
nin, bet nutapė įpareigo’ti užsie-

Beirute ketvirtadienio va-

bardavo, Irano lakūnai bcmbar- pase turi turėti rinkimine ant-
Z‘.f. ~ . v- « . . . -v

veito. (Daleidžiama, kad Irano kybininkų partijos vadas Ali
Chamenei.lakūnai pasiinelė ir, vietoj; Ira-

boikotuoti prezidento?rinkinius,

davo irakiečius, įsiveržusius j 
Irano teritoriją, bet nepuolė Ku-

I 
į

spaudą. Labiau išgarsintas iš 
kandidatų Į prezidentus yra ti-

i£
i

turėtų pakaki’, bet se- 
Jobn Glenn pareiškė, 
žinios jo nepiv<ikė ir 
jo keisti savo nuotai-

binetas puolimui apsvarstyti 
Paaiškėjo, kad Irano kariški lėk
tuvai nuo 1980 m. rugsėjo 22 d. 
jau ketvirtą kartą įsiveržė į Ku
veito erdvę ir padaro žalą. į

— Penktadienį auksd uncija 
kainavo -5130.

nes gyventojai neturi teisės pa
sirinkti.

žinias. Jis žino faktus ir vyku
siai juos aiškina.

Laikraštininkai tvirtina,

ADLAI STEVENSON NORI
. GUBERNATŪROS . •

Aryte-^Josf paftijc^’tallhėti''ir ją* 
atidavė Karpovui.

Būdinga, kad jie vienas su 
kitu visai nesikalba.

ATSTOVAI GANA AŠTRIAI KRITIKUOJA 
PIRMININKĄ LEŠEK VALENSĄ

LENKIJA YRA SKOLINGA UŽSIENIEČIAMS 25 BILI
JONUS DOLERIŲ, SAKO PROFESORIUS

■ WASHINGTON, D.Č. -t-Ad.-pme, .kad mūsų pramonės rata. 
lai Stevenson -atšišakę (kandida
tuoti IllinoisTSėnatoriaus^pafėi

IRANO LAKŪNAI IŠGRIOVĖ

—KUVEFTO VYRIAUSYBĖ PAKVIETĖ AMBASADORIŲ
- IR PAREIKALAVO ATLYGINTI Už PADARYTĄ ŽALĄ

KUVEITAS, sostinė.— Kuvei- ko, bo’mbardavo Kuveitą.) 
to radijas ketvirtadienio vakarą Į BuVo sukviestas Kuveito ka-

galima atsispirti. Bet jis patarė 
komunistais, nepasitikėti, Jis^įsi
tikinęs, kad ; su .Kajįia galima 
tartis ir su&arti, bet Kania gali 
pasukti maslyma puSėn.

Library of Congreci Gr 
veriodlcal Division 
WtihlfiffTcn, D. c.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Vol: lxvih Price 25c šeštadienis-pinnadienis — Saturday-Monday. October 3-5, 1981

■V VLIKO SEIMAS ARTĖJA
V Clevelando lietuviai su paki- Inn - viešbutyje, 28611 Euclid 
lia nuotaika kruopščiai rengiasi Avenue, Wickliffe, Ohio 44092 
artėjančiam Vyriausiojo - Lietu- (prie pat 1-90 kelio). Telefonas 

(216) 944-7400. Viešbutis nuo 
Lietuvių namų yra tik pora mi
nučių važiavimo automobiliu 
nuotolyje (gal 2 mylids). kdi

artėjančiam Vyriausiojo - Lietu- 
Vos -'išlaisvinimo- Komiteto-, sei
mui, kuris šiais metais. 4vyks 
Cleveląnde lapkričio 7-8 dieno
mis. Vietos veikėjų komitetas, 
guriam vadovauja energingasis 
pirm. yyt. Jokūbaitis, jau nema
žai paruošiamųjų darnų atlikęs, 
įąį seimas būtų skląndesnis ir 
sėkmingesnis. (Kiti komiteto 
nariai yra H. Idžėlis, Vyt? Ja- 
nuškis,. K. Karalis, A. Kąšulai- 

Mikulskis; J, Stempučis
Įb J? Virbalis.) f

Seimas vyks jaukiuose Lietu; 
yių Namuose. Atstovų ir svečių 

. registracija prasidės šeštadienį, 
lapkričio 7 id., J9 vai. ryto. ' Pir
moji seim o sesija prasidės 9:30 
vaį? V ; ' J " ?. " ' " įį

Pirmą ? valandą bus bendri 
atstovų ir svečių pietūs ten pat 

^ės^ričroje “Gintaro“ valgykloje. 
Tsft turbūt ’ pati gražiausiai iš- 

X puoštą - lietuvių -yaigy^lfl - menė 
už Libtuvos ribų, * -

KARPOVAS LAIMĖJO 
PIRMĄ PARTIJĄ

MERANO, Italija. — Viktoras 
Korčnojus buvo Sovietų šach
matų čempionas, bet jam tiek 
įgriso Sovietų valdžios- nurody
mai, ką jis -turi daryli ir ko ne
daryti, kad jis prieš penkerius 
metus-pabėgo nuo komunistų ir 
apsigyveno Šveicarijoje.

Korčnojus, 50 metų amžiaus-, 
ketvirtadienį pradėjo turnyrą 
už pasaulio čempic’natą prieš 
dabartinį Sov. -Sąjungos ir pa
saulio čempioną Anatolijų Kar
povą, 30’ metų. Jie lošė pirmą 
partiją,. Korčnojus pradėjo la
bai gerai, bet kai po 43 ėjimų 
nutarė paimti pertrauką, Korč-

.Michigan valstijoje ketvirtadienį jau iškrito pirmasis sniegas. Vėliau šios valstijos'-šiaurėje j 
pradėjo siausti didelė audra. Detroit# apylinkėje vietomis iškrito apie 9 coliai lietaus. .
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PREZIDENTAS NELEIS IZRAELIUI
KIŠTIS Į JAV VIDAUS REIKALUS

— NEGALIME LEISTI, KAD- ŠALTU ARABIJA BŪTŲ PA
VERSTA Į ANTRĄJĮ IRANĄ, — PAREIŠKĖ PREZIDENTAS

WASHINGTON, D.C. -L Pre
zidentas Reaganas labai rimtai 
ketvirtadienį įspėjo- Izraelį, pa
tardamas nesikišti j radarinių 
lėktuvų pardavimą Saudi Ara-

LEŠEK VALENSA — SOLIDA
RUMO UNIJOS PIRMININKAS

DANCIGAS, Lenkija. — Ra
dijas praneša, kad nors Lešek 
Valensa kelių .kalbėtojų unijos 
suvažiavime buvo aštriai kriti
kuotas, bet vis tiek didelė Soli
darumo unijos atstovų daugu
ma pasisakė už jo vadovybę. 
Jie yra įsitikinę, kad Valensa 
gali susikalbėti su komunistų 
partijos sekretoriumi Kania, su 
karmomsnės vadu ir premjeru 
gen. V. Jaruzelskiu, su arkivys
kupu J. Glemp ir kitais.

Valensa padėkojo visiems už 
pasitikėjimą, sakėsi neužsigavęs

pošėdis; po kurio, apie. 3 vaL, 
paskaitą skaitys dr. Domas Kri- 
yickas, nuopelningas VLIKo ir 
apskritai visuomenės veikėjas. 
Paskaitos tema‘‘VLIKo veik
los’: gairėj jbėsikęi^ąiičioj e tarp- 
tĮaūtinės; /pbl&kbs ?’ kdnįųriktū- 

į; ' •
įTos/i-pąčįos f i.dįe^s -pakarę, 

4® j ė •< Palioję y salėj e

yaięSj ^Svečiams ir? .vietiniams 
Hętuvjams .bus’ gera, ' proga pą- 
i>ąhętt^įiti;ri pasikeisti, mintimis, 
užmegzti . ar atnaujinti. santy
kius, ^pažintis.' Vakarienės -metu 
ti’ttjmpaį.- kalbės-. VLIKo- yaldy- 
bda,.'pjrįn.\ įlr. Kazys -Bobelis. 
Meninę programą išpildyt solis
tė; Danutė Petronięnėįir, Čiurlio
nio Ansątoblip,;vadovaujamo A. 
Mikulskio, tautinių instrumentų 
sekstetas. ‘
_'X vakarienę bilietus jau dabar 

galimą, rėžervuoti (stalais ar 
pavienius) skambinant H. Idze- 
Kūi, tel. 481-5183, arba K. Kara
liui, tet 229-2419. Bilietd kaina 
vienam asmeniui 4- $12.50. ,

-Seimo' išvakarėse,. lapkričič 
6 d., penktadienio vakare, 7:30 
vai. Ramada Inn viešbutyje bus 
susitikimas su VLIKo pirminin
ku ir kitais atvažiavusiais VLI-

■ ’ .■ t:

Ko seimo atstovais pokalbiui ak
tualiaisiais klausimais. Apie tai 
smalkiau bus pranešta vėliau.

Seimo atstovai ir : svečiai iš 
kitų vietovių' apsistos Ramada

KALENDORELIS

Spalio 3: Teresė Kūd. Jėzaus, 
Ašarė, Milgydas, Danga, Gandis, 
Vėsa, -Marangis, Babylė. > ..

Spalio 4: Pranciškus Asyžie
tis, Gailius, Am tinas, ‘ Prytė, 
Naugė, Skilvis. I ,

Spalio 5:'Placidas, Upinė, Pa
lemonas, Siela, Gelovinis.

Sa^lė teką 6:48, leidžiasi 6:30.
Oraa saulėtas^ šiltesnis,

DIDELĖ ŽUVIS PRA- 
®RU0' MI MAžjS^

CHICAGO, Ilfe>— Čhicagėis 
Continental l&nkd\. vcieprezi- 
dent^įJųįįį- J^’ĮJįagimt praeita 
pentkądira|Į. -nepirko Buffalo 
Grove. -banką, -<įįšųĮnokėd2ihas 
penkis mili|pnus db^ių, ir Oak
brook Terrace bankąį' sumokė- 
damas 3.4 mil. dolerių'?-'.

•v - - . * ¥ $ -
TagletL pareiškė, kad- abiejų 

bankai pareigūnui bus tie. patys 
ir ves tas paičas \operacijas, ko
kias vedė-iki šio mėto; Bankams 
bus geriau, nes jie-galės leng
viau gauti pinigų savo operaci
joms. Tokius pareiškimus' pa
darė visi nauji tų bankų savi
ninkai, net netrukus prasidės 
pakaitos. Pradžioje atleidžia vie
nus pareigūnus, o vėliau išeina 
ir ilgus, metus dirbusieji.

paskelbė, kad Irano karo lėktu
vai įveržė į Kuveito erdvę, Zo 
vėliau bombardavo' Kuveito naf
tos rafinerijas. Kuveito prieš
lėktuvinės patrankos paleido ke
liolika šūvių, bet Irano lėktuvai,, 
padarę žalą, grįžo atgal į Iraną.

Kuveito užsienio reikalų mi- 
nisteris pasikvietė Irano _amba- 
sadorių Ali šamis Ardakarii, pa-, 
reiškė protestą už to’kį blogai 
apgalvotą ir Įvykdytą darbą, 
-pastebėjo, kad daugiau panašūs 
dalykai’nepasikartotų, ir prane
šė, kad teks sumokėti už pada
rytą žalą, kai. viskas bus ap
skaičiuota. . . i ' * • . t.

Atrodo, kad Irano lakūnai
’ pasimetė » : • . , ? '

Teherano radijas vėlai vakare 
pranešė, kad Irano lakūnai Km 
veito naftos rafinerijas nebcin-

VOKIEČIAI KEIČIASI r 
/ KALINAMAIS ŠNIPAIS ,

BONĄj NŲ Vokietija. Ket-; 
-virtadieiij iš: kaŽėjiųiĮą pąlęistąs 
TU Vd’kietijos šnipas Gūentber 
Guillaūme nuvežtas i Berlyną, 
pervežtas per gėdos sieną ir 
įteiktas laukiantiems- koniūnis- 
Jams., Kancleris Willy Brandt 
atsistatydino, kai- teisme ,-pąafį?:. 
kėjo, kad Guillaume bųvąi^)/' 
vietų šnipas, dirbęs kanclerio 
mastinėje.......... , -
• .Rytų. Vokietijos ? koniuni.staj 

Kuveitas karo neskelbia Ira-. prižadėjo? išleisti kėtis vokįe- 
nui/bet nutate Įpareigo’ti užsiė- čiuš, laikomus-Ijytų Ve'kiėtijos. 
nio"reikalų ministerį Abdel Aziz' kalėjimuose, ? taipgi J sutiko ' iš- ’ 
Husejiną pareikalauti' tuojau i leisti apie BįOįOOžmonų, vnilrijar; 
sumokėti atlyginimą už- pada-; tėvų, kurių giminės gyvena Va- 
■rytą ž<lą. karų Vokietijoje. :

Tuo tarpu Teherano radijas 
skelbia, kad apie milijonas žmo
nių ketvirtadienį buvo susirin
kę miesto aikštėje ir išlydėjo 
žuvusius karius. Buvo laidoja
mi trys Irancf'karo vadai, gene
rolai, ir vienas pasižymėjęs Is
lamo revoliucionierius.

