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MINISTERS
VARŠUVOS GYVENTO

JAMS nėra mėsos

Teroristų grupė š.m. balandžio 
4 dienų buvo pagauta, kai ap
vogė vieną automobiliams nuo
moti įstaigą Evanstone.
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turis kunigus. Meksikos žinių 
agentūros Notimex pranešimų^

’tilt

Edmund Muškit 

sekretorius EdrnUnd Muskie paskubomis s 
išskrido į Belgiją, ketvirtadienį ir penktadienį daly
vauti šiaurės Atlanto Sąjungos valstybių užsienio 

reikalų ministerių pasitarime.

SĄLYGAS PERSIJOS ĮLANKOJE t- .v
JIS NET KLAUSYTI NENORI APIE SOVIETU 

KARIŲ ATŠAUKIMĄ Iš AFGANISTANO

darytus areštus. -

NAUDINGA INFORMACIJA
WASHINGTON. — Transpo

MUSKIE TARIASI

kad komunistai sauvaliavo Len
kijoje, bet rusai nieko negalėjo o jis visą laiką stovėjo. Galų 
padaryti komunistų partijos na 
riams.

I
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GRUPĖ KUBIEČIU UŽPUOLĖ VATIKANO 
f DELEGATŪRĄ HAVANOS MIESTE

. :. KUBOS SAUGUMO PAJęGOS AREŠTAVO ĮSIVERŽU- 
;• . SIŪS IR IŠLAISVINO KETURIAS VIENUOLES

‘ MIAMI. —- Havanos radijas 
trečiadienį pranešė', kad . areš
tuoti “priešsocialistiniai elemen
tai”, užėmę';Vatikano delegątūrą 
Kuboje. Juos puolė Kubos saų- 
gumojpajėgos, išlaisvino delegą- 
tūrą ir paimtas įkaitais ketu
rias yienuoles. Laike susišaudy
mo žuvo vienas kubietis, dele- 
gatūros tarnautojas: Visi užėmi
mo dalyviai areštuoti. L'žimdami 
delegatūrą jie reikalavo leidimo 
išvykti iš Kubos.

Tuos labai trumpus, ir lako-

NAUJI KGB METODAI

Iš okupuotos Lietuvos prane
šama, kad kun. L. Šapoka buvo 
nukankintas. Jis spalio 9-tos į 
10 d. naktį buvo plėšikų užpul
tas ir savo miegamajame žiau
riai nukankintas. Kas tie kalti
ninkai, nesą žinoma. Tenka pa
stebėti, kad trumpai prieš mirtį 
sovietinėje-, spaudoe kunigas L. 
Šapoka buvo stipriai puolamas.

Spalio mėnesį plėšikai įsiver-

slavijos žinių!a^ntūra TANJUG 
iš Havanos. Jos pratesime sako
ma, kad antradienį 10 ar 14 ku
biečių, ginkluotų įvairiais gink
lais, užėmė Vatikano delegatūrą 
Havanoje ir įkaitais’paėmė ke-j

kuraitį bemiegantį, subadė gal
vą ir -apiplėšė.- Jis visą savaitę 
gydėsi ligoninėje šakiuose. Taip 
paf sužeidė ir šeimininkę, kuri 
miegojo ant aukšto'. Ją nutraukė 
nuo aukšto, surišo ir palikę su
žeistus-pabėgo.

Nei- Havanos radijas, nei ofi
ciali Kubos žinių agentūra Prėn- 
sa'Lątina nesako, kiek dalyva
vo dėlegatūros užėmime ir kiek 
ilgai ją laikę .užėmę. Sakoma, 
kad. kai kurie grupės nariai jTa 
buvę kalėjimuose, kai kurie bu- 

' vo ginkluoti. Vienuolėms nepa
daryta jokios žalo£

...Manoma, kad artiinbje atei
tyj e Ėuš - daugiau žinių apie. dę- 
lėgatūros užėmimą ir apie pa- terorisfųŲgrųpė, būk siekianti 
darytus areštus. •:? •Puerto-Rikct salos nepriklauso- 

mybės.j Savo iždui papildyti, te
roristai, vogė, plėšė įstaigas ir 

'■ įsilaužę į įvairius prekybos 
tacijcį) departamentas išlaido . centrus: šių metų kovo 15 dieną 
68 puslapių.-informacinę knv- Į Čikagoje, ši teroristų grupė įsi- 
gutę The Car Book. Ją paruošė Iveržė į Carterio-Mondale rinki- 
Saugaus judėjime/ greitkeliuose .m*ni centrą.
administracija. Joje yra ši in
formacija; Į

” Kurios mašinos yra pigiau
siai operuojamos;

— Informacija apie mašinų 
saugumą susidūrimo metu;

■” Kaip pasirinkti mažai dega
lų suvartojančią mašiną;

• Kurių mašinų apdrauda ma- 
■' žiau kainuoja;

Kaip gauti pagalbą nuolat 
gendančioms mašinoms (Pata
rimai vartotų mašinų pirkė
jams). Į

Knygelėje' yra ir daugiau nau
dingų patarimų bėi naudingų 
žinių. Ji gaunama veltui.-Rašyti: 
National Information Agency, 
The Car Belok, Pueblo CO 81009.

KIEČIŲ TURĖS AIŠKINTIS

CHICAGO, Ilį — IT puerto- 
rikiečių, kurie paskutiniais me
tais sprogdino namus, vartojo 
ginkli^^įir^j^rdė visu^šieninę 
tvarką,-- dabar'yra/patraukti teis-, 
man. Prokuratūra, nustatė, kad 
1976-1979 -metų laikotarpyje ta 
grupė išsprogdino ir sužalojo 28 
namus įvairiose Amerikos vie
tose. Amerikoje buvo sudaryta
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Gruodžio 12: Marija, Alek
sandras, Vainė, Gilmintas, Gruo
dis, Visginis.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:18.
Ora$: ne toks šaltas. _

— Teismas priteisė $52.15 mi- į 
lijono dviem našlaičiams — 
8 metų Daisy ir 4 metų Gam Gee 
Thorshov, kurių tėvai žuvo nuo 
Louisville ir Nashville traukinio 
išleidžiamų nuedingų dujų. Jie 
gyvena pas savj senelius Pensa
cola, Fla.

— Tasso agentūra pakartojo 
Sovietų gynybos ministerio mar
šalo Dimitry F. Ustinovo pareiš
kimą, kad Kremlius niekuomet 
neleis imperialistinėms jėgoms 
kištis .į socialistinių valstybių 
reikalus, ypač Lenkijoje.

— frako spauda kaltina Siri
ją, kuri savo teritorijoje lei
džianti veikti Irako nacionalinio 1 
demokratinio fronto “išdavi- 
kams”.- Jų tikslas esąs nuversti 
Irakcr \yriausybę.

— Ugandoje prasidėjo val
džios rinkimai trečiadienio rytą. 
Dėl gausaus rinkėjų skaičiaus 
rinkimai pratęsti Iki ketvirta
dienio vidąrdien^r'UŠ--

— New Jersey valstijos Ca
sino Control komisija praneša, 
kad Atlantic City veikia penki 
lošimo namai. Lapkričio mėnesį 
jie uaiirbo;yirš 59 milijonų do- 
lęriųy o lėršėjai prarado virš bi
lijono dolerių. ;

— Vadinamo Trečiojo pasau
lio valstybės praeitais ■ metais 
pirko ginklų iš Sovietų-Sąjungos 
už $8.-1 bilijono, o 1978 metais 
buvo pirkusios tik už $2.8 bil.

— Iš Hondūro pranešama, 
kad pirmadienį bus paskelbta 
nauja Salvadoro' vyriausybė, vie
toj. dabar valdančios chuntos. 
Jose Napoleon Duarte yra nu
matytas prezidentu, pulkinin- 

.kas Jaime Abdul Gutierrez val- 
Įdys ginkluotas pajėgas.

— Tasso agentūros praneši
mu, trys <Soviętų kosmonautai 
trečiadieni' laimingai nusileido 
Sibire.

RUSU KARO MINISTERS KALBA 
APIE PAVOJŲ LENKIJAI

SOVIETŲ KARO JĖGOS RENGIASI ĮSIVERŽTI ' 
Į KOMUNISTŲ VALDOMĄ LENKIJĄ

BRIUSELIS, Belgija. — JAV 
alstybės sekretorius E. Muskie 

paskubomis išskrido i Belgiją 
dalyvauti užsienio reikalų minis
terių konferencijoje Lenkijos 
laisvės klausimui spręsti. Ket
virtadienio rytą Čia susirinko 
šiaurės Atlanto Sąjungos vals
tybių užsienio reikalų ministe
rial pasikeisti nuomonėmis apie 
galimą Sovietų karo jėgų įsiver
žimą į komunistų valdomą Len
kiją. Rusai yra gerai informuoti 
apie Lenkijos gyventojų nuotai 
kas, labai nedraugingas komu-

VARŠUVA, Lenkija. — Sun- 
Times korespondentas Walter 
Reid praneša, kad šiomis dieno
mis Varšuvos mėsos parduotu
vėse iškabinti tokie trumpi pra
nešimai: “Apgailestaujame, kad 
neturime mėsos”.

Korespondentas pastebėjo, kad 
dauguma sostinės gyventojų li
ko be mėsos. Pastoviniavo prie 
krautuvės, paskaitė iškabėlę ir 

nistams. Sovietų valdžia žino J nuėjo. Bet jis pastebėjo, kad 
vienas nėjo. Beveik visi nuėjo,

F*
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Paveiksle matome taip vadinamą Westinghouse 
Time Capsule, kurioje bus įrašyti pastarųjų 25 me
tų didesni pasiekimai ir vėliau bus rodomi ateities 
... kartoms, -sakoma, net ikį 5000 metų. .

NEW DELHI, Indiji . — So
vietų aukščiausios tarybos pir
mininkas Leonidas Brežnevas, 
dvi dienas išsikalbėjęs su Indira 
Gandhi ir kitais Indijos valdžios 
pareigūnais, . trečiadienį pasakė
kalbą Indijos parlamentui. Chi- Į 
cago Sun-Times dienraščio' ko
respondentas praneša, kad L. 
Brežnevas kalbėjo sunkia, švil- 
pianiča rusiška' kalba, palikda
mas* išvargusio žmogaus įspūdį.

Brežnevas parlamentui išdės
tė Sovietų sąlygas Persijos įlan
kos taikai. Jos yra tokios:

1) Nesteigti jokios karo bazės 
įlankos srityje ir nelaikyti jokių 
atominių ginklų masiniam žmo

gių naikinimui;
2) Nenaudoti jėgo's ar grasi

nimų Persijos įlankos kraštams 
ir nesikišti j jų vidaus reikalus;

3) Gerbti Persijos įlankos 
kraštų nusistatymą likti neutra
liais ir nebandyti jų įtraukti į 
militarines grupes, turinčias 
branduolinius ginklus;

•1) Gerbti valstybių suverenu
mo teises ir tų valstybių teises 
į gamtos turtus;

5) Nedaryti jokių kliūčių ir 
negrasinti prekybos mainams; 
vartojant įlankos vandenis, ne
kliudyti tų valstybių prekybai 
su kitais pasaulio kraštais.

Parlamento nariai norėjo pa
tirti, ar Sovietų valdžia atšauks 
karo jėgas iš Afganistano ir iš 
Irano pasienio, bet Brežnevas 
atsisakė duoti platesnius paaiš
kinimus. Jis tik atsakė, kad So
vietų ginkluotos paėjogs Afga
nistane apsaugo Sovietų sienas 
nuo galimo pavojaus iš Vakarų.

I Kas ii tikrųjų tą pavdjų sudaro, 
’jis nepažymėjo.

DEMONSTRAVO AIRI
JOS KATALIKAI

BELFAST. — Trečiadienį de
šimtys tūkstančių airių katalikų 
demonstracijomis;paląikė 10 
Airijos Respublikos Armijos na
rių bado streiką, norinčių pbli- j 
tinių kalinių statuto Belfasto 
kalėjime. Demonstravo^: ne'-?tife 
Belfaste, bet ir Londonderryje 
bei Utranbanėje, taip pat dar 
kituose penkiuose miestuose.

Belfaste areštuota 20 asmenų, 
Ulsteryje nušautas kareivis. 
Maištų vietose uždaryti fabrikai1 
ir bizniai. Šiaurės Airijoje yra 

pusė milijono katalikų.

VLIKAS POSĖDŽIAUS 
TORONTE

Metinis VLIKo seimas įvyks 
š. m. gruodžio 13-14 dienomis 
Kanadoje, To'ronto Lietuvių Na
muose. Organizacijos ir visuo
menė kviečiama dalyvauti.

Elta

—Madrido konferencijoje kal
bą pasakė Alžyro delegatas Mo
hammed Yazid. Kalbėdamas 
apie Viduržemio jūros saugu
mą, jis pažymėjo, kad ten sau
gumas tik tada bus užtikrintas, 
kai iš Viduržemio jūros bus iš
vežti JAV ir Sov. S-gos karo 
laivai ir visiškai panaikintos Vė
rinės bazės.

— Gallup nuomonių se amo 
organizacija paskelbė, kad tik 
31 % amerikiečių mano, jog 
Jungtinės Tautos gerai atlieka 
savo uždavinius, o 53% mano, 
kad jos nereikalingos..

