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PALAIDOJOM PRANA LUKA
Praeito trečiadienio rytą Lie

tuvių Tautinėse kapinėse buvo 
palaidotas Pranas Lukas. Vyres
nio amžiaus tremtiniams buvo 
laidojamas Pranas Lukoševičius, 
b su - juo paskutinius tris metus 
gyvenusieji ir dirbusieji palaido
jo Franki.

Trečiadienio, rugsėjo 23 d. ry
tą, kelioms minutėms po pusės 
astuonių, Amerikoje gimęs Ch. 
Stasiukaitis, šermeninės vedėjas 
ir tvarkytojas, paprašė susirin
kusius praeiti pro atdarą karstą 
ir _Frąnk Luką atsisveikinti. Pra
dėjo ' nuo susėdusių pabaigoj. 
Paprašė, kad visi apeitų dešine 
puse ; prie karsto, pasižiūrėtų 
paskutinį kartą į buvusį Lietu
vos- karį, kovotoją prieš okupan
tus, saugumietį, patriotą, pasiry
žusi padėti nelaimėn pateku
siam ir pasiaukoti iki paskutinio 
.grašio. . :> i

• į Pro karstą praėjo visi atėju
sieji’atsisveikinti. Ten buvo ar-

• ūmiausieji Luko' draugai, vien- 
minčiai, kartu su juo dirbusieji 
ir pasiryžųsieji -palydėti jį į am
žinos ramybės vietą. Paskuti
niuoju buvo;Jonas Merzvinškas, 
nuolatinis Frankio globėjas,

, Stasiukaitis •' apdalino visus 
karstanešius pirštinaitėmis. Jų 
tarpe buvo Vladas Skripkus, Ka- 
zys Skripkus, Vytautas. Bipskis, 
mokytojas Bronius Gęląžins, Al- 
■įensasĮ Augulis, ir;vjon^- Raz- 

. mukaš. ’.į' ;
j "Ąttifniąųsiėm's atšišvėikihū?,- 

Stąiiukaitis nuėmė' nūo- kkrsto 
gėlių puokštę, sudėstė visus k^š- 
piiiūs “ir karštą uždarė amžinai. 
Pasuko jį2 iš savo vietpš ir'pave
dė karstanešiams jį rtūneštŲper 
visą salę, pro duris ir ų karstui 
vežti didžiulį automobili. .

^Atvažiavusieji buvo apdalyti 
oficialiu laidojimo eiseno^zenk- 
lu ir dviem eilėm surikiuoti 17-ta

nėšiai pro priešakines bažnyčios 
duris įnešė į vidų, pasuko į di
dįjį taką ir sustojo. Atvykusius 
pasitiko minėtos bažnyčios ku
nigas -ir du klapčiukai. Kunigas 
pasimeldė, peržegnojo, o vėliau 
leido karstanešiams įnešti kars
tą visai prie altoriaus. Ten jis 
buvo užklotas baltu siauru už
dangalu. Bažnyčioje buvo atlai
kytos Mišios. Daugelis maldose 
dalyvavo, atsakydami į kunigo 
maldas įprastais Dievo prašy
mais.

Kunigas, besimelsdamas ir 
giedodamas, užsidegė kodylą,- 
Luko karstą iš visų pusių ap- 
smilkino', o vėliau smikalus pa
leido vienoje ir antroje bažny
čios pusėje šusėdušiems žmo
nėms. Pasibaigus bažnytinėms 
ceremonijoms, karstanešiai iš
nešė karstą iš bažnyčios. Kuni
gas su dviem klapčiukais paly
dėjo' jį iki durų it atsisveikino.

Prie bažnyčios karavanu; buvo 
išrikiuoti visi į kapines pasiryžę 

.važiuoti automobiliai. J kapines 
važiavo Kristina "Austin, 'Nau
jienų administratorė, Skripkai, 
vežusiejr globėją 'Joną, Rips- 
kis su draugais, Edmundas Ja- 
šiūnas su žmona, buvęs Naujie
nų redakto'rius Kostas Augus
tas, Rėčiai,- ilgametis Naujie
nų -sjIausitt^^/^-edeja^’^Ikas^__
šileikįs' ir 'dau^ŠĖjį kitų.uš'^^^y^6.ihisija saugumo ir bendra- 
buvo^l^sl^nų aSt^ąobilių.’ /'; '

TaUtiriė’š'kapinės'‘į^itikd'rau- 
tbnužįil^"karavaną sii ‘inuzjka,

Aukštąs Sovietų užsienio’ ministerijos paftęįguiris Maskvoj pareiškė, kad Sovietų vyriausybė; 
~nei-anksčiau, nei dabar nesiren^ė/siųsti Sovietų karo jėgų j Lenkiją.

PLANUOJA PASITARIMA, KAIP IŠVENG
TI VISKĄ NAIKINANČIO KARO ' -

SOVIETŲ VALDŽIA PAREIŠKĖ, KAD JI NESIRENGĖ 
SIŲSTI SAVO KARO DALINIŲ Į LENKIJĄ

vo nuvežtai T pirmo- skyriaus 
patį aukščišūsią kaplių kalnelį.

AMR. KAMPELMANAS ^FORMAVO
APIE MADRIDO KONFERENCIJA €

šj^/įtr^sėjo 17 d. JAV Senas
j^^htucfeeį/ĄVashingtone, JAV;

Automobilių karavanas tada 
pajudėjo, kad tvarkingai pasiek
tų Dievo Apvaizdoms bažnyčią, 
šio šimtmečio pradžioje pačių 
lietuvių -jėgomis pastatytą. Jau 
minėjome, kad Lukas pareiškė 
noro būti palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, ne Kazimie- 
rinėse. Jam patiko, kad Tauti
nes kapines tvarko patys lietu
viai, o Kazimierinėse ėjo nesu
sipratimai tarp kapinių savinin
kų lietuvių ir nelietuvių.

Pradžioje Lukas norėjęs, kad 
iš Naujienų “su muzika’’ jis 
Būtų išvežtas į Tautines kapi
nes, bet vėliau,-kaip jo globėjas 
Jonas tvirtino, apsigalvojo ir 
nieko prieš neturėjo, kad būtų 
nuvežtas į lietuvių statytą Die- 
vd Apvaizdos bažnyčią.

Lygiai devintą valandą karsta-

darbiavimo - Europoje reįka- 
lams,’-(Commission on Security 
ano Cooperation in Europe) pa
darė pranešimą apie Madrido 
konferenciją. Pranešimą darė 
JAV. delegacijos pirmininkas, 
ambasadorius Max Kampelma-L' 
nas, dalyvaujant Komisijos pir- ’ Kampelmanas pabrėžė ypatin- 
mininkui Dante B. Fascell ir na
riams: senatoriams John Heinz 
(Pa.) ir Clairborne Pell (R.I.), 
Ko'ngreso atstovei Millicent Fen
wick ir Komisijos reikalų vedė
jui R. Spercer Oliver.
4, ‘-C" , '. -

Ambasadorius Kampelmanas 
pažymėjo,. kad jau paruošiamę-i 
joje konferencijoje Sovietų de
legacija dėjo pastangas sutrum
pinti Helsinkio Akto" vykdymo 
svarstymus ir skirti tik šešias 
savaites. Sovietų deegacijai rū-

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 25: Ema, Gerardas, 
Vėliona, Vesula, Maldeika, Jo- 
gaųdas.

' Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:44. 
į Oras debesuotas, gali lyti.

NEW YORK, N.Y — Valsly- 
; bes sekretorius Aleksandras M. 
Haig trečiadienį keturias valan
das tarėsi su Andrei Gromyka, 
Sovietų užsienio reikalų minis- 
teriu, Įvairiais abi valstybes lie
čiančiais reikalais. •

Pirmame pasitarime buvo ap
tarti įvairūs dvi didžiąsias vals- 

i lybes liečiantieji klausimai" bet 
] svarbiausias dėmesys buvo' nu- 
Į kreiptas į pasitarimą, kaip iš-, 
j vengti viską naikinančio a lomi- • 

| j irų ginklų karo. Haig ir Gro į- 
! myka principe sutiko, kad rei- 
Į kia sušaukti abiejų valstybių 
i pasitarimą', kaip išvengti ato- 

J minio karo Europoje. Jiedu tu
rės susitarti, kada ‘ "planuoja
moji ko’nferencija prasidės, kaip 
reikės sumažinti atominių gink 
lų skaičių Europoje, o vėliau 
kaip juos ir visai iš Europos

Sekretorius? Ha^'-ir- nuntste- 
ris "Gromyka dar karta susitiks 
trečiadienį ir, kiek laikas leis, 
pirmon eilėn paruoš abiejų vals
tybių pareiškimą "' stiSiTikimo' 

.Ąikslais ir apie planus atominių 
ginklų karui išvengti. Tuo klaų- 

į-š:jnu ą'bū ;'valstybės vyrai/pa- 
... Ne vien Sovietų Į skelbs iendrąi pareiškimą/' 

/Sąjunga, bet ir visos Varšuvos ! —-Treča"d'enį ėjusieji;.įaBitfi 
j Rakto valstybės gali numesti tą J rimaK Jarp sekretoriaus Hai^ 'ir 

1 '. ininigterio Gromykos ėjo taikos
Jeigu dabar prasidėtų karas, buvo bizniški. Ųa

valstvbės • šitarftiiai \tarp abiejų pareigūnę 
į tęsėsi 2 valafrdas it- 5(Lminuūių: 

o .vėliau ’buvo’ nutarta pasi- 
: kvietę į .-pasitarimą., abiejų. pa-, 

nulemia .• ^'fiūnų patarėjus, o tas bend- 
i rąs pasitarimas dar tesėsi 1 va

5 • . ■ I 1 • . - _ . ‘ 1 ■ S r j-

PALEIDO ŠŪVIUS y 
Į JAV KARIUS - 

'TEGUCIGALPA, Honduras™ 
Trečiadienį trys vyrai paleido, 
krliolika šūvių į JAV karius, S 
namų važiavusius į JAV amba
sadą. Honduras valstijoje yra 
Amerikos' ambasada ir 21 JAV 
karys, turis apmokyti vietos 
karius, kaip vykusiai gintis nud 
.kairiųjų užpuolimo.

Amerikiečius apšaudė trys 
ginkluoti vyrai, priklausantieji 
kairiasparnių įsibrovėlių grii-t 
puolei, kuri su kitais maistiniu-' 
kais bando pagrobti valdžią Sal
vadore, o dabar pradėjo pulti 
amerikiečius ir Hondūre. .

•. Sunkiau sužeisti yra 30 metų 
seržantas Robert L. Smith ir 
31 metų seržantas Rdbert Mc
Fall. Jie nuvežti į šveicarų ligo
ninę ir- suteikta pirmoji pagalba.

RUSAI TURI TOLIMAS 
ATOMO RAKETAS

- LONDONAS, Anglį j a. —. Va
karų Europos kariai patyrė, kad

siūlo, kąd tatai apimtų visą Eu- Sovietų valdžia pagamino gąljn-t" 
ropą iki Urale!, p Sovietai — kad gą ir galimą toli numesti ;.ato-1 
būtų įtraukta ir JAV teritorija, niinę raketą. ?'

Ambasadorius Kąrhpelmanąs / 
pažymėjo, kad jeigu kites vals- . 
lybės turėtų panašias instituci- ' raketą 2,500 mylių, 
jas kaip šioji JAV Komisija j 
(z4 . v* <■» T A X T T_T I L.' - TT —

pažymėjo, kad jeigu kites vai

(vadinama ir JAV Helsinkio Ko- 
š, j misija), tai žmogaus teisių klau

simas būtų žymiai pažengęs, j
Duobę parifiko Jonas 'Jokubo- 
nis, Lietuvių Tautinių kapinių 
pir-mįiinkas.- žinodamas Luko 
ligas ir "sunkų gydymą,-Jokubo- 
nis asmeniškai užmokėjo už 
duobę. ...

Prie grabnešių atnešto, kars te
susirinko. apie 60 žmonių. Atva
žiavo ir Dievo Apvaizdos baž
nyčios lietuvis kun. Fr. Juškevi
čius. Jis susikalbėjo lietuviškai, 
bet melstis, matyt, buvo leng
viau angliškai. Prie kapo jis su
kalbėjo' sutartines maldas. Kai
pabaigė maldas, prie karsto' pėjo įš Madrido parsivežti ir pa
arčiau susiglaudė atvykusieji ir. skelbti pasirašytus susitarimus. 
Kristina Austin užvedė Lietu
vos himną. Pabaigus himną, 
kapinių tarnautojai gėlėmis api
barstytą kapą pradėjo leisti į 
duobę. s i :

Ponia St. Radvilienė atvežė 
Lietuvos žemės bei lietįičiškb 
gintaro drožinių ir pabaršt,ė.-ant 
karsto. Repšienė pabarstė sau
ją gėlių. ■

Lietuvos himno žodžiai “Vie
nybė težydi” baigė Luko, kelio
nę į amžinos ramybės Lietuvių 
Tautinių kalnelį, kad gyvi liku
sieji galėtų .vieningai. tęs.i lie
tuvių vedamą darbą.'

Vieni kiliems paspaudė ran
kas ir išvažinėje! į kasdienybę.

— Teisėjas Renfrew tvirtina, 
kad katalikų bažnyčios tarnau
tojai Carterio prezidentavimo 
laikais pranašė prokuratūrai 
apie kardinolo J. Čody pinigų 
švaistymą. Jam tada atrodė, 
kad Teisingumo departamentas 
neturėjo kištis į tarpusavio ti
kinčiųjų reikalus.

Ambasadorius Kanipelmanas 
kiek plačiau nušvietė pasiektus. 
rezultatus. Jis priminė, kadį 
kompromisas buvo pasiektas 
dėl apie 80;proc. pasiūlymų. Li
kosi neišspręsti trys dalykai: 
pasiūlymai,- liečiantys žmogaus 
teises, .saugumo konferencijos 
sušaukimą ir jos darbų apimtį, 
ir- sekaničos konferencijos vietą 
ir laiką.

