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Gen. Robert Schweitzer skaitė-paskaitą kariams, tvirtindamas, kad rusai 
yra- pasiruošę pradėti atG'minį puolimą; ..bet jis savo kalbos neparodė 

prezidentui. Dabar jis atleistas iš darbo Washinglone.

vokalo Lukaiisko šeimoje. Tu
rėjo progos pažinti visą to meto 
Šiaulių inteligentiją. . !

Sc’fija baigė Šiaulių gimnazi- " 
ją 1919 metais. Ji buvo išvykų-Į 
si į Vokietiją, kur Berlyne stu
dijavo žemės ūkio aukštojoje 
mokykloje. 1924 metais Dani-į 
joje studijavo gyvulininkystės ir’ 
kpopėracijc's mokslus.

1 &25-6 melais Šiauliuose buvo j 
gyvulininkystės kursų instruk- j 
tore. 1926 metais organizavo : 
pirmąją gyvulininkystės parodą ' 
Šiauliuose. Suredagavo “Ūkinin-i 
ko vadovo” kalendorius. Ilgus | 
metus buvo Šiaulių Gyvulių i 
Globos draugijos pirmininkė.: 
Buvo Šiaulių miesto apskrities 
ligonių kasų pirmininkė.

T919 metais veikė kartu su 
Šiaulių miesto partizanais, kurį 
laiką buvo partizanų veiklcs 
štabe. Buvd kurį laiką sulaikyta. 
Berlyne dvejus metus pirminin
kavo Berlyno Studentų socialis-' i

Sofija Jasaitienė

DORCHESTER, Mass.* — Va- 
kar, spalio' .21 širdie^
'snriigio mirė'Sbfųa- Uukaųskaifė 
-jasditiėn^Ydr. Adomo Jasaičiu.

< Žmona. Praeitą savaitę, Skorubs- 
kp .mirimo .dieną, ji dar telefo- 
navo iš Dorėhėsterio, no’redama 
'patirti’ apie ligonio sveikatos 
stovį; o šiandien ji pati gavo šir- 
(fięš smūgį ir nepajėgė atsigauti. 
Kaip Skorubskas, taip, ir Jasai- 
tięnė, pfįklaušė5 Lietuvių ĮSocial- 
demokratų Sąjįingau -a -■ 

. ZSpfija Lukauskaitė‘^nė 1901 
rhėtų ko’vp 29 d. ši£friiupšėZ Ji ___
buvi> pagarsėjusio Šiauliuose ad- josios vyro dr.. A. Jasaičio.

tų draugijai. Baigusi mokslą;-:š- OltljZ.l’ljT’ x itll. rlLli'U ri.1 V ąOi."

OLEMTINOS IŠLAISVINIMO. 'ORGANIZACIJĄ
draugios’Įrirriiinnikė.

Rusams -aritrą kartą artėjant ■ 
prie Lietuvos, kartu su vyru iš- j 
vyko į<Yakarus, o’ 195<ū metais 
atvažiavo į JAV. .

Sofijos Lukaiiskaitės ^asaipę- 
nėš palaikai BusY-sudeginti ir 
penktadTen]kjauvežtr į\New Yor- 
ką, |cad įgalėtų palaidoti šalia

GROMYKA DALYVAVO MASKVOJE VYKUSIUOSE 
PASITARIMUOSE SU JASIR- ARAFATU

DARBININKAI REIKALAUJA MAISTO, 
PLYTAS MĖTO I POLICIJĄ.

v v

JARUZELSKIS ĮSAKĖ KARLAMS PASIRUOŠTI TVAR
KĄ PALAIKYTI, BET NELIEPĖ ŠAUDYTI

VARŠUVA, Lenkija.— Prem
jeras Jaruzelskis nori palaikyti 
tvarką visuose Lenkijos mies
tuose, bet jam nesiseka. Varšu
voje ramu, kariai patruliuoja 
valdžios pastatus, bet reikalai 
blogiau atrodo įvairiuose mies
teliuose.

Žirardov miestelyje, esančia-

LAKŪNAS GAVO ŠIR
DIES PRIEPUOLĮ

1 PREZIDENTAS RĖAGANAS ATLEIDO 
K IŠ PAREIGU GEN. SCHWEITZER!

> ’RĖSATTUPJ ATOMINIUS GINKLUS IR RUOŠIASI
Z . PULTI,—TVIRTINA KARIUOMENĖS VADAS

WASHINGTON, D.G* — Pre
zidentas Rėaganas prieš išskris
damas į Meksiką 22 valstybių 
galvų pasitarimams, atleido iš 
pareigų geri, štabo ir saugumo 
tarybos- karį, gen. R. Schweit
zer] už padarytus pareiškimus. 
Gen. Robert Schweitzer pažy
mėjo, kad Sovietų karo vado
vybė turi reikalinguc atominius 
ginklus ir ruošiasi pozicijoms, 
iš kurių galėtų pradėti puolimą.