Lenkijos kompartijo? ir davė jam ryšulėlį mėsos. Ko- 
gen. sekretorius Kania atleido .respondentas pastebėjo, kad mė- 
pustrečio tūkstančio partijos na- sos daugumai nėra, bet jeigu kas 
rių, užėmusių atsakingas parei-j gerai pažįsta mėsininką, tai jis 
gas, ėmusių kyšius ir turėjusių , vi3 dėlto mėsos, kad ir nedaug, 
dideles privilegijas. Rusai yra įgauna.
Įsitikinę, Icaff taT buš'tf reakcini t 
Tementų pastangos diskredituo
ti komunistus ir jų įvestą ūkio . 
sistemą.

Belgijoje susirinkę ministeria 
syarsto trečiadienio vakare pa 
skelbtus^dvietų karo minister! 
Ustinbvo pareiškimus.

Maskvos apygardos aukštes 
niems kariuomenės vadams ka 
ro ministeris' maršalas Ustino 
vas pareiškė, kad “Vakari] kare 
jėgos” sudaro dideli pavojų Ler 
kijai”. Jis aiškino, kad Sovieti 
karę jėgos turi būti gerai pasi 
ruošUsios, nes bet kuriuo mo 
mentu Vakarų valstybių armi 
jos gali įsiveržti į Lenkijos te 
ri tori ją.

i ', -Ų Politinis biuras įspėjo ka 
ro ya^us apie reikalą būti pasi 
rftošušiems, nes priešas jau yra 
įkėlęs koją Į darbininkų unijas 
— pareiškė Ustinovas.

Iki šio meto nė vienas aukš 
tas Sovietų valdžias pareigūna 
tiesiogiai nekalbėjo apie “reak 
cijo’s įsistiprinimą” Lenkijoje 
o dabar šitas klausimas jau iš 
keltas paties Sovietų karo mi 
nisterio.

Reikia neužmiršti, kad šitokie 
dalykai Varšuvoje vyksta ir da
bar, kai spaudoje ir per radiją 
buvo reikalauta atimti visas pri- 
/ilegijas komunistams. Vyriau- 
ybės atstovai ir ko'munistų par- 
ijos centro komitetas pripažino, 
<ad tas privilegijas reikia at- 
mti.

SUIMTUOSIUS IŠLEIS 
PER KALĖDAS

BEIRUTAS, Libanas. — Vie
las įtakingas pareigūnas iš Te
herano telefonu pranešė, kad 
rrano vyriausybė nutarė paleisti 
>2 amerikiečius per Kalėdas, 
’’askutinis Alžyro diplomatų at
rėžtas prez. Carterio praneši
mas patenkino Irano valdžios 
atstovus.

Prez. Carteris pranešė Irano 
premjerui, kad JAV sutinka ati
duoti Irano šacho Amerikos 
bankuose laikytas sumas, užra
šytas šacho ir jo šeimos vardu. 
Bet sprendimą turės daryti 
le prezidentas ar valstybės pa
reigūnas, o Amerikos teismas. 
Bankai ar kitos finansinės įstai- 

T- . , , . i • jos nrineš teismui, kur ir ko-Tunnt galvoje paskutinėms •, . 1 , . •* 'uos sumos yra laikomos, o teis-
nas nuspręs, kokias sumas ir 
kam reikės išmokėti.

Irano valdžia sutiko su šiomis 
ąlygomis ir ruošia teigiamą at- 
akymą. Tuo tarpu ji nori pa
uosti suimtuosius, kad jie Kh- 
ėdų d oną fi-dėtų išvažiuoti. Ma
lonia, kad iki Kalėdų leis vi
siems įkaitams susirinkti savo 
laikius ir bankuose laikomas 
ūmias. Valdžia nori, kad palei
džiami nebūtu nuskriausti.

dienomis sutrauktas Sovietų ka
ro jėgas į Lenkijos pasienį, yre 
pagrindo manyti, kad bet kuris 
dieną Sovietų karo jėgos gali 
įsiveržti į Lenkiją. Vakarų są 
jungininkai nėra pasiruošę pa 
stoti kelią Sovietų karo jėgoms 
het ministerial nori aptarti prie 
mo'nes prieš šį Sovietų valdžio* 
žingsnį.:

Susirinkti šieji minist. riai no
ri laiku įspėti Sovietų Sąjungą 
kad jų kariuomenės įsikišimai 
į dabartinę Lenkiją neapsimo
kėtu. *•

Visiems aišku, kad Sovietų ka 
ro jėgų įsiveržimas sutiktų dr 
delj pačių lenkų pasipriešinimą 
bet kiek lenkai pajėgs pasiprie
šinti, tuo tarpu dar sunku spręs- 
Ii. iŠ Lenkijos ateinančios ži
nios sako, kad ramiausias len
kas yra Lešek Walesa. Jis visai 
nesirūpina apie galimą Sovietų 
karo jėgų įsiveržimą. Jam atro
do, kad Sovietų karo įčįbį >e-

?ali įsiveržti į Lenkiją. Jis pri
mena I enk ijos vyriausybei, kad 
komunistai privalo būti darbi
ninkų draugai, jie privalo dar
bininkų neskriausti.

Walesa vis reikalauja, kad 
kompartijos sekretorius Kania 
pildytų duotus pasižadėjimus. 
Trečiadienį jis pareikalavo, kad 
Kania paleistų ristis suimtus 
unijos veikėjus, nes valdžia ne
turėjo taisės juos suimti.



KAS ATSITIKS, JEI IšKELTaGsiTE AMŽ’NYBeN 
TESTAMENTO NEPADARĘS?

(Tęsinys)
Čia iškiltų klausimas, kas darytina su senu testa- 

men'u? Daugelis žmonių klausia, jei senas testamen
tas sudarytas vienoje šio krašto valstijoje, ar jis galio
ja kitoje valstijoje? Turime pasakyti, kad teisininko- 
advokato paruoštas ir tiksliai padarytas testamentas 
šio krašto vienoje valstijoje dažnai gali galioti ir kitoje 
valstijoje, jeigu jis neprieštarauja tam tikriems pa
grindiniams įstatymams tos valstijos, kurioje laikinai 
apsigyvena testatorius. Tenka pastebėti, kad bet kuris 
testamentas sudalytas šio krašto valstijoje, nėra geras 
arba lengvai panaikintinas kitoje valstijoje. Pavyzdžiui, _ 
jeigu vienoje valstijoje sudarytą testamentą tenka tvir
tinti kitoje valstijoje, tai ir liudininkams tektų ton val- 
stijon nuvykti. Tas sudarytų nemaža išlaidų, kurios 
padengtinos iš paliktos nuosavybės vertės. Todėl, persi
keliant į naują valstiją, visada reikia paruošti naują 
testamentą. Pažymėtina, kad kiekvienas gali sutaupy
ti tiek lėšų, kiek bus protingiau sudarytas testa- z 
mentas.

Jeigu jūsų turimas testamentas pasirašytas prieš 
1977 metus 1 d., tai naujas mokesčių įstatymas gal jau 
bus pakeitęs kurią nors jo dalį. Tuo atveju būtų nau
dingiau su savo teisininkų-advokatu stropiau peržiū
rėti seną testamentą. Tada, jei tas netamentas neata- 
tiktų naujam federaliniam įstatymui ir tos valstijas 
įstatymo pakeitimams ar papildytiems įstatymams, tą 
testamentą tektų atitinkamai pakeisti

* * *
KAIP TVIRTINAMA NUOSAVYBĖS PERVEDIMAS

Nuosavybės — turto pervedimo įpėdiniams pa
tvirtinimas atliekamas probate teisme pagal pristatytą 
testamento originalą. Toks patvirtinimo būdas garan
tuoja, kad įpėdiniai gaus paliktą turtą su mažiausio
mis išlaidomis, minimaliniais mokesčiais, komisija- ir 
honoraru.

Įsidėmėtina, kad gali įvykti didelė klaida pą^ki- 
riant testamento vykdytoją, kad ir gerai pažiay&bą as
menį, jei jis nesusipažinęs ,su federaliniu Tax' Reform 
aktu. Jis: turi-žinoti, pajamų mokesčių, dovanų mkesčių 
bei nuosavybės mokesčių įstatymus bei jiems vykdyti 
išleistomis taisyklėmis, kad galėtų visomis lengvatomis 
pasinaudoti. Jis atsakingas už bet kurias padarytas 
klaidas. Taip, pat būtų nepateisinama klaida paskirti 
giminę kaip testamento vykytbją, jei jam kas nors 
testamente paskirta ir jeigu test vykdytojas ims ko
misijos mokestį (honorarą), tai prie jo dar advokato 
honoraras, kuris dažnai mažesnis, o kartais ir didesnis, 

savanoriškai dirbantieji. į žiūrint kiek panaudoja darbo turto nuosavybės apy- 
metams ir gauną mažus avansus, maistą ir įskaitai paruošti.

.naktynę. Vasaros ųietu “Mažieji Broliai turi ato
stogoms namus prie Lake Delevare, Wise., ir netoli 
Rochelle, Ill., kur seneliai gali- poilsiauti po dvi- savai
tes, su atskiru kambariu.

tV metai Gruodžio 12, 1980. Nr. 55(156)
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kXidiuvos 2emės ūkio akademijaŠias studijas atliko Federa-
Technology Assesmens

Suciaiiiiis drauuiiiias ir dpi ūpininias
Redaguoja PRANAS ŠULAS

PIGTAUSIOS IŠĖJUSIEMS POILSIN VIETOVĖS — 
ŠIO KRAŠTO PIETINĖSE VALST1JOSĖ

WAGHINGToN, D.C. — Fe.dicine tyrinėtojų raporte sako- 
deralinio Darbo Departanicn- ma^ ,kad paskiepinimas pigiau 
to Statistikos biuro duomeni- kainuotų, negu kad kainuotų 
mis, pigiausias maistas, apsi’Į tuos pensininkus gydant nuo 
gyvenimas, transportacija, ap-- pneumonijos, 
si vilkimas, asmeniškos išlai-i f ’ 
dos ir medicinos aprūpinimas linė 
iš 24 šio krašto miestų a py-1 įstai 
gardose ir jų priemiesčiuose i Tas vad. vaccine veikia prieš 
yra Anchorage, Aliaskoje.

Tyrinėjimaii rodo, kad 
lantoje pensininkų šeima 
lėtų pragyventi iš $5,3(56 
metus.

Hono 1 u 1 u ose dviejų a s i i i e n ų 
šeimai tenktu išleisti $7,010, 
Bostone? Mass., — $6,603, Wa
shingtone — $6,560, Clėvelau
dė, Ohio, — $6,263.

Visose išvardintose vietovė
je labai pabrango transpor- 
taeijos išlaidos, kurios pakilo1 
16.7ę^. Apie tai teigia minėtas 
statistikos biuras. J/. S*-wė

PRAŠOMA MEDICARE

AU 
ga
per

11 įvairių pneumonijos for
mų, — teikia England Journal 
of Medicine. Pr. Pelitas

kitu sveikatos apsaugos įstai
gų nuostatų priėmimas.

NAMŲ SVEIKATOS APSAU-!
GOS NUOSTATAI ATSTOVŲ 

IR SENATO KOMITETE 
PATVIRTINTI

NETURTINGIEMS SENELIAMS DAUG PADEDA 
“BETUČIO MAŽOJO BROLIO” ORGANIZACIJA

CHICAGO. Ill.—’’Jeigu jūs esate senelis, neturtingas 
ir vienišas “Beturčiai Mažieji Broliai” (Little Brother of 
Poor) gali atvežti jums karštą maistą, penkis kartus per 
dieną; jie gali jus nuvežti į krautuvę, pas gydytoją ar į li
goninę, nuvežti jus į sueigą, vasarą į beisbolo rugty- 

! nse arba tiktai su jumis pasikalbėti.“Mes paskirti suteikti 
; pagalbą seneliams, kurie turi labai mažas pajamas ir ku- 

, — pasakė tos

JAV IR ŠVEICARIJA PASI
RAŠĖ SOCIAL SECURITY 

SUTARTI

JAV Social Security ko- 
misionk-rius Wiliam J. Vriver

' ir Anton Hegner, šveicarų am
. i basadorius JAV-se, šiomis die-
- i įlomis pasirašė atatinkamus - v i-, • • - • »

! dokumentus, kurie leidžia koi| ne nieko neturį kas galėtų jais rūpintis , 
rdinuoti Social Security pro- organizacijos direktorius Michel Salmont.

Šiomis dienomis Medicare
Medicaid programose reikš-! 
mingi pagerinimo nuostatai į 
Atstovu Rūmu — Senato kon- °1. .. v . .. •• i i tekeną šveicarams ir ameri-terencijos komitete. Tas ko- _ . v/£ , . ... ...kieciams, kurie dirbo abiejose nutetas palaikų namų sveika
tos apsaugos (vad. Home Ca-isa'.s^-

•se)' nuostatus prie 1980 m. Me! . a\ ls.. ~.. . ' t L * neio 1 d. ir p numato tam tik-dicare Amendments istatvino , .I ra skaičių pirmenvbiu sveica-

“Beturčio Mažojo Brolio” organizaciją įsteigė 1946 m; 
turtingas prancūzas Armand Marquiset, kuris pirmiausia

įsigaliojo lapk- rūpinosi Paryžiaus biednuomene.