Irano valdžia kvietė visus ira
niečius dalyvauti prezidento rin
kimuose. Kiekvienas iranietis

Prezidentas iš anksto buvo 
Įspėjęs Izraelio premjerą Begi- 

| na apie JAV nutarimą parduoti 
penkis galingus radarinius lėk
tuvus Saudi Arabijai, kad galė
tų iš anksto pastebėti artėjan- 

įčius priešo lėktuvus ir pastoti 
Į kelią į gyvybines Saudi Arabi- 

: jos pozicijas, tuo reikalu kalbė
josi sū pačiu Beginu, ir Izraelio 
premjeras prižadėję paklust: 
JAV nutarimui, bet jis, matyt, 
vis dėlto paveikė kai kuriuo:
Amerikos Įstatymų leidėjus, dar už aštrią kritiką, bet priminė, 
ir šiandien grasinančius sukliu-, kad lenkų laimėjimas bus už- 
dyti minėtų lėktuvų pardavimą tikrintas, jei visi pajėgs vienin- 
Saudi Arabijai. *’ rt^^rgai ginti Lenkijos teises ir ger-

—? Amerikos saugumo reika- t būyį. Jeigu pas lenkus- nebus 
lai ^privalo-būti pirmoj.eilėj, — Į vienybės, faf negalės' jų 
pareiškė prezidentas- Reaganas (.vesti prie laimėjimo.
— Męs visuomet kreipiame dė 
mesį į mūsų sąjungininkų sau
gumą, bet Amerikos saugumas |kad prezidentas Reaganas pra- 

Jgrivalo. bųli mūsų- vidaus atsa-Jvedė labai naudingą Ąpaudos 
■kdinyb^'Ne kitų valstybių ręi J.konferenciją, duodamas tikslias 
-kajaš -.feistatinėti Amerikos už- b*’-—’-' r-~ •-

. - •.< - *” i-v '

sienitf'ipoliiiką.
Mrįs-1 _ ‘M“jani lr Bani Sadl.

i- . /.. au ,J i praneši iraniečiams, kad mulos
!josr^augUmui nkalfngu lėktuvui* . 4.,,\/ į (JiomeiEi savavaliavimas netru- 
-paTdayirnąs? ras reikalingą, pri [ - A ; S v - .. •> x *- . r KUS pctsiDaigs.Jariin& . nes? Amerika z negali t .. , 
-l^s^^Sąudr Arabijai pavirsti 
anti?uiį[raB.u”. .
; Prezidentas dar pridėjo, kad 
.Saudi . Arabijos nafta būtinąi 
Amerikai reikalinga, jeigu nori *

Sekretorius Alexander Haig 
išdėstė Senato užsienio ko7 
mitetui, kad Saudi Arabiją 
pasižada radariniais lėktų-, 
vais neišskristi iš Saudi Ara
bijos teritorijos ir negalės 

pulti Izraelio.

DANCIGAS, Lenkija. — Pir
masis Solidarumo unijos kon
gresas pfadėjo kritikuoti Soli
darumo- unijos vadą Lešek Va
lensą. Jie nepatenkinti, kad pir
moj? sesijoje išrinktas Solida
rumo unijos vadas jau yra pa
daręs daug klaidų, unijos teises 
ginant.

Pirmas Valensą pradėjo kriti
kuoti 46 metų amžiaus- Solida
rumo unijos Stotino skyriaus 
vadas Andriejus Gwiozda. Ant-» 
rasis balsą pakėlė taip pat 46 
metų Marian Jurčyk, taip pat 
iš štetino, o išiBydgošČio kalbėjo 
37 metų S. RuTewski.

Aštriausiai L. Valensą 
kritikavo Jurčykas

Aršiausiai Valensą kritikavo j _  Buvęs Irano prezidentas
įtakingas Solidarumo veikėjas Į Bani patarš iraniečiams
Jurčykas. “Valensa įsivaizduo- ( 
ja, kad jis jau yra unija”, — 
pareiškė Jurčykas, — “bet taip 
nėra. Uniją sudaro šimtai įvai
rių darbininkų/. Jų rūpesčiai ir 
pasiryžimas sudaro Solidarumo 
unijos pagrindą”. ,

Rulewski patarė deiegtams 
nebijoti rusų. Jis pats kovo mė
nesį policijos buvd smąrkiai su
muštas, bet jis aljartrė.; Jis įsiti
kino, kad policijos si^gikams

tuoti IllinoisTfefenatoriaus^pafei-'nx* Eė;'to, sekretorius Haig infor 
goms, manydamas, kad partija mavo. Senato užsienio komitetą 
pas&inks jį prezidento parei-t kad padarytas susitarimas su 
goms. Demokratų partijos sąra--.Saudi Arabija radariniams lėk- 
šu tada kandidatavo tuometinis t tuvams naudoti. Ta sutartis 
prezidentas Carteris ir pralai-j apima 8 paragrafus. Vienas pa j 
mėjo prieš respublikonų kandi- ragrafas sako, kad be JAV ži- 
datą. Galimas daiktas, kad .ir* nios niekam nebūtų duodamo 
Stevensonas būtų pralaimėjęs, informacijos apie lėktuvus ir jų 
nes jis nepopuliarus, niekas jo 
nepasiūlė Carterio vieton.

Dabar jis norėtų tapti bent 
Illinois valstijos gybernatorium. 
Jis net prašė Kongreso >atstovą 
Paul Simon, kad jį, pasiūlytų 
gubernatoriaus pareigoms. Paul 
Simon, gerai eidamas Atstovų 
Rūmų nario pareigas, sutiko 
nekandidatuoti Illinois guberna
toriaus pareigoms, bet savo vie
ton pątaria. kandidatu pastatyti 
Adlai Stevensoną.

j kare sprogo galinga bomba, kuri 
užmušė 60 žmonių. Sprogimas 
buvo -toks galingas, kad be 60 

j užmuštų, dar sužeidė virš ■ 303.
'} Nelaimės .metu buvo sužalota ir 

virš 50 automobilių, stovėjusių 
netoli sprogimo vietos. Bomba 
buvo taikoma palestiniečių 
centrui.

I

Prezidentas Ronald Reagan 
spaudos konferencijoje vi
siems laikraštininkams pa
aiškino, kodėl Reginas ne
turėtų daryti įtakos į JAV 
politikus. Jis negali kliudyti 

parduoti lėktuvų Saudi 
Arabijai.

teikiamas žinias. Kitas paragra
fas sako, kad lėktuvai neišskris 
š Saudi Arabijos teritorijos. 
Dar vienas paragrafas kalba 
apie radarinių lėktuvų saugumą. 
Svarbu, kad joks Saudi Arabi
jos ar Amerikos pilietis, nepa
tikrinus jo ištikimybės, prie šių 
lėktuvų neprieitų.

Turint gaivoje trumpą laike- 
tarpi apmokyti lakūnus vartoti 
šiuos lėktuvus ir apmokyti spe
cialistus vartoti didižulius rada
rus, Amerikos lakūnai turės būti 
lėktuvuose iki 1993 metų.

Sekretorius Haig mano-, kad 
šių žinių apie susitarimą sena
toriams

i natorius 
j kad tos 
neverčia 
kas. Jis ir toliau pasitiksiąs tos 
pačios nuomonės apie lėktuvų 
pardavimą Saudi Arabijai.

Dar griežčiau laikėsi senato
rius R. Packwoed, Oregono res
publikonas. Jis supranta, ką 
sekretorius ir prezidentas pa
darė, bet senatorius savo nuo
monės nekeičia. Prezidentui bus 
sunku juos įtikinti.. ‘
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Punklukas Anykščiuose
1 jo i

sau> pilną palikimo vertę

IENAM TAUTIEČIUI TESTAMENTĄ
REIKIA Iš ANKSTO SUDARYTI

D Augelis \ uiagungių tau
tiečių,ypaė vyrų, per eilę metų 
s^tauPV nemažas pinigų sumas, 
vieni dėl šykštumo, kiti dėl 
prietarų nesurašo savo turto 
paskirstymo. . palikimo, pa- 
skirstymb testamento forma.

Kai kurie vyrai, atsidūrę li
goninėje, susigriebia galvoda
mi, kad jie gali nųrti? pasi
kviečia j ligoninę advokatą, 
teisininką, prašydami, kad 
jiems surašytų testamentą dėl 
turimo turto paskirstymo. Kai4 
kada ligoninės administracija 
neleidžia formaliai pa-1 
daryti testamentą, jei ligonio’ 
guli mirties patale Tokiu bū
du turtas, kai kada sutaupytas 
dviejų vyro įr moters 
darbu patenka vielos 
administratoriui, kuris 
ir skirsto nuosavybę
mens,kuris nepaliko testamen
to. Administratorius stengiasi 
ieškoti mirusiojo giminių, jei 
tokių kur nors yra? tarp jų ir 
pamestos ar apleistos žmonos. 
Jei nustatytu laįku nesuran
dama, palikimas tenka val
stijai.

Kodėl žmonės nepadaro sa
vo test-to? Turtą palikti gali 
kam tik norima, nebūtinai gi
minėms, o jei neturi bičiulių, 
galima palikti labdaros orga
nizacijoms, bažnyčioms, švie
tinio įstaigoms, ligoninėms, 
lietuviškai spaudai, radijo va
landėlėms ir tokioms mūsų 
organizacijoms, kurios gali 
padaryti daug gerų darbų. Ži
noma, kad daugelis šjo krašto 
valstijų įstatymai neleidžia pa 

asmenims, gy-

ir 
galės laisvai palikimu naudo- 

todėl daugelis valstijų pa
ima palikimus savo globon iki 
bus užtiki inhrias, kad įpėdi- 
iii- gaus pilną vertę arba jis 
pats atsiras šioje pusėje Gele
žinės uždangos.

Ne vienas tautietis paklaus, 
kaip ^įdaromas testamentas?I 
Testamenta sildaro žinovas!- 
advokatas, teisininkas arba 
pats lestalorius, jei žino vals
tijoje veikiančius nuostatus. 
Testamentas dažniausiai rašo
mas mašinėle, Besirašomas ne
mažiau dviejų liudininkų. 
Testatorius turi tiksliai išvar
dinti s;1Vtl Įpėdinius jų adre
sus ir paskirti testamento; 
vykdytoją (vad. executor) ir,

sunkiu iteismo j
tvarkoj jo pa vaduotoją (co.executor) 
to as. j jei test, vykdytojas mirtų arba 

dėl kįtų svarbių priežasčių 
galėtų eiti savo pareigų.

Surašytame testamente 
; galima daryti pakeitimų, 
‘ braukimų. Jeigu kas norima 

testamente pakeisti, lai sura
šomas vadinamas kodicilis, 
papildymas, kuris irgi dviejų 
liudininkų turi būti pasirašy-

ne-

ne.
1S-

Testanicnta galima rašvti ir 
saw* gimtąją kalba,bet 
testamentas estį sunkiau 
tvirtinti vietos lesisme, 
reįkia turėti prisiekusią

toks 
pa
nes 
tos

kalbos ir anglų kalbos vertėją.
Norintįeji daugiau žinių 

jHitirti dėl testamentų sudaryt 
mo, Įsigykite lietuvių kalba 
Sūduvos Išleistą leidinį "Kaip 
Sudaromi Testamentą” gau- 

likimų išmokėti asmeninis,gv-J namą “Naūjenų” administra- 
venantieins šalyse anoje pusė-j vijoje. Kaina — -$3.00; pašto 
je Geležinės uždangos, nes nė-' išlaidoms pridedama 80 c. 
ra užtikrinimo, kad Įpėdiniai Pr, S.

I

WY0MING0 VALSTIJOJE ŽMONĖS GERIAU 
GYVENA, NES MOKESČIAI MAŽESNI

Iš šio miesto kiekvieną dit 
na kursuoja penkiolika trauk 
niu kuriu kiekvienas dauąia 
negu vienos mvlio> ilgio <7 * * ’ •
pripildyti šviežiomis, tikkų iš-, 
kastomis anglimis, leidžiasi 
nuo aukštumų kalnelių ir rie
da Uni< n Pacific geleži akelio 
bėgiais į Maine valstija, 
ga ir kitus Illinois valstijos 
įmestus.

Šios vietovės Sweetwater 
apkritiis pareigūnas spauda’ ' 
pasakė, kad 95'\ visų čia iš
kastų anglių traukiniais ried

'71a į Ulin is valstija.
* Toliau ta^ pats atstovas pa-j
\sakė, kad Wvomingas neturi mo. Valstijos mokesčiai

kor 
mokesčių: 

Rock 
maži, 

pvz.,nuosavybė $100,000 ver
tės apdedaina tik $350 į melus, 
šį pareiškimą padarė Sweel- 
yyater County klerkas Alber
tas Vasco. Jis pažymėjo* kad 
valstijos iždą šiuo metu turi 
$1,1 bil. biudžetą vien dėl to 
nes mokesčius gauna iš paga
mintos alyvos ir iškastų mi
neralų. Vietos politikieriai ga
li finansm ti įvairias valstijos 
programas be visų žmonių ne- 
mėjįiamų mokescių apkrovi- 

tik

į valstijos mokesčių; neturi
I poratijų pajamų;
Į Nuosavybės mokesčiai 

Jicį Rock Springse yra ypač

vilštijoje pfaikelčia, tai 
kia ir testamentą pakeisti nau
ju.

šeštas atvejis, kai mirė liu
dininkas, vykdytojas, globėjas 
arba patikėtinis, tai reikia rū
pintis ir nauja testamento 
tekstu.

Septintas atvejis, kai testa
torius pardavė savo namą, ar
ba pirko naują nekilnojamąjį 
turtą, tai vėlgi naujas testa
mentas reikia surašyti.

Aštuntas atvejis, kai jūsų! 
beneficiaro statusas pasikeitė! 
arba bet kuris iš j ų mirė, susi- { 
tuokė arba diyorsavo, tai vėl j 
naują testamentą reikia su-l 
daryti. j

Devintas atvejis, kai 1
keitė testatoriaus beneficiaro j norįs raportuoti, kati du 
reikalavimai (angliškai vadi- , - ■ - Ss<’ -
narni “needs), tai reikia nau
jo testamento.