Prezidentas yra informuotas 
apie Sovietų karo vadovybės 
pasiruošimus, bet prezidentas 
nemano, kad rusai jau būtų pa
siruošę pulti. Jeigu prezidentas 
būtų .peržiūrėjęs gen. Schweit- 
zerid -kalba, kurią jis pakakę 
aukštesniems karininkams, tai 
prezidentas būtų įsakęs ją iš
cenzūruoti. Bet gen. Schweit
zeris sulaužė pažadą duoti savo 
kalbas paskaityti ir pasakė to
kius dalykus, kurių neturėjo pa
sakyti, tai prezidentas atleido

nekantrų generolą iš pareigų 
Washingtone. Jis privalės -išva
žiuoti į savo dalinį. Faktinai ge
nerolą Schweitzerį atleido prezi
dento patarėjas Richard Allen.

Prezidento Reagano patarė
jas David Gergen pareiškė, kad. 
gen. Schweitzer klausytojams Į 
išdėstė savo asmenišką nuomo- j 
nę, bet ne prezidento' ir Baltųjų1 
Rūmų pažiūrą. I

Jasir Arafatas antradienį 
išprašė iš Brežnevo ir Gro
mykos pripažinimą jo vado
vaujamai teroristinei Pales
tinos išlaisvinimo organi

zacijai. ’

| bet pastarasis atsisakė pripažinti 
- PLO."pirmiausia ji turi atsisa

kyti nup teroro .veiksmų, o tik
tai vėliau kalbėti apie galintą 
pripažinimą.’;' .-y'''. Z

MASKVA, Rusija. — Ketvir
tadienio rytą Sovietų valdžios

KALENDORfiLIS

Spalio 22: Pilypas, Mynė, Nar
butas, Gedainis, Budė, Railis.

✓ Saulė teka 7:10, leidžiasi 6.
> Oras debesuotas, lią.

Į

KREMLIUS SUSTIPRINO
; PROPAGANDĄ

MASKVA. — Rusijos komu
nistų partijos centro; komitetas, 
išklausęs pranešimus apie Vo
kietijoj ir Italijoj einančias de
monstracijas prieš atominius 
ginklus, nutarė skirti didesnes 
sumas, samdyti daugiau žmonių 
ir sustiprinti propagandą prieš 
Amerikos atominius ginklus.

Spalio revoliucijos 65 metų 
sukakties proga jau Įrašytas 
toks šūkis: '

VIETOJ $230 TŪKSTANČIŲ, 
GAVO TIK $3J)00 .

CHICAGO, III. — Advokatas 
Rob.rt'Plc’tkin du metu gynė 
bylą, bet .gavo tiktai $3,000. 
Plotkin apskaičiavo, kad jam 
turėtų paskirti $220,000. Aukš^ 

••čiausias Illinois teismas svą^fė' 
bylą ir priėjo išvados, kad tą 
bylą jis neginsZĄdvokataš raši
nėjo teisiu ui daug laiškų, bet 
jie buvo neesminiai. Jie nepadė
jo teismui aiškinti nusikaltimo.

PAPANDREOU SUDARĖ 
NAUJĄ KABINETĄ

ATĖNAI, Graikija. — Graikų 
socialistų partijos vadas And
reas Papandreou trečiadienį jauLUHU p-fciuią. i lUtllCll.U LVld OUVRIU v cllUZ.llXS ICdC 1 n t. < JaLA

Gen. Schweitzeris dirbo Bal-■ agentūros paskelbė, kad Sovietų | sudarėt naują kabinetą ir perėmė
tuese Rūmuose, todėl klausyto- Sąjunga pripažino Jasir Arafato 
jai galėjo pamanyti, kad jis * vadovaujamą Palestinos Išlais- 
skelbė oficialią prezidentūros: vinimo’ Organizaciją (PLO). 
nuo’monę. Bet taip nebuvo. Ge- Arafato vadovaujama organiza- 
nerolas Schweitzer turėjo pa- Į cija vykdo teroro veiksmus, už
mosią kalbą parodyti prsziden- puldinėja kehivinius lėktuvus 
turai. Prezidentas yra tiksliau ir sprogdina bombas Izraelyje 
informuotas, turi daugiau žinių, ’ bei kitose vietose, kur jiems 
negu vienas karys ga.i žinoti. ■ pasilaiko proga žydams ker- 
Generolas Schweitzer manė, kad syti. Jie tai darė praeityje ir 
jo pranešimas bus tiktai rinkti-j nuo’ tų teroristinių priemonių 

na-nei publikai, žurnalistų ten 
bus. bet išėjo kitaip.