PACIENTAMS NEMOKAMŲ j . . ..."
VADINAMŲ VACCINE | p,OJekl° (HR '•FJ°)- 

Y Štai sv;
. JAV Kongreso studija kous-Į Neribotas **w.*.^ . . .i J j- . .... . w .. abiejose “salvse.taravo, kad Medicare progra-1 vizitų su Injų dienų pries Ilgo; 
ma turi leisti nemokamai skiej nine reikalavimas (Part A of Į 
pyti vad. '‘pneumonia vaccine’ Medicare) ir ^60 vad. deduetib-i 
visus virš 65 m. asmenis, nes J<? (Part B of Medicare) panai 
tie skiepai gali apsaugoti juos ■ kinamas, 
Hi apie $5 asmeniui.
Tas įskiepinimas gali apsau

goti nuo pneumonijos susirgt-; 
mo per 3 melus, bet Social Se- 
euriti Aktas tai uždraudžia Mr-dieare apdraudoje. 
dicarei apdrąudai atlikti. JDėl kai kurių nuostatų spren 
. New England Journal oL^Įe^Įiinai atidėlį, kof bus -priimti

Po 24 metų Marquiset parinko Salmoną, kuris Chica- 
goje įkūrė šios organizacijos skyrių. Dabar toki skyriai

arbiausi pakeitimai- i ia,ns ir anicrikiečian]s’ kurle veikia JAV-bių Minneapolio ir Bostono miestuose, Ka- 
ibotas "home health’’’<k1'bar arba kune dirbo nadoje ir Maroke, o Airijoje toks skyrius greitu laiku 

... bus atidarytas.
: piliečiai' kurie dirbo šveica-’ Direktorius Sataonas su (vokiečių kilmes) žmona 
! amerikiečių fhmoms, Lila, augina 10 metų dukrelę, gyvena mažame aparta- 
; turėjb SIS. mokesčius mokėti mente. Jų skyrius per metus aptarnauja 1,800 senelių 
j abiejoms valstybėms už tą pa- kuriems per Kalėdų, Velykų šventes ir Padėkos Dieną 

išdalina 1,400 įvairių, gerai įvyniotų paketėlių su keps
niais, šveicarišku sūriu, kumpiu ir kitais 
gaminiais.

Dir. Salmon sako: “Originaliai mes esame 
katalikų organizacija, bet norime patarnauti 

~geros valios žmonėms”. Organizacijos skyrius turi $1 
milijono metinį bidžetą, sudarytą iš privačių aukotojų. 

;Jie turį 40 asmenų štabą, kurių tarpe yra 7 nariai tru
putį apmokamų o.visi kiti 
ateiną 1—2

bus atidarytas.
Direktorius Sahnonas su (vokiečių kilmės) žmona

*) Užsiėmimų terapija;
*) Valstijose esančios 

proprietary agentūros be 
licėi|ijos galės dalyvauti

tį tlai-bą. Kai kurie šveicairai, 
'lK ; kurie dirbo JAV-se šveicarų 

firmoms taip pat privalėjo-' 
'. mokėti dvigubus mokesčius 

( už lą patį darbą.
ši sutartis panaikino dvigu

bą padengimą ir mokesčius ir 
numato padengimą vienodai 
pagal JAV-bių. ir Šveicarijos 
socialinius apdraudos įstaty
mus. Pr. Fab.

LAIKINOS PRIEMONĖS 
GARANTUOJA IŠMOKŲ

IŠMOKĖJIMĄ
Konitresas priėmė Įstatymą 

(HR) 7670, kuris pašalina, 
vadin. short-term cash floni 
problemas Social Security Si
stemos Old Age ir Palikonių 
Apdraudos (Survivor’s insu- 
rance-OASj trusto fondą. Šie 
nuostatai buvo pasirašyti ir Įsi 
galiojo (PL 96-403) spalio 9 d.

Šis įstatymas autorizavo ino 
kesčių (vad .tax revenues) iš 
finar .iškai sveikes Nedarbin
gumo Apdraudos (Disability 
Insurance trusto i UASI, kada t. 7
yra 
apie 23 mil. vyresnius 
uis,

re i k ai avimas, u Ž1 i k r i nt ų 
asine’ 

gau n a n ei u s m ė tiesiu i nes 
bnv kas. jog tuojau jas išmo
kėtų.

PJS|i m. Social Securitv Pa* 
^ketinių 
pradžioje
eiliota, kad OAS1 fonde numa
tytas btl. deficitas per se
kančius penkis metus. Tie pa

mpėjo, 
pasiekti

maisto

jaunų 
visiems

Įstatymas reikalauja, kad visi vadinami co-execu- 
toriai po apyskaita pasirašytų, nes jie yra atsakingi už 

į savo veiksmus. Jeigu jūs savo advokatą paskirsite test.
-ir- x j ■ 4.- v • w oo + k I vykdytoju, o giminaitį — co-executor’iu, pažymėkite,viena studente, Yogi Wess, 23 metų amžiaus; buvo i J ’

;N. Kentucky universitete, įstojo į “Beturčių Mažojo
Brolio” organizacijos Skyrių. Ji globojo vežiojamą kė- 

il|dėje našlę L. Hennesy, kuri' studentės pastangomis da
bar apgyvendinta. papigintų butų (public hausing) na
muose su $82.50'mėn. buto nuoma (dabar jis mokanti 
•už tą butą $130).

Šios organizacijos savanoriai sakosi, kad jie atėjo 
čionai dalį savęs atiduoti neturtėliams, kuriems reika: 
lig-" visokeriopa pagalba. ....Magd. štilaitienė

P. S. Nors Chicagoje gerai veikia Lietuvos Dukte
rų organizacija, bet, kiek iš spauds sužinojome, gana 
siauruose rėmuose. Mums atrodo, kad reikėtų bet kuriai 
lietuvių draugijai įsteigti pagal “Beturčių Mažųjų Bro

nių” organizacijos pavyzdį, lietuvišką padalinį mūsų ne
turtingiems seneliams globoti. M. š.

Ra pu He šių metų 
išleistame apskai-

tvs patikėtiniai tačiau 
kad deficitas gali 
daugiau ^l()0 bilijonų per tų 
patį laikotarpį^ jei daugiau pc 
siniistiškų projektų dėl inflia
cijos ir nedarbo bus panau
dota.

JA V Pensininku Asociacija 
<’ar kart;) pasisakė, ka*d bfttH 
panaudoti fondai iŠ beridrųjit 
FVder. Ižd lėšų, kad papildy
tu išmokamus mokesčius So- 
cial Security laiku ekonomi
nėms sąlygom^ nugalėti. Pa
gal sios as<xiaciįo> pasiūlymą 
federalinio Iždo pajamos pa* 
dėtu nugalėti sunkumus dėt in* 
fliacijos ir nedarbo iššauktu^.

Olhikds Al.

;e nakties metu būna 1-6 laips
nio Šalčio, dienomis nuo 2 laips 
nių šilumos iki 3 laipsnių šalčio. 
Vietomis sninga.,

PASTATĖ BUTŲ

Pagal “Valstiečių laikraštį”, 
per paskutiniuosius 5 metus Vil
niuje buvo pastatyta beveik 20 
tūkstančių butų.

Vilniaus priemiestyje Santa- 
riškėse esąs baigiamas statyti 
pats didžiausias sveikatos cent
ras Lietuvoje-

NAUJAS DRAUDIMO 
PRIEDAS

turi būti ne mažesnis kaip 10 
rublių.

Jeigu 50 mėtų amžiaus asmuo 
nori sudaryti 100 rublių mėnesi
nės pensijos neterminuotai drau 
dimo sutartį, tai jis turi sumo
kėti 14:440 rublių, o jeigu šito
kią sutartį nori sudaryti 69 me
tų amžiaus asmuo, tai jis sumo
ka 9.500 rublių.

MIRĖ K. DINEIKA

Lietuvoje mirė žymus- sporto

kad advokatas gali pasiimti tik vieną honorarą. Jūs 
taip pat pažymėkite, kad giminaitis-tė negaus jokio ho
noraro, kada jis yra beneficiaras (išmokos gavėjas).

Testamento patvirtinimo procedūra yra- paprasta 
ir lengva.. Kiek daugiau sudėtingesnė, kai perkeliama 

: nuosavybė (assets) iš vienos gentkartės į kitą, kuri bū
na įvardinta. Tai įvykdoma pagal testamento nurody
mus ir teismo patvirtinimu. Tokiu patvirtinimu išven
giamas turto pražuvimas, vaikų tarpusavio kova ir be
reikalingas pinigų švaistymas, kol dar jūs esate gyvų
jų tarpe. . r. \

Jeigu jūs paruošėte testamentą, paskirkite testa
mento vykdytoju ir pavaduotoją tokius asmenis,', kurie 
teisingai supras jų apsiimtas pareigas. Jeigu jūs- pa
skirsite savo giminaitį testamento vykdytoju, tai advo
katą paskirkite jo padėjėju: Advokatas galės atlikti vi
sus reikiamus veiksmus.

Abudu —vykdytojas ir jo pavaduotojas — co-execu- 
tor, privalo paruoštas apyskaitas pasirašyti Jeigu- jū
sų advokatas, kaip testamento vykdytojo pavaduotojas, 
atlikinės visus veiksmus bei darbą toje pačioje valsti
joje, kurioje jūs gyvenate ir iš kurios iškeliavote amži
nybėn, j’s visada turi turėti jūsų “giminaičio sutikimą 
ir patvirtinimą, kaip testamento vykdytojo. Pr. š.

KELI ŽODŽIAI APIE SUDAROMAS TRUSTO 
i * FORMAS

Trustų yra keletas rūšių. Jų tarpe yra plačiai var
tojami living arba intervivos trustas ir testametarinis

ir fizinės kultūros ugdytojas Katrustas. šių dviejų rūšių trustai daugiausia liečia pen-

LIETUVOJ ŠĄLA. VIETOMIS 
IR SNINGA

“Valrtl<?ė’tT laikraščio” lapkri
čio 7 dienos pranešimu, Lietuve

Lietuvos valstybinė draudimo 
■Įstaiga siūlo gyventojams papil 

. domą draudimo pensiją.
“Valstiečių laikraštyje” rašo

ma, kad “pensijos draudimo su- 
Tartį gal sudaryti bet kurity-am
žiaus asmenys nepriklausomai 
nuo jų sveikatos būklės. Sutar
tis- gali būti sudaryta netermi
nuotai (iki gyvos galvos) arba 
bet kuriam laikui (nuo 2 iki. 20 
metų). Mėnesiui? pensijos dydis

rolis Dineika, sulaukęs 82 metų 
amžiaus.

Jo iniciatyva nepriklausomy
bės laikais buvo įkurtos LELS 
’r LGSF sporto sąjungos.

NAUJAS SATYRINIS 
FILMAS

sininkus. Taupymo sąskaitų ir bankų sąskaitų formų 
trustai iš tikrųjų nėra panašūs į tikruosius trustus. 
Trustų formos plačiai veikia šiame krašte ir jie naudo
jami bei galioja, kad sutaupytų arba sumažintų pensi
ninkams mokesčius. Tačiau didelės finansinių instituci
jos nesudaro trusto, jei pajamų nuosavybės vertė yra 
mažesnė, negu $100,000 — $500,090. Reikia pasakyti,

Lifetuvos žfertivai. *kaig r»s©}kad trusto forma nėra pigi ir jie gali apriboti r.moka-
“Kultūros barai”, jau bus matę, 
televizijos ekrane filmą, susuk- mą nuosavybės vartojimą. Taigi trustų f orine s dažnai
ta paga) lietuvi, rašytojų kori- V™ apsunkinančio pobūdžt, negu testamenVnė forma
nius.

C
Iš Europos Lietuvio,

turimą nuosavybę paskirstyti.

2 — Naujienos, Chicago 8. Hl. Friday, December 12, 1980



JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
Dvigubas jubilčjus

“Visiems, visiems sueina jubilėjus: 
Ir meilėj susiglaudusiems po du, 
Ir kai širdy išsibaigia aliejus
Ir tenka ją kūrent limonadu”... (šnapzu)

keistos išvaizdos pianiną, valdi- Į 
vas, kartu ir tarnas, buvo Auta- į 
nas Gustaitis. Stovi jis .prie tos * 
keistenybės, viena ranka iš gre- 1 
ta mašinėlės stovinčios dėžės, 
kuri prikrauta atitinkamo dy
džio popierinių tūbelių, pagrie
bęs vieną jų, užmauna ant besi
sukančio volelio, koja paspau
džia apačioje pritaisytą pedalą, 
kurio nuopelnu užmautoji tūbe
lė supiaustoma į keletą- gabalų, 
kuriuos “pianistas” antrąja ran
ka nubraukia nuo’ volelio į čia 
pat stovinčią talpią dėžę. Tai ši
taip dieną iš dienos tuo “piani
nu” grodavo “peklininkas” An
tanas Gustaitis.