Vakarai laikosi nusistatymo, 
kad konferencijos baigiamaja
me akte būtų išlaikytas tam tik- 
ras balansas tarp visų trijų 
kraitelių, būtent, kad įteigia
mąjį aktą būtų sutarti ir įtrauk
ti nutarimai, liečiantys žmogaus 
teises. -

Kiek tai liečia saugumo kon- 
ferencijrfs- sušaukimą, JAV de
legacija remia Prancūzijos pa 
.siūlymą, kad toje konferencijo
je būtų svarstoma'kaip padi
dinti pasitikėjimą saugumu, 
kad būtų išvengta netikėto už- 
puolimo ir-nustatytos saugumui 
patikrinti -priemonės. _ Vakarai

gai stiprų Vakarų (NATO) vals
tybių sutarimą ir bendradarbia
vimą, ko Sovietai nesitikėjo'.

Po pranešimo sekė paklausi
mai. Kanipelmanas padėkojo 
Visiems dalyviams, kurie talki
no. Madrilo konferencijos metu 
ir dabar..- t

Iš lietuvių dalyvavo: buvę 
Madrido konferencijoje VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis ir ALTo at
stovas dr. J. Genys ir buvęs 
JAV delegacijosmarys p. R. če- 
sonis, taipgi Žmogaus Teisių 
komiteto pirm. dr. D. Krivickas 
ir VLIKo/Eltos įstaigos vedėja

Į M. Samatknė.:' (Elta)

f tai Varšuvos Fakto- 
l labai lengvai -galėtų sumušti vi- 
• sas šiaurės Atlanto Sąjungos 
ginkluotąsias pajėgas, 
moderniškeęni ginklai 
kovu rezultata. . . .. . •

Šitas klausimas., iškeltas Va-: land?.ir 15 minučių, f:\ 
karų sąjungininkių valstybių1, Pasitarimai vyko New Per
karo centruose.,. . Vakariečiai aC’ JunfiUnėse Tautose, JąV. mi- 
nori tiksliai nustatyti, /ar rusai si jos; patalpose. Pats Gromyka 
tikrai išmoko pasigaminti to-1 ^uvo patenkintas, pasitarimais.

, Turint galvoje prez. Reagano i: 
! sekretoriaus Haig pareiškimus,

s galingas raketas.

BERLYNE NUKENTĖJO 
•80- POLICININKŲ

BERLYNAS, V. Vokietija. — 
Be praeitas savaitės milžiniškos 
demonstracijos, reikalaujančios 
nelaikyti atominiii bombų Va- 

;karų~ luųįppoj,. prbeitą antra
dienį jaunimas' suruošė antrą 

• protesto demonstraciją, kūrins 
metu nukentėjo 80 .Berlyno po
licininkų. ■■'f’

Jaunimas,;.pradėjęs demonst
raciją-,.- miesto centre,- tuojau 
persimetė j-kraūtuvių rajonaTi 
pra'dėjo daužyti 'didelius . centro 
krautuvių langus. Policija tuo
jau ' Įsimaišė • ir pradėjo areštus. 
Berlyno'- policija neturi , teisęs 
vartoti ginklų. Ji gali, vartoti 
tik savo jėgas,' raivųepis.

Pasirodo, kad ir jaunimas 
buvo pasiruošęs priešintis poli
cijai. Jauni vyrai smarkiai už
kirto policininkams, teko aprai
šioti žaizdas.

. NELEIDO ATKASTI 
LEE OSWALD KARSTO

FORT WORTH, Texas — Ma
rina Oswald Porter, buvusi Lee 
Harvey Oswald iš Rusijos par
sivežtoji žmcfna, buvo gavusi 
Apygardos teismo sprendimą, 
leidžiantį jai atkasti buvusio sa
vo- vyro, prez. John Kennedy 

’/žudiko, karstą. Žmonės jai pa 
šakojo, kad jis išvežtas if kitur 
palaidotas. Federalinis teisėjas 
James R. Wright" jai uždraudė 
atkakti karstą. Ji pasiskundė 
apeliacijos teismui, tės leido jai 
atkasti vietos kapinyną, bet tei
sėjas Wright pasipriešino ape
liacijos teismo sprendimui, vėl 
jai neleido patikrinti, ar tikrai 
buvęs josos vyras, ten dar tebe
guli. Ar teisėjas turi teisę nebe 
klausyti apeliacijos teismo, tai 
šiomis dienomis Išaiškins ir dar 
kartą bandys, ■ •

NAUJAS PLANAS JORDANO Grcn1y’<a buvo patenkintas, kad 
VAKARU PAKRAŠČIUI

JERUZALĖ, Izraelis. — Da
bartinis Izraelio’ krašto apsau 
gos ministeris Ariel Sharon siu 
lo Izraeliui padaryti pakaitas 
vakariniame Jordano upės pa
kraštyje ir Gazoje.

Jis pataria kabinetui nutarti 
šias sritis atimti iš Izraelio ka
ro vadovybės. Jis norėtų, kad 
šios palestiniečių sritys būtų 
perduotos Izraelio civiliams, ku
rie susitartų su minėtų sričių 
gyventojais, kaip privalo savo 
reikalus tvarkyti.

Smarkus Izraelio karys, mė
tyt, nori, kad ta civilinė Izrae
lio valdžią-priklausytų nuo ka
ro ministerio. Kaip civiliai gali 
priklausyti nuo generolo', jis 
nepaaiškino. Daugeliui atrodo,1 
kad generolas šaronas nori.pa
varyti smarkų kylį pačiam Be- 
ginui. -

— Dan Walker, buvęs Illinois 
gubernatorius, paskelbė, kad-jis 
planuoja kandidatuoti guberna
toriaus pareigoms.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavd $450.

Sekretorius Haig (nulipai 
su Gromyka kalbėjosi ir 
pasakė, jog pasitarimai bus 
nutraulcli, jei Sovietų karo 
jėgos bandys įsiveržti j Len
kiją, kaip įsiveržė į Afga
nistaną. Gromyka savo po

kalbius pran.šė Maskvai.

— Adlai Stevenson pareiškė, 
kad jis kandidatuotų Illinois gu
bernatoriaus pareigoms, bet tud 
tarpu mažai kas jo pasiūlymui 
pritaria.

pavyko susitarti šaukti abiejų 
valstybių pasitarimą atominių 
ginklų sumažinimui, o vėliau ir 
visiškam jų išvežimui iš Euro
pos. Gromyka pirmas išėjo iš 
JAV misijęs patalpų, pasišauki 
laikraštininkus ir pareiškė, kad 
bendras pranešimas bus pa
skelbtas’ ketvirtadienio rytą.

Kiek vėliau iš misijos patalpų 
išėjo ir sekretorius Haig. Jis pa
reiškė, kad abu svarstė princi- 

1 pus apie JAV ir So'victų Sąjun
gos santykius. Sckr. Haig nesi
kalbėjo su laikraštininkais. Jis 
leido Fischeriui atsakyti į žur
nalistų paklausimus.

MASKVA, Rusija. — Sovie
tų valdžia visai nesirengė ir ne
sirengia siųsti savo karo jėgų į 
Lenkiją. — praneša Ned Tem- 
ko, Christian Science Monitor 
atstovas, pasikalbėjęs su aukš
tu Sovietų valdžios pareigūnu. 
Sdvietų spauda tcbekrilikuoja 
lenkų Solidarumo unijos vadus.



£

į

iL

K
I 
r

P

r

J 
fe'

I

l

i

g

?
fe
<-J-
•i■
r

S-nė

MES ATSAKOME
TESTAMENTO REIKALAIS

iiauti
Z’iSįS’e? 'E-

I

gau- 
■ifte-

me 
daiDEŲ 
Uuuiai
2XU1 V <A

UlUCijc-o

imumiucijua siuao 

M\aiciuj> iiuiiiazcjo, 
poiipiiuv Uuvu.

DcuUlUig 1. Al. 13 

tllHu) KdAA U r

vai 
už
tai-

va
ns, 
tu- 
sa-suiuiiuiuu “deputy sia-

IJi t X id Xkvnvo Uc‘31111“

■viuuas. Ciiicagos bedarbio 
i^uouavi/ju, kaip

ČIKAGOJ ILGAI REIKIA LAUKTI, KOL NEDARBO 
KOA1ENSACTJA IŠMOKAMA

« ....

^vęujiibu Kuuipcii>acijdj 
įiUvjUll į dd\U \ 1C~

tuo K_ AkUiiljAluJ IIK'UI. A.U-

1‘lvjC UiUvivjc SUIvJe v vjUu 

tlluųujc i \ diUIRklOj KUi pilv- 

Juu p/Idi lldUlUj IkUlllVXLl^ 

įclUll. -YO4 3 IKUUIUVJ 

3U 1A1UZ,C113 SčlztvUlo illll lUlErklJ

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Rugsėjo 25, 1981 —Nr. 2^ (187)

Redaguoja PRANAS ŠULAS
Klausimus ir medžiagą slysti; 4436 So. Washtenaw, Chicago. IL 60632

bet 
Alanu 
linui- 
UUli^U.

Jbejc, veiuu ji surauua svuuių 
Su 41110113 pile ’ UUpUlV Staiu 
kur jau seucju per oo beuai- 
1MŲ, lauKiaiiuių naua jų pu- 
Vditicb įsauKš.

i

5avu žmonai uainiKbC pasa
kiau ,Kayi oriblu Haiyu pu Kc- 
liu .vaiąiitiu, Del (lapai* jau 3u- 
CUaU .UįpckU. V xSaxVILU SčlVO-

uskai įdomu čia sėdėti. Kur ta
ve ’piainiksmina klykianlie- 
ji buuaibiŲ molinų atsivesti 
vaikučiai. Alane issaykv pu 4 
\akmuų. įsėdau i

u/.Kąsu. Fdsitaike 
^aiiuziauli ati rus Išlapos
imuiuja, kuri bedamių įstaigoj 

Cicz^e man užpildyti reiKiamą 
pašalpai gauti lormą. A a iaia 
aautuja luaiic įspėju, sąKyda
ta a, Kad gi ūmiau nueičiau pas 
:SutiugN vuuujo padėjėją pasi- 

Hus ji gaunu pusę 
tanaob li/.KaiiaAiauti, o ne 
ijcuarbis, kuris visą laiKą 
/įs cuuiuje seneli ir lauku 
»o pavames iššaukimo...

ucuaiuxU icgisdracjjos įstai
goj c issiKalbėjau su vxeua Dę- 
įcuuu ju. Kuliai aar nuo šių 

•aiulu vasario men. neinoKėjo 
^iiipensacijos...

Lzxiausiau tarnautojo, kada 
gi paganau manu eue bus r 
- J.S pA0<xA.e, Kad liK uz — vai. 
ių ulelių išstovėjau o vai., v 

jau udinyooo laibas pasi- 
M«igc, tai tas pats tarna u toj ao 
oud\co liaują iapeų, pasage 
nueiti ryt is iycu... iaigi nian 
užu ūku avi meilus* koi duvuu 
u^re^isu uuiUo’ ouuaruio kum- 
^eiisacijų gauti., — jaasaKe-X^e- 
V.U1 x»XS lįįliacij Ui J.

rr. .Rutilas

ApniiK ruuuu. ir plikas mueiiio dangus 
uz.nuvu.ij o tau širdį.
ibeiK, išeik!
t ave vilioja ne takai, kuriais nuskrido paukščiai 
iNuskrisk su jais! __
gyvenimą, Kaip pralaimėtoją, parmesk po kojom, 
ir eik ir eik!
1 amžinų pavasarių ir amžinų svajonių šalį 
Nueik, nueik!
l'e plakas rudenio pavargę lietūs —
Ne tu su jais! %
le apsidrausto žemė rudenio purvais 
Juodais, juodais! x
Nukritę lapai, praeiviams sušnara po kojų 
Nukris ir jie su jais!
0, tu, palikęs rudeni ir toli,
Išeik, išeik!
Tik rudenio bevilčiai lietūs
Šnarės, šnarės!
Ir tau, širdies gelmėj pasaulio sielvartą 
Kalbės, kalbės!

>^agąi:os krioklys

kuriuos dalykus tesLa-
(asmuo, sudarus tes£a-torius

menių) su-vo valdoma arba tu
rimų tuntų sudaromų testa
mentu kUmu asiueųįųi negali, 
užrašyti, p jeigu, ir užmšytų, 
lai loji lestamcmo dajis ne
galiotų.
šiuo aLvgju lestaturius

Ii užrašyti šių dajykų:
1) btmdrai valdomos 

owned property) dviejų
nų nuosavybės, pvz., namų, su. 
palikimo teise, angliškai ta
riant — with survivor ship. 
Tokia nousavvbė pagal vei-:

Pfiga-

: lįSL-..

Nors pręz. Reagąn teigia, AUKŠTOS PREKIŲ KAINOS 
kad jo adnŲnbarącijos Soc CHICAGOJE

Sfeę. išmokų sumažinimas esąs 
tų tekti tam asmeniui, kmiU siūlomas, kad išgelbėtų visą 

Sqc. §ęę. sistemą. Dabartinė 
jo strategija įtikinti žmones, 
kad visa Soc. See. sistemą ei-

purodytas boksuose. Jeigu- 
juose nenurodytas asmuo,*'tusi-.■ 
met to turto vsrnė patenka į> 
tg^tatoi’iaus išmirusias 
mas.
4) Pagal kompanijos pensūl žš

-jps planų, y.admainas pomirti
nis benefitas (pašalpaj bus;
išmokėtas pa^l- susiiąkmų w 
kvnipanijos bendrove, j^dary- .yi§ąi ą^ik^lmgas.

mokos nebus drastiškai suma
žintos. Unijų vadovybė teigia.