Dešimtas atvejis, kai testa
torius nori pakeisti beneficia- 
rus, tada irgi reikia naujo tęs-į rocĮėlj? — paklausė dežurūojan- 
tamento.

Vienuoliktas atvejis, 
daryto trusto fondo 
mas yra būtinas, tada 
vėl naujo testamento.

Dvyliktas atvejis, kai testa
torius padarė bet kurias svar-

rei-

RAUDONAS JUOKAS
Vienas Čekoslovakijos pilietis 

pasi-j^j^ į policijos nuovadą ir pa

šveicarai kareiviai jam pavogė 
sovietivką laikrodėlį.

— Draugas,' turbūt, norėjote 
pasakyti, kad du sovietiški ka
reiviai pavogė šveicarišką laki

tis milicininkas.
— Ponas draugas, pals pa

sakei, ne aš! — apsidžiaugė če
kas pilietis. * * *

KOMUNISTINĖ TVARKA

Komunistinės santvarkos vai - 
bias dovanas, arba paskolas, tybėje. Suskamba duru skam-

kai su- 
sudary- 
reikia

MES ATSAKOMEJŪS KLAUSIATE,
KL. Pasakykime kokią dalj 

palikto vyro ttirtd gali gauti 
žmona? T. P-h^

ATS. Pagal Šio krašto tede
ra linį Įšlatymą, pvz,, mirūšib' 
vyto žfrio turi tėisę i vacthid-’ 
mą Marital atskaitymą^ 

Tenka pažymėti kad testa- 
hiriaus žmona gali būti tam 
nekvalifikuota; jei testamėn-' 
to sudarytojas nepanaudojo 
reikalingos terminologijos.

Skubiam atvejui esant, tęs-1 tų dviejų trtrdirrinkų patvir- 
f'atorhis gali parašyti vadinei i tintas ir teisininko surašytas? 
mą “poligrafinį testamentą’?, 
vadinasi, testamento sudaryto
jas visą testamento tekstą su- 

_ ______ ____ rašo savo ranką. Šios rūšies 
. didžiojo New Yorko .-kt-tėstamentus ^riėikid dviėni- 

Brooklyno miestu gyyęntojųs’ trims' liudininkams patvirtin 
aprūpina švieži<&iris bulvėm-tL bet toki iartka rašyti testa- 

į mentai dažniausiai šio krašto 
greti- teismuose atAėtariii, nepatvir- 

esančianie ; Brooklyuo; tinami. ■
5 Iš pfaktikos'žinomi faktai; 
kad vadinamieji 
niai

3r^, kurie jau nepadidinti per 
pastaruosius 25 metus. Mini
ma apsritis. nuo 1970 metų iš 
18,000 gy ventojų dabar jau tu
ri 12,000 asriienų. Jis pažymė
jo,. kąd^ čia padidėjo alkoholi- 
kųK ir įvairių 1 
skaičius.

Pastaruoju metu 
vyresnio amžiaus 
kitų šio krašto valstijų apsigy
veno Wyofnirtg valstijoje, kur 
klimato salvgos palankėšpis.

O. i

nusikaltimų

dairgėlis 
žrhonfį iš

BENDROVĖ, KURI APRŪPI
NA ŠVIEŽIOMIS BULVĖMIS' 

DU DIDMIESČIUS

jonie, kad New Jersey esanti 
Lois Aland benldrovė beveik 
vis<

nūs. \, ■ ,
Nors, New Yorko ir

maine 
miestuose siaučia 'didelis ne
darbas, bet ten pat yra didelis 
skaičius valkatų, vadinamų bo 
mais.Pastarieji sampinėja gat
vėmis, tykodami ką nors ‘"nu
kniaukti” bet jįe vengia bei 
kurį darbą dirbti. Manoma, 
kad šiose vietose slampinėja 
tokių bonių apie Jų vie
tos savivaldybių administraci
ja nesugeba sutvarkyti.

Sužinojome, kad tuos bem
inus ‘gražiai’pahaudoja Aland 
bendrovės vadovai sezono me
tu savo platacijose bulvėms 
kasti. PPa prastai bomys sun-Į 
ku bet- kur įdarbinti, nes jie 
v e n gi a d i r i) t i. T< s bend rovės 
atsiusti su sunkvežimiais tar- Vi -
nautojaį, atsiveža pigaus vie
tinio vyno i New Y< rką ir 
Brooklyną. Jie savo sunkveži- 
mais važinėja gatvėmis ir su
tiktiems bomams duoda dova
nai išgerti po stikline vyno ’ 
juos ragindami sako: jei jie su 
jais bosais važinės bulvių ka-;

visam sezonui, lai ten to

“poligrafi- 
testamentai’’ JAV daugu.

vyno gaus daugiau atsigerti.

moj valstijų teisinu atmetami.
Visdėlto, jeigu jūs tokį rankai 
rašytą testamentą turite pada- ] 
rę tai parodykite savo advo-Į 
kaftri, teisės žinovui, teisiniu-1 tada iškyla reikalas naują tes- 
ktn, kurie ųž mažą honorarai tamentą sudaryti. . 
sttrtšys tinkamą testamentą, 
kuri vietos teismas patvirtins, 
be jokių atidėliojimų. 
, - ♦ *

KL. Pasakykite, kokiais at
vejais reikia surašytą testa- 
rrtėntą pakeisti, nors jis ir bū-

būtis. Būto gyventojas atidaro 
duris ir pasitinka jauną vyrą, 

testa-Į aps&arsčtūsj įrankiais.
t 1 "i t n

Daugiau informacijų 
mento keitimo reikalu 
rasti teis. Prano Šulo paruoš
tame, o teisėjo Alfonso Well- 
so patikrintame leidinyje — 
Kaip Sudaromi Testamentai. 
Gaunama “Naujienų” admini_j 
stracijjoe. : . <" ’; * * nesiūs issikrauste.

' — Keisti žmcįį^įfc Pakeli i
triukšmą, iššaukia renįontą, o 
paskui išsikrausto. ;

• Gyvulys yra vergas,' ji'-; 
turi pasitenkinti tuo’, ką gauna. 
Bet jis, kaip ir visi vergai, bū
na kerštingas, jei su juo blo'gai 
apsieinama.

galite

Susigudžius'ius bomus sunkve-’ nlentą reikia naujai sudaryti 
žirniais 
tacijas; 
žiūrose 
Bomai

nu veža į bulvių plan- 
juos apgyvendina pa
ir i jungia į buliakasj| 
ten dirba visą sezoną,.

— Esu>iš remonto artelės. Ar 
šiame bute yra sprogęs vandens 
vamzdis?

— Ar čia gyvena ?‘Gavi;l vj'
— Jo jau nėra? Prieš tris m i

tas Medicare? , B.
ATS. Reik užpildyti anketas 

ir jose pasirašyti, nurodant 
reikadrėsą. Prie anketos 

pridėti gydytojo sąskaitą.
7K 7R

J. G-čys
ATS. Jeigu jūsų šeimoje at

sirado naujagimis, adoptuo- 
jamas vaikas, jei vienas vai
kę susituokia; jėi atsiranda 
toje šeimoje anūkas. Antras 
atvejis, kai pasikeičia testato-j
riaus statusas (padėtis, kai an-| &L- 'iuriu 54 metus amžiaus 
trą kartą testatorius susituo-1^ iau metus; išsiskyrusi su vy
kia; kai toje šeimoje įvyksta trU> kuris greitu laiku ------
&yrybos,' arba. . legališkai’ 
išsiskiria (divorsuja).
Trečias atvejis, kai testamen

to sudarytojas persikelia į šio 
krašto'kitą vasltiją, tai testa-

l mano 
pasitraukti pensijon. Ar turė
siu teisę į benefitus,kaiip legali 
žmona? Jonė K.

Ke tvirtas atvejis, kai testato
riaus advokatas arba vykdy
tojas (executor) persikelia i 
kitą valstiją, tai irgi naujas

po kurio juos sunkvežimiais testamentas reikia turėti, 
parveža ten, iš kur atsivežė.

ATS. Jūs turite pristatyti 
savo gimimo metrikus ar kitą 
kuri amžių įrodanti dokumen
tą ar jo pakaitalą (2 nofar. 
liud. parodymus) ir uždarbių 
pranešimą už 1980 metus. Jei 
nepilietis, tai reikia pristatyti 
svetimšalio kortelę Įrodymui 
atvykimo datos į JAV-bes. 
Taip pat reikia žinoti žmonos 
(jei esi vedęs) gimimo d>tą.

ATS. Jeigu nebuvo teismo 
skyrybų, .tai turėjsite teisę į mė
nesinius čekius , sulaukus 62 m. 
amžiaus. 

* * *
KL. Ateinantį mėnesį manau 

paduoti aplikaciją dėl Soc.Sęc.
pensijos. Kokius dokumentus vedybų datą ir žmenos Su 
aš turiu pristatyti? .. .Petr. See. numerį, jei turi.Ketvirtas atvejis, kai pavel- 

..Ona Š^nė dėjimo įstatvmai testatoriaus!

23Sunki, juoda kasdienė mūsų žemės duona 
žudikė mūs svajonių ir sapnų.
Aukštai padangės mėlynuoja, 
o aš kasdienės duonos atsinešt einu.
Iš dulkių, iš aliejų ir iš ratų 
iškrinta duonos trupiniai. 
Renki. Ir niekas čia tavęs nemato, 
ir tu pro pilką langą nematai, 
kad nužydėjo mėlyni dangaus skliautai.

* ♦ »

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 19&O BECAUSE.. •
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Aras galiu išeit iš žemės, 
kad žėūič — Iftrdesys?
Ar aš galiu išeit iš žemės, 
kad aš — to liūdesio dalis?
Aft® galfti rašyti džižftfgšmą, 

giH kairČios faidė 
y ta žodelyje trufffpiausiam ? 
Ar iš galiu rdšyti džiaugsmą, 
jei liūdesys yra gegužyje it sausy?

Į

SMOKEY

< f 
t *

Norėjau žtš žėnfę
su lobi a is r šftffcs'u ir anglim, 
bėt dienos fetivo nfejfcvėigiamai užtemę — 
išroviau skausmą šit šaknim.
Siaridien jii vaikystės sodtto^
ir siekia Viešpati šafen. ‘
PHni, pittri skausmu aruodai ' . ’ 
ir Akys tviMti šeštom fvilgkftn.

(Iš Sūduvos išleisto AJgimantd Pagėgio
... . . eilėraščių rinkinio, ELEGIJOS) 2 - Naujienos, Chicago, IU. - Sat-Monday, October ^, mt

DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 0 FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1930'3..

V&ANl PtfLATlVE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED.DIMEN
SION OF TREAT
MENT.I

$.@/S PRACTICE • 
HOLISTIC MtDlCfNE ’ 
TREATING .THE.

JHHOLE. PATI E NT 
AND NOT UUST THE 
DISEASE OR iftJUR'i:

90 PERCENT OF, , 
ALL D.OL'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL. TOWNS. . 
AND RURAL AREAS-
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(J. Laurinavičiaus drožinys) Lietuvos pajūrys

i®

A. PLEŠKYS

NETIKSLŪS PASISAKYMAI v

(Tęsinys;

Daibą banke kaip visuomet 
pradėjome 3 vai. r. Maždaug po 
pusvalandžio vicedirekt. Jonas 
Kybrancas (klaipėdiškis) ka. ku
riems tarnautojams, pusiau paš
nabždomis pasakė, kad 6 tas p 
p. ir komendantūra iš Klaipėdos 
jau išsikraustė. Ta žinia mane 
kiek sukrėtė ir netiesiogiai pat
virtino vakarykštį Londono ra
dijo pranešimą, bet kad viskas 
tokiu žaibo greitumu vystytųsi, 
nesitikėjau. Iš kur p. J. Ky
brancas tą skaudžią žinią buvo 
patyręs, jo nepaklausiau. Gai; 
mas daiktas, kad iš gubematū- 
ręs. Su gubernatoriumi p. V. 
Gailiumi ir gubern. patarėju Dr. 
M. Anysu (abu klaipėdiškiai) 
buvo geri pažįstami ir draugai 
Gubematūra, Žemės Bankas ir 
Paštas stovėjo greta vienas kito 
prezidento Antano Smetonos alė- 
joje, kuri po kelių dienų buvo 
pavadinta Adolf Hitler Strasse 
ar Allee, gerai nebeprisimenu.

Apie 9 vai. r. pasigirdo stiprus 
lėktuvų ūžimas, ko niekada ne 
būdavo, ir fabrikų sirenų stau
gimas, švilpimas ir rėkavimai 
gatvė'e. Išbėgau į gatvę pasižiū 
rėti, kas ten dedasi- Visai žemai 
kuone namų stogus siekdanr 
praskrido du vokiečių karinia 
lėktuvai, juos pažinau iš ženklu 
aif uodegos ir sparnų, ir apskri- 
cįę porą kartų ratu aplink mies
tą, dingo. Tuojau pro namų lan
gus pradėjo plevėsuoti 3-ojo Rei
cho raudonos vėliavos su vidu
ryje balto rato juodu Hacken 
kreura — užlaužtais galais kry
žiumi, o ’ dauguma gyventojų 
lyg išprotėję,- ypač -jaunuoliai ii 
uniformuoti rėkė: “Wir šind 
wieder ins Reich” Mes vėl esa
me Reiche.
į AŲTORITETINGESNIŲ ., 

ASMENŲ PASISAKYMAI
.į Gubernatūros ; patarėjas, tei-. 

sĮų dr. Martynas Anysas savo 
knygoje “Kova dėl Klaipėdos” 
385 psl. rašo:

i“Kovo 22 d. 8 vai. iš ryto Heils 
bergo radiofonas pranešė, kad 
Vokietijos ir "Lietuvos vyriausy
bės susitarusios dėl Klaipėdos 
krašto atidavimo Vokietijai ir, 
kad krašto perdavimas įvyksią? 
dar tą pačią dieną. Po pusvalan
džio apie tai pranešė ir Kauno 
radijas'’. . ;
,.'389 pusi, sako: . “Klaipėdos 
ąi-ta pėstininkų pulko vadas (čia 
matyt korektūros klaida.- Turi 
tįūti 6-to pėst. pulko vadas) pra- 
liešė gubernatoriui, kad pagal 
įsakymą pėstininkų pulkas pa
lipsiąs Klaipėdą devintą valan-

dą ir kad tą valandą pasibaigsiąs 
Lietuvos vyriausybės autorite
tas krašte”.