Pietų pertraukos metu kalbė- j 
daromės įvairiomis temomis ir Į 
prisiminimais iš laisvoje Lietu
voje buvusio gyvenimo. Palics- 
davome ir teatrinį barą. Kartą 
pasisakiau norėjęs būti artistu į 
ir lankęs Kauno valstybinio te
atro aktoriaus, režisieriaus ir ba- 
letininko Fedo’to Sipavičiaus- > 
Sipaičio 1932 m. Kaune Įsteigtą i 
"Eksperimentinio dramos teat-1 
ro” vaidybos studiją. Tą pasigy
rimą išklausęs, Antanas pasiūlė 
jo žmonos Aleksandros režisuo
jamame K. Binkio “Atžalyne”! 
suvaidinti sena istorijos mokv-j ., , ., . x- .. : .,... v. - nos veikalus — Sekminių vaitoja. Nuo čia ir prasidėjo si pa- .. „ - . . t. „... , ,. nika ir Silkinius pančius,sakojima rašančio artistine kar-1, , . : , .- „ . 1 o , - tuo padarydami pagrmda jaujera” “Bostono Dramos Sambų-. , <• t -. . v. ,. 1 tnsdesimti metu tebegyvuoian-ryje , prasitesusi iki sios dienos'‘ TX _1 k . _ jciam Bostono Dramos Sam-,

o , - . ,, būriui”. Bostono Dramos Sambūrio |
Įsteigimo data laikoma 1951 m., 
kai Bostone pirmą kartą buvo 
suvaidintas K. Binkio “Atžaly-; 
nas”, Aleksandros Gustaitienės į 
režisuotas. Vienok tikroji I 
sambūrio gimimo data jo’ met-i 
rikuose turėtų būti Įrašyta 1950 Į 
metai. Kodėl? Ogi tais metais

(Tęsinys)
Šitoje “aukso kasykloje” ir su

sipažinau su poetu-humoristu, 
scenos veikalų rašytoju, Lietu
voje buvusiu Klaipėdos ir Vil
niaus radiofonų vadcvu bei Kau
no radiofono dramos teatro re- 
datkorium Antanu Gustaičiu. 
O per jį iir sų jo žmonele, akto
rė, rėžisbre bei jauuų scenos 
darbuotojų rankiotoja, organi
zatorėj ir nepamainoTna moky
toja Aleksandra Gųstaitiene.

Susipažinimas įvyko tokiu bū
du: abu su Antanu dirbome vie
name aukšte, čia buvo dvi ma
šinos: didžiulė popieriaus pjaus
tymo (paper slitter) ir antroji, 
panaši į lietuvišką raitelį — kal- 
verią; Pirmąją, paties įmonės 
“boso? -4-Džey— išmokintas, ap
tarnavau aš: elektrinio keltuvo 
padedamas, užkelti ant stovų 
vienos ar dviejų tonų svorio’ po
pieriaus rutulį, jo laisvąjį, vir
šutinį popieriaus galą įjungi į 
mašinos dviejų didžiulių volų 
tarpą, nureguliuoji atitinka
mais varžtais to popieriaus 
įtampą ir .greitį, prie viršutinio 
volo prileidi atitinkamame nuo
tolyje iš anksto nustatytų ir prie 
tureklio pritvirtintų eilę aštrių 
peilių, kurie į ‘volus traukiamą 
popierių supiaųsto į kaspinus. 
Tie kaspinai užpakalinėje ma
šinos dalyje esančiuose skersi
niuose susisuka į nustatyto dy
džio rutulius. Toks popieriaus 
piaustymo procesas tęsiasi ke- 
lioliką . minučių. Per tą laiką 
mašinos operatorius gjali “dyki
nėti”: vaikščioti aplink mašiną 
arba ir sėdėti. Tikras “dyka
duonis”.

Antrosios mašinos, panašios į 
lietuvišką “kalvarią”, o kartu i

Dramos Sr.m'.ūrio” steigėjai ir puo’selėtojai 
Aleksandra ir Antanas Gustaičiai.

(Romo Šležo nuotrauką, 1979 m.)

aktoriaus Henriko Kačinsko Bos
tone Įsteigtosios vaidybos sludi- 

j.jos mokiniai čia suvaidino An- 
: tano Gustaičio parašytus du sce- 
i nos veikalus 

ir

Teatralai Aleksandra ir Anta
nas Gustaičiai jau nepriklauso
moje Lietuvoje artimai drauga- 

•l’Jvosi su Henriku Kačinsku. Toji es * 'iprietelystė dar labiau juos su- 
i artino 1949 m. atvykus į JAV.
■ Čia, pagal Lietuvių Enciklopedi
jos (VIII t.‘62 psl.) liudijimą,) 
Antanas Gustaitis 1950-1955 m., 
kaip “...nuolatinis literatūros 
vakarų dalyvis, su Bernardu 

'Braždžioniu ir Henriku Kačins- 
|ku aplankė beveik visas didžią- 
Jsias Amerikos ir Kanados lietu
vių kolonijas”. O dar artimiau 
abu Gustaičiai bendradarbiavo 

_  . . .su Henriku Kačinsku Bostone 
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas: organizuodami scenos mėgėjus 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- dinimus žiūrovams.
Henrikas Kačinskas, gvvenda-

- - i ---______  įmas Bostone ir visą savo laisva-
scenos menui 

ir jo mylėtojų paruošimui, pra
simaitindavo iš lituanistinėj mo
kykloj mokytojo gaunamu elge
tišku atpildu. 1951 m. jam pasi
sekė gauti Amerikos vyriausy
bės jsteigtame ir išlaikomame, 
užsienio valstybėms skirtame 
radijo vienete “‘Amerikos Bal
se” rusų kalba pranešėjo tar
nybą.

Į New Yorką išvykusio Hen
riko Kačinsko Bostone pradėtą 
scenine veiklą perėmė Gustai-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS Į laikj praleisdamas s 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,' 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus | plati* 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu *ka!tytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS ’
1739 S. HALSTED ST,

• H 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 ___________ ________
Adresas _______________________ -

, kuris

Spomoriau* pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti ui pridedamus __ dol.
Pavardė ir vardas
Adresas------------------------------------------------------------------- --

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas_________________________________
Adraaas - --------- ■- ----- - ■ ■ ________________________

VUKO SWO IŠVAKARĖSE
Gruodžio 13-14 dienomis T0-1: 

ronte, Kanadoje. įvyks Vyriau- . 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto šaukiamas šeimas. Se
nesnio amžiaus žmonės žino, kas 
yra VLIKas, gali nežinoti tik 
jaunesnės kartos žmonėm. VLIKo 
atsiradimą iššaukė Li'tuvos 
okupacijos, ypač 'Vokietijos lai-, 
kų. Pergyventa ir niatyta baimė 
bolševikų žiaurumų, areštų, kan
kinimų ir išvežimų į Sibirą ne- 
ka'tų žmonių, senelių, .ligonių, 
mažų vaikų, sergančių, nėščių 

’ moterų, vokiečių atėjimas buvo 
laikc'maš išsigelbėjimu. Tačiau 
tas džiaugsmas greitai buvo, 
realybės pakeistas nacių admi
nistracijos atneštų planų Lietu
voje įgyvendinimu,— rudosios

I okupacijos primetimu. Raudo
nos okupacijos pakeitimu rudąja 
kraštą vertė sujungti visas jė
gas ir priešintis pasyviai, o rei
kalui esant, nevngti aktyvaus 
pasipriešinimo.

, ;j Pogrindyje atsirado spauda, 
susiorganizavo ir Laisvės kovo
tojų sąjūdžiai. Prasidėjus ne
centralizuotam pogrindžio vei
kimui, reikėjo pastangų sujung
ti visas atskirai kovojančias 

’ grupes į vieną vienetą ir centra- 
. lizuoti Lietuvoje pogrindžio 

' i veiklą. Pogrindyje veikiantieji 
! politiniai vienetai, grupės, par- 

- , tijos ir sudarė politinį organą — 
! Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetą (VLIKą).. . - - 

! Sudarytas vyriausais organas 
t VLIKas 1944 m. vasario 16 d.
paskelbė deklaraciją visų jį su
dariusių sąjūdžių ir poltinių par-

čiai: Aleksandra užsikrovė rėži-’ 
sorės naštą, o Antanas pasiėmė 
rūpestį tvarkyti visus kitus see-: 
ninius reikalus.

Režisorė Aleksandra Gustai- 
tienė, tarytum ištvermingasis , . .
ir pareigingasis Maratono bėgi-.ti^ vafdu’ ,tauta davė Jam man' 
kas karys, nuo 1950 metų kant-jdat^ kovai atsikratyti,,
riai tebeneša lietuviško scenos .okupacijos ir kalbėti jos vardu,, 
meno švyturį, spinduliavusį ir dar>di nutarimus ir jai astovau- 
tebešviečiantį ne vien Bostono, ti. Nors nelaimingu atsitikimu, 
bet ir daugeliui kitų lietuvių ^^an^J^^uėmus vieną 
kolonijų, 
lanlo artimesnėse ar 
se pakrantėse:

ti. Nors nelaimingu atsitikimu, 
j vokiečiams jūroje suėmus vieną 

,'esančių Amerikos' At- >VLIKo narį, .vyksiantį su misL
• tolimesnė- j’a i. Švediją’ ir gestapo kankim- 

.. Worcester^J mu Pav^° iš«auti ,VL,IKo narių
Hartfordo, Waterburio, Elizabe- j vadovybės sudėtį ir keletą jų 
to, New Yorko, Filadelfijos ir!areštuoti ir *vežti I Vokietijos 
net tolimosios Ghicagos. kacelus sunaikinimui, bet VLI-

Tu kolonijų lietuviai ne kar-'Kas veikė ir toliau’ savo s^fat^‘ 
tą yra gėrėjęsi “Bostono’ Dramos ?aPildė . nauJais organ^acijų 
Sambūrio” režisorės Aleksand- > žmonėmis.
ros Gustaitienės'paruoštais įvai-j Raudonasis okupantas atėjo Į 
rių autorių veikalų spektakliais. ‘ Lietuvą antrą kartą, karą pra
jos pastangomis buvo vaidini-.laimėjusi Vokietija kapituliavd, 
mui paruošti šie veikalai: Kazio bet VLIKas vistiek negalėjo 
Binkio “Atžalynas”, Rudolfo gūžti. į Lietuvą. Kalinamiems 
Blaumanio “Indranai”, V. Kark- VLIKo nariams pavyko išsilais- 
linš’o “Raudonasis vyras”, Ch. vinti iš vokiečių nacių kalėjimų. 
Dickenso “Kalėdų giesmė”, D. pau laisvi Vokietijoje VLIKo 
Nicco'demi “Neūžauga”, Ludwig nariai susirinko ir pradėjo savo 
fmldo’s “Glušas”, J. Adomėno j veiklą — Lietuvos išlasivinimą 
“Svetimos plunksnos”, L. Fedo- į vykdyti išlaisvinimo kovai va
ro “Brandos atestatas”, Petro 'dovauti, darbus koordinuoti. 
Vaičiūno “Nuodėmingas ange- (šiandien, nors VLIKas yra už
las”, “Tuščios pastangos”, iš- genyje,' bet tebeturi; pavergtos 
trauka iš “Aukso gromatos”;’tautos įgaliojimą vadovauti ko- 
ištrauka iš Stasio Santvaro dra-.vai ir išlaisvinimui, kalbėti tau
tuos “žvejai” įr to paties auto'-* i°s vardu, dirbti kartu su diplo- 
riaus dviejų paveikslų “Praei- — ■ ------- ;
ties vaizdai”

retų būti patriotinės išeivijos 
visuomenės smerkiamas, laik
raščiams laiškais turėtų būti 
primenama, kad turi vadovau
tis tiesa, o ne netikromis ir me
lu atmieštomis insinuacijomis. 
Labai piktą ir neetišką straips
nį išspausdino “Darbininkas” 

i 1979 m. vasario 23 d. laidoje. 
• Solidarizuodamas anam, Mari- 
jonų dienraštis Draugas nesu
valdomo pykčio šlamštą pasklei
dė plačiau, persispausdinant. 
Kažin kokios psichozės paveik
tas “Tėviškės žiburių” redakto
rius kun. Gaida parašė du ve-, 
dailiuosius: “Vėjai viršūnėse” ir

■ “Viršūnėse neramu”. Ar taip ra-: 
syta už tai, kad dr. K. Bobelis 
yra principų žmogus ir atviras 
bei nenuolkidus oponentas tiems 
tautiečiams, kurie vienu ar kitu 
būdu pažeidžia Lietuvos laisvės 
kovą, kurie savo veiksmais ar 
raštais pataikauja okupanto pa
tikėtiniams ar kurie nesilaiko 
išeivijos veiksnių sutartinai pri
imtų nutarimų dėl santykiavi
mo su pavergto krašto Įstai- 
gclnis? ,

Primintina, kad dr. Bobelis 
toms pareigoms buvo išrinktas 
9 balsais ir jam buvo pavesta 
sudaryti valdybą. Lietuvos lais
vės atstatymo reikalas yra per 
daug rimtas; kad lietuviškos vie
nybės vardan būtų daromi kom
promisai tokiems reiškiniams ir 
tokiems asmenims, kurie Lietu
vos laisvės kovą dezorganizuoja 
ar ją laiko nereikalinga organi
zuoto' lietuviškos išeivijos judė
jimo dalimi. ; '

Linkiu sėkmingo ir darbingo 
VLIKo seimo Toronte.

K. Taurasis

matine tarnyba. Jokia kita or
ganizacija VLIKo mandato ne
gali paveržti, VLIKas negali 
tautos jam suteikto lasivinimo 
mandato niekam perleisti, savo' 
pareigų kam nors kitam patikė
ti. Tą padarius, jis netektų tau
tos jam suteikto pasitikėjimo ir 
teisės kalbėti jos vardu.