— Jauni vyrai, karo inem 
li’sti radiacijos, gali prašyti 
lygin'mo net ir tuo atveju, jeigu 
jų vaikai gema nenormalūs, sako 
teismo’ pranešimas.

pa- 
at-

i

neplanuoja atsižadėti.

Japan?i nepripažino 
Arafato komiteto

Arafatas, norėjo, kad prezi
dentas Rėaganas pripažintų jo 
vadovaujamą komitetą, bet pre
zidentas Rėaganas nesutiko. 
Prezidentas pareiškė, kad Ara- 

i fatas privalo pripažinti Izraelį, 
’ atsisakyti nuo teroro, o tada

krašto vyriausybę.
Pats Papandreou yra kabine

to pirmininkas ir krašto apsau
gos ministeris, o nenuilstamai 
variusi * rinkiminę propagandą 
Melisa Mercouri parinkta kul 
tūros ir švietimo ministere.

Trijų šimtų narių parlamente 
Papandreou pravedė 174 atsto
vus, gaudamas 48% paduotų 
balsų. Jojo tėvas, liberalas G. 
Papandreou, valdė Graikiją 
1961-65 metais. Jo žmona Mar
garita yra gimusi Amerikoje, 
Chicagoj.

— Sistem atlikai stovėkite 
prieš neutroninių sprogimų var
tojimą masinėm^ žudynėms!” , pasiįn”us

Jie nekalba apie rusų gami-, 
namas atomo bombas, bet mini 
tiktai Reagano gaminamas neut
rono bombas. • T>

Jasir Arafatas praeitą savaitę 
buvo nuskridęs į Japoniją, ilgai 
kalbėjosi su premjeru Suzuki,

— Amerikos mokslininkai, no
rėję pasiekti Kinijos atomo dirb
tuves, dykumoje ištroško, išse
kė ir mirė iš karščio.

— Chicagos teisininkai labai 
gražiai prisiminė teisių žinovą 
H. C. Havighurst, ilgus metus 
dėstęs pagrindinius teisės prin
cipus.

VADAI SUVAŽIAVO 
Į CANCUN SALĄ

CANCUN, Meksika. — Tre
čiadienį į Meksikai priklausan
čią Cancun salą atskrido 22 
valstybių vadai, kad per dvi die
nas galėtų aptarti kaip padėti 
neturtingoms tautoms pratur
tėti ir geriau tvarkyti savo gy
ventojų reikalus.

Meksikos prezidentas Jose Lo- 
~)ž7. Portillo pasveikino’ atvyks
tančius svečius. Pirmieji atvy
ko: Alžiro prezidentas Bendje- 
did, Kinijos premjeras Žiao 
Žiang, Jugoslavijos prezidentas 
Sergej Kraigher, Nigerijos pre
zidentas Alaji šagari ir Filipinų 
prez. Ferdinando Marcos.

. LOS ANGELES, Cal. — La
kūnas John MacAndres, sulau
kęs'56 metų, gerai jautėsi ir ga
lėjo laisvai vežioti keleivius po 
visą kraštą. Antradienį, lakūnui 
vos iškilus reikalingon aukštu-, 
mo’n, 
linėje, atidavė pavaduotojui vai 
vą. ir paprašė pavaduotoją' duoti 
jaih 'vaistų nuo skausmui Tuo 
'arpu pavaduotojas apsuko lėk
tuvą ir gražiai nusileido, kad 
būtų galima paskubomis nuvežti 
lakūną į ligoninę.