- . _ . _ - ■ z
kad prez. Re.agano administra-

tą #aštu, kuris epa prastai suda
romas iš ankšto* kai tokia su- 
tarts sudaroma.
5) Daugelyje' šia krašto val- 

____ ____ stijų negalima sutuoktinio(yy ! 
kiantį šiame krašte įstatymą, ro arba zihqdqs) r išskirti nuo Į

l kokius testatorius paveldėjimo• tur|mo tiirto. JeLj 
, pavyzdžrtii, išskirsiteJ 

sutuoktinį (nę) iš paveldėjimo j 
testamentu^ valstijos įstatymas;

asme-

nežiūrint kukius testatorius į 
nurodymus padarytų savo tęs-j gu jūs, 
tamente, jie negaliotų. Tuo at-i 
veju jis tampa vieninteliu ben-! ?
drai valdvto turto savininkų. : paprastai nustato, kad sutuok-!

l . . *2) Taip pat yra ir su vadina-j tinis(nė) paveldi turto mini- ’ 
mu "insurance policies” (ap-Į malinę dalį, paprastai turto % ’ 

' '. draudos įrašu), nors testato-t z-~ *—
rius savo surašytame lesta-j 
mente" nurodytų, jo apdraudaį 
pagal testamentą mokėtinai 
kam nors kitam asmeniui, ne-Į 
gu anksčiau apdraudos įraše j 
pažymėta. Jeigu jūs. norite pa-! 
keisti beneficiarą, jūs privalo-' 
le pakeisti vadinamą “Insu-Į 
rance” poįi^ą.
.3) Testatorius ta’P Pal ne; 

gali pakėfštT’vieno asmens ki
tu asmeniu',-’'turint vadinaina. 
inus U. S. Savings Bonds, pa-; 
prastai nurodytas vienas as
muo. o jūs testamente mindy
tumėte kitą, kad tie bonsai bū
tu mokami 
Toks jūsų pakeitimas 

SOCIAL SECURITY—TAI SUDARYTA SUTARTIS, mente būtų negaliojantis. 
FEDERALINĖS VALDŽIOS SU DIRBANČIAISIAIS U. S. Savings benai privalė

lijomis dolerių. Tenka jiažy- •* 
mėti, kad apie du trečdaliai 
masto karteles gaunančių žjno 
ųių yra išlaikomi asmenys, — 
pasakė direktorius Grace.

Atstovų Rūmų narys «Wa- 
sivngton, (D: iŠ Chicagos), ku
ris aplankė savo apylinkės gy- 
Ventojus, pasakė, kad 4 iš 5 
aplankytų žmonių, priklauso 
nuo maisto kartelių sumažini
mo projekto.

Šis maisto kortelių sumaži
nimas palies daugiausiai netur 
tingųjų šeimų narius kurie bus 
priversti kreiptis į bažnytines 
bendruomenes ir privatines so
cialines įstaigas pašalpas 
ti, — pasakė direktorius 
ward.

Mad.

KL. Aš esu našlė. Turiu vie
ną dukrą, kuri .yra ąmatinin- 
kė. Ji yra netekėjusi ir gy
vena Illinois valstijoje. Aš no
riu palikti visą savo turtą, ku
rio vertė yra apie $30,000 (na
mai) ir keliuose bankuose tu
riu pasidėjusi šiek tiek-pinigų. 
Norėčiau sužinoti, kaip būtų 
geriau savo dukrai palikti 
turtą be testamento. Esu gir
dėjusi, kad, padarius testa
mentą, mirties atveju, tą pali
kimą reikia atsiunti per teis
mą ir kad ten tenka daug su
mokėti palikimo mokesčių 
vald^iai^ 6 Motina O. I. 
' i '

ATS. Panašių klausimų esti 
gana daug. Mūsiškiai" žmonės 
■yra papratę daug7 šėlioti, tiki 
ro reikalo tikrai nežinodami. 
Dažniausiai viens kitą gąsdi
na, sakydami, kad valdžia 
nuo palikimo atima pusę turto.. 
Tai yrą netiesą, ir tokių kalbų/ 
visiškai nereikėtų klausyti. 
Čia patiekiame tikrus faktus. ' 
Illinois valstijoje, kai tėvas ar 
motina numiršta, jų vaikui ati 
tenka visas turtas, be jokių Įro
dymų. Jeigu tasai turtas siek
tų $40,000 ar daug., tai duktė 
būtų atleista nuo palikimo mo 
kesčių (taksų) už $40,000. 
Tuo atveju jai tektų temokėti 
mokesčius tik nuo $10,000, Bet 
iš šios sumos dar galima at
skaityti pagrindines išlaidas, 
kaip antai, laidotuvių direkto
riui, gydytojams, ligoninėms 
ir visiems skolininkams. Tad 
išeitų, kad jūsų dukra val
džiai nieko neturėtų mokėti. 
Tokiu atveju jūsų turtas ati
tektų valdžiai, jei jūsų dukra 
žūtų nelaimėje prieš dar jū
sų mirtį ir visai neliktų ka
tu kraujo giminių.

Praktiškame mūsų gyveni
me testamentą turėti reikėtų 
ne ne tik jums, bet ii r jūsų 
dukrai. Tenka dor pastebėti, 
kad bet kokiu atveju testamęn- 
to turinį visada galima pa
keisti.

Kaip visiems gerai žinoma, 
dėl siaučiančios visame krašte 
infliacijos, kasdien vartojamų 
prekių kainds vis didėja. Parda
vėjai’ teisindamiesi infliacijos 
priedanga, vietoj 1-2%, jie sa
vo prekių kainas pakelia 25— 
50yc. •’’’

Si kartą norime priminti 
tiems vyresniu amžiaus žmo
nėms, kad jei einate į užkan
dines, tai nesiduokit išnaudoja
mi Chicagos miesto centre, ar 
apylinkėse.
Rvz. kai aš važiavau 47-tą 

gatve į rytų pusę, sustojau prie 
Damen $t. Užėjau į Landro- 
matą. Ten-gavau kavos puo
duką už 25 cetus. Vėliau va
duodamas autobusu, sustojau 
prie 47,-tog ir Halse id gatves, 
užkandinėje už puoduką ka
vos išsinešimui pareikalavo oi 
centų. Kai gruzdamas autobusu 
sustojau prie Asniand ir 4/-tos 
gatves, užėjau į Walgreen. Už
sisakiau irgi mažą puoduką 
aavos išsinešimui, tai iš ma
nęs paėmė 48 centus.

Senioras Walertis

Iš tiesų, mūsų See. See. si
stema turi p.robelmų dėl dide
lio nedaebo ir infliacijos. Uni
jos sako, kad čia yra daugelis' 
kelių, idont būtų išlaikyta Soc. 
See. sistema ir be dabartinių 
admiinstracijos pažadų 
siems amerikiečiams.

Unijos teigia, kad dabartinė 
problema yra tik viduje trijų 
Soc. See.- trusto fondų. Jie sa
ko, kad Soc. See. trusto fondai 
finansiškai yra sveiki. Papra
stas knygų vedimas (bookkee
ping) įgalintų juos padaryti 
laikinas paskolas tam fondui, 
kuriam reikalinga pagalba.

Unijos ragina siųsti laiškus, 
arba telegramas savo U.S. se
natoriams ir Atstovų Rūmų 
nariams. Pasakyite jiems,kad 

vvriausvbė išlaikv.

vi-

(vieną trečdalį). ;
Kitose šio krašto valstijose,} 

vadinamose Community Pro-j 
perty State (Bendros nuosavy-j 
bės valstijose), būtent: t ‘ ’
na, 
na, Nevada, New Yorko, 
xas ir Washingtono—tai reik 
štų, kad likęs sutuoktinis (nė) federalinė 
turėtų teisę gauti pusę palikto tų anksčiau savo duotus paža 
turto. Tuo atveju kiekvienam . dus! Pasakykite 
testamento sudarytojui gali * kad jūs mokėjote Soc. See. mo- 
padėti teisės žinovas (advo-1 
katas, teisininkas), kuris pa
ruoš testamento tekstą pagal 
veikiančius toj valstijoj įstaty 
mo nuostatus. Paprasto testa
mento paruošimas kainoj a
$50, o komplikuotas testamen
tas gali kainoti ,$100 ir dau
giau. 6: * ' -Pr. S.

Arizo- j 
California Idaho, Luisia- 

Te. 
t

IT’S AMAZING!

kitam asmeniui.
lesta-’

k

SOCIAL SECURITY — YRA 
SUDARYTA SUTARTIS. KU

RIĄ SUDARĖ FEDERALINĖ 
VALDDŽIA SU DIRBANČIAI
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ftecs. uBruca.'itxf) 

FqRMATioM OF UXW---- iŠ So . '
LAfiSE Tšf (AS. CBP1TŽX-

ENOUO* 
V-TlajCKS AMD

vyriausybei,

'FfrETm," <x>MEs 
F»OM LAT^M 
NMnffO'fVSDOLA" 
VEANpmG “UTTkE 
REViARO“... 
IN EARVV CAVS 
'THEV WWJE 
GNKN VO OOOO 
CHILDREN AS

WWWr/BW»TOi

>-

O Iii TWt CexAJTTW 
/xr ©ME TIME’, k

SjHg. RftPO WlfclANd OF fi V/IMOMILL 
'■’ts^gULFN'f' Rv^ CuftffFtffS INĄ"*" 

\N9e»cMU> ROOF OFF A 
2.0 EZrr/ftNAyĄ Aascaz,

kesčius anksčiau ir dabar iš
mokų norėsite gauti, kai tam 
ateis laikas! Rašykite laiškus 
dar šiandien, nes Reagano ad
ministracija ir jos draugai no
ri sumažinti Soc. see. išmokas 
jau dabar. Neleiskite tai jiems 
padaryti ką esate uždirbę, ką 
turite ir gauti ateityje. Ir ne
darykite jokių kompromisų.

Po tuo atsišaukimu pasirašė 
Amerikos,Federalinė, Valstijos, 
County, Municipalinė Darbi- 
niųkn ir Tarnautojų AFL — 
CIO ir UAAI (Inter. Unija).

Daugiau informacijų galite 
gauti iš UAW Public Relations 
Dępt, 84MK) E. Jeferson, Det
roit, Mieli. 48214.

P. Fab,

pra- 
mai-

ke-

Tokiu vardu atsišaukibą ALF- 
CIO išspausdino Chicagos au\e 
rikiečių dienraščiuose Jame ra’ 
šonia, kad prez. Reagano aį-; 
mūnstracija ir daneglig respubl 
likonų nori ^ulaužjęi šią Sociąlį 
Security sutartį, kprj buvo sų_į 
darytę 1935 melais tarp lede-; 
ratinės valdžios ir dif-baučių-. 
jų. Jei jie sulaužys tą sutaf(į,« 
lai šio krašto žmonės, kurįeį paskcJhė kiek .vąjaodų savai-, 
daugelį melų mokėjo Soc.SC|eJ 
.mokesčius ir kurie planavo 
išeiti pensijon, bus jialieUi.

šiuo melu tas kirvis yra? 
nukreiptas ant tų žmonių, ky-1 
rie gauna miniui^dines iŠiuo-* 
kas — $122 p< r .mėnesį. ^įis. 
smūgis tiesioginiai pakęs dau-

I giausių negu 1.5 milijono arųei 
rikiečių, kurių tarpe' yra dau
ginsią virš 7(1 metų amžiaus’ 

jBUitęrys.

KIER VALANDŲ SAVATĖJE-
KONl'ROJdERIAI DIRBA •

KITOSE VALSTYBĖSE f (* J
Cbicagos Tribūne neseniai

igįe. kvnUvUeriai dirba keto
se valstybėse. Šiai tie duome
nys:

Prancūzijoje dirba 32
Kaandoje -------- .... 34
Ola ūdijo j ------ 40
Anglijoje....—.___ ....40

J A V ahdybėse —40
Yak.Yokiettjoj...... 40

vai. 
.vai. 
vai. 
vai. 
vai.

« Ramybė tai juodas nenuo-
^į* ramoms. (Sicilijos priežodis)

..Nuo spalio m. 1 dienos 
pradės veikti naujos taisyklės 
MAISTO KORTELĖMS gauti.

Visose JAV Valstybėse, pra
dedant š. m. spalio 1 d. 
dė veikti naujos taisyklės 
sto kortelių reikalu.

Pagal naujas taisykles,
tūrių asmenų šeimos -visos pa
jamos (gross income) sumaži
namos nuo 
600 dok 
Įvedama nauja 
“pro-ratio’’ r L , 
šeimos narių pirmojo mėnesio 
išmokoms apskaičiuoti.

Maisto kortelių negalės gau
ti išėję į streikų darbininkai 
ir kai kurie išlaikomieji (boar 
ders) asmenys.

Atidedamas vad. “Gostof-liv
ing’’ pragyvenimo išlyginimo 
priedas, kas iki šiol leisdavo 
maisto morkutes pridėti, inf
liacijai krašte padidėjus.

Tuo reikalu pranešėjas iš U, 
S. Agrikultūros departamento 
spaudos atstovams pasakėjtad 
federalinis iždas sutaupys to
kiu būdu apiei 
dolerių.

“Toki 
sįi prie 
Justice 
rius Paul Stewart.

Tokių žmonių Illinois vals. 
itijoje yra apie vienas niiRjo-

$13?563 dol. į 11,-

’ i, vadinama 
sistema išlaikomų

1,3 bilijonus

žuidoės
i senos”, 

programos

bus ‘prispau- 
pasakė Food 

di rekto-

Toiu atsitikimu, jeigu duk
rai užrašytum nuosavybę, ir ji 
ištekėtų už vyro, tada nuosa
vybės negalėtum pm <.v.uc be 
dukros ir jos vyro parašų.

Iš to galima j.a .jr t ’v, 
dajog testamentas kiekvi mum 
reikalingas vien tik d i 
kad savo nuosavvl»;‘ < 
tvarkyli ir naudot? ko’ e ■ 
va, o minis te:>š 
pats kalbėtu. Todėl n
kite neišmanančių, neatf^atlvo- 
tų patarimų. Geriau im v4a- 
mento sudarymo reikšte nuei
kite pas žinovę leisi!nt’k:j. 'Ru_ 
ris jums pabus, kaip geriau
sia tcotaiųenm spdaryj', pri
silaikant veAiauėių iAdynių.