Iš čia matome, kad 6-to pėst. 
pulko vadas buvo gavęs iš ka
riuomenės vado įsakymą, Klai- 
nėdos- kraštą apleisti tą pačią 
dieną iki 9-tos vai. ryto po per
leidimo sutarties pasirašymo, o 
ne už dviejų parų, kaip teigia 
Itn. J. Sutkus ir virš. K- Leknic- 
kas.

Toliau, Dr. M. Anysas, jau po 
Klaipėdos perdavimo aprašo pa
sikalbėjimą su ministru J. Ur
bšiu.

“Valstybės prezidentui pirmi
ninkaujant, ministrų kabinetas 
kelis kartus posėdžiavo. Kabine
tas galvojo, kad bus galima kaip j 
nors Hitlerio reikalavimą sušvel- i 
ninti. Lietuva darė kekrečių pa- * 
siūlymų ultimatumą modifikuo- 
'•i, bet Trečiojo Reicho vadovy
bė liko nepermaldaujama. Visų Į 
šių derybų metu Lietuvos vy- | 
mausybė buvo nepaprastai spau 1 
džiama Vokietijos pasiuntinio} 
Zechlino. Lietuvai buvo taiko-1 
mas “nervų karas” pilna to žo
džio prasme ir galiausiai, 1939 
m. kovo 22. d., pirmomis nakties 
valandomis buvo pasirašyta 
Klaipėdos krašte atidavimo Vo
kietijai sutartis. Mums buvo aiš
ku, jog iš kitų pasaulio valstybių . 
nebuvo galima laukti paramos. 
Lietuva šioje nelygiom kovoje ' 
liko viena”, (psl. 402-403). i* * *

Jūrų kapitonas Bromus Krikš- 
“opaitis, “Kaunas” laivo kapito
nas savo knygoje “Jūrų keliais”;! 
osl. 136 — 137, apie Klaipėdos ■ 
oerdavimą Vokietijai šitaip ra
šo: J ■

Tclišu J’.Š. rašd: “Beginąs geba net teisingai adreso už- 
visą gyvenimą ’i buvė fanatiku, rašyti.
Kitokiu jis būti negalėjo, nes 
jis ir jo atstovaujamą tauta bar- 
bariškų komunistų ir fašistų 
naikinama visados stovėjo prieš 
hamletiškąjį būti ar nebūti 
klausimą”.

Ir iš kur gi J.Š. žino, kad Be
ginąs visą gyvenimą buvo fana- 
ikąs? Ir- nuo kada komunistai 

pradėjo persekioti žydus? Juk 
romunistmėj Rusijoj žydai iki 
pokarinio laiko komunistų par- 
.ijoj buvo vadovaujamose vie 
tose. Tik prisiminkim, kas vyko 
kai komunistai pavergė Lietuvą. 
Žydų santykiai pablogėjo tik pa 
sibaigus karui. «

J.š. tvirtina: “Būtų naivu net 
Į manyti, kad Beginąs nėra faną-i 
J tikas, bet taip pat naivu tvirtin-1 
i ei, kad Beginąs visą la’ką buvo 
1 fanatikas.' Jis tik vykdo žydų 
: tautos valią, porą — išlaikyti 
laisvą Izraelio valstybę ir save 
tautos teisių siekimas į Palesti
nos žemę hera fanatiškumas, c

• tik pareiga?’ ,■ , 
I Kitas J.Š. teigimas, kad Begi- 
Į nas, būdamas politikas:' “Jis dip 

lomatiškai apstatinėja kitų kraš
tų vadovus”-

Argi jau kitų kraštų vadovai 
tokie naivūs, nieko neišmanau-’ 
tys, kad juos Beginąs galėtų ap-! 
statinėti; ir įdomu, kokių kraštų i" .
vadovus apstatinėja? Jeigu Be I w

Paklausykite toliau JA. rašo
mų nesąmonių: “Fanatiko re
daktoriaus nugyventas,seniau 
buvęs socialistų pažiba,- šis laik
raštis dabar veiėiasi fanatiškais 
/nelais ir net mirusiųjų įžeidinė, 
jimais”.
, Ponas Žoliūnai, jau nukalbėjai 
nesąmonę. Argi laikraštis gali 
verstis fanatiškais melais? Juk 
'aikraštis yra negyvas daiktelis: 
jis nei mato, nei girdi, kaip tie 
mirusieji žmonės. Kitas reikalas, 
jeigu p. šoliūnas rašytų, kad 
Naujienų redaktorius tai daro, 
ai dar būtų galima ir šiaip ir ki

taip pagalvoti. . <
Gali, p. Jonai, ramiai miegoti: 

Naujienos nesiverčia męlais ir

laikraštis. Iliuzijomis gyventi * 
galima, bet apgaudinėti tokiu 
pasisavinimu — ne”.

Tikrai keista, kad žmogus 
Įžiūri apgaulę ten ,kur je's visai- 
aėra. O kad “Naujienos” yra. 
darbo žmonių laikraštis, tai tas 
yra tiesa. Kas gi “Naujienas”!, 
skaito? Aišku, tik darbo žmo-'* 
nės: bajorų, aristokratų ar lor
dų “Naujienų” skaitytojų tarpa 
nėra. Ir kodėl p. šoliūnas ne
nori pripažinti, kad “Naujie
nos” yra darbo žmonių laikraš
tis-? Ar dėl to, kad jose neįdėjo 
Kazlauskienės nuotraukos ir ne
garsino komunistų išleisto Vil
niuje jos kūrinio' “Kai prisėdo 
velnias”? St. P. -

i J mirusiųjų neniekina.
Būtų labai Įdomu, jeigu p. šo

liūnas spaudoj paaiškintų, kas 
yra tie fanatiški melai ir kuo jie 
skiriasi nuo šoliūniškų teiginių. 
Juk mums, Naujienų skaityto
jams, kaip J.š. mus pavadino, j 
“urvinio lygio kultūros atsto- j 
vams”, autoritetingą įžodį būtų 
pravartu išgirsti.

Skaitau “Naujienas”- daug 
metų, bet neradau niekur, kad' 
jose būtų niekinami mirusieji, 
kaip J.š. teigia. Apie mirusius, 

n }jų atliktus darbus, reikia rašyti 
j . ; jų buvo' padaryta ge-

. ‘ Į ro ir kas blogo. Rodos, taip ir 
... ... : įrašoma “Naujienose”.. ginas si tą laimi kietose derybose 1 T . ...,.1 - ' - - ■ }: J.S. rašo: Mirus musu zymie-

Šių metų rugsėjo 23 d. Drau
ge išspausdintas \ J. šdliūnb 
straipsniokas “Didjefo fatiatikaf 
pasaulyje ir pas mus^C-Qjr.

Jame J. Šoliūnas^^šol-Japie 
fanatikus, bet jairf-JĮjo, žo®o' 
reikšmė nėra aišk^todėl, susi<> 
ieškojęs Liet. Enciklopediją,-nū-> 

. “Žinia apie Klaipėdos krašto ir rašo šios sąvokos; reikšmę, bū- : 
uosto perleidimą vokiečiams pas j tent: 1. Kraštutinių ’’‘įsitikinimų 
___ - I _____  . _ _ _ J Tklido kovo 22 d. ankstyvą rytą. 
Rodos, bene Maskvos., radi j as pir 
miausia apie tai painformavo. 
'‘Kaunas” tuomet buvo neseniai 
i'Klaipėdą-atplaukęs ir užbai. 
gęs iškrovimą., Jis buvo sustojęs 
žiemos uoste, netoli judriosios 
Malkų gatvės ir laukė naujo 
krovinio. Apie 9 vai. ryto išgir-' 
dome Įvairių didžiųjų Klaipėdos: 
fabrikų sirenų švilpimą. Tuo 
norėta Klaipėdos miesto gyven
tojams pranešti, kad “išlaisvini-, 
mo valanda” jau atėjusi... Tik. 
kai buvo gauta žinią, kad mūsų 
kariuomenė anksti rytą apleidu
si Klaipėdą ir kad kraštą užimsią 
vokiečiai, beveik visi apleido tar 
nybas ir skubėjo namo savo as
meniniu ar šeimos reikalų tvar
kyti”.

Ir čia matome, kad Jūrų kapį-. 
tonas Br. Krikštopaitis patvirti
na, kad mūsų kariuomenė, tai

_ , __ . _,,-v .'tt -r ■» — •»t i i ’' : ėū kitų krastu-vadovais, tai nėra!!FANATIKAI IR J. sOLIuNAS
, | Toliau J.Š. rašo apie lietuvius

straipsnelyje, b ne žodyje. Ką gi. Į fanatikus, o jų ypatybė —- “nė- 
galva-galvki nelygi, .j.-.' ?•;’t’ |apykanta kitokio Įsitikinimo

Ką gi reiškia mes jį pavadino-1 žmonėms. Toji neapykanta ne-j 
me fanatiku? Kas yra tie mes? • turi jokių tolerancijos ribų.
J. šoliūhasįitai dar nėra mes! \ 
Nar gal rašė šį straipsnioką vi-., ' 

. ięjoho šeima, ar keletas asm e- p 
nū,- tai tuomet, žinoma, mes.. .. . . , .
Jeigu J.Š. Beginą pavadino fal [platmąs ’’T} 
natiku, tai yra jo nuomonę, o kkį"51^ « uzv.n,oJy-
tą nuomonės jis .nežino--ir ne-; . _ ...
gali jų .vardu ’kalbėti. Taigi ne «§• 1 Naujinu latkmst,S;
mes jį -pavadinome . fanatiku, į N« “prask _ką J.š. s,ame, 
■t.« J. šoliūnas blogai, - rezginyje
'ifžda• vieno.žmbfa^«bkia-nors!g0".-P^'=.pa^ 
nesąmonė reiškiama nei'’jo ve- ■ B™??“* akatty Oja.
’L j x. a -/j .... n yra urvinio-lygio kultūros atsto-tnd vardu, bet (daugel) — mes. J . į6. .. v ,.p,i v J vai. Tikrai taip gali rašyti tik

Toliau naujdj-eilutėj J^. v3 Į urvinio lygio kultūros atstovas,.
pradedą sakinį: “Mes labai abėį- Labai gaila, kad žmogus, neapyį 
jojame ar iš ,tikto ižydar Ęiūštū;} kantoš apsėstas, neturįs jokios 
už dalyko pąvidihimą tikruoju! tolėrancijos kitiems, drabsto purr 
jo] vardu. Beginąs yra f an a-Ly 
tikas”.į.'’

Taigi ir vėl “mes”,_o ne viena-1 yra aštuonioliktos gatvės gyveip 
skaįtoj Jonas šoliūnaš.b Bę i toj tbjaš (apie kurį kalbą J.Š.1Į 
ką rėišlaa sakinys: . “Už ; dąlykd į Naujienų redaktorius gyvena 
pavadinimą^, tikruoju ' yąrdu”?-j Marketparke, Naujienos spaūsį 
Juk šio žodžio, (dalykasj.isąvoka ; dinamos 1739 S. Halsted Street! 
Reiškiadaiktą. .Tai . -Argi L J.Š; Na, ir aštuonioliktų gatvių Čiką? 
daiktą pavadino, fanatiku ? Daik!-Į goj yra'kelios.
to sąvoka skirtina nuo asmens ■* Taigi, tas didysis “tolerantas”, 
sąvokos. ’ dėl neapykantos kitiems,. nesū-
Į. . . į . '..V ‘ -3*;- ■' . .f . ■' L

žmogus, pasižymįs neapykanta- 
kitokio Įsitikininįo žmonępjsį.
2. žmogus, nepajirastai<.į^^da-/ 
ves kuriai nors idėjąii,v‘k^pštas 
kokio reikalo vyik^tdjž^-^y^ 
nėjas. - ’

Na, ir rašo toliau: “Kai per
eitos savaitės žodyje apie Begi
na, mes jį pavadinome fanati-

■ ku...”
Ttikrai reikia stebėtis, kad 

J.š. žodyje tiek daug sugebėta 
pasakyti — Beginą pavadinti; 
fanatiku, o kiti manoj kad ji£ 
Beginą pavadino fanatiku savor

yra 6-tas p. pulkas, kuris stovė
jo Klaipėdoje, miestą apleido ko
vo 22 d. anksti rytą, o ne po 
dviejų parų, kaip tvirtina Itn. 
J. Sutkus ir viršila K Lėknic-r 
kas.

Įsiems rašytojams A. Baronui ir 
;M. Katiliškiui, “Naujienos” ■ at- 
■sisakė vadovautis kultūringu ir 
fžmefaišku “Apie mirusius arba 
gerai arba nieko” patarimu”.

