r, . - i i r ii • • ex' r, \ • i. , i J kūrybos. Jam buvo nelengvaPries pradedant kalbeli apie mis St. Petersburge patekęs . ,i »xi it . ,. . . • * 1‘ gyventi ir derinti ponų ir būrųkoncertą, tenka keletą žodžiu gerų lietuvių, mvnncni savo 4
taiti apie L. Aidu radijo vai krašt, patriot, rankas - va- “ k“nU di'
landėlę SI. Petersburge. Fakti- dovaujamas prityrusio vadovo „„į=^ ‘‘‘a n.^U — a. m5,s 

,■ . . galime įsivaizduoti. Poetas K.ir vedejo, zvmaus visuomeni- i .,. .... ' • ■- Donelaitis buvo neeilinis žmo-ninko Kazio Kleivos — išaugo . i.. . .. ... , . ;gus, neeilinis dvasiškis ir ne-
5 .PU,tĮ! k^r,s k,ek- eilinis kūrėjas, pradėjęs ir įve-
vreng šeštadieni 12:.» vai. ap- dęs Uetav hte ‘
I nn ymhoM 11* T'l Jį

„ ___ ’ "idaktme poema “Metais” į pa-’
’’saulinį literatūros lobyną — Pa- 

. ,. . . sitikėjimas Dievu, žavėjimasis 
pa e ia k°jas)jo išmintimi, besigėrint Jo su

skurto pasaulio ir gamtos bei 
žmogaus didybe -— visa pave-

Atkelta iš 3 ps,. >

nuostatais buvo privalomas 
suose piniginiuose dokumentuo
se, tai tuo labiau jųjų apyskai
toje. Kodėl tokia suvestinė bu
vo reikalinga? .

4. §i suvestinė esą PLB valdy
bos posėdyje, 1980 m. sausio jkyti nesklandumu yra netikslu, 
mėn. 9 d., patvirtinta. Apie šios 
ar kitos apyskaitos patvirtinimą
PLD Kontrolės Komisija iki šiol 
nėra painformuota. Todėl nesi
nori tikėti, kad PLB valdyba 
tai padarė, nes tuo būtų prasi-

| lenkta netik su visuomeninės 
veiklos visuotinai priimtais rei-i 
kalavirriais, bet ir su atskaitomy j 
bės bei-teisės pagrindais. Igno
ruoti formalų visuomeninių pini-

i gų atskaitomybės dokumentą ir

vi

naj ši lietuviška radijo valan
dėlė yra bene pirmagimis kū
dikis Lietuvos Aidų įikagoje, 
kuriems vadovauja p-’iė Kazė 
Brazdžionytė. 1 lanko mūsų namelius i

šis Lietuvos Aidų naujagi- guodžia mus lietuvišku žodžiu,!
- --- - ■. suramina ir pralinksmina lietu-:

.„. . A ..- Tjr į viską daina imo reiškiniu, tai kontroles Ko- ,. .. ... , ., . ‘linksma polkute,misijos atskleidimas kaikunų _ ... ., . L. Aidų radijo valandėlestambesnių netikslumų praste-j ..... - . ... V4.AVAJMV, --- vjroa P<XVC” I
betų dokumentacijoje bei piriigi-. U ia^ Pas^lScre inai ir >ūsi;ganĮ įr atiduodant į Jo rankas — 
niuose atsiskaitymuose nerasti sa'° aį.^’ at l ama *SCJ’S,1° tas sudaro gyvenimo prasmę ir 
a+spausdintų bilietų ar kitų evjnei, tuo pačiu va- tikslą. Nereikia žmogui didelio
spausdintų, surinktų aukų aktai, ama 'ag:i kuItūriuia‘.mokslo- ir išminties, kad jis 
61 aukų lapas, parengimų apys '”e S?venime, s.nu spalio ntėn..moĮ.gl(j “prideramai” garbinti 
ka-tos ir kit. Prieš surašant pa- d. Lietuvių klubo salėje su- j),;ev^. gyvas pavyzdys: paukš- 