Viskas pavyko’ .gerai, lėktuvą 
nuleido tvarkingai-,- išlaipino la
kūną, paguldė į greitosios pagal
bos mašiną, bet ligoninėn nuve
žė jau mirusį 2^-

—. NAFTOS.; GAMINTOJ AI
■ VĖL POSĖDŽIAUS '

. ’ ŽENEVA,nšveięa^jją-.- — Indo 
nezijios naftos ministeris Sūbro- 
to,’ naftą gaminančių valstybių 
iąj Ungčs.z pirmininkas r p ra n e š ė 
kad atėfllantį ketvirtadienį da: ; 
kartą /posėdžiaus ir tarsis d a-. 
-hąft.eįs/,kaihų. .
' Subrėfojnano, kad.šį kartą 
suvažiavusi ej i minis tenai j'Įan- 
dyšv Sušitarti dėl naftas kąinv' 
.Įisįįnąno;--kad; visi sutiks imti 
po j^4 už statinę. - ri

Varšuvos ir Lodziaus, 
“•-I\l;ajuto skaus"'"s.kr“ paskelbtas .M-lis streikas. 12

r -^iSuh Miung Mūri atvyks Į 
Ameriką; i r liudys prisiekusi u; r 
teismui. Jis tvirtiną, ksd’pinigą 
priklauso Suvienytai Korėjo. 
bažnyčiai, o ne j airi.,

\, Demonstracijos Bonoje i 
kitose vietose nesumažino 
kiečių tarpusavio įtampos, be 
dar "ją* padidino.

vo

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo- $433.

KREMLIUS NENORI
KITIEMS PADĖTI I

CANCUN, Meksika. — Tre-’ 
čiadienį j Cancun salą atskrido 
prez. Rėaganas, Kanados prem
jeras Pierre Trudeau, Prancūzi
jos prezidentas Francois Mitter
rand, Japonijos premjeras Zen-[ 
ko Suzuki, Anglijos premjerė 
Margaret Thatch:r.

I
Sovietų Sąjunga buvo pa

kviesta atvykti, bet ji net neat
sakė į laišką. Sovietų Sąjunga 
nenori nj;kam padėti. Meksikos 
prez dentas Kubos diktatoriaus, 
visai nekvietė, nes prezidentas 
Rcagan pareiškė, kad jis į koh- 
fercnciją nevažiuos, jei Czastro 
bus pakviestas.

— Diplomatai pataria būti at
sargiems dėl Lenkijos. Gali 
baigtis tragiškai, Jaruzelskiui 
netekus kantrybės.

į$J

-7' IRANE BE ATODAIROS 
ŠAUDYS PRIEŠES

' Vf
Mi

Sovietų užsienio reikalų mi
nisteris Andrei Gromyka 
paruošė planą pripažinti te
roristinę Arafato Palestinai 
išlaisvinti organizaciją, pa
kišo Brežnevui, o šis pasirašė.

IgŠggKg^

tūkst. darbininkų išėjo į gatves 
ir reikalauja duonos, žirardovo’ 
darbininkai paskelbė streiką 
prieš dešimt dienų. Tada darbą 
metė tiktai tekstilės^ dirbtuvių 
darbininkai. Dabar jau strei
kuoja visi, žirardovę neliko nė 
vienos pramonės šakos, kuri ne
būtų streiko paliesta, čia gami
namos moteriškos kojinės, su
austos kartu su kelnaitėm. Mo
terys užėmė visas dirbtuves. 
Jos nieko negamina, bet, daboja 
kad niekas nesulaužytų masinu. 
Netrukus krašte bus stoka ko
jinių,1 kaip dabar trūksta duo
nos. Reikalai taip susidėjo, kad 
Žirardovo maisto atsargos buvo 
labai mažos.

Katovičiuose, esančiuose pie
tų Lenkijoj/ visai netoli Kroku
vos, sustreikavo kasyklų darbi
ninkai; Ten nebuvo paruoštos 
kariuomenės. Dalis lenkų karių 
pakabino uniformas ir nusilei
do į kasyklat-FBet maisto sU’ka 
juos privertė lipti į viršų. Ang
liakasiai • prisidėjo prie moterų, 
reikalaujančių duonos.-

Policija, organizuota į būrius, 
guminėmis lazdomis pradėjo 
oulti demonstrantus. Darbinin
kai apvirtę policijos mišiną ir 
pradėjo priešintis. Policija ban
dė pavartoti lazdas prieš darbi
ninkus, bet vėliau sustojo. Dar
bininkai nuo policijos nebėgo, 
bet jai pastojo kelią akmenini! \

Gen. Jaruzeiskjs žino, ka l 
Lenkija turi priešų. Jis taip pat 
žino. kad lenkai dabar netuii 
ikrų draugų. Rugpjūčio mėnesį 

Kremlius bū ų norėjęs pasiųs i 
savo karius į L.nkiją, bet pa1 s 
Jaruzelskis patarė rusams to ne
daryti. Jis taip pat atsisakė įsa
kyti kariams šauti į Dancige 
streikuojančius darbininkus. Jis 
tada manė, kad lenkų vyriausy
bė turėtų vengti kovų su lenkais, 
nes vieni ir kiti gali būti reika
lingi užsienio priešams pulti. 
Atrodo, kad jis dabar panašiai 
galvoja.