Pagal šį J. šoliūno kultūrin
gą žmoniškumą su mirusiais, 

Tokio fanatizmo pavyzdžių to-! tai nebūtų galima ir apie Sta- 
-’•li ieškoti nereikia. Tai sunyku-. liną ąr Hitlerį rašyti blogai, o> 
J-sips Chicagos Aštuonioliktos gat-į tik gerai arba nieko. Žmogus 

- ---- — ----''■-‘— ’miršta — tiesa lieka nekintanti
ir tą tiesą klastoti. negalima.

Bet visa blogybė; kad J.š. ne
ši nurodo jo'kių faktų: kaip, kada 

ir kas iš mirusiųjų buvo “Nau
jienose” suniekintas. Tuomet jo 
teigimu būtų galima patikėti. 
Taigi neužtenka kitus kaltinti 
mirusių niekinimu, o pačiam vi
sokiais prasimanymais (be įro
dančių faktų) spjaudyti ant gy
vųjų veidų.

J. šoliūriaš, nusitvėręs Bražė
no teigimą, jį kartoja, kad 
“Naujiends yra prieš valdžią 
;šliaužiančios”/ Bet argi “Nau
jienos” yra leidžiamos tik tam, 
kad jos niekintų Amerikos val
džią?!

J. šoliūnas piktai šaukia, kad 
“Naujienos nėra darbo žmonių

gio.- kultūros atstovams taikąs

yais Naujienų, skaitytojus. p
Be to, sunku žinoti, koks tas!

Detroito naujienos
BALFo 76 skyriaus Detroite, 

tradicinis vajus
Bendrojo Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo Detroito 76-ojo 
skyriaus tradicinis spalio mėne-; 
šio vajus pradedamas nuo spa
lio 1 dienos. Vajui vadovauja 
BALFo direktorius inž. Jurgis 
Mikaila, talkininkaujant sky
riaus valdybos pirmininkui inž. 
Alfonsui Juškai, sekretoriui Vla
dui taškui ir kitiems Valdybos 
nariams. Vadovybė maloniai 
prašo visus detroitiečius ir apy
linkių lietuvius savo auką įteikti 
aukų rinkėjams prie visų trijų 
lietuviškų bažnyčių per pirmuo
sius du sekmadienius, spalio 
mėn. 4 ir 11 d.d.,'arba pasiųsti 
skyriaus iždininkui VI. Staškui 
— 10037 Hazelton St., Detroit, 
Mich. 48239. čekius rašykite 
“UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND of America” var- 

, du. Aukos: atleidžiamos nuo mo- 
1 kesčių (taksų).

Lietuvi, prisimink, kad tavo 
šventa pareiga nelaimingiems 
tautiečiams savo aukomis pa
dėti. i

š.m. spalio mėn. .24 ir 25 die
nomis, kaip jau spaudoje buvo 
rašyta, vyks. Detroito priemies
tyje Southfield BALFo 20-ąsis 
seimas, Dievo Apvaizdos para
pijoms salėje. Seimo metu skyrius 
norėtų įteikti centrui bent dalį 
surinktų aukų.

. Mieli Detroito ir apylinkių lie
tuviai, palengvinkte vajaus dar
bą, įtekite savo aukas nedelsda
mi prie lietuviškų parapijų: šv. 
Antano, Dievo Apvaizdos ir .Šv. 
Petro aukų rinkėjams. BALFo 
direktoriai ir skyriaus valdyba 
jums dėkoja iš anksto.

Ant. Sukauskas

i MARIJA NOREIKIENfi
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Atdara šiokiadieniais nno

U IUHLMAN, B3- ReglMruofcu vatatialnko

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT]
ATEINA LIETUVA,

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 studijuotu

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
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. Lileikio. V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos po veikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 53.

• DAINŲ ŠVENTES 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 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

• LIETTUVIžKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJansko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai I vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• 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 puslapiui, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
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.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina KL

Koyfo* gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE 00608. Užsakant paštu, pridėti dolerį perstuCmo IBakVtma,

3 — Naujiencte, Chicago, UI. — Sat-Monday, October 3-5, 1981

-i



TH I LITHUANIA* DAILY MlWi

Published D&uy Except Sunday by The Lithuanian Nevi Pub. Co., Iac.

1739 So. HalstBd Street, Chicago, K *0604. THe^hom 421-41W

SECOND-CLASS POSTAGE AT CHICAGO, ILLINOIS

Ai of January L 19^0 
Subscription Ratal:

Chicago $45.00 per year, $24-00 pt 
fix moLths, $12 00 per 3 months. Ij 
other USA localities $40.00 per yea) 
■221/0 per six months. $12.00 pea 
three months. Canada $45.00 per year 
other countries $43.00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams$45.01
pusei metų - - - $24.00
trims mėnesiams  $12.00 
vienam mėnesiui ..__  $5.00

Kitose JAV vietose:
metams  $40-00

pusei metu ___ , , _ ,______ no
trims meneaiams ________ $15.00
rienam mėnesiui - _ . | ė-00

Kanadoje:
metams - — . - . $45.00
pusei metų - - - $24Du
vienam .mėnesiui ___ | BD0

Jžsieniuoea:
metam* '   ___________ $48J00
pusei metų $2&00

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
<e<madienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovė, 1739 So. Halsted St. Chicago. 
(L 60608. Talei. 421-dlOU

Pinigui reikia Multi palto Mene*

Orderiu kartu su uisakyviv

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus aekmadieniuA 
rrio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieni a ii — iki 12 viL

Gausėja Rusijos vaidytojų bazė
• J

Jono Kardelio įsteigta Nepriklausoma Lietuva gero
kai pasikeitė. Kardeliui buvo sunku ją redaguoti, bet jis, 
turėdamas dirbti su įvairių įsitikinimų žmonėmis, suge
bėjo laikraštį išlaikyti siekiantį Lietuvos laisvės, nepri
klausomybės ir demokratijos.

Kardeliui mirus, įvyko įvairių pakaitų tame Kanados 
laikraštyje. Pradžioje bandyta N.L. išlaikyti -tokią, kokią 

.prirašydavo Kardelis, bet vėliau ji gerokai pasikeitė.. 
Buvo keli redaktoriai, bet šiandien redaktoriaus jau nėra. 
Oficialiai paskelbta, kad ją redaguoja redakcinė kolegija, 
bet neskelbiamas- nė vienas tos kolegijos narys. Vienas 
N.L. numeris tapo Kanados L. Bendruomenės organu, nes 
spausdinami net Gečio sulipdytos tarybos pranešimai. 
Yra savaičių, kad net įdedamos V. Kutkaus instrukcijos, 
bet kartais atrodo net suprancūzėjusi. Paskutiniame 
įžanginiame nagrinėjamos dabartinio prancūzų prezi
dento Mitterrand© nuotaikos. Dabatrinė redakcinė kole
gija skelbia, kad N.L. stoja už Lietuvos išldisvinimą ii 
už ištikimybę Kanadai.

N.L. redaktoriai ir kolegija keičiasi, bet bendradar
bis Algimantas lieka tas pats. Jis yra kamantinis bend- 
ruomenininkas, seka pavergtos Lietuvos gyvenimą, pasi- > 
kalba su Kanadon atvykusiais lietuviais, bendradarbiau
jančiais su okupantu, besinaudojančiais visomis okupan 
to suteikiamomis privilegijomis ir su Algimantu nebijan
čiais apie jas išsipasakoti.

Algimantas N.L. turi savo skiltį. Jis toje skiltyje 
kartais išpasakoja savo nuotaikas, nenubėgdamas labai 
toli nuo frontininkų vedamos politikos. Savo straipsnį 
jis pavadino “Naujieji ponai”. Būtų buvę daug tiksliau, 

Z jeigu jis būtų pasakęs “Nauji pavergtos Lietuvos po- 
- nai”, bet jis to nedrįsta pasakyti.

Kanadon atvykusieji naujieji dabartinės Lietuvos 
ponai jam papasakojo tokius dalykus: •

“Paskiausiu metu pablogėjus viešam aprūpini
mui, ypač geresniais maisto produktais, dirbantieji 
per savo įstaigas gali užsisakyti kas savaitę tam tik

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tesinvsl

Žemaitijoje “apaštalavo” Kipras Bielinis, 
per trumpą laiką sukūręs partines kuopeles Ma
žeikiuose, Tirkšliuose, Sedoje, Plungėje ir suor
ganizavęs literatūros platinimą Žemaičiuose. 
Suvalkijoje atskiros partinės kuopelės pradėjo 
jungtis į rajonines organizacijas. Rygoje jau 
veikė lietuvių -darbininkų organizacija, 1905 me
tais paaugusi iki 500 narių ir palaikiusi glau
dų kontaktą su LSDP. Mezgėsi organizacijos 
pradžia tarp lietuvių darbininkų Liepojoje ir 
Peterburge. Per “Darbininkų Balsą” ir per lie
tuvių Amerikoje laikraščiams prisiunčiamas ži
nias apie įvykius Lietuvoje buvo palaikomas pa
stovus ryšys su mūsų emigrantais Amerikoje ir 
Škotijoje.

Susiorganizavo savi keliai literatūrai iš M. 
Lietuvos gabenti, ir gerai konspiruotas aparatas 
įtemptai veikė. Buvo svarbu, kad partijos cent
ro komiteto vis dažniau leidžiami atsišaukimai 
’ ; Giku išplatinti. Suvalkijos kelias aptarnaū-
davo p;;ė d Suvalkiją. Kauną, Vilnių ir Augš- 
taitiją. Žemaūiios keliu ėjo literatūra Šiaulių ra- 
jonui, žemaičiai.į Rygą ir Liepoją. Retas mū- 
. ii'J'ir■: ucmrt ir pats “knygnešiu”.

rus pakietus ir jie pristatomi darbovietėm Pakietai 
parduodami ir užsisakomi pagal numerius ir rącjo- l 
navimo nėra, gali užsisakyti kiek nori. Štai, pakiete 
nr. 1 yra tiek ir tiek mėsos, kavos ir pan. Kitame 
pakiete vėl tokia įr kitokią mėsa, didesnis ąr ma 
žesnis kiekis produktų, kurių sunkiau gauti eilinėse 
parduotuvėse.

Pensijon, jei nenori, gali ir -neiti, arba, išėjęs 
pensijon, jei noin, gali dirbti. Tačiau pensija far alga 
negali viršyti 300 rublių sumą. Jei .gausi daugiau, 
kas virš 300, atsiskaitys valdžia.

Paprastų eilinių vaistų stokos-nėra, tačiau rim-.: 
čiau susirgus, jau gaunasi problema. Kas iš to, kadi 
gydytojas prirašys receptą, jei vaistinėse teks gero
kai paieškoti ir nevisada rasi? Ligoninėms vis -dėlto 
trūksta pačių moderniausių priemonių, instrumentų,: 
nors patys gydytojai neblogai teoretiškai paruosti, 
ir, galimybių ribose, nuoširdžiai padeda savo pa-: 
cientams.” (N.L., 1981 m. rugsėjo 2 d., 4 psL)
Lietuviams, dirbantiems tose pačiose dirbtuvėse, ku

riose prižiūrėtojų pareigas eina Maskvai tarnauti .pasi
žadėjusieji ponai, nėra jau taip lengva. Ponai nestovi; 
eilėse, jiems paruoštus maisto pakietus .atveža tiesiai jį 
dirbtuvę, namo jie parvažiuoja su maisto ryšuliais. ?Pa-‘ 
prasto dirbančiojo darbininko padėtis kitokia. Jo žmona; 
arba jis pats privalo stovėti prie krautuvių eilėse, o daž
nai nieko negauna, o naujasis ponas visai eilėse nestoviu 
Jo žmona taip pat nestoja į eilę. Jis parsineša maisto 
ryšulį, o kartais net ir du.

Paprastas darbininkas daugiau 300 rublių neparsi-’ 
neša mėnesio pabaigoje, tuo tarpu geriau kombinuojan-
tieji, pinigais gali labai lengvai švaistytis.

Privilegijuoti ponai gauna privilegijas ne tiktai Vil
niuje arba Kaune, jie gali lengviau traukiniais važinėti. 
Jiems ir Maskvoje viešbučiai ne tokie brangūs. -Maskvoje 
jie gali gerame kambaryje pernakvoti už 7 rublius, tuo 
tarpu Amerikos turistai už vieną naktį privalo šimtą ir 
daugiau rublių mokėti. Geriau apmoka tiems jauniems 
žmonėms, kurie trims metams pažisada dirbti valdžios 
nurodytus darbus. Tie į metus uždirba po 10,000 rublių; 
Namo jie grįžta turtingi. Jie lengvai gauna puikius bu
tus, automobilius ir kitas naujiems ponams reikalingas 
iškilimo priemones. Apie juos Algimantas savo skiltyje1 
taip rašo: ? ' . - - .•?