1943 m. lapkričio mėn. 25 d. 
Kaune buvo sudarytas Vyriau
sias Lietuvoj Išlaisvinimo Komi
tetas. Jis buvo sudarytas iš po
litinių partijų, turėjusių demo
kratiniuose seimuose savo atsto
vus (1920-1926) ir pogrindyje 
efektingai prieš okupantą su sa
vo spauda pasireiškusius orga
nizacijos. Vadinasi, bendrai ko
vai prieš okupantą vesti ir Lie
tuvos nepriklauso’mybei atstaty
ti VLIKe susijungė Lietuvos po
litiniai organizuota tauta ir ak
tyviai pogrindyje kovojanti tau
ta. Visiems norintiems VLIKą' 

■ardyti, jam kenkti, jo struktūrą 
keisti turėtų būti labai aišku, 
kad VLIKas gavo visos tauto’s 
mandatą, kuriuo jam pavesta 
kovoti ir veikti visos tautos var
du. Keliems Lietuvos partizanų 
vyrams pavyko pasiekti Vaka
rus. Suradę VLIKą, jie 1948 m. 
Baden-Badeno' susitarimu davė 
VLIKui jau ginklu prieš oku
pantą kovojančios tautos man
datą.

PLB sudarytos Visuomeninių 
reikalų valdybos ar tarybos (ku
rių darbo paigrindai kenkti ir 
silpninti VLIKą) yra kovos nu
kreipimas ne prieš , okupantą bet 
prieš pavergtą Lietuvą ir jos 
žmonių valią. Išeivijos spaudo
je, kaip “Draugas”, “Darbinin-Į — Ką vaikas padarė su save 
kas”, “Tėviškės Žiburiai” puo- armonikėle ? Ar jis galėjo ją 
limas ir kaltinimas dabartinės praryti?
VLIKo vadovybės, ypač jos pir
mininko dr. Kazio Bobelio, tu- grieš viduje, mama.

— Įsikišo į burną ir žiūri ar

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvH

Volare Premier Coupe . ■*’

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už 53,570 ir daugiau.
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) „■

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
į r- ' *. •• . 'J? f

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $8.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

9 SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. H&lsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį peraiun tiro o išlaidoms. 
3 — NbuJImua, Chicago, S, U. Friday, December 12, 1980

— ,mo°tažas Vasa--jTvirbutas, o jo padėjėja A. Gus- 
rio 16-osios minėjimo proga; taitienė), to paties veikalo kai 
Petro Skodžiaus Manija,kas ir kurie veiksmai vėliau bu vo su- 
Stringbergo ‘Stipresnioji’; Ka- ■ režisuoti vienos A Gustaitienės;

Bostono Dramos 
Sambūrio” 30 metų veiklos pro
ga, buvo paruoštas Antano Gus
taičio praplėstas “Sekminių vai
nikas”. (Bus daugiau)

zio Inčiūros “Vincas Kudirka”. j 939 metais “ 
(vyriausias režisorius Ipolitas

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

« RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vai vakaro.

TeJ. 476-2206

Išėjusi ii spaudos ir galims gauti knygų rinkoje 

AMERIKOS IJETUVIŲ POLITIKA 
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paetan- 
daryti {takos J kraito politiką. 102 psl. Kaina I1J58.

Knygos bu* Išsiųstos, jei f 1-50 čekis arba Money Orderis 
bu* pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,

Dr. 
gas

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset.

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

^arthritis
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VLIKo suvažiavimas
Šį savaitgalį Kanadoje, Toronto mieste įvyks meti

nis Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto atstovų 
suvažiavimas. VLIKas buvo įsteigtas Lietuvoje 1943 me
tų pabaigoje, kai Lietuvos nepriklausomybė buvo su
tremta ir svarbiausius Lietuvos reikalus sprendė ne lie
tuviai, bet okupantai.

Lietuvos nepriklausomybės pagrindus išgriovė Ru
sijos komunistai, susitarę ir pasirašę sutartį su Vokieti
jos naciais. Pagrindąrr buvo padėtas slaptas Stalino ir 
Hitlerio susitarimas Europos karui pradėti, Europos 
tautoms ir valstybėms pasidalyti. Lietuviai stengėsi vi
saip gipfis nuo rusų ir vokiečių, bet buvo bejėgiai įveik
ti galingas laisvės priešų armijas. Pradžioje komunistai 
naudojo Lietuvos-įstaigas Lietuvos teisėms naikinti, gi 
vėliau tų pačių priemonių griebėsi naciai, panaudodami 
nacių idėjomis susižavėjusiuš neapdairius lietuvius. 
Teko sudaryti VLIKą Lietuvos teisėms ir krašto lais
vei ginti, kai Lietuvos įstaigos nepajėgė ginti žmonių ir 
tautos teisių.

VLIKas buvo sudarytas visoms nepriklausomybės 
siekiančioms jėgoms apjungti, kad galėtų galimai di
desnis Lietuvos gyvent jų skaičius koboti prara
stoms Lietuvos teisėms atgauti. Dar prieš 1943 metus 
Lietuvoje jau veikė įvairūs komitetai kovai už Lietuvos 
laisvę, bet ta kova nebuvo koordinuota. Tiktai įsteigus 
VLIKą Lietuvos gyventojų dauguma buvo koordinuota, 
kad galėtų vesti kovą prieš komunistus ir nacius.

Pirmuoju VLIKo komiteto pirmininku buvo inž. 
Steponas Kairys. Vokiečiai, pajutę organizuotą lietuvių 
kovą už savo krašto laisvę, pradėjo areštuoti VLIKo 
narius, juos žiauriai tardyti, VLIKo narius siuntė į 
koncentracijos stovyklas, stengdamiesi palaužti lietu
vių pasipriešinimo kovą. Bet Sovietų karo jėgoms besi
veržiant į vakarus ir artėjant prie Lietuvos, VLIKo na
riai bėgo į vakarus, nacių valdomon Vokietijon, nes ži
nojo, kad Sovietų karo jėgoms įžengus į Lietuvos terito
riją, lietuviai veikėjai bus žudomi.

1944 metų pabaigoje Vokietijoje buvo sudaryta 
VLIKo delegatūra, vėliau ir visas VLIKas persikėlė, pra-

džioje j Berlynu, o vėliau tolyn j vakarus.
1945 metų pradžioje Vakarų Vokietiją pasiekus 

VLIKo pirmininkui inž. Steponui Kairiui, tuoj pat VLI- 
Kas persikėlė į Wuerzburgą. Ten VLIKo nariams pa
vyko suorganizuoti po visą Vokietiją pakrikusius lietu
vius, gelbėti juos nuo Sovietų valdžios agentų ir organi
zuoti keliones į saugesnes apsigyvenimo vietas. Tuo tar
pu VLIKas organizavo saugesnes vietas, kad nuo Sovie
tų okupacijos išsigelbėjusieji lietuviai galėtų įsikurti 
saugesnėse ir lietuviams draugingesnėse vietose. VLI- 
Kas paruošė visą eilę raštų Amerikos, Didžiosios Brita
nijos ir kitų kraštų vyriausybėms; prašydamas pagal
bos Sovietų karo jėgų pagrobtai ir klastos keliu prijung
tai prie Sovietų Sąjungos Lietuvai.

1950 metais VLIKo nariai ir pats VLIKas persikėlė 
į Ameriką. 1962 metais sušaukė didelę konfereniiją New 
Yorke, iš kur pradėta organizuoti visą lietuvių kovą už 
savo laisvę ir nepriklausomybę. Dar Vokietijoje VLIKo 
pirmininku buvo išrinktas prel. Mykolas Krupavičius, o 
Amerikoje pirmininku buvo išrinktas dr. K. Valiūnas. 
Jam buvo sunkiau vadovauti Lietuvos laisvės kovoms, 
nes lietuviškos organizaiijos, sudarančius VLIKą, nepe- 
jėgė pasiųsti VLIKo darbui gabesnių ir energingesnių 
žmonių. Dėl naujų gyvenimo sąlygų, tolimo susisiekimo, 
dr. Valiūnas nepajėgė aprėpti svarbesnių darbų.

VLIKo vicepirmininku buvo išrinktas dr. Bronius 
Nemickas, pagrindinių VLIKo idėjų priešas. Jis tyčio
josi iš toumetinio VLIKo pirmininko dr. Valiūno ir sa
vaip interpretavo VLIKo statutą ir iki to meto vąstą 
darbą. Dr. Nemickas buvo gabus teisininkas, bet išauk
lėtas vadištinėje Lietuvos ir nacių Vokietijos nutaikoje. 
labai gerai jautėsi, kai buvo paskirtas Kauno apylinkės 
jaunimo vadu. Jis įsivaizdavo^ kad lietuviai be galvų, 
tai nereikia jų įtikinti, bet tiktai įsakinėti. Jis buvo ga
bus organizatorius, kai opuzicijaį tautinio režimo/buvo 
įvesta griežta cenzūrai ir uždaryti susirinkimai. Būda
mas VLIKo vicepirmininku,' jis stengėsi griauti VLIKą 
iš vidaus. Jam sekėsi, kol turėjo savo įsitikinimams 
skleisti palankią,griežtai kontroliuojamą Amerikos katali 
kų spaudą. Jo žodis VLIKe buvo sprendžiamas. Bet kai 
katalikiškoji Amerikos lietuvių spauda, netekusi Ame-1 
rikos lietuvių daugumos pasitikėjimo, paskelbė dr. Jo
no Balio straipsnį, nurodantį pačias silpniausias dr. Ne- 
micko tvirtinimų vietas, tai paaiškėjo labai skysti ir 
faktais neparemti dr. Nemicko samprotavimai. Neuž
tenka turėti vokiško universiteto teisininko diplomą, 
reikia turėti drąsos tiesai ginti, reikia dirbti lietuvių, 
tautos gerovei. Dr. Nemickas toks, kad priekabėms ieš
koti jis tinka, bet rimtos minties politikai išvesti jis 
nepajėgia.

VLIKo atstovai posėdžiaus Kanadoje dvi dienas. 
Jiems teks spręsti visą eilę svarbių klausimų. Bene bus 
patys svarbiausi keli VLIKo statuto paragrafai, kurie 
labai dažnai kliudė vesti rimtą darbą. VLIKo atstovai 
neprivalo bijoti kritikos, bet jie privalo suvaldyti VLI
Ko principų ir vedamo darbo ardytojus. VLIKe neturė
tų būti palikti tie žmonės, kurie bando VLIKo viduje 
kenkti ir taip jau sunkiam VLIKo vedamam darbui.

Atsigavusios lietuvių politinės partijos paskutiniais 
dviem metais padarė didelę pažangą VLIKo darbe. Dr. 
Kazio Bobelio vadovaujama VLIKo valdyba žengė ke
lis labai svarbius žingsnius ne tik JAV Kongrese, bet ir 
pačioje VLIKo politikoje. Kongreso priimtos rezoliuci
jos yra didelis žingsnis pavergtos Lietuvos teisėms gin
ti. VLIKo vadovybė paėjo ke'iš žingsnis tarptautinio 
pripažinimo srityje. Ne tik VLIKo pirmininkas, bet ir

A. Cooper Skupas Čikagos miesto vaizdas

A. SVILONIS

Tai ne pogrindininko balsas
- ; ; i . i, 5 / ! y J . . - „

-(Tęsinys) ■> i Clams gelbėti nebūtų daugiau 
i- n-s -L •* j ;pasitarnavę okupuotai Lietuvai v Bob’ 'gi, i sis tjo' pareiskimaš/r •' r r 
mums nėra naujas; tokias prie
kaištaujančias užuominas skai
tėme jau ne kartą Draugo veda
muose, gal jos buvo’ tik kartais 
kitais žodžiais išreikštos. Tik 
vienas klausimas: Kas ir iš ko 
jas pasisavino — ar b.kv. įš 
“varpinio” pogrindininko, ar po
grindininkas iš Br. Kviklio?

Mums aišku, ko siekia minė- 
tasai pogrindininkas šia užuomi
na demonstruoti Vašingtone prie 
Sovietų ambasados. Jis puikiai 
žino’, kuo tokia demonstracija 
baigsis... O ji baigsis areštais, 
teismais ir nusikaltusių gelbėji
mui aukų rinkimu. Juk tai ne
senas pavyzdys, kuo baigėsi Va
šingtone tokia demonstracija.

Kažin ar ji ką nors padėjo pa
vergtai Tautai ir garbingo lie
tuvių vardo išgarsinimui. Ar tie 
suaukoti pinigai demonstran- tas. Tada jam nereiktų samdyti

išgarsinti, jei jie būtų sunaudoti 
LKBK išleisti svetimomis kal
bomis ar buvusių Sibiro' kan
kinių parašytiems prisimini
mams?

Man atrodo, kad tikras po
grindininkas nesityčios dėl su
ruoštos demonstracijos prie Jau
nimo Centro Chicagoje * prieš 
Maskvos atsiųstų solistą ir jis 
tai nevadins kabutėse “apguli
mu”... Be to, jis.net priežastį 
surado, dėl ko demonstrantai 
demonstravo. Girdi, jie siekia

'KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS
M. K. Čiurlionio jauniausiai seselei 
Žvirbliukui ir mano Bičiulei, iš 
kurios širdies pasisėmiau skaidrių 
atsiminimų apie M. K. Čiurlionį.