- tikrin’mo aktą, buvo pasiūlyta i renS® pasigėrėtiną koncertą, tėliai; žvėreliai ir visi Dievo tva- 
pareigūnams šiuos trūkumus sut; l^ar*'u. pampėdama ir poeto viniai; tik reikia suprasti ir mo- 
vai'kyti, kad būtų galima nusta- į Kristijono Donelaičio 200 me-, keti juos “pamėgdžioti”.
tyti tikslias PLD-nų pajamų ir 
išlaidų sumas, bet tas nebuvo

! tų mirties sukaktį.
Programoje: M.

j Kaip ten bebūtų, šis didis tau- 
__ _ ____ ,__ ___  __ _ _ Pėteraitie- įos vyras — poetas Kristijonas 
padaryti. Čia ir yra tas vadina- nt's paskaita, akt. H. Kačins- Donelaitis savo kūriniu Metais 
mas nesklandumas. Manau, kad ^as dailiojo žodžio aktuali-.pasistatė sau paminklą, kurio 
šį faktą vadinti, tuo labiau, lai-( Jos K. Donelaičio ir kitų ra- nei laikas, 
kyti nesklandumu yra netikslu. ’ Rytojų kūrybos; sol. O. Zuba- kins ir lik:

suma.

patvirtinti neformalių suvesti
nę, būtų daugiau kaip nesusipra
timas.

5. Parašyta, kad pelno liko 
$38,202.15 ir kaip jis pasidalin-Į 
tas. švelniausiai tariant, tai ne-j 
tiksli informacija. Pirmiausia,' 
likutį vadinti pelnu visai netin-į 
ka, o antra, likutis buvo didės- į 
nis ir todėl turėjo būti pasakyta 
tiksli

6. Pasisakymas užbaigiamas 
komplikacijų padidinimu. Dėl 
apyskaitų sudarymo nuomonių 
skirtumų nebuvo, nes atskaito
mybės tvarka ir nuostatai vi 
siems lygiai ir vienodai privalo
mi. Tik yra neaišku apie kokius 
nesklandumus tarp PLD Org- 
Komiteto ir PLD Kontrolės Ko
misijos pasisakyme kalbama. V.e 
nintelis nesklandumas, kurį irgi 
reikėtų laikyti natūraliu gyveri-i

Taipgi, neaišku kam kokios nuo v^enės dainų rečitalis. Priede 
monės PLB Valdyba taip ilgai’P° programos vyko p. Sofijos 
laukia iš PLB Kontrolės komisu Kačinskienės mezginių pavo
jos. Šiuo atveju nereikalingos dėlė.
nuomonės, bet kiek dar galimai Kaip galime pastebėti, iš 
sutvarkyti netikslumus. PLBI programos lyg ir nesimato mi- 
Kontrolės Komisija negali sus-! 
tatyti atspausdintų bilietų ar 
surinktų aukų aktus, surasti au
kų lapus bei sutvarkyti kitus ne 
tikslumus, o be jų neįmanoma 
nustatyti bent kiek tikslesnės 
PLD-nų pajamų sumos. Be to, 
PLB Kontrolės Komisija- šiuo 
atveju tegali būti PLB Valdybai 
patarėja, bet ne oficialus PLD- 
nų Kontrolės Komisijos tikrini
mo patikrinti organas. Išvada pa
ti peršasi, kad PLB Valdyba ga-j 
Ii ir turėtų skubiai svadstyti spe 
cialisto paruoštą. PLD-nų Kont
rolės Komisijos patikrintą ir 
PLD-nų Org. Komiteto priimtą 
apyskaitą, atkreipdama savo dė
mesį į Kontrolės Komisijos pas
tebėtus netikslumus. PLB Val
dybą negali PLD-nų Kontrolės 
Komisijos pastabas ignuoruoti 
ir tuo užbaigti apyskaitos pat
virtinimo klausimą. Reikalas ir 
taip yra perdaug susikomplika
vęs, kad būtų galima dar dau- 
g.au ji komplikuoti.

J. Karpis, PLD Kantrolės kd- 
m;sijos sekretorius

, nei audros nesunai- 
kins ir liks ne tik mūsų kultū
riniame lobyne, bet ir mūsų šir
dyse, kol dar nors viena lietu
vio širdis plaks.