Irano valstybės gynėjas llu- 
sejin Musavi Tabrizi pareiškė, 
kad vyriausybė ir toliau šaudys 
wrausybes pri šus. Jeigu bus 
'C.ka’as, tai šaudys po š nitą į 
dieną, jei jie ir toliau ves kovą 
pr’eš dabartinę vyriausybe.

Musavi Tabrizi Tvirtina, kad 
kito kelio jiems nėra, kaip išnai
kinti iolamiško t akėjimo prie
šus. Koranas ar įtikinėjimas jų 
nepaveikia, jie eina patys nnr 
tin, užtat juos reikia šaudyti, —- 
baigė Tabrizi.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

V melai * Spalio 22, 1981
Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

field

ferencijoj taip kalbėjo:
“Neturtingi amerikiečiai gaus 

Social Security ir Medicare 
pagafoa. kokia buvo, dar šešis 
mėnesius. Reformas teksią pa
daryti, nes krašte vyksta di
delis nedarbas, todėl reikalin
ga didesnė valstybinių išlaidų 
k< xu Lrolė y įvedant drąsi išT; us 
sumažinimus, atsisakant niv> 
įvairių federalinės valdžios! 
esamų programų. Dabar Se-1 
nate svarstomas biudžeto su-; 
mažinimo klausimas. Dėl pir.j 
mos dalies biužeto sumažini
mo Kongrese tiek demokratai, 
ir tiek respublikonų atstovai 
sularia. Reikia pripažinti, kad j 
46% šio krašto gyventojų tikij 
kad JAV ekonominė padėtis, 
netrukus pagerės (anksčiau 
tokių žmonių tebuvo tik 20' ( ).

seka šio 
reformas, 

ekonomine

u 
h, 
t i

JAV sąjangininkai 
krašto vyriausybės 
nes viso pasaulio 
būklė priklauso nuo mūsų.

Mokesčių sumažinimai jau 
dabar reikia padaryti. Krašto 
biužetą reikia sumažinti dabar 
5%, vėliau dar o'< y ir per se
kančius tris metus dar 25%. 
1980 m. mokesčiai padidėjo, 
bet dabar mažinami. Farme- 
riams nereikės parduoti savo 
farmu, kad valstvbinius mo
kesčius sumokėtų. Kiekvieu 
nam šio krašto gyventojui mo
kesčiai bus sumažinti. Mokes
čiu bus 17).98f; pavieniems, 
asmeninis, o kitiems?jierybns 
25%.

PREZ. RE AG ANO ADMINISTRACIJOS SIŪLYMAI 
KONGRESE SUSILAUKIA VIS DIDESNĘ KRITIKĄ 

, Prezidentas Reaganas nvse- Reagan pasakė: “God bless 
niai Washingtone spaudos kon you!

Demokratų partijos vadai 
QNeil ir Roslakowski neprita
ria Reagano administracijos 
patiektiems projektams suma
žinti krašte esančią infliaciją 
per tris metus. Jie pasiū

lo metų ni< kesčiams mažin- 
projektą. Deni, atstovai siū- 
patięms rinkikams nubalsuo 
kieno planas realesnis ii 

lems žmonėms priimtines
nis. “Jūs turite balsuoti už de
mokratus, nes respuhlkionai 
palaiko luo> žmones, kurie už 
dirba $50,000 į metus, o de
mokratai tuos, kurie teuždir
ba 820.00 į melus.”
Šiuo melu Washingtone, Kon

grese vyksta dideli debatai dėl 
patiektų deni, ir rep. projektų.

Dem. visada siekė sumažin
ti mokesčius^ kad krašto- eko
nomija pagerėtų. Atstovas Ho- 
lander (D.) siūlo nemažinti 
Soc. See. programos, palikti to
kią, kuri iki šiol vei
kė.. Atstovas Diek (D.) pasa-» 
kė? kad Kongrese veikianti fi
nansų komisija, kurios dau
gumą sudaro respublikonai, 
todėl jie palaiką gazolino pro- 
duktorius.

Pr. l-'ab.