Paiyr/į HcLdninr-as

Mo, 
*um

J' irt. S 
laifty.

pietų

• Kcdėi jūsų šalyj.; a 
nas, kurie dar turi išlaikomų! nai vyksta reyalmcįjys; 
asmenų 360.000 asmenų šeimo-' — Kadangi daugel s i 
se; jie gauna maisto kortele?, liečiu dar nėra |>m■< > ecidcnlu.

""" < JHįĮVIiuu
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Antanas marma

f
GROBIA ORGANIZACIJAS 

IR ARDO DARBA
Frontininkai pasigrobė L.B. 

ir “Draugą”, tad jų rankomis 
ię žarsto žarijas. Jei ir nepasi- 
sėka, tai nieko tokio, visvien jie 
pirštų nenudega, kadangi viskas 
daroma ne jų vardu. Bandymo 
projektus iškelia kiti. Po Vasa- 
rįd 16-os, šoliūnas įpareigotas 
Drauge parašyti straipsnį, kad 
Vasario 16-oji priklauso sava
noriams ir niekas neturi teisės 
rpikti aukų.

Taigi, pažiūrėsim, ar fronti
ninkai su LB pagalba nerinks 
aukų per ateinančią Vasario 
16-ąją. Kadangi jie sugalvojo 
projektą, tai jie privalo.pirmie 
ji duoti ir pavyzdį. O to pro
jekto tikslas kaip nors su
žlugdyti ALTą finansiniai. Tai
gi, pagyvensim — pamatysim 

’ Be tb„Draugas kartu su fron 
tininkais šmeižė ir R. Liet. B ne, 
kąm ji iškėlė jų nedorybes, 
kam ji parašo apie juos tiesą, 
kad jie, nuvykę į okupuotą Lie
tuvą, gauna privilegiją važinė 
Ės -pę visą. dkup. Lietuyą net vi
są mėnesį:ir paskiau glėbesčiuc 
jasi su okupanto tarnais, susi 
žavėdami padaryta “didele pa
žanga”. ’

;.O okupanto tarnai^ tuo. pasi- 
didžiūo.dami prieš Maskvą; vis 
ką aprašo Gimtajame Krašte 
Frontininkai turėtų tam pas: 
jįrrėšinti/kad Pėtronis Gimtoje 
Krašto nesiųstų į Ameriką, tad; 
nįįes apie tai nieko nesužinotu- 
įpėm ir viskas liktų paslaptyje 
hfet Petronis, tuo pasididžiuoda- 
lįias, dar įdeda ir nuotraukas, 
l^ad tai . yra tikras faktas.
į Drauge b.kv. vedamasis liepos 

6į d. “Balsas iš Lietuvos” sako, 
jŲg retas atvejis, kad Lietuvos 
pogrindžio darbuotojai, tiesiogį- 
rtiu keliu bendradarbiautų išei
vijos spaudoje.- Tačiau vieną to 
kį rašihį, parašytą Rimvyde 
Šaulio slapyvardžiu, išspausdino 
neseniai :išėjes “Aidų” žurnale 
Nr. 3. Kitoje vietoje rašoma: 
‘įLabai svarbus informacijos šal 
t-fnis esąs ir okup. Lietuvon besi
lankantieji užsienio lietuviai” 
Ę. šaulio žodžiais: “Todėl mums 
šis kanalas ypatingai svarbus. 
Tuo tarpų teko girdėti, kad kai 
Icurie išeivijos sluo'kshiai yra 
iūisistatę prieš bet kokius asme- 
iiiškus kontaktus”.

jokie išeivijos sluoksniai nėra 
nusistatę prieš bet kokį .lanky
mąsi okupuotoje Lietuvoje pas 
gimines. Tik yra protestuojama 
pjies ; bendradarbiauto  jus su 
Okupanto tarnais, kurie, nuvy 
Ijg . j okup. Lietuvą, glėbesčiuo- 
jąši ir giria okupuotos Lietuvos 
pažangą, būk tai čia yra oku

panto nuopelnas. O kad oku
pantas -visas gėrybes išveža iš 
okup. Lietuvos, tai tuo okupan
to tarnai nesigiria. Jei būtų Lis 
ya Lietuva, tai,ta pažanga būtų 
įO kartų didesnė ir už tiesos žo
dį lietuviams patriotams nerei
kėtų vykti į Sibiro taigas.
i Drauge b.kv. vedamasis 6-25 
dienos “Nenusiminkime, Ateina 
Jaunieji” rašo: “Jaunimui taip 
pat sunku suprasti, kaip nepri- 
klausc'mos Lietuves pilietybės 
iitsisakę asmenys dar gali būti 
Lnūsų politinių partijų nariais. 
įJie dar labiau stebisi, sužinoję, 
had išeivijoje mes turime ne 
1-3, bet 15 politinių partijų. Ne 

Vertina jie,ir iš tokių partijų su-
! larytos Lietuvos laisvinimo or- j 
i’anizacijos, nors nieko nesakcj 
‘ iries dar tebepulšudjančias ne- 
i iriklausomos Lietuvos diploma- 
I įjos institucijas.' Jaunimas pri- 
! jažįsta reikalingumą vyriausios į 
iuietuvos laisvinimo insiitucijcs,{ 
i ačiau jis mano, kad ji turi būti 
Nudaryta ne iš skurdžių partijų 
•■kūčių, bet iš pačių gausiausių 
/r gyvybingiausių išeivių organi
zacijų atstovų”. Įdomu būtų pa
klausti b.kv. iš kokių pajėgių 
į irganizacijų buvo sudaryta vy- 

■ •iausio'ji Lietuvos laisvinimo ins- 
į itucija? Kadangi šiame b.kv. 
.traipsnyje nėra paminėta jokių • 
zrganizacijų, nė .politinių parti- 
ų, tai gal jos visos jau išmirė 
r pasiliko: tik. viena diktalūri- 
aė LBruž tai ji, visiems vienbal
siai paplojus, ir sukūrė V.L.L. 
nstituciją.

“Kartoms keičiantis, savo am-

ŠventadienisSOFIJA PACEVIČIUTĖ -

ga. O Maskvos komunistai grio
vimo darbe turi daug patyrimo, 
siekiant sukiršinti vieną prieš 
kitą, žinome, kaip jie iš ūkinin
kų atėmė žemę ir išdalino' darbi
ninkams, o paskiau iš visų at
ėmė ir visus suvarė į/kolchdzus.

Maskva pranešė sąvb/Jagsn- 
Į tams, kad ta naujai sukurta 

i ■ ' - „r,- a VLL institucija »yra: bevertė;:iu baigs musu politines parti- . . ., J r.. . -. t. 1 - ’ • „ t Agentai žaibo greitumu pareis-•os, bet nemirs vyriausioji Lie-] » ° ; ų , <
uvtfs laisvinimo institucija, ki-] į® savo nuomonęjPLB-nei, kad 

iais pagrindais .-sudaryta, gal Is’ mstitucija yra; r^baejtalm.
_r. / , į Į ga (matyt, kaip lapei,-; uode-out, net tuo pačiu vardu vadi-J & . I, . r ... i , •’ga). Taigų kiek pastangų,idarbp 

ir pinigų išleidus |įr ;vos tįį; ant 
lauro vainiko prisąūdus, jau rei- 
kia skelbti, kadYni^rig <įj$kių 
partijų nebereikią. Ir tai.;,skel
bia ne R. LB neišmanėliai ar 
pasenę ALTo atstovai, bet jau
nimo atstovas, gal būt ir nau
jos VLL institucijos organiza
torius. O gal ir okupanto pad
laižių agentas ir su okupuota 
Lietuva tiltų statybds vyriausias 
architektas M. Dr.? į

Dabar pažiūrėkime, ką j is’ra-, 
šo Drauge liepos 7 d.-vedama
jame “Mūsų Partijos — Ratai 
be Vežimu”. Net carų okupaci
jos paskutiniaisiais dešimtme
čiais Lietuvoje buvo daugiau po
litinės laisvės negu po sovietų 
jungu. Esant, tokioms sąlygom^

narna”.
Taigi, jau turime įsisteigusią 

ir naują vyriausiąją Lietuvos 
laisvinimo instituciją, o kas tam 
darbui duoda idėjas, ar ne ko
munistų agentai? Bet atominia
me amžiuje technika greitai pa
sensta, kartais nebeis vys ta nė 
pasaulio šviesos.

Tos mintys ir planai labai 
greitai pasensta ir PLB (tiks-, 
jau pasakius, frontininkų) sme
genyse, nes ir jie jau yra pase
nę,, Ką tik 6-25 d. apsidžiaugė, 
sukudakino, kaip višta kiauši
nį padėj usi, apie VLL instituci
jos sukūrimą New Yorke, kai 
-Maskva' apsisprendė, kad kokia 
bebūtų organizacija ■ laisvame 
pasaulyje, visvien yra pavojin
ga. Todėl pranešė savo agen
tams, kad ta” sukurta nauja 
VLL institucija yra nereikaliri,-

Kažkodėl prie suminėtų veiks
nių nepaminėtas ALTas, nei 
VLlKas. Ar jie jau nebeegzis
tuoja? Išbraukti iš frontininkų 
sąrašo (panašiai kaip palaidojo 
Naujienas, tel jos dar tebėra 
gyvos ir frontininkams sudaro 
daug nemalonumu). Jei mums 
nebereikalingos parlijc's, tai to 
pageidauja tik okupantas. O kas 
tokias mintis rašo ir spausdina, 
tai aiškiai yra okupanto patai
kūnai ir geresnio .įrodymo nebe
reikia. Už tai. okupantas pasįsa-Į 
ve ir nekidžia joki-s partijos 
sukurti. Visi žmogaus teisių or
ganizacijos steigėjai jau sugau
dyti ir išvežti į Sibiro lagerius, 
ilgai mirčiai, kankinimams. Tik 
stebuklingu būdu pasisekė pa-1 
bėgti V. šakaliui į Ameriką. Bet* 
ir’poišlo įvykio nemanau, kadi
Maskvos ptaikūnų skaičius būtų 
sumažėjęs... ■ • / ■'

Okupantas to ir no'ri, kad męs" i neturėtumėm partijų ir būtu- j 
mėm palaida balą, kur galėtų) 
veistis visokie- mikrobai. O la-j 
biausiai okupantas nekenčia AL- 
To ir VLIKo, už tai M.Dr. ir jų 
vardų nepaminėjo. O kas mus 
atvežė j JAV ? Ar ne tos 15 or- 
gąnizacijų, susijungusių į ALTą 
ir nuvykusių į Washingtona pas 
prezidentą, kuriam* /išaiškino, 
kad Lietuvos-- piliečiai nėra ru
sai. Tokiu būdu. me-s atvažia-l 
vome į JAV ir nepatekome į Si- j

Dabar labai dažnai tenka išgirsti 
žmones kalbant apie cukraligę

Kas yra ta cukraligė, galima 
trumpai išaiškinti tokiais žo
džiais: kada žmogaus kraujuje 
yra padidėjęs cukrinių dalelių 
kiekis, tada yra sakoma, jog toks 
žmogus turi vadinamąjį diabe
tą.. Vieni žmonės savo kraujuje 

’(turi normalų cukrinių dalelių 
) kiekį, kiti — padidintą kiekį, 
į dar kiti — sumažintą kiekį. Tai- 
' gi, kas turi normalų savą krau- 
I juje cukrinių dalelių kiekį, tad 
turi (prisilaikyti tinkamų taisyk
lių savo sveikatos apsaugai.

Aš pats šį tą sužinojau apie 
j diabetą 1910 metais, kada Lie- 

roję-buvau pašauktas stoti į 
kariuomenę. Tais laikais mane, 
pašauktą stoti į kariuomenę, gy

dytojai ištyrė ir surado, jog tu- 
1 riu diabetą ir tc'dėl nepriėmė 
į stoti į kariuomenę.
j Man pačiam tada parūpo su- 
{ žinoti, kas yra tas diabetas. To- 
į dėį- nuvykau tokiam klausimui 
j išspręsti pas pažįstamą gydyto
ją, kuris man viską išaiškino; 
jis jokių vaistų neprirašę, o lik

patarė prisilaikyti tinkamų 
rodymų. Būtent, jis pasakė, jog 
nereikia rūkyti cigarečių ar pyp- '■ 
kių, niekad nevartoti degtinės, 7 
alaus ar kitokių alkoholinių gė- 
ralų, taip pat pasisaugoti nuo 
pasitaikančių tirštesnių dūmų. . 
Jei kartais pasitaiko užkluptais ' 
dūmais kvėpuoti, tad tokiais at
vejais reikia .prie nosies pridėti 
sušlapintą skarelę, ir .per ją kvė
puoti; toks kvėpavimas būna 
sunkesnis, bet jis sudaro šiokią 
tokią apsaugą nuo žalingų dū
mų. Tų nurodytų taisyklių aš ’ 
visada prisilaikydavau, ir todėl 
visada mano savijauta atrodė 
kaip visiškai sveiko žmogaus.

Kai 1949 metais atvykau j' 
Ameriką, tad gydytojai pasaky-• 
davo, jog visiškai nereikia var
toti cukraus turintiems diabetą,•• 
o apie rūkymą, alkoholinius gė
ralus nieko nesakydavo. O Lie
tuvoje apie cukrų nieko nesa
kydavo, todėl 
kavą galima 
cukrumi.

nu-

geriant arbatą ar
buvo pasaldinti.