(Bus daugiau)

pirkite jav taupymo bonuj

Mold With A Dual Personality

Pirkite jav taupymo bonus Aikštės automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

CiccFo, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

iRut koplyčių laidojimo šermeninė 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEOIltĖ KORINI

Many people think of CreaG. C 
dewert — particularly after a hea 
lemon flavor or lime flavor Jell-0 z _ ___
cream cheese and chopped wair.UvS, and garnuhed with 
generous dollops of thawed Birds Eve Cool Whip non-dairy 
whipped topping, the mold provide® a light and lovely finale to 
dinner. Just as m&ny people fancy it as a salad, and the same 
recipe framed ta a bed of lettuce and garnished with rrlayoo- 

. Arise U a happy choice to accompany a plotter of cold cuta, a 
basket of rolls and your favorite beverage.

Cream Cheese and Pineapple Mold
1 can (20 bz.) cruahed

pineapple in juice
2 packages (3 oz. each)

lemon or lime flavor 
gelatin

Drain pineapple, reserving juice. Add water to fuice to make 
1-1/2 cups. Dissolve gelatin in boiling water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gradually add 2 cups of the gelatin to 
the cream cheese, blending well. Chill until thickened. Stir in 
walnuts and pour into a 6-cup ring mold. Chill until set, but 
not firm. Chili remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until firm, about 3 hours. 
Un mold. Serve as a dessert with thawed frozen whipped 
topping, or ks a salad with mayonnaise, if desired. Makes about 
6 cups or 12 servings.

ind Pineapple Mold aa 
.al. Made with either 

-.in, crashed pineapple.

2
2 tablespoons hmon nri
2 package* (3 ož. each)

1/2

cuf* boiling water 
lice

cream cheese, softened 
cup chopped walnuts

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Chicago*
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANSO 
PATARNAVIMAI

TUKIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III, TeL: OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

M54 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-U38- 113S

5 — Naujienos, Chicago, III., — Sat-Monday, Nov. 22-21.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL >74-4416



K«v*lerijot dalinys rikiuotei*

G. Mališausk

nau

We’ll help you make the right move,

Ignas Petrauskas

Lietuvos kariuomenės šven

išėjusi

Sekmadienį, nuo 1-4 vai. p.p.

OAK LAWN

JOHN GIBAITIS

Didelė automobiliams aikštė veltui

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

kartų 
mielą 
smar-

Advokatu įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė, 

(312) 776-8700

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6*th Street < 

Tel. REpublIc 7-1941 > -

Notary Public
Insurance, Income Tax

M. i i M S U 3

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S- Maplewood. Tel. 254-7456 
Taip paf daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

• SLA 228-oji vyru kuopa 
rengia banketą (Dinner-Dance.)

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
Klubas paskyrė Naujienų para
mai $25 auką ir ją įteikė per iž
dininką Antaną Marmą. Dėkui 
valdybai ir visiems to klubo na
riams.

— Alįornas Augulis iš mūsų 
kaimynystės, pratęsdamas pre
numeratą, įteikė $5 auką. Dė
kui už ją ir už ankstybą prenu
meratos pratęsimą.

— Vladas Leikus iš Brighton 
Parke, vasarą praleidęs Wiscon
sin valstijoje, lankėsi Naujieno
se. Dėkui už vizitą, ankstybą pre 
numerates pratęsimą ir už $5 au

Marquette Parko apylinkėje iš
nuomojamas miegamasis mote
riškei. Informacijoms: 776-8371

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko

i rajone. Labai geras biznis, lengvos 
! pirkimo sąlygos.
! • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
| Maplewood. Labai tinka giminingoms 
j šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

PIRKITE iAV. TAUPYMO BONUS

Sprawling brick darling ranch — 
6 rooms, 2 bedrooms. Cent. air. at

tached garage. All carpeted. 
Drapes & appliances.

Reduced to low 60’s. 597-9534

H*m«l, Žemi — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

IS88 W«*t 6tth St, Chical, HL 8062J > TsL WA 5-278 
: Dictelir pastrinkiroiz gerot riUiee įvairių prekig.

KAISTAS B EUROPOS 8 ANDtLIŲ

Didelis pasirinkimas įvairių audinių, įvairaus dydžio 
medžiagos gabalų, kaspinų ir elastingų dalykų, 

Visi ir kiekvienas būsite patenkinti 
pirkiniais šioje fabriko krautuvėje.

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roef or shingles. All 
work guaranteed, no job to small.