“Jaunesnieji įsipareigoja 3-4 metus padirbėti 
šiauriniame Sibire/Sunku ir šalta ten, bet vilioja už
darbiai (8000—10000 rublių) ir bendrasis aprūpini-' 
mas be jokių priekaištų. '

Tokie, atlikę įsipareigojimą, grįžta Lietuvon, tu
rėdami nemažai pinigo. Gi turint pinigo — nėtaip 
sunku įsigyti butą ar net ir automobilį. Brangsta; 
orinis susisiekimas, mažėja traukiniais keleivių, bet 
smarkiai gausėja tarpmiestinis keliavimas autobu
sais. Tai nebrangi, gana patogi ir dažną susisiekimo 
priemonė. Nors du naktiniai traukiniai į Maskvą 
(30 vagonų) iš Vilniaus yra perpildyti ir patartina 
bilietą įsigyti porą dienų iš anksto. Kelionė miega
majam — 10 rublių, prideda ir arbatą .prie to. Mask
voje, Lietuva turi savo tokį lyg ir bendrabutį, ku
riame gali pernakvoti (patalynę duoda) už .60 ka-: 
peikų nakčiai. Yra ir bufetai, už maistą, aišku, at
skirai. Gi gerame viešbuty apsistojimas kaštuos 6-7 
rublius. N.L. (ten pat)
Algimantas savo skiltį baigia tvirtindamas, kad pa-

Lieluvių marijonų vidurinė polio paruošiamoji mokykla at- 
mokykla, įsteigta 1926 metais šižymėio per pusę šimtmečio 
Mmsdate. Ui■’ ir metų per-į kaip mokykla, kuri pašvenčia 
rkelta į Thompson, "Conn., Ma- j visas savo pastangas prirengti 
rianąpolis. (Marijampolės) var- sayo mokinius karjeros ir gyve-i 
du, turėjo tikslų “išlaikyti lie
tuvių kalbų ir kultūrų; šiandien 
mokiniai yra įvairių religijų ir 
tarptautiniai” ^Private Indepen
dent Schools, 34th ed., Bunting 
A Lyon, Inc., Wallingford, 
Conn., 1981 m., p. 123). Gi saver- 
reklaminėje literatūroje, mo
kyklos vedėjas John C. Petraus-

nimo reikalavimams. Ji paliko 
ištikima įsteigimo' principams/ 
taip pat išlikdama praktiška be
sikeičiantiems laikams, šian
dien, kaip visuomet, Mariana- 
polis pabrėžia du dalykus. Pir
mas yra suteikti mokiniams ge
rų išlavinimų, kas jiems padės 
universitete ir karjeroje. Ant- 

kas, MLC., taip rašo: “Mariana-ras yra suteikti kiekvienam

čios Rusijos ir rusų pavergtų kraštų pavergusių ponų nežino?.

klasė kasmet auga. Biurokratų skaičius auga ir privi
legijuotų ponų klasė gausėja.

Bet keisčiausia, kad Algimantas, daugiau apsiskaitęs, 
negu N.L. skaitytojų dauguma, klausia, ar biurokratų, 
naujų ponų auginimas yra “socialistinės santvarkos” 
tikslas. Argi Algimantas nežino, kad Leninas jau 1903. 
metais atskilo nuo Rusijos socialistų ir sudarė bolševi-' 
kinę pratiją. Socialistų konferencija buvo pradėta Euro
poje, bet Leninas pamatė, kad negalės suvažiavusius įti
kinti. Konferenciją perkėlė į Londoną ir ten suskaldė 

’Rusijos socialistų partiją. Ar Algimantas neturi nuovo
kos, kad 1917 metais buvo įvesta' demokratinė vyriausy
bė, prieš kurią sukilo Lenino ir Trockio vadovaujamos 
Petrogfado darbininkų tarybos, .išvaikė demokratinę san
tvarką,' o valdžios priešakiu atsistojo Rykovas, Zinovjė- 
vas, Trockis, o karo vadų tapo Tuchaeevskis? -Rusijos 
bolšvekiai, susitarę su caro armijoje tarnavusiais'monar- 
chistais, pirmiausia pavergė rusų tautą, pavergė Gudiją, 

'Ukrainą, Gruziją ir kitas caro pavergtas tautas. Tučha- 
čevSkis su penktu lietuvių- Pskovo pulku buvo Vilnių pa-: 
ėmęs ir priartėjo -prie Kaišiadorių. Penktąjį . lietuvių 
Pskovo pulką sumušė paprasti lietuviai kaimiečiai, pasi
priešinę ties Rečionių Lapinaitėmis ir privertę rusus 
raudonarmiečius trauktis; Lenkai'Tuchačevskiui ir Put- 
nai, rusų karių štabo viršininkui,, ties Visla davė tokį 
smūgį, kad jie per Vilnių traukėsi atgal.

Tuo tarpu Leninas buvo pašautas, o galvą pradėjo 
•kelti Stalinas. Jis pradėjo socialistus šaudyti. Apie jokią 
socialistinę santvarką pačioje Rusijoje ar Sovietų Sąjun
goje negali bųti jokios kalbos. Rusiją valdė ir valdo pri
vilegijuoti ponai,-.prieš kuriuos lenkai sukilo, kelis komu
nistų centrus išsvilino,'b-kitus planuoja priversti dirbti, 
kaip dirba neprivilegijuotieji. Nejaugi Algimantas to

Šiauliuose veikė energingų jaunuolių grupė visuomenėje politinių partijų pasirinkti sau tin- 
ir mezgė ryšius su fabrikų .darbininkais, kūrė ’kamiausią. Kuri partijų būtų pasirinktina, bu- 
partines kuopeles miesto apylinkėje. Tais pačiais VO aišku .iš kalno.
metais atskirai įsijungė 'į darbą organizacija j Konferencijos dalyvių nuotaikoms buvo bū- 
“Draugas” — socialistinio jaunimo Kuopa iš Jei- .dingas toeotodairis kovingumas prieš politinę 
gavos gimnazijos mokinių, kurioje dalyvavo .santvarką ir labai griežtas atsiribojimas tiek nuo 
Vincas Kapsukas, Vladas Požėla, donas Šępetys?. Klerikalinės srovės, tiek ir nuo varpininkų - de- 
Juozas Paknys ir dar keli kiti. “Draugo” -orga- mokrątų.
nizacija veikliau pasireiškė Joniškio — Žagarės ~ .L
rajone bei Panevėžio apskrityje, mažiau Šuval- karna rezoliucija, — yra retrogradiška -(atžaga- 

• kijos Paprūsėje.
JAUNIMO KONFERENCIJA i

mokiniui kiek tik gakfną asme
nišką dėmesį, kad jis pasiektų 
savo pilną pajėgumą. Mokykla 
yra vadovaujama tėvų marijo
nų, mokymo ordino', pasišven- 
tuslo mokymui 300 metų. Jie 
yra sųjtmga su tahntįngų vyrų 
ir moterų mokymo štabu.” (The 
Handbook of Private Schools, 
fiįlst ed., Porter Sargent Pub
lishers, Inc., Boston, Mass., 1980 
m., p. 998.)

Už> mokslą ir pragyvenimą 
metams reikia mokėti $4,900. 
Beveik kas savaitę New York 
Times Magazine reklamuojama 
marijonų gimnazija ir bendra- " 
būtis, o- mokyklos herbas yra 
lietuviškoji Vytis. Nežinia kodėl 
•Marianapolyje užsiliko Vytis, 
kai iš ten yra pašalinta lietuvių 
kalba. Gail tik dėl estetinių prie
žasčių, nes kitokių lyg ir nebūtų.

Lietuviai marijonai turi lai
kyti Draugo lietuvius skaityto
jus žemesnės ekonominės kla
sės žmonėmis, kurie netinka 
siųsti sayo vaikus į Marianapd- 
lio aukštesnės ekonominės kla
sės vaikų mokyklą, nes jie ne
reklamuoja Marianapolio savo 
pačių Drauge. Ta mokykla te- 
.gali .susidomėti tik tie lietuviai, 
kurie nebeskaito laisvdjo pasau
lio lietuvio dienraščio Draugo, 
o skaito New- York Times Ma
gazino reklamas apie brangias 
rezidencijas, brangius investa
vimus, brangias mokyklas, žo
džiu, mūsų lietuviai -marijonai 
praaugo' ekonomiškai net gan 
pažangią lietuvių visuomenę

Beje, kažką marijonas John 
C. Petrauskas kalbėjo apie išti
kimybę steigimo principams. 
Bet juk tdi yra veidmainystė. 
Drauge vis rėkia rituojamos ma
rijono J. Vaišnoros.ir. nemarijo- 
.hų S. Ylofs ir A. -Kučo knygos 
apie marijonų atkūrėją, didelį 
kovotoją dėl lietuvybės svetimų 

Jūroje, arkivyskupą Jurgį Ma
tulaitį, o patys marijonai išvarė 
lietuvių kalbą iš lietuvybės iš
laikymui pastatytos gimnazijos. 
J. Vaišnora rūpinasi J. Matulai
čio beatifikacijos byla, bet ar 
nepadoriau būtų, kad J. Matu
laitis nebūtų verčiamas vartytis 
karste Marijampolėje dėl dabar
tinės marijonų veidmainystės?

Tačiau marijonas Petrauskas 
iškėlė ir kitą principą — prisi
taikymą besikeičiančiam laikui. 
Jei tik panorėtų, tai ir marijo
nai galėtų suderinti praeitį su 
dabartimi. Kiti vienuoliai, len
kai, ukrainiečiai, kroatai, slova
kai ir 1.1., sugeba savo mokyk
lose išlaikyti tautinių kalbų mo
kymą ir skatinimą. Galų glite, 
'marijonai dar neišsižadėj o 
krikščionybės, kuri atsirado 
prieš 2000 metų. Quo vadis, lie
tuviai marijonai?

Juozas Nendriūnas

teligentijos;
kaipo smulkiosios buržuazijos ideologai de- 

. mokratai politikos klausimuose nėra aiškūs re
voliucionieriai, o ekonomikos tai net koncerva- 
toriai';

politikos programas LDP yra visai neaiškus, 
o politiška agitacija jų beveik -visai nevaroma;

tautos klausimu LDR stovi ant nacionaliz
mo pamato;

}jraktiškam savo veikime LDP negali sutver- 
reiviška) iš politiškos, visuomenės ir tautos pa- ti tvirtos revoliucionierių armijos, nes svarbiau-

‘‘Kadangi klerikalų partija, — sako atitin-

*žlurio, progreso ir kultūros darbe visuomet sta
lo kliūtis ir, kovodama su kitomis partijomis

Tais pačiais 1904 metais rugpjūčio mėnesį^ priėjo iki denunciacijos vartojimo, suvažiavimas 
Vlado Sirutavičiaus tėviškėje Kairiškiuose vyko Jnutaria .nevesti su klerikalais jokių bendrų rei- 
konferencija socialdemokratinio jaunimo, ■—^Kalų ir kovoti ■ su jų visuomeniai kenksminga 
srovinio jaunimo bene pirmoji Lietuvoje. Joje * 
dalyvavo mokyklinio jaunimo atstovai ir paskiri

įtekme”.
Apie demokratus konferencija pasisakė daug

I

šias elementas, ant kurio ji gali remtis, sulig 
savo klasės padėjimą negali toli pirmyn žengti 
savo politikos ir visuomenės veikime, 
todėl suvažiavimas nutaria:

bendrų reikalų su LDP, kaipo partija, ne
turėti, prie jų partyvisko darbo visai neprisidė
ti, o kiek jie yra ar bus priešingi soeiaidemokra-

asmenys, iš viso apie 12. Buvo padaryti praneši-.palankiau, bet apsiribojo ir nuo jų. Motyvai to- tų siekimams ir darbams, vesti su jais kovą.
mai apie jaunimo veiklą Peterburge. Maskvoje, j 
Rygoje, Liepojuje, Mintaujoje, Vilniuje, Kaune,^ 
Šiauliuose, 7 
riuose, Daugpily, Palangoje. Konferencija tru
ko dvi dienas ir svarstė ‘‘paskutinių laikų Lietu
vos gyvenimo bėgį”.

Konferencijai rūpėjo išsiaiškinti, ką socia
listinis lietuvių jaunimas, iš dalies jau įsijungęs, 
į LSDP darbą, turi daryti bręstančių įvykių aki
vaizdoje: išsiaiškinti gyvenamojo laikotarpio ak

tualias problemas, nustatyti konkrečius jaunimo

kie: . - • .
j. “Pripažindamas, kad dabartinė Lietuvių De- 

Panevėžyje, Marijampolėje, Veive-z'fnokratU|Palrtija) kilusi iš t v. “tautiečių” ir “var-
- .piečių” savo evoliucijoje nors ir atliko labai 

svarbų ir naudingą kultūros darbą, keldama žmo
nėse ai^šviotimą ir kovodama su vyriausybės pri
spaudimu ir atžagareivių klerikalų tendencijo
mis, suvažiavimas, tačiau atranda, kad Lietuvių 
Demokratų partija: . ’

kaipo smulkiosios buržuazijos partija visai 
negali patenkinti reikalų plačiųjų proletariato 

uždavinius ir iš jau besiformuojančių Lietuvos minių bei revoliucionierių ir socialdemokratų in-

Prierašas : Paityvisku darbu skaito
me: šelpimą jų partijos literatūros pinigais ir 
raštais, jos •■platinimą ir veikimą jos organiza- 

i cijosė”. /

(Bus daugiau)
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R. VILIAUS

-—,—-_____-

VAKARŲ VĖJAI

TEL. 233-5893

Florida

PERK KAUSTYMAI

Apdraustas perkraustyma, 
iš įvairų) •tshjmy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 37W996

Ofiso telefonas: 77S-28S0, 
gerideMiftitelktu 448-5545

inkstų, Pūslės ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2554 WEST <3rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

ir? v n A ROS
gydytojas 15 chirurgas 

direktorius
*** S. ManWta R< W^+dbea*>r, tt 

BALANDOS: X—& darbo dienom/j 
tv 8—3 fU

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI .

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiką akinius 

ir “contact lenses’*.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

M.Š1LĖIKIŠ LAIVELIAI

rešnyšii. pasako, kad nelaimė' Šems” .pirmiau. reikia bąigti

S

i AM6UXAMSO 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

dalyse.

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

| I

S e

Našlię, Našliukiu ir Pavieniu klubo 
rudenims piknikas-balius bus šešta
dienį, š. m. spalio (Oct.) 3 d, Vyčių 
salėje, . 4i th ir Campbell gatves, 
2 vai. popiet. Bus smagi muzika, na
mie gaminti valgiai ir “Door Prizes”.