A. Kelmutis

ST. PETERSBURG,
AMERIKOS LIETUVIŲ TA-paneigė.

gali duoti jokio-'įnašo į, dabarti
nės ' (nė okupuotos) - Lietuvos 
politinį gyvenimą. O išeivijos 
kultūriniams . bei politiniams 
darbams atlikiir nereikią par
tinio pasiskirstymo.- Tuo nenori*- 
ma tvirtinti, kąri išeivijoje hera 
nuomonių- susikryžiavimo, ar net 
aiškiai išskiriamų idėjinių sro- 

' Vių,-^Tačiau 4os srovės nėra po- 
lifįniai-pąrtinio. pobūdžio ir vi
siškai neatitinka tradicinės mū
sų partijų diferenciacijos. Par-, 
tija be veiklos;lauko yrą kaip 
ratas -bė vežimo., arba, keičiant 
palyginimą, ■ kaip žuvis bė ’van
dens”;? ■ 'Tit? ■. - ' ?,*į L

-‘iį.- ' -.-r.* ;
s<Į£artą? Jąpė bešfa'n^ihėdaina 
pakliuvo' į.’ spąstus ir nutraukė 
uodegą. Vargšei’ buvo gėda 
slampinėti bė. uodegos. Tad -ji 
sūsikvietėi visas lapes ir pasiūlė 
visoms nusikirsti' uod&gaš, neš. 
jos mums ,visai nebereikaingos, 
jos mums’ pridaro daug nema- 
i omini o,. c. be to, už „uodegos 
greičiausiai ir pagauna. Sena Ja- 

’pė alsi duso ir sakė :. “Žinai, kū
mute, jei uodegą turėtum, tai 
tū taifj nekalbėtum”. , -' < ;.:>s

Nors PLB vadai giriasi savo 
išmintimi: ir , jaunimo jėga, bet 
jie tą jaunimo jėgą tik piktnau- 
doja ir su ta jėga daugiau su-

RYBOS SUSIRINKIMAS \

Naujas skyriaus pirmininkas

Š. m. rugsėjo' mėn. 15 d. Flo
ridos Lietuvių Klubo didž. sa- 
Įėję j buvo sušauktas , ALTps

ALTps pirm.., A. :
bitą, - be t-PLB ’išminčiai tuo ne
patenkinti,.- ...

O kas kovojo už Lietuvos rei-1 
kalus Helsinkyje, Belgrade .irj 

^Madride, suteikė visų 35 vaistys sįvriaus susirinkimas, i kuri 
bių ambasadoriams informaci-’ atsiįankė apie 60 žmonių, 
nę medžiagą?. Tuometinis AL-,; . ... . - .
T^j^o dabar VLIKo' pirmininkas] gaTį,ing-i mūsų svečiai: iš AL- 
dr; K. Bobelis Belgrado konfe-J -- 
rencijoje buvo JAV delegacijos' K7§fdlauskas" 
-patarėjas? Dabar, kada visur] K Bobelis, 
ledai p.raia.ūžti-ir Lietuvos var-j

di\ K. Bobelis Belgrado konfe-j

.das skamba visame pasaulyje,: 
.tai PLB; frontininkai sugalvojo, 
ka'd mums iš viso' organizacijos 
•nebereikalingos. Jie siūbuoja 
kaip nendrės, pajūryje ir men
kam vėjeliui pučiant, o ALTas 
ir... yLfKąs.Vkaip ąžuolas drūts 
prie'Nenuiiėlio ir audros jo ne
palaužia. j

APRĖŽTAS PALAIMINIMAS^

Garsusis filmų aktorius Gary 
Cooper kartą kreipėsi į savo paj 
Žįstamą pastorių,, prašydamas, 
kad pašventintų jo naują auto? 
mobilį. Po šventinimo iškilmių 
pastorius pasišaukė jį nuošali^ 
ir pašnibždėjo: <

— Kaip tavo' bičiulis, norių' 
atkreipti tavo dėmesį, kad ma’- 
no palaiminimas veikia tik iki 
60 mylių per valandą. .

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUSmūsų išeiviškosios partijos ne- griauna negu pastato..

S =1

TeL 476-2206
ZEE

MARIJA NOREIKIENŽ

J 2608 West 69th SL, Chicago, m. 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

I .2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737 

VALANTI NAS

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71st St, Chicago, UI 

« itnsriNGAi išpildomi rbckptaj • Fannie way sal.
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

Inž. LIUDAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip.

b KANŲIŠ PRAEITm
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur; bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą’ liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halstečl St., Chicago, IL 60608

šį susirinkimą aplankė ir

Tos centro valdybos pirm. dr. 
f VLIKo pirm.

dr. K. Bobelis, prelatas Balkū- 
nas ir kun. Gasiūnas.
Susirinkimą atidarė skyriaus 

pirm. dail. A. Rūkštelė, kuris 
savo įžanginėje kalboje pareiš
kė savo, atsistatydinimą iš 
pirm, parbigų ir pristatė inž.

Į Šukio kandidatūrų,ir jis susirin 
■ kimo vienbalsiai buvo išrink- 
| tas. Susirinkimą jau toliau tę

sė jau. inž. Šukys. Programoje 
buvo perskaityta praeito susi
rinkimo protokolas ir kasininko 
pranešimas. apie finansinį sto
vį. Kilo daiig įvairių klausimų, 
į kuriuos atsakinėjo dr. K.šid- 
lauskas. ’

Dėl skundų ir užsipuolimų, 
kad St. Petėrsburge ALTos 
skyrius^'yra neteisėtai įsistei
gęs ir .nelegaliai veikia, dr. K. 
Šidlauskas tuos užsipuolimus das.

Buvusiam
Rukšlelei turime būti dėkingi . 
už jo ištvermę ir pasišventi-, 
mą organizaciniame darbe. .

Apie A. Rūkšįelės jo kalbos 
talentą yra pasklidę daug gra
žių atsiliepimų, iš kurių čia 
porą apibūdinsiu:

Dar iš universiteto laiku mi
nimas su pagarba’. Kaip jis stu 
dentų susirinkimuose kalbė
davo, tai pasiklausyti ateida
vo net ir porfesoriai. Arba, vie 
na proga buvęs klubo pirmi
ninkas susirinkusiems taip pa
reiškė: “Ką Rūkštelė bekal
bėtų, apie.ką ir: kokia tema, 
visuomet jo kalbos yra įdomios 
ir malonios pasiklausyti”.

Apie dabartinį; ALTos pir
mininką šiuo laiku žinių yra 
tik tiek, kad jis į St- Pbtėrsbūr- 
gą atsikėlė prieš pusę metų. 
Organizaciniame ir visuome
niniame darbe jo nueitas ke
lias dar nežinomas, bet jo pir
mas pasirodymas liudija, kad 
pilnai šioms pareigoms yra 
tindamas.

Tad, sėkmės inž. Šukiui.
L. Naikus

• Literatūra yra išminties so- 
(James Ellis)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
i •' LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, 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. Rūkštelės 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 duomenim!!' 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

• Y LEN1ŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• ; • *

• LIETŲ V1SKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir , 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritOvardžių pavadinimai'ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• 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, nesuprai- 
fas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
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.

’• BA1YKINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pat knygoje yn 40 sąmojingų novelių. Kaina E2.

gaunamos Naujienose, 173© So. Hahted St, Chicago, 
IE ©0008. Užsakant >»Št<, pridėti penduOmo Hhldoma.
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lauja platesiiid aptarimo, jis flėpasaK® enema gąuaaH 
mos ar gausimos nuomos sumos. Juk anti 10 tūkstančių 
yra ir 9 tūkstančiai. Reikia manyti, kad tokia suma j
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Subscription Ratati

Chicago $45.00 per Tear, $24-00 pe- 
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other USA localities $40.00 per year 
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ryto 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniai* — iki 12 v*L .
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Lietuviu Fondo investavimas V
Fonas A. Juodvalkis savo straipsnyje-' “Llietuvių 

Fondas įsigijo žemę” (“Draugas” 1981. 8. 25) aprašo 
Lietuvių Fondo biznius, investavimus ir kitus prekybi
nius veiksmus — transakcijas. Esu Liet. Fondo narys 
ir aprašytais bizniais susidomėjau.

Savo straipsnį pradeda šiais žodžiais:.
“Lietuvių Fondo vadovybė ir investavimų 

ja visą laiką rūpinasi Lietuvių Fondo kapitalo 
ga ii- investavimais. Ne tik stengiamasi gauti 
šią pelną, bet taip pat norima turimą kapitalą 
goti nuo infliacijos ryklio”.

• Mintis teisinga ir vykdytina, tik tam vykdymui rei
kia pasirinkti tinkamas priemones ir tikrą laiką.

Toliau p. A. Juodvalkis rašo: “Investavimo komisi
jai atiteko nelengvas uždavinys dalį, kapitalo investuo
ti i nekilnojamą turtą Pasiūlymų yra nemažai’ ta nu
pirkti lengva, bet reikia pagalvoti ir apie pardavimą, 
kad reikalui ištikus, būtų galima pelningai realizuoti. 
Po ilgesnių studijų ir svarstymų, buvo apsistota prie 
157.97 akrų žemės gabalo,, esančio Wiscansine, arti. Il
linois sienos. Žemė: susideda iši 131.9 aki’O dirbamos že
mės ir miško, yra gyvenamas namas ir ūkio trobesiai. 
Žemė bei trobesiai yra išnuomuoti’ ir gaunama arti 
10,000 del. nuomos r metus. Sutarta už visą žemę sumą 
yra 425,000 dol. Perkant įmokėta 100,000 dol., o likusi 
suma su 8cc palūkanų turi būti išmokėta per 12.5- metų, 
mokant kasmet po- 40,000 dol. Šiuo pirkiniu Lietuvių 
Fondas pradėjo naują investavimų- kryptį,, norėdamas 
nors dalį kapitalo apsaugoti nuo infliacijos”.

Jei pasiūlymų yra nemažai,, tai remiantis ekonomi
kos pasiūlų ir paklausų dėsniu, žemės kainos artimoje 
ateityje neturėtų kilti. Jei ūkis- gulėtų kur- arčiau, mie
sto, jį būtų galima išparceliuoti sklypais statybai ir gal 
būt atneštų gražaus pelno. Bet ūkis yra Wisconsine. To 
nebus galima padaryt ir jis turės likti žemės ūkiu-Jo 
ateities kaina priklausys ne vien nuo infliacijos dydžio, 

. bet taip pat ir nuo pasiūlų ir paklausų.
Šis pono A. Juodvalkio aprašymas.

ko kiek tame ūkyje yra iš viso trobelių, is> kokios- me
džiagos jie pastatyti ta kokiame stovyje, o tas labai- 
svarbu. Wisconsin© ir Illinois valstijose ūkio trobe
siai iš- didžiausios dalies yra mediniai, sukalti iš lenie^ 
Hų (angį, frame construction). Tos rūšies trobesiai, rei
kalauja dažnesni© remonto, geresnės priežiūros,, nuo
latinio dažymo ir kitų, pataisomų, kai^ mūriniai trobe
siai. Taip pat nepasako, kiek. į metus reikia mokėti ne
kilta o j omo turto mokesčių ir kiek apdvaudos. Tos išlai
dos labai svarbios ir neatidėliojamos.. Reikia manyti, 
kad visos čia suminėtos išlaidos į metas sudarys 3:0O€ 
dol., gal ir daugiau. Ir Liet. Fondui j metus nuomos be
liks tik apie 6,000 dol. Už ūkį sutarta mokėti ^5.0OG 
dol. Už tokią sumą gaunama nuoma labai mažą, neat
neša procentų net už tą jau įmokėtą 100,000 dok, o li
kusią sumą 325,000 dol. mokant po palūkanų ta kas
met mokant po 40,000 dol. per 12.5- metų, Liet Fondas- 
buvusiam savininkui sumokės 5O0įQOQ dol. Pridėjus- jau 
įmokėtus 100,000 dol., Fondui ūkis po- 12į5; metų kainuos 
600,000 dol., o nuomos per visą tą laiką tegaus tik apie < 
75,000 dol.

Pažiūrėtame' kiek Liet. Fondas už tuos 60(KO@O; (toli : 
per 12.5 metų būtų uždirbęs, jei tuos pinigus būtų ta-! 
vestavęs kur kitur. Jei Fondas tuos WOOM, 
jau sumokėjo buvusiam savininkui būtų padėjęs j bet 
kurią taupomąją kasą (Savings & Loan Ass.)* 2.5- metų 
terminui, certificatų sąsaiton, priskaitant palūkanų 
palūkanas (compound interest), tai už tas sąskaitas bū
tų gauta 16.516 palūkanų. Pb 2>5 metų tas 100-,000- dol. 
būtų paaugęs iki 148,500; dol., atnešdamas Fondui 48,- 
500 dol. pelno. Per likusius 10 metų (ūkis pirktas 12,5 
metų išsimokėjimųi), padėjus ilgesniam terminui ban
kai moka 8% palūkanų ir priskaitant palūkanų palū
kanas tas' 100,000 pąauktų’ iki. 321,100 dol., ir Fondui 
būtų davęs: 221400 dol. pelno. Pridėkime gautą pelną 
už 2,5 metų 48,500 dol., tai vien tik tas 100,000' dok per 
12, metų Fondui būtų atnešęs 269,600 dpi. pelno.

Dabar žvilgterėkime į tuos 500,000- . dol.,. kuriuos 
Liet. Fondas privalo sumokėti buvusiam ūkio-įsavinta 

; kui per. 12.5 metų, kas metai mokėdamas’ po 40,000 dol., 
Jei. būtų investavęs kur kitur, sakysime paskolų-mor- 
gieių formoje į nekilnojamą turtą, būtų galėjęs lengvai 
gauti 12FC ar 14% ir daugiau procentų. Palikime ' tai 
nuošalyje ir sutikime, kad Fondas tuos 400,000 dol. kas
met padeda į banką už 8%,. kiek jis pats moka ūkio sa
vininkui,. ir priskaitant palūkanų- palūkanas- ,tai po I2i5 
metų- Fondas banke turėtų 914,200 dol. Vien palūaknų 
būtų priaugę 414,200 dol.- Prie tos sumos pridėkime tą 
pelną 269,600 doh, kuriuos Fondas galėjo- gauti už 
100,000’ dol., kuriuos jau sumokėjo ūkio savininkui, iš 
viso turėsime 683,800 dol. Tiek Fondas galėjo turėti pel
no, bet tegali gauti tik apie 75,000 dol. Iš 683,800 dol. 
atimkime tuos 75,000 dol., gausime 608,800 dol. Tai tiek 
Liet. Fondas turės noustolių investavęs- 600,000- doL į 
nupirktą žemės- ūkį Winsconsino valstijoje. Prie pa
grindinės nupirkto’ ūkio kainos, pridėkime ansčiau iš
vestą nuostolį, gausime 1,208,800 dol. Tai tiek po 12.5 
metų Lietuvių Fondui kainuos nupirktas žemės ūkis, 
kad apsaugojus dalį Fondo kapitalo nuo infliacijos. Ar

. liečiantis Liet P° 12’5 metl* Lietuvių Fondas už tą ūkį, minėtą surfią

or-

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

: PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tesinvs)

Daumantas, mažai galėdamas dalyvauti
•ganizacijos darbe, ypač kai išsikėlė į Kėdainius, 
dosniai rėmė partijos darbą pinigu. Jo žmona, 
lenkiškai mokėjusi ukrainietė; gelbėjo’ vyrui kuo 
galėdama. Ir dabar Daumantas skyrę 200 rublių, 
kad partija galėtų laikyti konspiratyvų, butą ry
šiams palaikyti ir spauzdintb atsišaukimus.