Call 788-9298

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

' . ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą, 
felefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, BĮ. 60629

8041 S. Laramie (Burbank) 
4 miegamųjų Cape Cod

3848 W. 68th Place
Naujas, labai gerai prižiūrėtas kam 

pinis mūras. 3 miegami, tinka 
giminėms bei šeimoms.

“Ar tu girdėjai? Meri ką tik 
ištekėjo už Bilio Hendrikisi”

“Už Bilio Hendriks! Netiese! 
Juk, tai buvo žmogus, su kuriuo 
ji buvo susižiedavusi!”

Ponas Bakūnas, porą 
buvo atsilankęs į mūsų 
Chicagą. Ir abu kartu jis 
kiai kentėjo nuo Chicagos oro. 
Tenka pasakyti, kad jis prie to
kio oro nepripratęs.

Prieš porą metų lankiau drau
gus Peonix Arizonoje. Ta pro
ga norėjau pamatyti tą gamtos 
stebuklą — Grand Canyon. Va
žiuojant autobusu per dykumas, 
autobuso vairuotojas papasako
jo šią istoriją:

“Važiavęs jis taip pat su gru
pe ekskursantų į Grand Can-

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai' 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION
* 7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505
—Dėkui Pauliui J. Petraičiui, 

Torronce, Cal., ilgamečiui Nau
jienų skaitytoj ui? už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą, gerus 
linkėjimus ir už j$10 auką.

— Yung Americans į or Fre
edom paskelbė narių įrašymo 
varžybas. Pirma vietą laimėjęs 
skyrius gaus . 50 dolerių, beto, 
skyriaus susirinkime ar rengi
nyje dalyvaus 'Simas Kudirka 
ir pasakys kalbą. Jo nuotrauka 
įdėta YAF biuletenin.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

INSTANT 
-CASH

NAUJA FABRIKO IŠPARDAVIMO KRAUTUVĖ
SVARBU ŽINOTI, kad atidaryta PHILMAID MOTERIŠKOS 

APRANGOS fabriko gaminių krautuvė prie pat fabriko, 
prieš Circle Campus, 1033 W. Van Buren St., Chicagoje.

Krautuvė atdara kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienius, nuo 
7:30 ryto iki 3:30 vai., popiet, o šeštadieniais }wi vidurdienio. 
Pirkdami KALĖDINĖMS DOVANOMS pižamas (nakties ap
rangą), namų apyvokos reikmenis, trumpus ar ilgus apati

nukus, kelnes ir kelnaites, labai daug sutaupysite.

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

F. Zapolit, AjeM 
3208‘/i W. 95th St 
Evarg. Park, 111. 
40642, - 4244654

išskiriant
O dar blogiau 

viso ' daro Kario redaktorius, ’kad lel- 
savo ! džia savo redaguojamame žur- 
rin- Į r.ale spausdinti tokį pilną pagie- 
Jei, i žcs ir neapykantos straipsnį, 
bal- j kurį parašė psichiniai nesveikas 

tai i žmogus.
turi

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomk gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go. ILL. 60608. Kaina S3.00.

1033 W. VAN BUREN STREET 
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARMA N0RELKIEN1

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4545 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 6Hh St, Chicago, HL 6062>, — Tel WA J-2787
V. YALA N TINAS

New or Used or
Old Broken Jewelry Mžįbgjįč?

7.7 Watches, Bracelets, į
Pr Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold... Any Karat
Turn It Into CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

siuntimo išlaidoms padengti.
— Dengiame ir taisome visų 

Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

(Pr.)

tės minėjimas rengiamas lapkri
čio 23, sekmadienį, 4 v. p. p., To_ 
ronto Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo menėje. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas inž.J. V. 
Danys iš Otavos. Meninę pro-

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA-

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti save nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūšų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
ATDARI PAŽIŪRĖJIMUI 

KETURI NAMAI

Puškelį pava- • 
žiavus, jie paprašė sustabdyti 
autobusą. Tada jie išlipo, nuėjo 
už galo autobuso ir atsigavo ! 
pakvėpavę to oro. Grynas Ari- į 
zonos dykumų oras jiems buvo 
per. sunkus. Tai ir nesistebėki
me, kad ir p. Bakūnas atsigavo 
grįžęs į California.