Visus kviečia Komisija

TRY5 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• Nedera laivą pririšti vienu 
inkaru ir gyvenimą surišti su 
viena viltimi.. (Sokratas)

mo-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefoną* 523-0440

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Joniškiečiu Labdarybės ir kultū
ros klubo poatostoginis susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 6fd.,^l vai. 
popiet, Vyčių salėje, 2453 W. 47th St. 
Nariai prašomi. atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rast.

Padėkos žodžiai yra tik žie
dų lapeliai, kuriuos vėjas iš
nešioja. Tikras būdas pareikš
ti dėkingumą—tai darbai. ,

įvyko dėl to, kad mėsa ir vai
siai buvo laikomi ne šaldvtii- 
vuose, bet buvo palikti kam
bariuose, kurį užpola salamo. 
nelle bakterijos.

KNOW YOUR HEART

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

IIIIllHIIIHHBIIIinilBlianHlH

SUSIRINKIMU

— Nuo salmonelle apsinuo
dijimo Chicžfgdjė mirė 5 vyV 
resio amžiaus motery (79 — 
103 hi. aniž., o keletą kitų mo
terų sveiksta, nes jos buvo 
tuojau aprūpintos antibioti
kais. Senelių prieglaucjos yy_

flfe- .; A- VRSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLTCU

- GORDON FUNERAL HOME -

(729 South Halsted Street, Chicago

Cel 226-1344

GAIDAS -DAIMID
^NIAUSIĄ IR DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. C.K..BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
' 5025 CENTRAL ĄVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

į; Neišmintingas tarnas
Karininkas: — Ar pašėlai?! 

Duodi man vieną juodą, d kitą 
geltoną batą!

Pasiuntinys: — Kad, ponas ka- 
| pitone..: toji antroji pora irgi 
' tokia pat!

i

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

Vedėja — Aldona Dautara 
Talei: HEmlock 4-2413

7159 $O. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 40629

ft ^Lietuvos Aidai1’

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

thdtefirt tt3Br ♦«, įftaro- 
Visos laido* ii WCEV stoties, 

banga 1450 AM.
St Petersburg, Ūla, 12:30 vaL p.£. 
S TfcTIS stoties. 1110 AM banga.

. 2646 W. 1tit

, TeteL 778-5374
r--.- »—.■* »- >. 2*

I I

X PATS StATtTK m DAR KP- 
TtfS PARAGINK SKAITYTI ’ 
IHKNRjVSTJ WAUHfiNOS"

PAVERGTOS f JElUVOS MUNlMAS
Julius Sasnauskas,’ Eugeni- tfę paslaptifc, kad neretas vaiki- 

jatts, g. 1959 mr kovo 18 d. Vif- 
nittjė. 19'66 rii. pradėjo lankyti 
A. Vienuolio vidurinę mokyklą. 
Už religinius tr rautinius įsitiki
nimus jis ir grupe jo draugų pa
šalinti iš' mokyklos. 1977 m. jie 
baigė XI klasę VIII vid. mokyk
loje, bet mokytis toliau nebuvo 
Teista, motyvuojant tuo, kad “to.-

'6peraaklėjam^j4’\ Pirma krata 
mijos “mokyklą”. Pirma kfa?ca 
Juliaus namuose padarytį 1977 
rugpiūčio 23 d.? kai buvo areš
tuotas Viktoras Petkus. 1977 nf. 
JtiĮfuš SažoSūskAš karto su Al-
girdų Masiulrohiūį Vytautu Bo- 
gušiu., Audriūto-Tučkum Užraše 
protestą dėl atgaivinto Rekrūtų 
ę-^imo. t. y., motyvuodami,’ kad 
sVėtinYoje Rusijoje negalės at
tikti šWo religiniu pareigy, be 
.'o. artintieji .negalės kontroliuo
ti jų gyveninio sąlygų (niekam

COSMOS PARCELS W® 
CORPORATION:

Licensed by VNESHPOSYLTOKG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį n etų s’kūbiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientu-Ą, siunčiaut-

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T.T.

GAVĖJAS NIEKO-NEMOKA. >.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI. 1
VISI ŠIUNflNIAI APDRAUSTI. . j
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYNUS.

Visuose mūsų .skyriuose rasite didėlį kiekį įvairių . 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokartių katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
UUCORPflRATION.,fc

488 Madison A Vende (tarp 51 ir 52 g-f&)
i WbR 21st.

NEW YORk, N. Y. 10922.
'lek: (212) 758-1150/1

Š K Y ft » A 1 :

CibAYy fog jfc iiAtoft Vllfey, MWfc 61124 
So. Boston, Mass. 02127. 
Br>ada^H;. to**., ottro 
Chicago, III* 60629. -. dWaXhi, W 4iii 
Fort Wayna. Ind. 46804 
Gr^fW 4fc<M
Hackensack. N. J- 07601 
Irvington N. J. 07111 
Hertford, Conn, 04)06 
Lakewood, N. J.WoT % 
L4s aM”^' 90021
Miami Ssfth, FL 33139* . 
t&fr HtWII. Cen 06517

2501 West 69 Street 
60>9 State R<nd 
160% Bei neke Road 
63^-JS Bridge St N. 
Ill Main St.
1062 Springfield ‘Ave,

^11432-^ 
617-268-8764 
2^3-367-2863 

WA 5 2737

Ww N J. 
PMM4e1l5*iU. M 
Į»Mtad-TpMlt n 
ttkc&vrdh. Pt 15703 
WaBMWVf. cfcfl. 
Worche«t<r, oTftTc 
Youngstown, Ohio 44503

241 Fourth 
T6b S. Atlantic 
1352 WaihTnfferi AVe. 
13H Boulevard^ 
69fc Sanford Ave. - 
15 Second Avei ; * 
135 West 14 SV ; 
1214 m. StKStnHt.- 
4915 Old YėMHHf. ’ 
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street V 
144 Millbury Street 
309 W. Fodorel Street

24J-V473
FO S4569

LG2-JU6 
' 3734733 
At 6-5W5

S O 14318 ’
L S-95W 

MU 1-2750 
.7541646

S# 1-2U4 
’ Ė1 3 0445

nšte, atlftęs tAmybą už šiaurės 
pbli3YŠžftĮ arba pa’šmūrejė, grįž- 

šutuėfettfes, palaužta sveika
tai, reikSla^ leisti atlikti kari
nę tarnybą Lietuvoje. “Net vi- 
sapusiškai nuo vakarų imperia
listų. priklausiusi ĖurŽuažinė 
Lietuva nėšftlntė savo kareivių 
į. VQ^i'&tij% — r~~:
držsUš Ketvertukas, prašydamas 
nb?š t^ib “^iSapūšiŠkos LTSR

1977 m. lapkričio men. Julius 
paimamas į kariuomenę, iš kur 
1978 m. dėl sunkaus sveikatos 
stovio kbhtišuojam'a's. Pradeda 
dirbti WU sargu. 1979 sausio 9 
padaroma anfrn krata, o 1979 
spalio 3 -— trečia. Po paskutinės, 
gruodžio 2 d. kratos, Julius areš 
toojžmas. į*er visas kratas pa- 
irfttA 7 rašomosios ' mašinėlės, 
daug pogrindiniu dokumentu, 
Julius Kaltinamas pagal LTSR 
3K 68 str. I (krimihalirię) dalį.

'< Julius Sasnauskas pasirašė | 
“45-kių Memorandum ą”, pro- 

' tostavo dėl antinacionalinės ru- 
riškojo šovinizmo politikos, ele
mentaraus teisėtumo ignoravi- 
mo okupuotoje tėvynėje. Para- 

. sė atvirus laiškus ‘‘Tiesos” redak 
toriui. Laurinčįųkui. dėl Rasų 
kapiniu /žr. “Vytis” Nr. 4) ir 
kt. štai ką šis taurus jaunuo- 
fiš dabar laukia .teismo farso — 
‘Grybinės “nerhdkratijos” susido
rojimo- Saugumas, .bando inkri- 
rainuoti J. Sasnauskui ir Terlec
kui; knd1 jie dviese leido "Vyti”, 

, vačfau nors abu RG6 rūsiuose, 
‘Vvfis”. tebeeina', t - r ' •

Vist ’pažinoję Julių Sasnaus- 
kąy žavisi jo kilnia asmenybe,

■ ^uria’ė nebiįvb Vielos savojo 
‘ Kas ’ pabrėžimui.’ ašmenem.s am- 
JSIčijbrrs. rūpinimuisi patogu
mais. Jū-iųs Sa^^uška^ bilvo la4- 
''ąi reli*rin£as. pilnutiniai reali 
■’aVo Savyje bel^u kardinolo D. 
M^ercie^ posakį, kad “nėra tobu- 
’p krifecronio. Iftmš nėbū’ų to
bulas patriotas, nės Kristaus re 
linija patriotizmą pakelia į dės
nį’’. ' ;

Kiekviena rylą .ir vakarą Jd- 
Hus i sv M’kaloi^us baž
nyčią patarnauti šv. mišioms. Ir 
kalinto d^Ta i:s priirna ramiai, 
kaifc atiką, greičiau nuriedėtų ak 
niuo m'm Laisvėm kapo. Iš Ju 
liaus laišku, rašytų į namus — 
stetidfA ir tiMumas. Laiške, ra- 
šytafnO namiškiams gruodžio 13 
%-Julius kreiptasi į brangiausią 
žmo«m motiną:

“^Neklausk, mieloji mano ma
ma, kodėl už grotų pakliuvau

— Kad tėviškės lankas mylėjau 
ir išdaviku nebuvau...”

Postskriptais įsiterpia ilgesys: 
“Jdū greitai bus savaitė! (po 
suėmimo —- red. past-) Sekma
dienį dar labiaū pajunti tas sie
nas ir grotuotus langus. Bet ne- 
viltin nepuolu — ateis juk ir Tais 
ve- Šiandien Mišių metu buvau 
kartu su visais savo mintimis. 
Jaučiu tą bendrumą ir tampa 

ra^ė ^8^au- Apvyniojęs degtukus 
siūlu, pasidariau kryžiuką ir da
bar nešioju ant kaklo, nes ma
nąjį paėmė.”

“. .. Mikalojuj dabar baigiasi 
Mišios... Deja” Kitame laiške: 
“Gyvuliuoju” po truputį ir ga
na. Tik jūs nepergyvenkite.. Dėl 
manęs jau užtektinai privargot, 
taigi pakelkite ir šį kryžių. Be 
to, ne už kokį plėšikavimą čia 
atsidūriau. Nuo mažens auklėįo- 
te tiesoje, tai kodėl dabar už tie 
są nepakentėt, nepaliudyt jos 
vertės?”

Vytis Nr. '5 (T980 liepa-rug
pjūtis) '

Išradimu laikas

Vartydama mokslo žurnalą, 
žmona klausia vyrą:

—Ar tiesa, kad pirmąją kal
bančia mašina išrado Edisonas?

— Ne. Pirmąją kalbančią ma
šiną išrado ponas Dievas,' su
tverdamas moterį. Edisonas ma
šiną tik kiek patobulino — ją 
galima išjungti.

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL >27-1741 —1742

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

lelef. 476-2345

HELP OOŲR HEART FUND
■ - ■' ...- •.

HĖU» tOįMrnĖA

Kool-ĄicL.On A Stiek
• 0 0k4»0Šc#T0R»ŠC M4

’ ; FroHA Suckėrs

1 e-wMope KOOL-AIO* . , r4r&4
'V Un«w6»Uned Soft Drink fiix, ' »K>al

^-cutx^trev* (X - 
snail paper fcur s 
ypty£lr3psj<irfn Insert

eacM Treeže 
Makes about 20.

2/3 ci*> sugar 
1 qdart Crater

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652^5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti*

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
z (LACKAWICZ2

2424 WEST 69th STREET KEpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, paioe HilU, UL instill

w

i

M54 So. HALSTED STREET TeL IArda 7-lfll

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. Mth Avė, Cic«ro, AL TeL: OLympic 2-1004

GEORGE F. RUDMINAS
*319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArde 7-1138 -113|

PETRAS BIELIŪNAS
LUS So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-357?

Naujiencfe, Chicago, HL — Sat.-Monday, October 3-5, 1981
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Gražiai pagerbė Vlada Skripkų
krautų ir apstatytų stalų vėliau 
pradėjo skambėti gražios patrio
tinė-: lietuviškos dainos ir linkė
jimai Vladui Skripkui ilgiausių 
melu, o jo broliui Kazimierui — 
ncpamiišti Kaziuko mugės ir pa
dalyti ją savo sodyboje, kai pri

Tikrai gražus gimtadienio po 
kylis įvyko šeštadienį, ingsčjo

- 26 d., piio Lockport, 111., puikio
je broiių Vlado ir Kazimieio 
Skripkų sodyboje. Apie 4 vai. 
popiet pradėjo suvažiuoti Vlado 
a timicj, giminės ir draugai pa
sveikinti Vladą tikru, oficialiu 
kaip pensininko 65-uoju gimta 
dieniu- Atrodo, didieji tos su
kak ies atžymėjimo iniciatoriai 
buvo Vlado sesers sūnus, elekt
ros kontraktorius Klaudijus 
Pumputis su savo simpatingąja 
žmonele daktare Birute, neseniai 
baigusia medicinos mokslus ir 
dabar atliekančia praktiką India
noje, vienoje Gary ligoninėje. Springs. Ai k. Teko taip pat nu* 
Tik labai gaila, kad jaunajai dak-Į ; 
tarei, dar tik baliui įpusėjus, te , ■ 
ko skubiai išvažiuoti savo profe' 
sijos reikalais.
' Sveikintojų tarpe buvo Vlado 
jaunų dienu draugas, bendra;' rn- 

Vytautas Ripskis su žmona 
Sofija ir jos drauge iš tolimoje 
.Toronto, ponia Zuzana Stravins 
į me.
• Kiek teko nugirsti ir pastebėti, 
pokyliui surengi daug triūso 
įdėjo daktarės Birutės motina, 
-ponia Račkauskienė, kuri buvo 
lyg ir vyriausioji šeimininkė, nes 
broliai Skripka i pakol kas tebe
silaiko prie rūtelių — dar tebėra 
nevedę. Teko nugirsti, kad prie 
pokylio surengtuvių savo pečius 
taip pat prirėmė ponios Sofija 
Ripskienė ir Aleksandra Samai- 
tienė su vyru Jonu.