Kartu su Daumantu buvo paruoštas atsi
šaukimas ir vėliau išspauzdintas. Dėl* “Echo” 
sutarta ruošti jam medžiagą ir išleisti vėliau. 
Partijos darbui vadovauti sutarta sudaryti cen- 
ro komitetą iš trijų, — iš V. Sirutavičiaus, JĮ 
Daumanto ir Vilniečio kurpiaus P. SuknoFvei- 
čiaus, — iki artimiausio partijos suvažiavimo ar 
konferencijos. Vilniaus organfeaęijos komiteto 
sudarymas atidėtas vėlesniam Talkui. Nutarta 
ir buvo paskelbtas atsišaukimas- gegužės pirmo
sios proga. Partija gyveno sunkiausią savo* isto
rijoje momentą, bet jau buvo įsigijusi. Vilniaus 
darbininkuose pasitikėjimą, ir tai lėmė jos toli
mesni darbą.

Tu pačių m ų vasarą Sirutavičius apsigy
veno Vilniuje, subūrė keistą darbininkų kuope-

teigiama vertybė bet kada ir 
bet kur. Todėl mūsą lie tu v iš-

Panevėžio’ miestas

VEKA VEIKLA
Pagrindinė visučftieniška celė 

yra šeima. Nors Avnerikoje žmo
nės yra daugumoje' Įiansšūs, 
visdeĮlo yra tarp ju dideli skir
tumai. Tie socialinm i» kultu 
viniai skirtumai yra labai ryš-

Jsyja. Juodžių šeimos gyvenimo 
būdas yra skirtingas nuo Euro- 

, pos kilmės šeimos. O žydai yra 
-skirtingi nuo pietiečių anglų kil
mės žmonių. Lietuvių šeima yra 
panaši kitoms rytų europiečių 
šeimoms, bet ji yra skirtinga 
nuo aukštesnės ekonominės kla
sės baltos pro'teslantiškos anglų 
kilmės šeimos ir ji- yra skirtinga 
nuo žemesnės ekonominės kla
sės “latino”. ar juodos šeimos. 
Ekonominiu požiūriu, šiandien 
lietuviška šeima yra aukštesnė
se ir žemesnėse vidurio' klasėse. 
Aukštesnė vidurio klasė susida
rei iš profesionalų,, o žemesnė 
vidurio- klasė — iš baltinarški- 
nių darbininkų.

Pas lietuvius, antroji klasė 
yra žymiai gausingesnė negu 
pirmoji. Senoji imigrantų kar
ta, kuri yra 12 ar l-l5 kartų di
desnė už" dipukus-, yra daugu
moje baltmarškiniai- darbinin
kai; prasimušę iš- tėvų ir senelių 
juodadar^’ų likimo. Naujosios 
ini.grantų kartos atžalynas yra 
profesionalai,, kurie dar ne&u-

kčs organizacijos turi skiepyti 
uetuvišką sąmoningumą savo 
nariuose, nes tuomet individas 
galės susiorientuoti savo asme
niškame gyvenime. Keistoka; 
kart paprastesnės lietuviškos or
ganizacijos, kaip kad įvairių 
koletai jų lietuviškų namų drau
gijos, neįleis į savo sales oku
puotos Lietuvos propagandistų, 
bet tai nebus padaryta lietuvių 

į jėzuitų Chicagoje. žodžiu, eili- 
f niai ’ žmonės geriau supranta,

roję. Kai lietuvė moteris ir lie jėzuitai, nors Lietuvoje katali-

spėjo pralobti ir pakilti į žemes
nę viršūnės klasę.

Jauni žmonės galvoja, kad 
jie yra laisvi vesti ką jie nori. 
Iš tikrųjų taip nėra. Jų spren
dimas yra įtakojamas tėvų, gi
minių, grupės, kultūrinių ir vi
suomeniškų; paprcėių,. religinių 
įsitikinimų, ekonominės padė
ties.

Taigi, įietuvišk-a- šeima Ame- . , e OU.pi Cl A L Id)
rikoje yra itin apibrėžtoje sfe- kad-Lietuva yra okupuota, negu 
roję. Kai lietuvė moteris ir lie- jėzuitai, nors Lietuvoje katali- 
tu-vis vyras veda svetimtautį ar klškas tikėjimas yra rusų oku- 

, psi'.lo niekinamas.

: Akiračių- žurnalas- laiko Algir
dą ir< Praną Bražinskus nusikal
tėliais prieš- žmogų, o kolonijų 
liet'uyiaii mioširdžiaij juos pri
ėmė ir rėmė; nes pastariesiems 
jie buvo’ laisvės kovotojai. Įdo
mu, kad Švedijoje gimęs estas 
žurnalistas Andrės .Kiing-savo 
vėliaųsioje-knygojė, A Dream of 
Freedom,.. 198T m., vadina .Bra- 
zinskus žmogaus teisių kovo1- 
tojais. - '

Neseniai įvykęs Ateitininkų 
kongresas buvo labai negausus-. 
Jis- neparuošė jokių greitų iv 
svarių rezoliucijų. Kongresą ati
darė- ateitininkų- vadas Juozas 
B. Laučka;' tačiau tai buvo toli 
nuo 1939 metų, kai tas pats 
Laučka atidarė Lietuvių dieną 
New York© pasaulinėje parodo* 
j e, kur susirinko dešimtys tūks
tančių išgirsti 31 chorų su 3,000 
balsų. • .

Mums yra svarbu skiepyti są 
motaingumą lietuviškų' organi
zacijų pagalba lietuvių profe
sionaluose,. kad jie vėliau gale-, 
tų skiepyti lietuviškumą savo 
šeimose, šios šeimos, dėl anks
čiau minėtų vyro- ir moters l’y- 

(Nukelta j penktą puslapį>

s vėlini tautę, kiek iš tikrųjų to
kios vedybos yra mišrios?. Dau
gumoje jie veda kitus rytų euTC'- 
piečius ir palaiko tas‘- pačias Ry
tų Europos dvasines vertybes: 
pastovumą,- idealizmų, papras
tumą. z

Tačiau tokios “mišriose” ve
dybose visvien yra vienos ar 
kitos- tautinės grupės dominavi
mas, nežiūrint kiek draugiškas 
jis būtų. Profesionalų šeimose 
dažnai vyras ir moteris turi tokį 
patį, baisą,, o pas- baltmai'škinius 
darbininkus- vyras yra dominuo
jantis partneris. Tokiu būdu 
pas neturtingesnius lietuvius 
bent pusė lietuviškų šeimų bus 
pirmoje, eilėje lietuviškos, o pas 
turtingesnius tas laimės, kieno 
bus stipresnis charakteris.

Charakterio išvystymas yra

galės gauti, Į tai sunku atsakyti. Priklausys nuo to, 
kaip seksis apvaldyti infliaciją, o ją suvaldyti reikia, 
nes tai veda visos valstybės ūki i bankrotą ir priklausys 
nuo to, kokios tuo laiku bus žemės ūkių pasiūlos ir pa
klausos gali turėti pelno ' ar nuotolio taip, kaip ir 
su kompanijų stakais - akcijomis. Bet viena aišku, kad 
po 12,5 metų dabartinių Lietuvių Fondo narių skaičius, 
iš didžiausios dalies, jau bus iškeliavęs amžinybėn.

Antanas Pleškys

lėn juos ruošdamas partiniam darbui. Per juos tikėjo jų teikiamomis žiniomis dažnai be kritikos; uždaviniai pasiliko tie patysi ekonomnė kova už 
palaikė ryšį su įvairių dirbtuvių- darbininkais, sparčiai suartėjome. Darbininkai mus saugojo 'dirbančiųjų, materialinės būklės pagerinimą ir 
ir buvo suorganizuoti keli streikais Padfejo Pet- Inu®’ šnipų, gal- daugiau,, kaip patys save. Rinkda- | politinė kova už- Lietuvos išlaisvinimą. Bet Lietu-

Ttž miesta Viinity supusiuose miškeliuose. Tuomet bininkai, bežemiai ir mažažemiai ūkininkai buvo 
vienas dalyvių- ėjo- sargybinio pareigas. Buvome 
ta patys užsikonspiravę: Sirutavičius buvo žino
mas “Aleksander Cienki’’ (Aleksandras plonasis)

ras Suknolevičius, greit išvykęs. Anglijon,. ir Bo
nifacas Verbickis, persikėlęs po- areštų Kaunan.’ 
ir tik atvažiuodamas į Vilnių Pradėta dirbti) ir 
Kaune. Rudeniop išleista hektograflu- spausdintas 
“Echo”. Mokslui aukštose mokyklose, prasidėjus,.

vomės konspiruotuose darbininkų butuose ar ir vos socialinėje struktūroje dvarų įr ūkininkų dar-

gausiausias po ūkininkų - luomo visuomenės- 
sluoksnis ir jis, labiausiai suvargęs, stovėjo šimt
mečiais susigulėjusiu, 'dar nepaliestu dirvonu, sa-

Sirutavičius grįžo Peterburgan, prieš, sudari įwd^ aš tarėjau d® vardo — “Marjan” ir <4Zo- ivyje betgi slėpęs pūtermlinę revoliucinę- jėgą.
■“ ĮsiaT. ta pranešimai, ir diskusijos vykdavo lenkų. Reikėjo- pradėti darbas ir jų tarpe.inas Vilniaus organizacijns komitetą. Retkarčiais- t; 

atvažiuodamas, palaikė ryšį su Vilniumi iki kitų 
metų pavasario.

Aš įsijungiau į partijos darbą, dirbdamas > 
Vilniuje ir darbininkų kuopelėse, 1900 metais va
saros atostogų mėnesiais. Vilniaus organizacijoje 
dtabome dviese su SirutaviČium. Nepatyrusiam* 
;įis nebuvo lengvas. Reikėjo su klausytojais da
lintis žiniomis iš politinės ekonomijos apie kapi- 
jtalistinio ūkio stimk-tūrą.- jame kapitalisto įr dar- 
bininko- vaidmenį. Reikėjo, kuopelės dalyviai su- 
■pažindinti su darbininkų sąjūdžiu- Vakaruose, jų ■ 
kova ir 1 
fpttdėtis Lietuvoje, jų darbo sąlygos ir uždaviniai. 
Reikėjo'ne tiek “mokyti”, kiek mokytis. Bet audi
toriją buvo nepaprastai dėkingai kiekviena tei
kiama žinia ar keliama mintis, kad gyvenimas 
gali ir turi būti kitoks kaip yra, buy<J» priimta, 
•godžiu susidomėjimu ir žadino bundančią sąmo
nę. Santykiai su Vilniaus kurpiais, odininkais ir 
kitų fabrikų darbininkais buvo labai nuoširdūs. 
Darbininkai tikėjo inteligentų noru jiems padėti,

kalba, tuo lenkišku žargonu, kuris buvo bendras 
ir dėstytojui, ir klausytojams.

Nauji uždaviniai
Darbininkų pasitikėjimas skatino mūsų pa

stangas ; tie mūsų, kurie po 1899 metais partiją iš
tikusio- smūgio turėjome perimti jos palikimą ir 
toliau dhrbą varyti, pradžioje pilnai neįsisąnronr- 
,nopie. kad-stojame prieš naujus uždavinius, j par
tijom daebą įjungė lietųviškąs akademinis jau- 
^ma^ ir jau lėmė tai, kad- sų darbu teks plačiau 
~^imoti, j j perkeliant į lietuviškai kalbančiąja

Įvykių rakta reikalavo sustiprintos politinės 
propagandos. Be to, kad Rusijoje tvinusios revo
liucinės nuotaikos veikė tiesiogiai partijos akty
vą ,artimos praeities patyrimas mokė, kad be po
litinės laisvės ūkinis bei kultūrinis Lietuvos kili
mas, darbininkų sąjūdžio plėtra ir stiprėjimas 
yra neįmanomi. Dėl to politinė propaganda turėjo 
'gauti partijos darbe daugiau vietos. Partijos ke
liami politiniai šūkiai, būtini paartijn» sau ištirta
miems uždaviniams siekti, kartu buvo skiriami 
visai tautai, ir tuo būdu jos veikla turėjo pliriii 
ir už jai deramo socialinio sluoksnio ribos. Artr-iti su dareuunKų sąjųoeių. y aKamose, jų užsimoti, ų perkeliant į lietuviškai k 

laimėjimais. Reikėjo aiškinti, dąrbįninkų Jjjetųvą. DU tol buvo.dirbaųia tik tarp pramonės |miausi darbo metai parodė, kad‘partija teisingai
darbir/nkų ir daugiausia pačiame Vilniuje, iš I vertino padėtji kaime j partija organizacijps
dalies Kaune; kiti Lietuvos miestai tebuvo mini
mi? partinės spaudos korespondencijose. Nuo 1900 
metų pradėta megzti ryšiai Šiauliuose, Panevėžy
je, Suvalkijoje ir ten kurti pirmąsias darbininkų 
organizacijas.