Visi anekdotai paimti iš gyve
nimo.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ŽEM-US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. j j 

_>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: *.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel Virginia 7-7745

su savo paskviliu eina to- 
Sako, gyvendainaš Kana- 
girdėjau ir tokių ‘dalykų, 

žmonės, sėdėdami karčianioje, 
kalbėjo lyg su pajuoka apie rūbų 
dalinimo komisiją, kad keli ko
misijos nariai esą apsirūpinę, 
rūbu atsarga bent 20-čiai metu. 
Blc'gai darai, Jurgi, rašydamas 
į spaudą apie girtų tauškalus. 
O gal pyksti, kad paties nepa
kvietė į rūbų dalinimo komisiją. 
Matomai, tam buvo priežasčių, l 
kad nekvietė.

Blogai darai, Jurgi, šmeižda-j

I Šeštadienį, lapkričio 22 d-, 7 va! 
vak., Lietuvių Tautiniuose na
muose, 6422 S. Kedzie Avenue, 
šokiams gros “Vytis”. Bus pa
gerbtas Alg. Brazis. Auka $15.

! e PRIEŠADVENTINĘ VA
KARONĘ su medicinos paskai
ta apie širdies atakas ruošia R. 
Liet. B-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba lapkričio

Į 22 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro,
• lietuvių parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys dr. V. PLIOP-

, LYS, svečias iš Rockfordo. Po 
paskaitos — MENINĖ DALIS 
ir KAVUTĖ.

Visi kviečiami pabuvoti, pa
bendrauti priešadventinėje va
karonėje. Valdyba

• J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre- 

gramą atliks soL S. Žiemelytė. su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box-10782, St. Petersburg, - Sporto darbuotojų suvapa 

vimas, sukviestas ŠALFASS val
dybos, įvyko Toronto Lietuvių 
Namuose lakrič:o 3 d. Iš Ka
nados ir JAV dalyvavo 48 at- rūšių stogus, 
stovai. Jie aptarė daug sporti
nės veiklos klausimų.

— Dr. Stasys Goštautas, meno 
bei literatūros žinovas, gyve
nantis Niujorke, Toronto lietu
vių akademikų draugijos pa
kviestas, lapkričio 22, šeštadie
nį, 8 v. v-, Prisikėlimo Parodų 
salėje kalbės apie Lietuvoje gi
musį rašytoja Nobelio premijos 
laimėtoją Česlovą Milašių- Mi
losz. j

— Illinois valstijos loterijoje 
lapkričio 20 d. Pot of Gold loši- •' 
me laimėjo 979516, Bingo loši-j 
me laimėjo 13, 24, 43, 58, 72.

—.Lietuvos Kariuomenės die
nos minėjimą ruošia Savanoriai 
Kūrėjai, Ramovėnai ir Biruti- 
ninkės. šventė įvyks lapkričio J 
mėn. 23 dieną šia tvarka: pa
maldos 11 vai. Jaunimo centro yon. Jų tarpe buvo du Los An 
koplyčioje; tuoj po pamaldų, gėlės gyventoj 
apeigos prie v LIK. paminklo. 
Akademinė dalis: ir vakarienė 
3 vai. popiet Tautiniuose namuo
se. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis. Gauti 
daugiau informacijų ir užsisa
kyti stalus bei įsigyti bilietus,- 
skambinti p. Ivašauskienei tel. 
925-6193, arba p. Leknickui —- 
778-4474.

Vagis: “Proga patogi. Mes ga 
lime ištuštinti Šmitienės na 
mus”.

Padėjėjas
namų?”

Vagis: “Ne,1 ant jos durų yra 
raštelis — “Išėjau pas kaimy
nus. Grįšiu po penkių minučių”.

KOKS GERESNIS 
ORAS?