Su mokesčių reforma - ekia. 
ma krašte sumažinti vykstanti 
Infliacija, tuo būdu stengia
masi padidinti darbų, kad su
mažėtų nedarbas. Tai daroma 
dėl visų krašto žmonių gero.

manams, kad jie palaikytų 
prezidentu Reagano administ
racijos mokesčių sumažinimo 
reformą. Preziden tas prašė., 
kad visi pasitikėtų federalinės 
valdžios planams, hm pačiu pa 
seikėsime patys sau. Konferen 
cijos pabaigoje prezidentas!

CHICAGOJE 3 ‘TNSPEKTO-
R1A1” APVOGĖ SENIOKŲ 

ŠEIMĄ
67 metų aini, šeima iš Gar- 

Ridge, vyras ir žmona,
buvo praeitų pirmadienį ap
vogta. Iš tos šeimos pavogta 
$700. Juos apvogė trys vyrai, 
kurie p^kskekbė ęsą “van. 
tlens skaitliukų inspek to
riais”. Tie trys neva inspekto
riai apie pietų meta, atėjo 
prie seiiiorų buto durų iri pa
sisakė esą “vandens skaitliu
kų “inspektoriai’’, norį patik
rinti vandens spaudimų jų na
muose. V ienas “inspektorius’4 
įėjo į buto rūsį, o antras—į na? 
mo užpakaliį Čia jis kalbėjosi 
su senioro žmona, 
jo į namo vidų ir 
$700 grynais iš i 
kambario.
šios apylinkės Chicagos poį 

licijos nuovada įspėja namų 
savininkus, specialiai- vyrės-1 
ainž. žmones kad jie prašytų' 
iš nepažįstamų valdžios parei-l 
gūnų ID pažymėjimų, kad jie* 
atsiųsti iš savivaldybės įstai
gos.

Pranešamą, kad užpraeitą 
savaitę iš Garfield Ridge, iš 
metų ainž: moters buvo pag
robė $310, pasivadinęs esąs 
iš City Hali “i 
Ten pat 87 metų amž. vyras} 
neteko $1,200 grynais pinigais, 
patiekdamas seneliui netikras- 
pretenzijas, kaip skolą.

M. Š~nė

Treciasis įė- i 
pagrobė' 

miegamojo

Iš gėhy' ciklo — aliejus 1974inspektorius”..| Magdalena B. Stankūnienė

vietovėse yra numatomi ateity., kad valgyčiau pas dėdę PPut*
. Y _ * _ Y „ A. • * _ Y _ _ * — 4 1 v v x J jrl ■ 4 wl wrw» z* /"A T* ZZirimą, q dėdė Putrimas uorė

je, kad valgyčiau-pas dėdę
Jurgaitį.. —M

* * *

Tokioj valstijos* kaip Alaba
ma, Florida, Nevada, Arizona, 
Colorado ir Utah spėjama, kad 
ten gyventojų skaičius padidės 
dėl geros sveikatos aplinkos. 
Manoma, kad nespecialistui ar
ba pusiau apmokytam bet k u-1 
rios specialybės darbą sunkiau j 
gauti, bet tose vietose yra pa-j 
kankamai vietos apsigyventi.

KAIP IŠSPRĘSTI AKIŲ
REGĖJIMO PROBLE- 

MĄ VYRAM. ASMENIUI)
KL.Aš esu vyresni oanižiausl 

žmogus, gaunu viešosios pagal
bos pašalpą (Public Aid) ir 
turiu akių regėjimo problemą: 
su dešine akim matau dvigu
bą vaizdą. Man klinikos akių 
gydytojas prirašė vaistų, sa
kydamas, kad aš turiu kata
raktą ir reikėsią man opera
ciją. Noriu gauti tokį paaiški
nimą, kad šią mano akių ma-į 
tymo problemą kas nors ge-| 
riau paaiškintų._ Ign. P-fzs-‘

ATS. Aš nemanau, kad būtų; 
blogai, jei kautumėte kito op-Į 
tometristo diagnozę_Gal būt jūs! 
nesupratote, ką jums nepakanj 
karnai paaiškino pirmasis akių j 
gj'dytojas. Prašykite, kad gy-Į

jūsų! . -v. , v.■ , ‘ vakar susižiedavome, o sian- tadaį .................. . .i dien jis is manęs pasiskolino 
- ! 100 dolerių.

ĮDOMAUJASI MADOMIS

Du vagys sėdi-tavernoje ir 
kalbasi:

— Turiu būtinai susipažinti 
su vyriškom madom šiems me 
tams, — taria vienas.