Iš lietuviškojo kaimo išėjęs socialistinis jau
nimas, organiškai su juo suaugęs, natūraliu būdu
turėjo ir jame pasireikšti. Partijos pagrindiniai 4 ~ Naujienos, Chicago, Hk — t-nday, Sept. 25^ mi

pradėjo sparčiai jungtis ūkininkų jaunimas, o jos 
kaime platinta literatūra, vėliau organizuotuose 
viešuose mitinguose kalbėję “srciiTstai” susilauk
davo gyvo pritarimo.

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VpJAJ
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St.,’Chicago, IL 60608
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HR P4TH, V. DAKGIS 
4YDVT0JM IK CHIRURGAS 

We^ebwfer CwMnunity tlMka* 
Medicines dlrtktork*

1^33 S. Minheim RdL. WerfrghiHii. KL
VALANDOS: 3 9 dirbo dienomis ir

T»L: 562-2727 acte 562’472?

SUSIRINKIMU
PRANEŠI M A 1

Lietuviu Žagarės klubo poatostogi- 
ais paiuu susirinkimas ivyxs seknia- 
a.enį, rugsėjo z t a., 1 vai. popiet, 
Anties kvOjaK salėje, 4500 S. Talman' 
Avė. Nariai KViecami atsilankyti, nes 
yra daug svaroių leikaių aptarti, 
liūs ir vaišės.

• Rožė Didžg^lvis

TBL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W,st l($pį Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK FLFCKAS 
OPJpA^TRJSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71>t St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu, 

ir “contact lenses”.

LIETUVIŠKA ŠEIMA IR 
LiKHJVišKA VEIKLĄ

eAtkęUą iš 4 psl.)

gių rolių, dar nukenčia dėl mū
sų profesionalių drganizacijų, 
kaip Kad ateitimpkų, idėjinio ir 
tautiško abejingumo, štai, vie
na mano pažįstama, lietuvė gy
dytoja, ištekėjo už įbaltgudžioj 
Cf'

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, HŪSLĖS iR 

PROSTATOS CHlRURGtJA 
2666 WEST 63rd STREET

Val$«fc»: MBtet,

Ofiso telefcn**: 776-28W,

l|^? * - - 1
Ji o ki D A

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 3371f 

Teį (813) .321-4200

PERKRAUSTYMA.I

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

iš įvairi y atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tol. 376-1882 arba 376-5996

$l.uo rugsėjo 22 d. Jtylo Frank jis visųonięt tųrjėdavo saldainių Į 
jydytojp, kurio vardas yra Vy-I Lukas bųyo pašarvotas .Charles 
tautas. Jis labai gerbia lietuvius? Slasiukaičįo šermeninėje, ęsan- 
ir mano'.pažįstamą lietuvė su-4 čįoje 1729 S. Halsted St, tre-. 
lietuvėje per jį. Ateitininkų ygi-j člos durys į pietus nuo Naujienų, 
kėjas Vytautas Vardys, vedęs'] Stasiukaitis įsigijo buvusią 
lietuvaitę, visdėįto pakeitė savo ] Gordo'uo šermeninę,s ją gerokai 
vardą į V. Stanley Vardys. O ‘ atnaujino ir apšvarino. Iš lauke 
Chicagoje tarp lietuvių polici- j narnąs senas, statytas prieš Pir- 
ninkų ir gaisrininkų sutiksi tre-lniąjį pasaulinį karą, bet dabar 
čios kartus lietuvius Vytautus. ] gerokai sumodernintas.

Beje, mes nesuvienodinsime .Stąsiukaitis gerokai “sumo- 
lietuvįų ekonomines klases, nors1 dernino” ir patį Frank Luką, 
jos yra šalia viėiia kitos. Mes tu-J Jau minėjome, kad jis ilgai sir- 
rėsime toms klasėms skirtingas pūliavo. Nuo praeitų metų ru- 
organizacijas. Tačiau syarbu, I d605 nepajėgė vaįkšėioli, o pas 
kad tos klasės bendrautų, nes Į kutintu melu nepilnai veikė ir 
profesionalai gali , rasti yedybi- • rankų raumenys. Stasiukaitis jį 
nius partnerius' ballmarškiniuo- draugiškas žmogus. Vaikams 
sę. Taip pat yra svąrbu skiepyti rnas reorganizuotos Bendruome 
tautišką išdidumą ir savitumą 
per organizacijas, nes tuomet 
ir paskiras individas bus išdi- 
desnis ir savitesnis.

Senoji Lietuvių Bendruome
nė, būdama tik profesionalų or
ganizacija, daugumoje teapjun
gia dipukus ir tuos, kurie yra 
simpatingi frontininkų srovei. 
Nąujoji Lietuvių Bendruomenė 
turi platesnius ir visuotįškes- 
nius akiračius. Iš tikrųjų, jos 
uždavinys yra tapti panašiu 
junginiu į 1939 m. Lietuvių Die
nos renginio komitetą. 1976 me
tais jos surengtas JAV 200 me
lų minėjimas yra jau įėjęs Ame
rikos lietuvių isto'rijon. Tad lie
tuviška šeima gali laukti di
džiausios paramos iš Registruo
tos Lietuvių Bendruomenės.

J uolias Nendriūnas

SOPHIE BARČUS
radijo Šeimos valandos 

Visas programos ii WOPA, 
1490 kfL Ą. M.

Liatuviv kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:(XM:30 
vaL popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo &30 iki 9:30 vąL ryto.

Vedėja — Aldona Daukui 
Talat: HEmlock 4-2413

T]59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 40629

Klaida iš įpratimo
Įstaigos vedėjas išmetinėja 

sekretorei:
— Kad darbo valandomis ra

šote meiliškus laiškus, tai dar 
atleistina, bet kam gi paduoda te 
man po jais pasijašyti?

Šermėninėn žmonės pradėjo' - 
lankytis nuo pat ryto. Stasiu- 
kailis ji buvo parnešęs iš vaka
ro, bet nebuvo paskelbta, lai tik- t 
lai keli buvo užėję. Bet antra- Į į 
d enį nuo pat r-ylo šormeninėn 1 i 
atvyko visa .eilė Naujienų kai- į 
mynų. Daugelis Luką pažino. ' 
Kc'i jis buvo sveikas, tai ry.tc I 
jis nueidavo laikraščių nusi- •! 
pirkti. Pas dvynukus dažnai už-ji 
sukdavo pusryčiu, o kartais ir 'j 
pietums suvalgydavo “sendvi 1 
čių”. Kai būdavo šiltos dienos, 1 
tai užsukdavo aludėn alaus stik- 1 
tą išgerti. Lukas nebuvo žmo- < 
gus, kuris, užėjęs į užkandinę, 
tylėdavo, .lįs mokėdavę' užkal- 
binli senus ir jaunesnius. Jis ir 
sliklą alaus šiltą dieną “užfun 
dydavo”. "Visoj IS-los gatvės 
apylinkėj žmonės Luką pažino. 
Jis buvo žinomas kaip geras ir 
draugingas žiuoguę. Vaikams

®. “Lietuvos Aidai”

—KAZĖ BRAZDŽIONYTt 
įjĮ/ Programoi

Kasdien nuo pirmadieaio iki peni 
tetbetoo 8^0 wl- vakaro, 

yisoa laidos ii WCSV stoties, 
banga 14S0 AM.

St Petersburg. Fla- 12:30 vai. p.p. 
ji WHS stoto*, Mlfl AM banga.

26.46 W. 71st Street

.ChicAvc Illinois 60629

MIDLAND
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ĄROęfcg A*6^UE 

CHICAGO. Il*- «O*32

PKfJjfE 25^47^

1914 metu
Midland hayings tar

nauja taugvmo u -amu 
paskolii Feixalus visos mū
sų asyiwkas ^ Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu- 
tpe bjMi ū

shook Savings
4 'a Mfinp

^Minimum ęvnv 
CeruXiGM*

iki s^Odpoa 
MS7 >. 49 SWE£T 

’k 64“

8929 SO. MA.'u.eM nuč, 
Bridgejview, U. 6<Ms: 

t<4. 598-9400

PATS SKAin® w »AE Hm 
TUS IMRAGtfc'K SKAITYTI 
DIENRAŠTI *NAUJffiNOS” £

Venera

prašneko B^lčaūnąs Ame- 
rikęs UęUiviį^ gei&i yąžįsta- 
T-33 fi’^o^uomd
W vęikėjąs, knygų mėgėjas if

w mo Sįiiyl jo w klus dar- 
liuob^as. lis su Piiąnu ąąsipaži- 
au. kai Pranas buvo minėto' sa-

• vąiJrašėio a4iuink*Latoūus, o 
1 puls Balčiūnas buvo leidėjas.

Papasakojo, kaip PraniLs jnokė- 
daw? sųlraukli į gk»sp:dicijos 
'laitą vigą ei^ jaunų uiergai 
vių. Dabar los margaitės yra iš 
aųgusips j subrendusias mote
ris, bet tada Pranas su grupe 
jaunų mergalė y greitai atlikda
vo visa ekspediciją.

— Ge. inal .fei m-Ty nyr^es su
kakties Mišics už a.ą. Lietuvos 
Cmnei^Uju Ųonsiilą dr. Petrą 
IJau^varAj bus atnašautus šsš- 
tadi.nj. rugsėjo 2(» d. 5 vai. po
piet, šv. Mer^gplės Marijos Gi
lu m o parapijos bažnyčioje, 
Lliįliuanian Plaza.

- 10-ujj Lietuvių Diena Moks
lo ir Pramonės muziejaus “Ka
lėdos virsme pasaulyje” cikle 
b.us gruodžio S d., antradieni. 
7:110 vai. vąk. Lietuvos Vyčiai 
atliks įdomią kalėdinę progra
mą.

Kiek tas liečia artritą arba

Vakare prisirinko apypilnė 
šermeninė

Vakare prisirinko
Stasiukaičio šermeninės salė.
Dienos malu ėjo kaimynai pa- nuomonės. Jie tvirtina, jog slo- 
vieniai ir grupėmis, bet vakare gos virusai persimeta nuo vieno 
a-LvąŽiayp -žmopių iš Cicero,; žmogaus prie kito, neatsižvel- 
Melrose Parke, Ąlarųųette Par- giant į klimatą.
ko, Bridgeport^ ir kitų apylin
kių. Jie pažino .Luką ir norėjo ' reumatizmą, tai šiltesnis oras 
jį atsisveikinti. Atvyko Aldona j Kiek sušvelnina skausmus, bet 
Kačinskienė, ŠiKontėnienė, Vin- ] Įų pgų jjg neprašalina, ir jas ga- 
cas ŽemaitiSj’"Balys Dundulis, I Hma užtikti visuose pasaulio’ 
Repšiai, Jašiūnai, teis. Budrec-! klimatuose.
kas, KgpačinskĄi, Juškevičiai, | “Today’s .Health” pataria 
J. Balčiūnas..-. .Atvažiavo ir įiemą, kurie nyra užsimoję iš- 
kąn. Vaclovas Zakarauskas ir' 
dąugelįs kilų.

Kąn ZąkarausĮ^ąs ir pradėjo Į sas ar į kitus vasariškus kraš- 

(Bus daugiau)
-< * ' --------- ri-L

KLIMATAS IR ĮVAIRIŲ 
LIGŲ PASIREIŠKIMAI

Daugelis žmonių yra linkę 
manyti, jog sausame, šiltame •

j klimate jiems negresia tokios Ii- ‘ 
• gos kaip gripas arba “flu”, sloga 

apypilnė • -įr artritas.
-Gydytojai tačiau yra kitokios (

vykti ir pastoviai apsigyventi 
Floridoje, Kalifornijoje, Arkan-

nuskuto, baltais drabužiais ap-
L'eii<>ė, i

papuošė kaklaraiščiu. Apybal-1 sus atsjsėsti,’ o pats priklaupė 
lis, Lukas atrodė tarytum gy-1 
vas, sėdirttis prie telefono cent- 
ralinės.

užvilko mėlyną eilutę, . jĮgįsveik teiną. Jis paprašė vi- j lūs “sveikatos pataisymui
L ~ 1 t C X- >« A 1 t ' _ _ - . • t — i • t -vi i 1__

prie karsto ir sukalbėjo “Tėve 
mūsų”.

Atsisveikinimo pietų pirmas

i , pa-
’ būti ten išbandymui keletą sa
vaičių, pasitarti su gydytoju, o 
tik paskiau apsispręsti ar verta 
ten pastoviai apsigyventi, ar ne. į

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

FR1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SOJRINI

Aikštės automobiliams pastatyti

by Martha Logan—

Carry the hadiiton of turkey toto spring with a tender and 
moist rout ButteebaU Swift's Premium Turkey. For a fresh 
a'.art for a new season let a new stuffing bridge the way from 
the usual atatffin^ to an eas;er version, ft has the traditional 
be^innin® o/ boud cubes, onion, celery and Aige. Nutmeg and 
white ra sins five 4he stuffing an original touch. It is simplified, 
‘because it ir cooked in a skillet on the range.