* * *
SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS 

DRUSKININKUOSE

(Tęsinys)

Druskininkų bažnyčia buvo Ratnyčios filija, 
bet augantis kurortas greitai nustelbė parapiją* 
Ir Čiurlionis, neilgai vargonininkavęs Ratnyčioje, 
persikelia į Druskininkus ir čia įsikuria visam 
gyvenimui. Iš pradžių buvo sunkus ir skurdus gy
venimas, bažnyčia savo parapijos neturėjo, var
gonininkas kalėdos gaudavo vos porą vežimų bul
vių ir javų, bet palaikydavo aplinkiniai dzūkų 
kaimai, kurie laikė Čiurlionį savo vargamistra, 
kreipdavosi į jį visokiais reikalais ir neužmirš
davo pavilgo, kviesdami pas save kalėdoti. Taip 
kad gyvenimas laimingai susiklojo, ir Čiurlioniai 
Druskininkuose ilgam įsikūrė.

Dr skininkuose atrado Čiurlioniai kultūrin- 
,ą anlinką, kuri palaikė šeimos kultūrinius siekL 

mus, -‘'Oi pr^alia’ ’šaugusi Čiurlioniu šeima pati 
pasidarė kuh/ros centras. Daug čia prisidėjo 
Čiurlicniu seimo i susidraugavimas su gydytojo 
Markevičiaus šeima, kuri nuolat vasarojo ir gy-

agentų, kurie tyčiotųsi k pra
vardžiuotų tuos, kurie kelia bal
są dėl okupacijos. Nebūtų tada 
nei ALTo, nei VLIKO, kurie 
vestų kovą dėl pavergtos Tau
tos laisvės ir kuriuos šiandien 
okupantas stengiasi suniekinti, 
pasinaudodamas kai kurių išei
vių plunksna. Man atrodo, kad 
tikrasis pogrindininkas tai gerai 
supranta ir įvertina išeivijos 
reikšmę.

štai ką pareiškė Vladas Šaka
lys neseniai įvykusiame ALTo 
suvažiavime: “Amerikos lietu
vių išeivijos reikšmė Lietuvos 
laisvės kovoje yra didelė, be 
kurios moralinės ir materialinės 
paramos iš viso nebūtų jokio 

į pasipriešinimo ar kovos sąjūdžio 
I tėvynėje”.

Įsivaizduokime, kad jei pa
bėgusieji, kurie čia kovoja prieš 
kolaborantus, tiltininkus bei 
bendradarbiautojus, būtų pasili
kę okupuotoje Lietuvoje, tai jie 
seniai būtų buvę Sibire sunaikin 
ti. Neaišku, kodėl b.kv. šį įtarti
ną “varpininką” nori reklamuoti 
išeivijos spaudoje. Jo puolimai 
tų, kurie atskleidžia okupanto 
klastą, sutinka su okupanto puo
limais. Jo poreiškimai kelia di
delį įtarimą, kad tai “paukštis”, 
įsibrovęs į svetimą lizdą, ir jo ra
šinio' mintys nieko bendro netu
ri su Vinco Kudirkos idėjomis. 
Dr. Kudirka savo raštais labai 
aštriai ir negailestingai pliekė ir' 
pašiepė caro valdininkijos biu
rokratiją.' y h ■=

' ’ ~ " VII
b.kv. cituoja ir šio tariamo po

grindininko pareiškimą, kai už
praeitais metais tautinių šokių 
šventėje, Cricagoje, būreliu įiei 
tuviško jaunimo atvykusią po
nią pržzidėntienę sutiko šūkavi
mais j dėl. Helsinkio nutarimų. 
Pogrindininkas puola tuos, kam 
jie tą jaunimą įžeidė pavadin
dami “barzdukiniais kūtvėlo
mis”, jucfe palygino su' šunimi/,' 
kurie^šūkandžiojb prezideritfe'nę, 
ir taip toliau. Jo išmone, reiktų

, nes tokiu 
būdu jaunimas praras domėjir 
mąsi Lietuva ir tai bus užtikrin
tas būdas to jaunimo netekti.

Be to, jis pataria negaišinti 
laiko ginčuose dėl pirmumo ar 
darbų pasidalijimo. Jis iškelia 
ir jėgų konsolidavimo reikalą. 
Jei išeivija nesugebės taip veik
los konsoliduoti, bergždžios bus 
jos pastangos ginti Tautą. Ir 
kam gali galvon ateiti abejonė, 
kad šis “varpinis” pogrindiniu-

, lYUbO ▼ V11U VAX ▼ CVX 11V V

Įčioje Chicagoje? Juk jis kartoja 
LB-nės vadų mintis, /jų jau se
niai puoselėjamas: mūsų laisvi
nimo veiksnius bei visas mūsų 
organizacijas sugrūsti po vienu 
stogu. O tas stogas yra I.B-nė,

(Nukelta į penktą puslapį)

sumažinti kaltę dėl pabėgimo iš haunilua pateisinti; 
Lietuvos. Bet gi kiekvienas tik-! hfMu .-luniTnas nr3
ras pogrindininkas žino, kad jei 
šiandien tokių pabėgusių lietu
vių patriotų nebūtų išeivijoje, 
tai užsienyje dėl Lietuvos pa
vergimo niekas balso nekeltų.

Aišku, to labai norėtų bkupan-

kiti nariai yra žengę svarbius žingsnius. Reikia turėti 
galvoje, kad VLKas nėra vien tiktai lietuvių kilmės or
ganizacija, bet yra ir visų Lietuvos piliečių organizacija.
VLIKas yra toks visų Lietuvoje gyvenusių ir ateityje Į ^as negyvena JAV-se, ai- net pa- 
norinčių Lietuvoje gyventi organizacija. VLIKas nėra 
viena nacionalistinė organizacija; jis yra visų Lietuvos 
piliečių sambūris. Geriau suprastas šis klausimas pa
dės išgauti tarptautinį pripažinimą.

Linkime VLIKo atstovams sėkmingai išspręsti visus 
svarbesnius bendro darbo klausimus.

Pavakare traukinys sustoja Druskininkųveno Druskininkuose. Pats gydytojas buvo muzi
kalus žmogus, baigęs Maskvos konservatoriją, stotyje, 
taip pat ir jo šeima turėjo patraukimą prie mu
zikos, tai abi muzikų šeimos artimai susigyveno ir suspaudžiame stipriai rankas, 
ir susibičiuliavo. Markevičiaus rūpesčiu M. K. M. K. Čiurlionio tėviškėje, kur jis augo, v; 
Čiurlionis gavo muzikos mokslo pradžią ir pate- Čiojo, svajojo ir degė kūrybos ugnimi. . . Kaip da- 
ko į kunigaikščio Oginskio muzikos mokyklą 
Plungėje, o paskui ir brolis — Povilas Čiurlionis. 
Be Markevičių Čiurlioniai artimai draugavo ir 
su visa kita inteligentija, kuri gyveno arba atva
žiuodavo vasaroti į Druskininkus.

— Atvažiavome, — pažvelgiame vienas Į kitą
— Štai mes ir 

aikš-

Tuo laiku Druskininkai buvo įžymus kuror
tas, kurį vasarą aplankydavo apie 20,000 ligonių 
ir vasarotojų. Kurorte grojo nuolatinė kapela, 
atvykdavo teatrai su gastrolėmis. Pas Čiurlionius 
vasarą būdavo pilna svečių, dažnai lankydavosi 
Čiurlioniu jaunimo mokslo draugai. Gyvenimas 
buvo pilnas muzikos ir kūrybinio po'ėkio.

IŠ pradžių čiurlioniai gyveno kurorto gale, 
prie ežero, nuomodami iš legendinio Druskininkų 
šykštuolio Krisiuko namus ir daržą, o paskui, apie 
1880 metus, įsikūrė Druskininkų kaimelyje, kur 
įsigijo mažą sodybą su dviem nameliais ir daržu, 
kuriame užveisė gražii sodą ir jaukiai, patogiai 
susitvarkė. Toje sodyboje užaugo visas Čiurlioniu 
jaunimas. Ten buvo ir M. K. Čiurlionio'tikra tė
viškė, kur jis praleisdavo vasaros ir kitas atos
togas. Be to, čia buvo jo nuolatinė dirbtuvėlė ir 
pianinas.

bar atrodo jo gimtasis kampas?
Išlipame iš traukinio. Dairomės. Nepažįsta

ma vieta. Retas pušynėlis su apšepusia naujoviška 
stoties dėžute. Tą stotį pastatė lenkai.

Pasukame vieškeliu. Pro pušis sumirga va
karo prieblandoje ežeras.

— Tas pats! — nustembame. — Juk tai tikrai 
Druskininkų ežeras.

Sustojame ir žiūrime į tyvuliuojantį ežeriu
ką. Visai toks pat, kaip Čiurlionio laikais. Tik gal 
sumažėjęs. Nedidelis, pailgas. Iš vienos pusės 
Druskininkų kaimelis, kur buvo Čiurlioniu sody
ba, iš kitos pusės — pušynas ir kapai. Gale — 
klampios pievos su alksnynų krūvelėmis. Tylus, 
ramus ežeriukas, kuriame ilsisi nugrimzdus ne 
viena praeities pasaka.

Tyliai einame paežere, bijodami sudrumsti jo 
rimtį ir kilusius savo atsiminimus. Prieš ežerą, 
kitoje plento pusėje, — senos sodybos liekanos. 
Ten gyveno Druskininkų gaisrininkas Lukošius 
su sena kumele ir kiaura bačka. Tai jis kuo ra
miausiai pamažėle atvažiuodavo į gaisrą paieš
koti nuodėgulio pypkei užsidegti. Dabar šalia jo 
sodybos likučių stovi didelė dviaukštė vila, bet

ir be gaisro — be langų, be durų, išplėštais šo
nais riogso kaip baidyklė.

Toliau aikštėje raudonuoja didelė bažnyčia, 
nežinia kokio stiliaus, neišlaikytų proporcijų, su 
didžiuliais gotiškais langais ir juokingai laibu 
bokštu — kaip špyga į dangų. O buvo Druskinin
kų bažnytėlė paprastutė, balta ir mažutė, vietos 
meistrų su meile pastatyta. Ten buvo vargoninin
ku Čiurlioniu tėvas, kol jį lenkininkas klebonas 
išėdė. Matyt, jis ir pastatė šitą be skonio kerėplą, 
tokią poniškai prašmatnią ir nevykusią.

Toliau, ant pat ežero kranto, baltuoja “Villa 
Linksma”. Tokį vardą ji turėjo dar anais senais 
laikais. Pro ten eina, kelias į Druskininkų kai
melį ir Čiurlioniu tėviškę. Bet mes nesiryžtame 
pavakare eiti žiūrėti gimtinės liekanų ir pasu
kame kurorto link.

Kažkokiame mūriniame name, panašiame į 
pirtį, atrandame kurorto valdybą ir užsukame 
pasiteirauti, kaip čia porai dienų apsistoti. Eina
me per kambarius — tuščia, pagaliau viename 

[kambaryje atrandame kažkokį žmogelį, pasirodo, 
direktorius ir net lietuvis. Keista. Kaip jis čia 
atsirado? — Bet apsistoti Druskininkuose nėra 
kur — jokio viešbučio, be kelionlapio nors po pu
šim prisiglausk. Pagaliau išsideram raštelį porai 

dienų į sanatoriją ir išvykstame į ją.
(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
TAI NE POGRINDI

NINKO BALSAS

Atkelta iš 4 psl.
JU avrinko juo* į vletfe kurt hebraiikai vadinama Armagedon" 

(Apreiškimo 16:16) 

28. Toje pačioje pranašystėje Jėzus aiškina, kad “Jeruzalė” 
—žydų tautos ir politikos simbolis— bus “mindoma pagonių, iki 
pasibaigs pagonių laikai” —' Luko 21:24.

Šventasis Raštas aiškiai parodo, kad šitie “pagonių laikai“ 
reiškia 2,520 metų gadynę, kuri prasidėjo 600 m. pirm Kristaus. 
Babilonija buvo pirmoji iš pagoniškų valdžių, kurios viešpatavo 
per tą laiką, šitos viešpatystės pradžioje Viešpats davė Neoukad- 
nezarui sapną, kuriame jam pasirodė į žmogų panaši stovy la, 
kuri sulig pranašo Danielio aiškinimu, parodė Dievo- duotąją vieš
patavimo galią, kurią pirmiausia panaudojo Babilonas, po lo 
Medų Persija, po jos Graikija ir galop Roma.

kuri yra užgožta vienos to’talis- 
tinių polinkių grupelės.