Svečių tarpe buvo Naujienų 
spaustuvėje dirbąs Jonas Merz- 
vinskas, p-lė Smilgytė, netoli 
mas brolių Skripkų kaimynai 
Antanas Urban su savo žmona 
Rossti, Vietnamo veteranas kpt. 
Stasys Ripskis su savo žmonele 
Danute (jie prieš porą metų ve 
dę), Antanas Martinkus su žmo
na Trudele, Norbertas Martin- 
kūs su žmona Elena, buvęs gen. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
steigėjas ir pirmininkas Mykolas į 
Maskvytis su žmona *ir jų drau į

artė > kovo 4-oji — Kazimierinės. į 
K izy; visiems priminė, kad su, 
ai ški ( ridančiais špokais ir gand-. 

rais nepamirštų atvykti į Kaziu- Į 
ko mugę, j jų gražiąją rezidenci
ją “apsipirktF.

Bes vaisinant teko išgirsti, kad 
ponai S imaičiai jau neužilgo pa
lieka’Chicago ir nuolatiniam ap-j 
sigyvenimui persikelia į Hot

jau
Buvęs, vaišinę sis. matęs ir j atliks

ti, na. ir jau matosi, kad Sta
ir Danutė Ripskiai netrukus 
laukia atskrendančio gandro.

I 1 *<AL 1ST ATI K» Uit /

l
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DALEY ĮSTEIGĖ VAŽINĖ
JANČIĄ PROKURATŪRĄ

f .

H«nal. Ž»mi — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS k 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKETIMATS. i

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: : . Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS s, 
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas f ’ - ’- i 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
S HAMV PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS B 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

nSQ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

sol. Aldona Pankienė, 
akompanuos muz. Br. Vanako- 
jienė. Kviečiam visus dalyvauti. 
Pakvietimai gaunami pas valdy
bos narius ir paskambinus tel. 
925-16 >9 ar 434 3713. Auka $10.

Į Valdyba
Į j
l — BALFo Chicagcs Apskri
ties Rudens Vajaus atidaryme, 
kuris įvyko rugsėjo 27 d., daly
vių vaišių išlaidas, kaip ir kiek- 

icncis metais, padengė Midland 
and Loan Association 

salėje, 3S03 Fir Street, E. Chica- j prezidenlas Frank Zogas. Pyra
go, Ind. Auka — 12 dolerių. j aukojo Al. Ankus — Baltic , 

Valdyba j Bakery savininkas. Vaišes pa-1 
—Margučio klausytojai mums i ru°šė Elena Pajiedienė h Salo 

pranešė, 1 
P truti 
Chicagoje ruošiamą iš paverg-

dainavęs Bendraamžis

—East Chicagos-Indianos Me
džiotojų ir Meškeriotojų klubas 
ruošia tradicinį Rudens balių, 
kuris įvyks š.m. spalio mėnesio į vjėnais 
10 d. (j vai. vak. Šv. 'Pranciškaus j Saving

kad penktadienio rytą m^ja Januškienė. Talkininkavo 
garsino kažkur pietų Kostas Repšys. E._---- —-. BALFo’ Chica- 

gos apskrities valdyba visiems
ds Lietuvos atsiustų komunistų nuoširdžiai dėkoja.

koncertą. Jėzuitai bijojo dar 
vieno pikietavimo, tai šį kartą 
salės atsiųstiems nedavė, užtat į 
jie nusisamdę kitur. j

— Registruotos L. Bendruo-j 
menės pareigūnai tvirtina, kad! 
PeIrutis atsisakė skelbti Bend
ruomenės renginius, bet jis pri
ėmė atsiųstųjų dainininkų pini-

— Dr. Dalia Sultenė šiomis 
dienomis Pittsburghe, Pa., iš
laikė nustatytus Edukacijos 
komisijojs užsienyje medici
nos mokslus baigusiems pro
gramos egzaminus ir anglų 
kalbos testą. Dabar dr. Dalia 
Šulienė dirba Pittshurgho li
goninėje ir gyvena su vyru dr.

Maskvytis su žmona-ir jų drau j gus. Šis Petružio' elgesys plačiau Į Leonu P. Šulu, kuris atlieka 
gas prekybininkas Jonas Virpša, • komentuojamas,
taip pat gražiabalsis dainininkas 
Vladas Kybartas. Tik gaila, kad 
jis pamiršo savo akordeoną pasi
imti, tai neišėjo geri šokiai.

Prie gausiomis gėrybėmis ap-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJA?

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas ■ garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

, negu Drauge j 
garsinama Kazlauskienės knyga, j

— Juozas Bagdžius savaitei iš
vyko j Floridą pailsėti ir pasi
kaitinti saulėje.

— Chieagos balfininkai ren
giasi vykti į Detroite ruošiamą 
BALFo metine konferenciją.

rezidenciją Mercy ligoninėje.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas

i
— Vakarykštėse Naujienose,!

6 psl., paskelbia, kad BALFas j
1968 m. surinko $8,650, o turėjo j
būti, kaip suvažiavime buvo auterių: 6729 So. Campbell 
pranešta, $86,500.

■
— Metinę vakarienę rengia!

R. L.B. Marquette Parko apvl. • 1925 m' £™odžio 13 dien? 
Kaune buvo atidaryta M. K. 
Čiurlio’nio galerija — pirmas 
Lietuvos Meno muziejus.

Chicago. IL G0629t;?

valdyba spalio men. 10 dieną 
7 vai. vak., šaulių namuose, 
2419 W. 43 čia gatvė. Programą

• Žmdnės nuosavas klaidas 
noriai priskiria kitiems.Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, BĮ. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemok:uem pat*rn*rtmas užrakant lėktuvu, trauldnlt;. lairtj kelio- 

Blq (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervaeriaa; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k.'aktus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir telkiame infar- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik Leirur res^rvuoti vietai 
S inksto — prieš 45-60 dienų.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____________________________

Dr. A. J. Gu%sen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais____ _

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 

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

18.00

£4.00
$3.00

.00

175» 8o. HALSTED ST., CHICAGO, IL M«08

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

GRAŽUS ATKSIRAS KAMBARYS 
vienam asmeniui. Privatus įėjimas. 

Dušas ir toiletas.
Marquette Parke. Tel. 778-1595

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbintnkiv reikia .

DOMESTIC HELP NEEDED 
to take care of a sick person. 

Call 762-5244 after 5 p.m. week 
days. Saturday and Sunday

— after 12:00 Noon.

MISCELLANEOUS 
]valrū< Dalykai

GOLDEN 80's 
AUTO BODY SHOP 

Complete Expert Auto Repair 
Body - Fender - Painting 

Mechanical 
3718 N. Elston, Chicago 

Ph. 267-2004

B ROMPTON
BODY SHOP, INC.

Professional Body and Fender 
Work. Mechanical Work.

Reasonable Price.
3532 N. Halsted, Chicago 

Phone: 525-7117

Richard M. Daley

gavo reikalingus miesto savi 
valdvbės leidimus, suderino ke
lis žinc'vus ir dabar siuntinėja 
po visą apskritį.

Važiuojanti prokuratūra dirbs 
7 dienas savaitėje. Jie galės už
sukti šeštadieniais ir sekmadie
niais, kai dirbantieji turi laikoj 
teisiniems reikalams aptarti.

Judančią prokuratūrą galima 
pasiekti šiuo telefonu: 4437181,9.1 
Reikia paprašyti Mr. James 
Sheahan, kambarys Nr. 500, 
Rich^"d J. Daley Centre.

SVARBŪS PATARIMAI VYR.
AMŽIAUS ŽMONĖMS *

Dr. Howard Enyder, buvęs] 
asmeninis Eisenhowerio gy
dytojas, patiekia tokius pata
rimus vyresnio amžiaus žmo
nėms:

1) Nesišalirik nuo* darbo, i 
Žmogaus organizmas stiprėja . 
bet ką veikiant, besidarbuo-l 
jant, ir silpnėja, kai tingi-1 
niaujama ir nesimankština-Į 
ma.

2) Du didžiausi vyresnio 
amžiaus asmens priešai, tai 
vienatvė sir pajautimas, jog esi 
nereikalingas. Todėl, kiekvie
ną dieną atlikime kokį nors 
gerą darbą sau ar kitiems.

3) Saugokimės nutukimo, 
nes tai sutrumpina žmogaus 
gyvenimą.

Co’ok apskrities valstybės gy
nėjas teisinius klausimus spren
džia tuojau, jų neatidėlioja. Jis 
taip sutvarkė prokuratūrą, kad 
gali klausimus tuojau spręst L ir 
siųsti j teismą. Jis parinko ga
bius teisininkus, kurie greitai 
orientuojasi, pažįsta įstatymus 
ir stengiasi bylas taip paruošti 
teismui, kad nebūtų bereikalin
gų atidėliojimų.

Prokuroras Daley ne vien tik 
kalba, bet stengiasi. darbus at- 
likti. Jis parudšė grupę teisi
ninkų, susodino į specialų auto
mobilį ir siuntinėja po Cook ap
skritį, kad galėtų piliečiams', 
galimai greičiau išspręsti teisi
nius savo reikalus. Cook apskri
tyje yra žmonių, kurie no'ri pa
siekti prokuratūrą, bet negali. 
Vieniems senatvė, kitiems liga, 
o dėl kitų priežasčių negali pa- 
valdybės leidimus, parinko ke- 
doti jiems priklausančią teisių 
apsauga. Jie telefonu paprašo 
“važinėjančios prokuratūros” 
užsukti pas juos, išaiškinti rei
kalą ir paruošti dokumentus 
bylai užvesti.

Pats valstybės gynėjas Daley vai, 
susitarė su visa eile žmonių, viena dzūkų patarlė.

PARDUODAMAS 5 gabalų vir
tuvinis stalas. Labai gerame sto- 
vyje- Skambinti 581-1821.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų, investavimui.

ELEKTROS {RENGIMAI . 
PATAISYMAI , ; 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

/■■■ ■■■——i
D Ė M ES I O

62-8Q METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinio- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS . 
4645 So. ASHLAND AVI 

TeL 523-8775

Notary Public

Insurance, Income Tax .

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis narnąs, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
'piette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildy’tnai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

4) Nesijaudinkime ir neai- • Statybai gražus sklypas
Marquette Parke.manuokime dėl kiekvieno pa

tirto nesmagumo.
5) Valgykime su saiku

žiūrėkimt, 1__  ______
šviežias ir įvairus.

6) Palaikykime savyje gyvą - e .
nuotiką, dalyvaukime pramo- seniau imamais procentais, 
gose ir bičiuliškose sueigose o o
ypač jaunesniųjų tarpe.

Taigi — atjaunėkime ir su- 
stiprėkime kūnu ir dvasia!

^ulaitieni

ir • Su $15,000 pirkėjui proga: 
kad maistas būtu Marquette Parke gaUs^ labai 

švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą

O Vieni atiduoda pagarbą gak 
i, o kili skrybėlei,

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

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

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

IRPSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

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

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. L'ž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

r 5

—

Laikrodžiai Ir brtngenybte į
Pardavimu Ir Taisymu
2446 W»»t 89th Strut 
Tat. REpublIc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDĄS. 4659 Archer Avoflvi, 
Chicago, 111. 6063X Tel. YA 7^5966

i- - -■> - > -

l

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

NEIGHBORHOOD
. PEALTV GROUP

U.S.AT ,
We’ll help you make the right move.

INCOM! TAX SERVIC1 
415? S. M*pl«wood. T»l. 254-7496 
Taip prt daromi vertimo!, fiminly 
Hfcviotimal, pildomi plilotybėe pro- 

tymai Ir kitokį blankaL___

HOMEOWNERS POLICY

r

PRIVATUS EŽERAS
TINKA STATYBOMS

GALUTINIS IŠPARDAVIMAS
J

Tinkamam pirkėjui nereikia rankpinigių.
Trečdalio akro pagerinti sklypai prie 330 akrų pavasa
riais papildomo ežero (Lake Holiday); čiuožimas van

deniu, meškeriojimas, apsistojimas, plaukimas, 
plaukiojimas ir kt. '

45 mylios j Vakarus nuo Chicagos Midway aerodromo. 
FINANSUOS IKI DEŠIMTIES METŲ.t' 

Telefonuokite Ed kitoms žinioms
(312) 552-7467

; JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

auomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

F. Zapulia, A«enf 
95th U 

Evarp. Perk, III. 
40642, / 424-1654

advokatų draugija
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto Dd 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą. < 
Tdefonuoti 778-8000 V

I

6 — Naujienos, Chicago, DI. — Sat-Monday, October 3-5, 1|S1

i 
?
S

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
<312) 776-8700

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt* 
iki 8 vaL vak. šeštadieni nuo 

8 vai ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susi tarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5161 
2649 Weat 63rd StrM 

Chicago, m. 60629