— 0 ką, ar rengies pirkti 
uaują kostiumą?

— Ne tik norėčiau žinoti, 
kur bus kišeniai naujuose švar. 
kuose. ^0

Žmogaus plaukai ir nagai 
greičiau auga vasarą, negu 
žiemos metu.

TAIP NEGALI BŪTI

— Neduosiu tau daugiau 
čekių, knygutės^—surinka įpy
kęs vyras. — Tik ką telefona- 
vo man iš banko, jog mano

I sąskaita jau išsemta.
— Betgi, brangusis,.. Nesu

prantu kodėl? Juk knygutėje 
pasiliko dar trys čekiai,

NAUJAS REKORDAS

dyt-ojas raštu parašytų 
akių negalavimą ir jūs 
optometristui.

Šiais laikais viskas atsitinka 
labai greitai.

— Užvakar pažinau Jurgelį

Šiame krašte gali būti įvesti nauji apsun 

nimai vyresnio amžiaus žmonėms
WASHINGTONAS. D. C. ~ 

Tarp galimų prez. Reagano ad- 
ministracijos silūlomų suma- 

‘žrnimų Federalinėje . Gerbū
vio ^programoje ^dąbar moka- 
masį$126.70 į mėnesį gerbūvio 
išmokos vyrės r^mižiaus žmo
nėtis išmokos' iki $85 į menesį. 
Tas sumažinimas norima įve
sti kai kuriuose atvejuose, ri
bojant AFDC išmokas iki 4 
mėnesių, kai šeimos tėvas yra 

šeimą). Realus dirbančio šė-ij bedarbis mainuose^ 
mes uždarbis nukrito 5,5%.fai| yra pasiūlymus 1 sumažinti 

Medicaid pašalpos gaunan
tiems ir vyresn. amžiaus žino- 
nėms Medicare apdraudos ga
vėjams ir nedarbingiems as
menims (disabled)- K’asfarųjų 
dviejų katėgorijū gavėjai gali 
būti priversti už save daugiau 
mokesčiu mokėtL c

NETURTINGIEJI AMERI
KIEČIAI

Paskutinių metų statistikos 
duomenimis, x 24,7?: mil. ameri- 

visų šio 
iškaitant, 

skelbia, 
(po-

kiečių (arba 13%) 
krašto gyventojus 
Federalinis raportas 
kad 180: m. “neturtėlių
verty) keturių šeimos narių už 
darbis buvo $8;4O4 f metus (iš
skiriant farinose ‘dirbančiu)ų 5

MEDICARE. FONDUS!
‘X - j ’: . 4 2

es visi apsidraudė Medica-
piTva- 

, kadj
nebūtų nuo įį pasaulinio karo.

administra. ineįLl visame krašte buvo 13,8

re vąldinėjfi sis^ęųioje, 
iome sųjįruęfi^iv ręgguoti, 
šio krašto Kongrese 
priimti Reagayo 
vijos siūlomi Medicare .ap- 
draudos sumažinimai.

I odei visi žmonės privalo 
rašyti savo senatoriams bei 
kongresui anams laiškus, ku
pinose būtų pareikšta a pozi
cija, kad ateityje nebūtų su
mažintos Medicare programos, 
būtent, nuo 1982 metų sausio

esąs didžiausias sumažėjimas į 
. TuoJ

proc. infliacijos ra ta.
Plačiau žiūr. Special 

gence report Sun-Time 
18, 1981).

inteli- 
spalio

FEDERACINIAI IR ILLINOIS į 
VALSTIJOS PAJAMŲ MOKES

ČIAI VYR. AMZ. ŽMONĖMS

Kalbant apiie Federalinius irJ ' -V lActlUdllL dįJJLlC 1 J t

mėn. 1 d. fizinei terapi jai pro-. Illinois valstijos pajamų mokes-- 
grama būtų padidinta kiekvic- > čius vyresnio amžiaus žmo- 
nain pacientui iki X)00 (dabar nėms, tenka pažymėti, kad gau- 
yra iki $100). [j nuošimčiai už santaupas iš

Soc<tl klubo narys J. C. bankų bei taupymo - skolini- ;

"Magid Diet-
Simple Cut-Down-Not-Out Rl5'2

Is there a “magic“ quick
weight loss diet that really 
works? Doctors and nutri
tionists have yet to discover it. 
They advise losing weight 
gradually by reducing portion 
sizes, but not by eliminating 
certain foods.