O gynimas to jaunimo, kuris 
:ėlė triukšmą prieš prezidentie- 
ię, tai siekia mus sukompromi- 
uoti svetimtaučių akyse. Va, 

kokie lietuviai Pasikviečia aukš- 
ą viešnią ir chuliganiškais 
.'riksmais ją užgauliojo! Lietu
sių tarps net. neatsirado tokių, 
kurie būtų pakėlę balsą ir lokį 
aunimo elgesį pasmerkę! Tat, 

kokia tų lietuvių kultūra?! Pa-
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

. X<XX<<X<XX<S<X<

galiau, ar toks mūsų jaunimo iš- 
,dis mums, lietuviams, nau
dingas? Bet mums sunku su-

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Winter Cerummity kttnilm 
Medicine* dlrtatoriu*

itM «. Mantate Rd, Wtatataater, Ik
VALANDOS: S—8 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vU. 
TeLi $42-2727 arta 542.2723

Tiū — M 2-5*93

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPRCIAkYM AKIU L1GO« 

39*7 Wear 103rd Street 
VaIbdAq* wil trinią

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMITRISTA*

KALBA UETUVIiKAl
241* W. 71 S*. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akfains ir
“contact lenaM**

VaL agni susi ta rimą, išdaryta treš.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 r d STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—^va£ vaki' < t 
Ofiso telefoną*: 776-2880, 

Rezidencijos tolei.: 448-5545

Zarasiškiy klubo metinis narių su
sirinkimas saukiamas gruodžio 14 d. 
z vai. popiet Vyčių salėje, Z4o5 West 
47th St. aus klubo vaidybos rinkimas 
ir kitų klubo reikalų svarstymas. .Na
riai Kviečiami gausiai dalyvauti. Taip 
pat apsimokėti nario moKestį. Kvie
čia Vaidyba.

prasti, koks buvo b.kv. tikslas 
skelbti Draugo veliamajame to
lias minėto “pogrindininko” ci
tatas. Taip pat keista, kad tas 
tariamasis pogrindininkas pikti
nasi, kad buvo pasmerkia toji 
jaunimo grupė, kuri įžeidinėjo 
prezidentienę dėl Helsinkio nu- 
larimų, kurių dėka šiandien oku
puotoje Lietuvoje mūsų laisvės 
kovotojai, jais pasiremdami, ke
lia balsą ir reikalauja teisių ir 
laisvės. Šiandien dėl jų tyli ir 
Bronius Kviklys. Matyt, supra
to, kad tų nutarimų proga oku
puotosios Lietuvos vardas iške
liamas tautų forume: Belgrade 
ir Madride. O kaip žiauriai jis 
juos suniekino ir Vatikano- at
stovą sugretino su Judu išda- 

! viku.
! Ar gi ne liūdna, kad Draugo 
redaktorius Bronius Kviklys są-

Laidotuvių Direktoriai

(Atviras laiškas DLK Vytauto vainikavimo dieną)

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZ1E AVE. 
Tel. 422-2000

KODĖL NIEKINAMA LIETUVIU 
TAUTOS PRAEITIS?
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeikai Evans

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos priešmetinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 13 d., 1 vai. 
popiet 3803 S. Union Avė. Nares pra

moningai “peni” skaitytojus la
bai artimais okupanto samdinių 
pareiškimais, prisidengusio ‘Var
po” pogrindininko skraiste, ir 

‘kuris, greičiausiai, gyvena ne 
okupuotoje Lietuvoje, o JAV-se.

(Pabaiga)

— Ką tu ten skaitai?

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOMS IR CHIRURGAS , 

tamtre pruute, apec. MOTRRŲ ilges. 
Ofiso* 2452 WIST 59te S*1«OET 

Tot PR S.1233
OFISO VALu pizte. ttsčiad.
ir penkk MuM raL rak. fcitadie- 
nlui 3-4 vaL popiet ir kita text 

tasai nattarim*.

somos dalyvauti, nes yra svainių rei
kalų apiaiti ir bus lybi metams val
dybos rinkimai. Turėsime -‘grab bag ’ 
ir vaišes. Rožė Dtdzgalvis, rast.

Gruodžio mėm 14 d., sekmaoięnį, 
1 vai. popiet Tėvų jėzuitų koplyčioje 
bus* atnašaujamos šv. Mišios už miru
siuosius ir gyvuosius paštininkus bei 
jų šeimas. Po pamaldų visi paštinin
kai su šeimomis bei artimaisiais ren
kasi p.p. Repšių namuose, b608 So. 
Richmond Ave., kur įvyks metinis su
sirinkimas, o po to bus bendros vai
šės — Kūčios. Valdyba

P ŠILEIKIS, O. P.
' - OKTHOPKUA2>?aOTEZISTAi 

Aparatai - Protezai Med. ban- 
fW dažai. Speciali pa«aita KDieaa. 

(Arch Supports) ir L 1
7au 8—4 ir 8—8. Jegadienter 8—1
MM Weet 43rd St, Chicage. ML 4*439 

Tėte.; P Reaped e-5*M

FLORIDA

Mokytojas: — Taip, Fricai, 
tavo aprašymas yra labai geras, 
he t jis žodis j žodį toks pat kaip 
Karolio. Kokią aš galiu daryti 
iš to išvadą?

Mokinys: — Kad Karolio ap
rašymas yra taip pat geras.

— Knygą “Pinigai ir darbas”.
— Ką tas reiškia?
— įsivaizduok, kad tu pasko

linai man trisdešimt dolerių, tai 
i yra pinigai. x

— O kaip su darbu?
— Tu turėsi darbo, kol atsi

imsi pinigus.

— Ar netiesa, ji įsivaizduoja 
žyimiausiu asmeniu...

— Mano brangusis, šis kūri
nys visuomet duetus vienas dai
nuoja.

© Vargšas nori būti turtingu, 
turtingas — garsiu ir gražiu, 
nevedęs — vedusiu, o vedęs — 
mirusiu.

(Tęsinys)
Lietuvos kunigaikščiai laimė

jo kelias dešimtis daug didesnės 
svarbos mūšių, nei Čiudo ežero 
kautynės. Vien Durbės jnūšyje 
1260 m. lietuviai nukovė 150 or
dino brolių,, t. yi septynis kartus 
daugiau, negu Aleksandro Nevs
kio vadovaujama kariuomenė, j 
Durbės mūšyje, lietuvių kariuo
menei vadoovavo kunigaikštis' 
Treniota? tačiau vidurinių mo
kyklų vadovėliuose jo vardas nė 
karto nepaminėtas. Taip pat są
moningai Lietuvoje buvo nuty
lėtos ir šių kautynių 700-osios 
metinės

Per 250 metų (1185-1435 m.) 
Lietuva buvo pagrindinė jėga, 
kovojusi prieš vokiečių ordiną. 
Ordino kovos su-Novgorodo, Ps
kovo respublikomis buvo trum
palaikės. Be -to, garsiajame Sau 
lės mūšyje (1336 iru), kuriame 
žuvo 48 ordind’broliai, Pskovo 
kariuomenė kovojo kaip vokie- 
.čių sąjungininkė. Dr.-A. Kučins
ko tvirtinimu, “Ordino ir rusų 
kariai Lietuvos atžvilgiu buvo 
tam tikrame santykyje”. (A. Ku 
činskas, Kęstutis, K., 1938, p. 
153).O lietuvių kovoj su ordi
nu “rusų pagalba buvo naudoja
ma gana retai (ten pat, p. 20).

Lietuva viena atrėmė Ordino- 
ir Aukso-ordos puolimus, kovo
jo su irisais ir lenkais. 1376 m. 
Kęstutis su savo karuomene nu
žygiavo ■ beveik iki Krokuvos.

Tik 1327 m. įvyko pirmas lenkų 
susidūrimas su kryžiuočiais. Len 
kijos karalius Kazimieras Didy
sis, kovodamas prieš Lietuvą, 
bendradarbiavo su ordinu. Tie
siogiai į karą su ordinu Lenkija 
įsijungė tik Žalgirio mūšio išva
karėse. Tuo tarpu vien Algirdo 
ir Kęstučio laikais (1345-1372 

' 1 m.) Prūsijos ir Livonijos ordinai: 
•Į įvykdė 96 žygius į Lietuvą. Is

torijos mokslų daktaro B. Dun
dulio tvirtinimu, “Agresiją j Pa 
baltijį vykdė iš esmės beveik 
visa feodalinė katalikiškoje Va
karų Europa” (B. Dundulis, Lie
tuvių kova dėl Žemaitijos ir Už
nemunės, V., 1960 p. 29). Ir pats 
Ordinas tuo metu buvo “viena 
stipriausių feodalinių valstybių 
Vakarų Europoje” (MLTE, t. I, 
P- 42.)

Istorijos m. k. R. Batūra rašo, 
kad lietuviai tiesiogiai talkinin
kavo rusams, ginant jų žemes 
nuo vokiečių. “1323, 1342 ir ki
tais metais Lietuvos jėgos padė
jo atremti ordino puolimus į šias 
rusų žemes” (Novgorodą ir Ps
kovą — mūsų pastaba). 1349 m-, 
gindamas nuo vokiečių, šuvo lie., 
tuvių kunigaikštis J; Vytautaitiš 
(R. Batūna, Mūšiai su kryžiuo
čiais. — “Mokslas ir gyvenni- 
mas”, 1967, Nr. 4, p. 24.) 1307 m. 
Vytenis išmušė iš Polocko vo
kiečius ir prijungė jį prie Lietu
vos (Dr. A. Kučinskas, min. i 
veik., p. 20).

^Bus daugiau)

EUDEIKIS
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 IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

M. C. K. BOBEUS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVK 

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

VANCE FUNERAL HOME

Aikštės automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60050 

TeL: 652-5245

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

į.

Si

I

The Ace Of Club Sandwiches

Apdraustas perkrauitymas 
iš jvairiy oHtumv- 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3763996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirmi' 
dienio iki penktadienio 4:00-430 
vai. popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telaf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Midland uavmgs rotar- 
nauja taupymo .. -amis 
paskolų reikalus visos mfr 
sų apylinkės. Dėkojami 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi n 
ateitvie.

Sąskaitai apdraustos 
iki 540,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicago. IL 6062 

T*« 925-7400
8929 SO. HaRlzM Avc. 

Bridqevi^w, lt <0^3- 
Tai. 598 9400

Nuo
1914metu

J

>

Passbook Savings.
4 a

(Minimum S500)
Certificate

|T g II r n -

Ps«t. . . looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fie«ta Stack-Upa, a club aandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
fuB houM of luncheon maats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangle* and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiast* Stack-Ups, a uup bet 
for lunch or party time.

Fiestg Stack-Up
1 cup Miracle Whip 1-1/2 cups shredded cabbaga 

salad dressing 12 summer sausage slice*
- 18 white bread slice*? 6 green pepper ring*

toasted 6 Kraft jalapetTo pepper
8 ham slice* single* pasteurized x

12 tomato slice* .. process cheese food
For each sandwich, spread one slice of toast with salad 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup 
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with Pich' 
S sandwiches

NARIAI:

ChicAgoa

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

R

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVB. Tel: TArd. 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003 

> _______ ______

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

*

| GEORGE F. RUDMINAS
| 3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1139

! STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS~
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hille, IB. 974-4418

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

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Friday, December 12.



LIETUVIU SĄSKRYDIS OSNABRUECKE

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

e Popular Mechanics rašo, 
kad pavojingiausia važinėti au
tomobiliu yra nuo 10 vai. vak. 
iki 2 vai- ryto, o saugiausia — 

muo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet, 
šeštadieniais važinėti yra la 
biausiai pavojinga.

O Dantų tyrinėjimo institutas 
praneša, kad vsi saldumynai 
kenkia dantims, bet labiausiai j 
'kremu pripildyti šokoladiniai 

i pyragaičiai.

® Michigan universiteto stu
dija rodo, kad per 18 metų la
bai pasikeitė žmonos ir vyro san- 

. tykiai. 1962 metais buvo paklaus- 
■ tos 1,000 moterų, kas šeimoje 
privalo daryti sprendimus? 66% 

; moterų tą garbę atidavė vyrams, 
o 1980 metais iš tų pat moterų 
•tokių buvo tik 28 procentai.

9 Nustatyta, kad patikimiau
si asmens ir namų sargai yra 
vilkiniai šunys — German shep
herds.

■■ • JAV Darbo departamentas 
.praneša, kad praeitais metais 
‘dirbo tik dalį laiko 17.9 proc. 
dirbančiųjų.

• Kepyklų sąjunga tvirtina, 
.kad šiandien amerikiečiai su- 
jvalgo 50% mažiau duonos, negu 
jos suvalgydavo prieš 15 metų. 
Dabar amerikiečiai per dieną 
suvalgo po keturias riekeles 
duonos.

• Pirmąją Kalėdų kortelę nu
kaišė J. C. Horsley 1843 metais 
Londone.

• Vaikų gydytojas dr. Benja
minas Spock, kadaise kalbėjęs ir 
rašęs, kad vaikams reikia duoti 
visišką laisvę, prisipažino dali
nai klydęs. Dr. Spock dabar yra 
77 metų.

• Nepriklausomos Lietuvos 
46 numeryje, skirsnelyje Saldu-

Rūkštu, Nijolė Bagdžiūnienė 
duoda tokį kapotos silkės gami 
nimo būdą:

2 silkės, l*/2 riekės baltos 
duonos, 2 šaukštai aliejaus, 
1 obuolys, 1 svogūnas, 2 kiauši
niai, maltų pipirų.

Silkes gerai išmirkyti, nulup
ti, išimti kaulus, smulkiai suka
poti, sudėti nuspaustą, mirkytą 
pyragą, smulkiai pjaustytą ir 
aliejuje keptą svogūną, tarkuotą 
obuolį, kietai virtą, kapotą kiau
šinį, maltus pipirus. Viską gerai 
išmaišyti ir tą masę suformuoti} • , .. , , ,. .v . ., , . x . informacijų saukti kuopos pir-zuvies pavidalu. Apibarstyti kie- ... . , ... ,
tai virtu kapotu kiaušiniu. Pus
dubenyje aplink silkę išdėstyti] —. Naujų Metų sutikimas, 
pomidorų, agurkų, ridikėlių į "engiamas Los Angeles Lietuvių 
griežinėlius ir salotų lapelius. Bendruomenės valdybos, bus 

trečiadienį, gruodžio 31 d., 7:30 
vai. vak. šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Dėl informacijų ir re
gistracijų šaukti Oną Razutienę 
66L0041. , ;

— K. Kutra praneša, kad Lie
tuvių Protestantų Sąjunga ren
gia kalėdinę eglutę gruodžio 
mėn. 13 d., šeštadienį, 1 vai. po
piet First Lutheran Churchj 
3119 W. Gth St., Los Angeles, 
viršutinėje salėje. Bus turtinga 

11 j koncertinė dalis, bendros gies- 
imės, kava su užkandžiais. Tą 

y]pačią dieną 12 vai. bažnyčioje

“Trakai” svetainėje, 3675 Mo
non Street. Kviečiamos, šaulės ir 
šauliai su svečiais, dalyvauti. In
formacijas teikia’ Judita Paš- 
kauskienė 661-3806 ir Marcelė 
l’ksienė 792-8182.