/ Mix’n MATCH
I^TGOLD 

jAA'j. / , Neckchains
- A ' and Bracelets

VL / -.Earrings, Charms, 
z z Re5tei°us Medais 

at 30 % SAVINGS

Psichiškai nesveiko žmogaus svaičiojimai
Gaila, kad toks žurnalas kaip jo kitokių 

Karys ir jo redaktcTius leidžia ,J Dievui ji 
Kario puslapius terlioti tokiam 
rašeivai kaip Jurgis Gcdiminė- 
nas (K., 198(1 m. spalio mėn.). 
Juk tai nėra joks žurnalistas, o 
pilnas pagiežos ir neapykantos 

•dvikojis padaras. Jei jis turėtų 
Jaučio ragus — išbadytų visus 
tuos, kurie kitaip galvoja negu 
jis: negeras jam VLIKas ir jo 
pirmininkas, nepatinka jam ir 
ALTas, kuris jį išgelbėjo nuo 
deportacijos į Sibirą. Nemėgsta 
Jis ir BALFo, kuris jį aprengė 
padoresniais rūbais, grįžusį iš 
amerikiečių nelaisvės su suply
šusią vokiečių uniforma.

O užvis labiausiai jis neken
čia Naujienų ir jų redaktoriaus. 
Kad įmanytų, jis jį vandens 
šaukšte paskandintų. Nesupran
tu, iš kur pas jį kilo tokia ne
apykanta tam žmogui, kurio jis 
nepažinojo, o ir dabar gal ne
pažįsta, kuris tikrai neturėjo 
su juo jokių asmeninių ar poli
tinių nesusipratimų. Juk taip 
nepakęsti žmogaus, kuris nėra 
padaręs jam nieko blogo, gali 
tik paskutinės rūšies pusgalvis.

Jis rašo, kad Gudelis, įvykdęs 
teroro veiksmą, pabėgo nuo 
bausmės į Ispaniją ir ten ko
vojo prieš Franką, ilgametį Is
panijos diktatorių. Noriu pa
klausti Jurgio: Nuo ko, Jurgi, 
bėgai? O gal nebėgai, o buvai 
policijos išsiųstas į Vokietiją 
darbams už vagystę ar chuliga
nizmą? O tokių karo metu buve 
daug. Keletą lokių po' karo su
tikau Vokietijoje. Jų yra Ame
rikoje, Kanadopc ir Australijoj. 
Geri ir padorūs žmonės žūsta,

Karnai, — PardavlarNrf 
SEAL ESTATE FOR SALE

NSGH3O9H0ODW
’ REALTY GROUP

U.S.A?'

6121 S. Albany 
Skirtingas kaip visi kiti. Dideli kam
bariai. Užeikit, pamatykite, patiks.

5830 S. Albany
3 miegamu rezidencija. Labai 

švari. Nebrangiai.

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600

= 8g Kuponas geras iki gruodžio 15 d. g

| VYRŲ EILUTĖS f 
š Garsių rūšių vardai — Įvairių spalvų — Visos išmieros 
H .Visi.3 gabalai — Paprastai kainuoja $175-$250

Dabar tiktai $^Q00
j PENKI DOLERIAI PIGIAU SU ŠIUO KUPONU H 
| MIDWEST SALES DIST. ■ 
| 2737 W. 59th St. 434-4615 J
š Atdara nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 7 dienos savaitėje

Inias negriebia, o 
įereikalingi. Užtat' 

’pradėjo peckioti spaudos pusla
pius, šmeiždami ir niekindami 
tuos, kurie žodžiu ir raštu rei
kalauja pavergtai tautai laisvės. 
Duoda pylos jis ir reorgams.

Tik viena vienintelė organiza- 
I rija jam yra priimtina, tai fron
tininkų Bendruomenė. Tai tik
ras viso pasaulio lietuvių nesu
sipratimas. O įdomu, Jurgi, kiek 
ji turi narių? Vien tik Ameri-1 
koje su senais ateiviais yra apie ' 
milijonas lietuvių, o Bendrub-1 
menei priklauso ne pilnai 8,000. !mas mūsų veiksnius ir organiza- 
laip rodo jų valdybos rinkimai, rijas, išskiriant frontininkų I 
Tai kur kiti, jei frontininkų Bendruome 
Bendruomenei priklauso 
pasaulio lietuviai? Giriasi 
laisvais ir demokratiškais 
kimais, balsuojant paštu. 
Jurgi, tau tie frontininkų 
savimai yra demokartiški 
pats apie demokratiją tiek 
supratimo, kiek avinas apie ast 
ronomiją. Nepatinka ir lagery 
je buvusi rūbų dalinimo komi
sija.

HOMEOWNERS TOUCY

Cjbaany Cytifląny

HAIL Beauty Supply, Ine.
3221W. 63rd St

.0^3
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