/’’C’ Skillet Stuffing
Yield; 5 cups

1 cup chopped oftipn
V4 cvp« chopped ofkxy

1 stick (1/2 cup) butter
/- or toa^garine
1 t»Aspoon poupry 

seasoning ' ' "
'A teaspoon aage
Saute onidn a^d calory in buffer until soft. Add poultry 

seasoning, sage, salt, nutmeg, raisins and water. Stir to blend 
» ell. Stir in bread cubes. Cover and cook over low heat about 
45 minute*. ,' ’

teaipoqn mH 
teaspoon nqUncg 
cupvjhite ra&nt 
cup water 
cups day old breed 

cubes

’4
¥4

X

3

i

DIBEKTORTOS

CHARLES STASUKAITĮS
yfiSBUMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME - 

17,29 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

Mažeika t? Evans
■ awi •

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL #27-1741 —1742

Telefonas 523-0440 -

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

y i </ 2533 W. 71st Street
T J 1410 So. 50th Avė- Cicero 

’ W" T riet. 476-2345
I || TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

j įj| AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMeULANSC
PATARNAVIMAS

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

^42A iVEbk ba.Uk STKOri' REfuOtic 7*1213
11V28 SOUTHWEST H1GHWAX, Falo* Hill*, W. >74-«li

3354 So. HALSTED STREET Tei. YArtb 7-1111

BUTKUS - VASATHS
1446 So. 50th Avė, Cicero, AL T«L: OLympic 2>1(MM

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeite 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd« 7-1138 -113|

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Friday, September 25, 1981
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ZIGMAS I. GURA

annu

“ne

Kraševskis
rašy toja s,

Valdyba 4

ir brsisve- 
atsilankyti

Vi< n > 
tvarki

K«n«l. 2»mi — P-rdavimwl 
MAL ESTATE FOR.SALE

Narnai, 2am4 — Faroavimw 
RtAL ISTATI FOR SALI

bą, mitolog 
imo Luia

j
į maus. !

pateikė žinių apie I

imbloze vadinamas samiu 
pastovus ir glaudus sugyveni 
Inas dviejų skirtingų rusių or 
ganizmų, kai iš tokio sugyveni 
rao gaunama kokia nors naud. 
ir vienas kitam nekenkia.

k ui b lenkams
,ii nucs^olių ir gt<b
>yvas primityvus an

IKkurnas, antisemitizmą
luvisktmias — primi

S*

I

i

kenkia visa iaikr, is>kvrus g.»! 
tik Žalgirio kovu su kryžiuu 
čiais, kai kartu tapo suiriuškin 
ta kryžiuočių galybė, 
tokie atvejai gali būti
ir ateity prireikus, bet n tvar
koj Lenkijos nuolatinės ekspan
sijos pastangos lietuvius asirui-! 
liuoti, sulenkinti, kad lietuviai 
liktų lenkais ir būtų jų tik pa 
stumdėliai jų nesveikos 3vajo
nėse būti didele svarbia vals
tybe. j

raiualurgąs, istorikas, par 
c? :.(!!) knygų.
Eiaševskis buvo artimai su

Jetiixa ir jos gyvenimu sn
- veikla artimesni s 1
.-■i kaip Ixnkijai. Paras 
-įirs Wilno od pcczą^ki
o roku 1750, Lihva 2

l.anai gana, bei 1 eiuv.ri 
atvirai ir aiškiai ptsakvli, 
Lenkija mums p^vejingrsnė 
Rtfsiją ir Vokietiją kartu 
ėmus. Liituva nori būti nepri
klausoma visiškai, ncLSupanėictn 

. jokiais ryšiais. Kaip geri kai
mynai ir su lenkais mes gilėsi 
mę taikiai bendradarbiauti įvai
riausiais atvejais — kultūriniai, 
ar'prekybos, ar politikos klau
simais, ar ir dabar JAV ar kur 
kitur renkant atstovus, valdi
ninkus ar kaip kitaip, bet be pa 
našių ekspansijos reiškinių ar 
karbų apie federaciją ar uniją, j 
kas Lietuvą praeity privedė 
prie labai liūdno liepto galo.

Lenkinimas, tarsi vėžio liga, 
lietuvius buvo priartinęs prie 
visiško išta u įėjimo.

Blaiviai pasisakė B. Topors- 
ka: “Reikia išlyginti santykius 
su'lietuviais, kurie ne be prie
žasties purtosi, kai juos vadina
me ’“broliais","

Paryžiuje leidžiamo lenkų 
žurnalo “Kultūra“ 1981 m. ko- 
vd mėn. laidoje Tymoleusz 
Klenipski įdomiai nagrinėja len
ku‘kataliku Bažnyčios teigiamas 
ir teigiamas savybes. Prie pas
tarųjų jis priskiria priešiškumą 
baltgudžiams Balstogės srityje 
ir “paranoišką” lietuvių trakia-, 
vimą Suvalkijoje. Lenkijos. 
Bažnyčia, rašo Klempski, prisi- 1 
dėjo prie tokio’ pobūdžio nacio-

k

K

ui Didžiajam 
: atskirą knygą, 
kurį sudarė 3 
: Witolorandm

ir daug kitų.

iėlU

M IĮ}

ima ; apie mūsų praeit 
palaikė ryšius su lietu v 
moliais: L. Jucevičium 
■t liu bei M. Akelaičiu.

i k Kraševskis buvd
uvni, galima suprasi 
p’ktai pasmerkė L 

daromų skriaudų Lie 
i’olska pijawka, co Lirivk- 
wysysa, wszyslko wyssala 
sie da reszty (Lenkija yr 
tuvos’dėlė, kuri jos kraujų čiul
pia, viską jai iščiulpė ir iščiulps

r

(Bus daugiau)

apie (7)

k u mene

i

sa.
ino-

raiesKojimai
r ,gd^nifne Jesudaityte Enri- 

gyvenusi So. Oblesby gL,

Gr: žiskauskns Joną 
uietu amžiaus, is Bud 
m rvalakj.i valsčiaus, Vii-

Ku-?uvo žinomas 
leno pavardėmis.
tanas iš Uždvario 

jo žmona Rupšytė Juli 
venų kaimo, ir jų vaikai 

kht.tnas, Bronė ir Zosė.
Kišk anas Jenas ir jo sūnus

ummo
dymo reikaiu
s d r. Graži i ’t B
rienė. dr. F'nue
. Šarūnas P. Tauras ir dr. Li-

I.rvinaitė Peš. heck Anastazi- 
kusi iš Austrijos 1956 
gyvenusi So. Winches-

7 d
— Kazys ir Vladus Skripka* 

buvo atvažiavę į Frank |^ukc 
laidotuves, buvo karstnpšiai. 
Skripkai turėjo paruošę Lukui 
kambarį, kai jis už pusantro mė
nesio rengėsi išeiti pensijon.

— Pramanė K u

.at id vo

inizaci ;os gl ? buote.
a 43 East Ohio Street.

sies or-
Centras

Krv-na rodvs

ižo i C h
;n-

bet nebuvo

miškinhikas 
lietuviu žur-

— Joze> ir a Kri.ič.'vnjcnė, sen; 
liko paž'stomn. trečiadieni no

vykti i laidotuves, 
kas ją būtų galėji 
atvežti.

— KaL/orn/joi
perdavė Amerikos
nalistu sąjungos vadovvbc save 
oraugams c^kagieciams. kad j:< 
atgaivintų Įtaką praradusią or-

jusi i\au,ienoms gyvuoti ilgus 
metus, dienraščiui paremti at
siuntė ŠIO auką, f/kagietė Mo 
destavicienė skaito Naujienas ir 
atidžiai seka visuomeninį lictu-

PASSBOOK 
SAVINGS.., 
th. best way to savyeguUrtyl

financing

AT OUR LOW RATES

Paid asi 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

Mutual Fedlffi 
Savings and Ioan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, RUNOS 
Phose: sTrjtrls 7474T 

Gate

SEEVING CHICSGO BND SUBURBS SINCE 15GS

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai jdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liepia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
eusirūpinimų____ _

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ________________

Minkštais viršeliais, tik---------------------
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTflRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo Klaidoms.

$8.00

st.oo 
£3.00

S2.00

173f So. HAI.STED ST., CHICAGO, IE S0S08

I
!

EAU'o SI. Petersburgo sky
riaus pirmininkas Jonas Valaus- 
kas rugsėjo mėn. 18 d. buvU su
kvietęs posėdin skyriaus valdy
bą ir rudens vajaus rinkėjus, 
dalyvaujant BALFo direktorei 
D. Bobeiietei. Susirinkime bu
vo aptarti artimiausi planai ir. 
darbai. Į

Piknikas bus rengiamas spa
lio mėn. 6 d.,-antradienį, 11 vai. 
Seminole parke, aštuntame pa
viljone. 12 vai. bus karšti pie
tūs, turtinga loterija, šokiai ir 
žaidimai.

EALFas kviečia visus St. Po- 
tersburgj lietuvius 
č'uojančius turistus

■ į BALFo pikniką.

i ’ nė (buvusi Turauskie- * 
niauskmtė Barbora iš 

mbo kaimo, K vedamos vais
ius, Inu ragės aps., atvykusi , 

i .JAV 1913 metais. Turėjo dvi J 
dukras ir sūnų. Į

Petrauskas Stasys, Juliaus su- . 
mis, gimęs Telšiuose. Atvykęs j 
1950 melais.

Vielikės Stanys, Juozo ir Ceci
lijos sūnus, ganęs 1926 metais * 
i'a u ragėje, 'farnavęs JAV dali 
niuose ar k r. ri liemenėj e.

s Kad aiškiai žinotum mūsų tau
tos tikrąją praeitį, jos kilnumą 
jos viišžnicnišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik 
rą visatos pastovumo nustaty 
ta amžinumą, remdamasis mū-

v i e

su tautos padavimais, tikra tau- { 
tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužbartu protu, aš pa-< 
rašiau šias knygas:*į

1) Karalienė Bitutė. Čia apra
šomas jos kilnus gyvenimas: 
kai mus puolė žiaurūs kryžiuo 
viai,'naikindami viską, ką mūsų’ 
kilni tauta gerbė ir mylėjo.

2) Po‘ Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas, išlai-' 
kyli mūsų tautą kilnią ir savi^ 
stovią. '

3) Kalnų Dievaitė Ledyną • 
Ledynos kilni pagalba apsaugo
ti mūsų tautą, pradedant nuc 
ledų slinkimo. \ .

*■ i.

4) Lietuvių Sostinė Vilnius 
Kilni kova karaliaus Kęstučio* .
pradėjus statyti Vilniaus mies-'

i

5) - Lietuvos Senovė- Kilnus i 
jautrus lietuvių tautos -gyveni 
m o ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini 
kas. Kruopštus vainiko aprašy-

: mas, kaip lenkai jį pagrobė i. 
kaip lietuvių jaunimas tą vaini
ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 

; surado.
• Mieli Lietuviai, padėkit mar 

. į šias knygas išleisti.* Tos knygom;
Radkpriėius Juozas paieško'1*™ lbės, >uni"’ui 

užaugti tikrais lietuviais.
Su aukšta pagarba,

Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avėnue
Springdale, Conn. 06907

Jonas.

su pažįstamų: Cenkir, Pakulį, 
liuli, Mainų, čaponį. ' ;
Stralgis Adomas, Juozo sūnus \ 
Ighškienu, Marijampolės aps., ; 
jo sūnus, atvykę į JAV 1044-

Jenas iš Raseinių, jo; “LIUCIJA”
i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
: NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI «

• NOTARIATAS • VERTIMAI. Jia

nSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY;
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi- 
lis 12 butų. Parduotas. ___  <
Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, firelt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, 
Tel. 927-3559

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porČiai. Modernūs ra- 
jiatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sciiakaina $52,000

> 4 butų mūrinis, ’ apie $9,000 
luomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

> Statybai gražus' sklypas 
Marquette Parke-

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
svariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
;eniau imamais, procentais.

v aivCxla
žmona Konstancija Banaitylė iš ;

Pumpėnų kaimo. Biržų aps., ir Miko šileikio apsakymų knyga 
iu vaikai Ona. Bronislava ir Ri “Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
.737-7200 arba 737-8534

Paieškomieji ar apie juos tu- 
’'in’icji žinių maloniai įprašomi 
atsliepli.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

GII7 So. Artesian Ave.
Chicago, IL 60629

Ganvk nvis ir vilko ne-e 
matydamas.

seniausi, didžiansfe ir turtingiausi lietuviu tratemalinė or- 
lic'uviams iŠtikscai Tarnaujanti jau per P2 mėtose

ŠIA — atlieka kultūriniai darbus. c*Jhstd (r kitiems. kurie toot 
darbus dirba.

SLA — tf mokėto danėse kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerį 
apdraudu narian^

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- 
riymx patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gjli 
Susivienijim* apsidrausti iki $10,000.

0LA — apdraudžia h* Taupomąja apdranda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai 
ankstojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

nnA— vilkus apdraudžia pigia terminuota andraudst uš 
$1,000 apdraudos suni4 temoka tik $3.00 metam.

SEA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
į savo apylinkės ŠIA knopu veikėjos jie Jums 
m^iai pagelbės t SLA įsirašyti.

Garite tTelptlf Ir i S!. A Ontnc

LFTMUANiAN ALLIANCE OF AMERICA

W W. M.
TH. (211) M3 XTU

———— 
DĖMESIO

62-80 METŲ AM1. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiape ir taisome visu rū
šių Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 cr 737-1717

A. T V l!i K A S t
Laikrodžiai ir brangėnyMa

Pardavimu ir Taisymas 
2646 W«rt «9th Strut 
Tat. REpubllc 7-1941

■ *

Siuntiniai į. Lietuvį 
ir kitus kraštus

P MEDAS, 4059 Archer Avanua, 

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

pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

IfaUry Public 
INCOME TAX SBRVIC1

4259 S. Miplowood. TcL 254-7451 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pUdomi piiiatybėa pra- 

iymai Ir Mitoki blanke L
ha

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalyke!

HOMEOWNERS POLICY

Nepraktiška

Juoduke pasakoja kitai 
rasės draugei:

Į — Aš nenorėčiau turėti baltų 
’ vaikų, nes jie greitai susitepa.

savo

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any <>rain line for $25. 
l£ not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

P. Zapohs, Agent 
32081/j W. 95th St 
Evarg. Park, III. 
40642, - 424-4654

S:ate •af'n F re and Casualty Company

! advokatų draugija 
V. BYLAITLS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
Tdefonuoti 778-8000

SEWER AND 
PLUMBING

%

If not open — no charge

CALL 656-8387

ANY RODDING AND 
DRAINING — £30.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryti 
iki 8 vaL vak. SeStadienl nuo

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

TA 776-5162 arba 776-51M
M4» Wert 6 3rd Street

Chieaco, D]. <0629

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, September 25, 1981

L hnrt ims of efiawesfw 
Io cnc« a day, after tri® 
r/onJnq meal, and cut 
excessive use of 'rater 
and aledrlcity. .

Do “t rit s Y-'xr L

ENERGY 
WISE

KILLS 
FLEAS,TICKS!

, Sergeants 
sentrti 

!| Flea & Tiek CO>'<^

KAr FInh • *■'*' >«*•