— Los Angeles Katalikių Mo
terų Draugijcs kalėdinis suhjM^ 
mas bus sekmadienį, grrfcd ic 
28 d., apatinėje parapijo&salėje. 
Pradžia 1 vai. popiet. -Visos^aa^. 
rėš kviečiamos dalyvauti. Dėl

M. Miškinytė

— 24-oji metinė Ohio Lietu 
viu Gydytoju Draugijos kultūri
nė §1,000 premija lapkričio 2 d. 
posėdyje Klevelando’ Lietuvių 
namuose buvo įteikta pedagogei 
Vidai Augulytei - Bučmienei. Ji 
yra fizikos ir matematikos dės
tytoja amerikiečių monykloje, 
dirbanti ii lituanistinėje šv. Ka- į įus lietuviškos pamaldos, kurias 
zimiero mokykloje elande, J atlaikys atvykęs iš Chicagos
kelerius metus netgi jai vado
vaujanti. V. Bučmienė taipgi 
yra parašiusi tris vadovėlius lie
tuvių mokykloms, dalyvavusi 
kitų vadovėlių. paruošimę^^Dhio 
Lietuvių Gydytojų Dfąigfijos 
valdybą sudaro: pirm. H. ^ra
žaitis, A. Čepulis, J. Skrinška, 
D. Degesys ir R. Degesienė.

— Los Angeles Juozo Dau
manto šaulių kuopos šaulės ruo
šia Kūčias, kurios bus gruodžio 
20 d., šeštadienį, 6 vai. vak. Vila

kun. Eug. Gerulis.

Turime dideli pasirinkimą 
KALĖDINIU DOVANU

— Gražina Tamulytė, iki šiol 
gyvenusi Bostone, persikėlė nuo
latiniam gyvenimui į Los Ange
les ir įsikūrė Long Beach, Calif. 
Ji yra gailestingoji sesuo ir dir
ba operaciniame skyriuje. Jos 
mamytė Birutė M. Tamulienė 
yra šv. Kazimiero bažnyčios kle
bonijos šeimininkė.

— Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos kalėdinis renginys — 
KŪČIŲ VAKARIENĖ įvyks š.m. 
gruodžio 20 d., šeštadienį, 7 vai.

Importuoto kristalo išdirbiniu, aukso ir gintaro papuošalu. Lladro __
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražiu dovanu Įvairioms progoms. 
Taip pat ir paveikslų.

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
“The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

4243 ARCHER Ave. (arti Sacramento), CHICAGO, ILL.
Atdara pirmad. iki penktadienio nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

šešt. nuo 10 iki 7 vai. vak.; sekm. nuo 11 iki 5 vai. popiet.
Gruodžio 22 ir 23 dienomis atdara iki vidurnakčio.

Tel. 247-6969

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

CERTIFICATES 
EARN UP TO 8%

see us for 

financing. 

AT OUR 10W RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

tai 
Compouadtd 

Quarterly

OUR SAVINGS _

IMU V 

JNSUfUO

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS ffifcOI
Kaxanavkaj, Phoeei YlrglBl* 7*7747

BOOTSi Mon.Tut.Fr 1.9-4 Ttiur.£-8 Sat. 9-1

SIEVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Joniškiečių veikla l
• Joniškiečių Labdarybės ir Kui-! 
»tūros klubo priešmetinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 2 die- j 
ną Vyčių salėje. Pirmininkė Ju-

,lai Ramanauskas atidarė sųsi-l
• rinkimą ir pasveikino visus atsi- 
i lankiusius narius.

Raštininkės Antoinette Kalys 
perskaitytas protokolas ir kiti 
klubo’ užrašai buvo priimti.

Lunco komisija pranešė, kad 
spalio 26 d. labai gerai pasisekė, 

r į Dėkojo visiems, paaukojusiems 
dovanėles ir už tortus bei kuge
lį. Buvo padėkota ir visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie pa
rengimo.

Nariai nutarė su šv. Kalėdo
mis pasveikinti Naujienas, S.

Ramai. Ž»m4 — Pardavimui 
HEAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, Žemi — Pardaviau 
REAL ESTATI FOR SALI

šzuskienei — 581-0834.

—Jonas Sabukonis, gyvenęs 
Lentvarave 71 metų amžiaus, 
atšventęs gimtadienį, po mė
nesio, išrdies smūgio ištiktas, 
mirė. Jis paliko dvi ištekėju-j Barčus radijo valandėlę, Darius- 
sias dukteris —. Ramunę ir į Girėno veteranus ir vaikučius su 

.Rūta bei brolį Justiną, dabar:Palsy.
gyvenantį Chicagt.je. Neprik-| 1981 metams paliko ta ■pati 
lausomybės metais Jonas b u-j valdyba: pirm. Julia RamanauS- 

Ao Kazlų Rudos pašto įstaigas 
viršininkas, vėliau mokytoja
vo Suvalkų Kalvarijos pr. mo 
kykloje iki pensijon išėjimo.

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks š š Padie
nį, gruodžio 13 d., 12 vai. Chica-

ištiktas,

go Savings bendrovės patalpose, Į ken,. 
6201 S. Western Ave. Pageidau-Į y. 
jame, kad visos narės dalyvautų. Į p- 
Vyks ateinančių metų valdybos 
rinkimai. Mąlonėkite atsinešti 
dovana dėl • kalėdinės “Grab: 
Bag”. ‘

kas, vicepirm. Nellie Skinulis, 
nut. rast. Antoinette Kalys, fin. 
rašt. Birutė Rasinskas, ižd. Anna 
Casey, kasos globėja Valeria Sa
muolis, koresp. Ant. Kalys.

Knygų revizijos komisija su
tiko būti Anne Wiechecki, Eu
genia Strungys ir Mary Radžu- 

as.
Valdyba ir komisija susirinks 

pirmininkės Julia Ramaauskas 
namuose.

Po susirinkimo buvo Christ-

VLADO ŠAKALIO 
PAREIŠKIMAS

. Aš, VLADAS ŠAKALYS, 
anksčiau gyvenęs Vilniuje, Lie-j 
tuvoje, pareiškiu:

1) Kaip lietuvis disidentas ru
sų okupuotoje Lietuvoje buvau- 
persekiojamas už taikingą poli-j 
tinę veiklą prieš savo krašto 
okupaciją ir, pasitraukiau į Va
karų pasaulį. Šiuo pareiškiu, kad: 
niekad savo valia negrįšiu nei. 
į Lietuvą, kol ji bus okupuota, 
nei į Rusiją^ nei kurį kita rusų | 
satelitinį 
kraštą.

2) -. Jei 
dingčiau 
kokiu nors neišaiškinamu būdu, 
tai reikštų pagrobimą arba nu
žudymą, įvykdytą tiesiogiai ru
sų KGB arba ‘jo pavedimu.

V. Šakalys
Šis pareiškimas padarytas ma-

! mas Party.
Valdyba į Sekantis

Į1981 m. vasario 3 diena.
i * V,

susirinkimas bus

A. Ralys ■

.arba jos okupuotą;

laisvajame pasaulyje 
arba būčiau sužeistas

vak. Vyčių salėje....Programoje:,. no akivaizdoje . 1980 m. spalio
Tradicinis kalėdinės eglutės įžie
bimas, Kūčių vaišės, sveikini
mai, kalėdinės giesmės ir Kalė
dų Senelis su dovanomis. Kvie
čiami visi kuopos nariai su šei
momis ir savo svečiais.dalyvauti. 
Kvietimai gaunami paskambi
nus V. U tarai tel. 847-0664, P. 
Malėtai — 523-7489 ar A. Janu-

16 d. aukščiau minėto asmens, 
kuris atvyko pas mane bei pada
rė šį jo pasirašytą pareiškimą, 
jį pats laisva valia pasirašė, pil
nai jį suprasdamas. į

DAVID E. HILL, ' 
viešasis notaras, 
Ontarijo provincija, 
Kanada

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
marda noreikien#

2603 WM 89th St, Chicle, HL 60629 TiL WA S-1711

MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

X561 W. •Kh St, Chicago, BL 60629. — TeL WA >-2717

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

LR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

g V RAŠTO 
NAUJASIS* TESTAMENTAS

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

- KAINA $3. . ‘

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321
Oak Lawn, BL 60454

Piliečių klubas
Amerikos Lietuvių Piliečiu 

Pašalpos klubo priešmetinis su- 
, sirinkimas įvyko lapkričio 9 d. 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. j 
Talman Avė. Pirmininkas Paul Į 
Masiliėnis atidarė susirinkimą ir } 
pranešė, kad yra mirusi klubo 
narė Sophie Sadawski. Buvo pa
gerbta tylos ir susikaupimo mi
nute, o jos šeimai išreikšta gili 
užuojauta. Nutarimų raštininkė 
perskaitė praeito susirinkime 
protokolą, kuris buvo priimtas. 
Ir kitų valdybos narių praneši
mai buvo vienbalsiai priimti.

Buvo pranešta, kad serga An
na Palekas. Jai palinkėta greitai 
pasveikti. Taipgi pranešta, kad 
Anna Mikšis jau yra pilnai atsi
gavusi.

Klubas nutarė švenčių pro’ga ‘

radijo valandėlės vedėją, paskir
damas joms po $50, Dariaus- 
Girėno posto veteranus pasvei
kino su $25. Teko apsvarstyti ir 
daug kitų klubo reikalų.

Pirmininkas pranešė, kad rei
kėtų išrinkti naują valdybą, bei 
neatsiradus pakankamo skai
čiaus norinčių naują valdybą su
daryti, buvo nutarta 1981 me
tams perrinkti dabartinę valdy
bą, kurią sudaro: pirm. Paul 
Masilionis, vicepirm. Joseph Pa- 
vilonis, nut. rast. Rožė Didžgal- 
vis, fin. rašt. Bernice Žemgulis, 
kontrolės rast. Josephine Masi- 
lio'nis, kasos globėja Jennie Po
vilaitis, ižd. Matt Povilaitis, ko- 
resp. R. Didžgalvis. Knygų revi
zijos komisija — Julia Rama
nauskas, Della Ketvirtis, Ban 
Jurėnas. Sausio 17 d. 3 vai. po
piet susirinks pas B. Žemgulis.

Klubas nutarė turėti susirin
kimą vasario 8 dieną anksčiau 
minėtoje salėje. Nariai prašomi 
įsidėmėti.

Vėliau sekė vaišės ir malonūs 
pokalbiai. Valdyba linkėjo vi-, 
siems nariams bei jų šeimoms 
linksmų švenčių, laimingų ir 
sveikų Naujųjų metų.

Rožė Didžgalvis, koresp.
/ —__________

RŪPINASI SAUGUMO 
REIKALAIS

Marquette Parko Lietuvių 
Namų savininkų organizaci
jos valdybos nepaprastas po
sėdis įvyko gruodžio 8-tą d. 
Padaugėjus kriminaliniams į- 
vykiams Marquette Parko apy
linkėje, sudaryta delegacija, 
kurion įeina Juozas Bacevi
čius, Algis Barakauskas, Sta-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEM_iIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM O SĖJIMAIS. 

• ~>ĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Preridentas i- 

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL VIrgini* 7-774^

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

4

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos, 
pirkimo sąlygos. . Į
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir, 
Maplewood. Labai tinka giminingoms. 
šeimoms.
e MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tek 523-8775

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkip reikia

CALL KING CARLEY
SEC’Y (No Sh. Hand) .. .... $17,000 
Order Desk (Type 50) ----- $15.000
Jr. Sec’y (No sh. hand) .... $12,000 
Interviewer (no typing) .... $10,000 
Bookkeeper .......  —.....  $18,000
Customer Service (type 40) $12,000 
Sec’y (suburbs) ____ _____ $12 000
Cashier (no exper.) —....... $9,000

For Further Information Call:

GENERAL REMODELING 1
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGSS CONSTRUCTION 
7152 So. Kxizie Avenue

Tel. 776-8505

' KING CARLEY 
939-7544

FIRST PERSONNEL SERVICE

DAŽYMAS IR REMODE- - 
L (AVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenuo 
Tel. 523-0383

JOHN GIBAITIS

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formonjk gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

sys Patlaba, Juozas Skeivys, 
Aleksas Patackas, Petras Mar-

■ tinkiig ir Jurgis .Tanušaitis, ku
rie skubiai vyks pas mūsų rink ’ 
tinius pareigūnus aldermaną' 
Brady ir committeeman 
digan prašyti, kad būtų 
ma skubių žygių, jog 
apylinkė būtų saugesnė.

Vicepirm. S/arJ/.t Pateckas

Ma- 
daro- 
mūsti

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Te!. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M IUI
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tai.. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
J208*4 W. 951 h St 
Evarg. Park, III. 
60642, - 424-9654

State Ferm F*e anO Casualty Company,

'------------- —K
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandom nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

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

T©L 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, December 12, 1980
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