If a diet is going to work it 
must be tailored for the indi
vidual. taking into considera
tion such things as preferences, 
cultural background, amount 
of activity, and personal habits. 
After you have checked with a. 
doctor, the first step on map
ping out a diet campaign is to 
examine and understand your 
own food habits. Since your 
diet represents a change of 
habit, the smaller or more 
gradual the change, the more 
successful the diet will be in the 
long run.

You can start the scale 
downward by making smali ad- 
justments in your eating habits 
by eating less and saving 
eateries. Dieting does not 
mean that you have to stop eat
ing the foods you enjew.

If you prefer to eat five ex six 
small meals a day. your habit is 
encouraged by many nutri
tionists who agree that several 
small meals are more satisfying 
than three large ones.

Exercise is also an essential 
part of your ueight loss pro
gram. A regular exercise regi
men 'a ill help you tone and firm 
your body as you lose weight 
and can actually cut your 
appetite.

If you are unable 1c abide a 
lonely cal*themes routine, you

can find fun, companionship 
and> support in regularly 
scheduled group efforts sue kas 
dance and yoga classes, swim
ming, tennis and jogging. Ex
amine your daily habits. When 
possible, walk instead of ride. 
Get off the bus a few stops early 
and walk the rest of the way; 
Take the stairs instead of-the 
elevator. If you are deskbound 
most of the dąv, examine Sim
ple exercises you tan do at vour 
desk.

For more information, re
quest a single free copy of 
Guidelines To Good Health 
from Kraft. Inc. Send a pčsi-

card uiih your name and ad
dress to '’Guidelines” (A9), 
Box 4611, Department MRt 
Chicago. IL 60677;

Tuna Maw
I 7 o/, can water-packed 

tuna, drained, flaked 
£ cups shredded cabbage 
\ or lettuce 

1/1 cup radish slices
2, tablespoons ęhoppt J 

green pepper
2/3 cup Kraft low calorie 

thousand island 
dressing

Combine ingredients: ton 
lightly, ęhill. 3 toj4 semęg^

Medicaid pacientams siūlo
ma primokėti mažiausia -?1 
už kiekvieną dieną, kada jie 
randasi ligoninėje. Dar yra 
kitas pasiūlymas mokėti Me
dicare pacietains už pirmas 60 
dienai gulint ligoninėje.

Dabar Medicare pacientas, 
tesumoka $180, kai atsigula li
goninėn, bet už 
dienas nieko 
free).:; < .i..

Washingtone
minėti administracijos pasiū
lymai bus priimt rii netrukus 
bus įgyvendinti visame krašte. 
1 Pr.- Fab.

pirmąsias 60 
nemoka ,(arę

manoma, kad

JŪS KLAUSIATE.

MES ATSAKOME

X

NENORĖJO VIENŲ GIRTI, 
0 KITŲ PEIKTI

Mark^ Twain buvo svečiuose.
I Ten iškilo kalba apie gerus 
i žmones, kurie patenka į dam

TRUMPAI SWscIAVOSI PAS
SAVO GIMINES KOLCHOZE

Aienas vyrukas gyvenąs Uk_ Viena ponia kląjį^S^j: 
inergje, nusprendė aplankyti j —Kodėl tdanšta. nieko nesa- 
savo gimines, dirbančius Soli-'kai? Aš norėčiau išgirsti tams-z 
TYk? TY 1 TVY IT ZY I /N • ftos nuomonę.

—Ponia, ,atleiskite man. Aš> 
priverstas tylėti, nes turiu ge-. 
rų draugų abiejose vietose..

•x t š ■ ’ , •

Jauniems, paukšteliai čiulba, 
seniems svirpliai ulba.

» * *
Kuo gilesnė naktis, tuo artes

nė aušra. ; <,!

gų ir blogus, kurie turi-eiti j 
pragarą.

Rašytojas visą h

mergje, nusprendė aplankyti j

mesniam kolchoze.. . .r i
Jo pažįstami buvo labai nu. i 

stebinti, kai už trejetos dienų! 
jis grįžo į Ukmerę.

— Kodėl taip greitai sugrį
žai?

— Įvyko šeimyninis nesusi
pratimas.

— Koks nesusipratimas?
— Dėdė Jurgaitis norėjų

nimo ijendrovių-yra- apmokes
tinami. •

Tuo pat kartu'tenka paste
bėti, kad gautas pelnas už gy
venamų namų pirdavimą nėra 
apmokestinamas su tokia sąly
ga, jei vyresnio amžiaus žmo
gus juose gyveno bent penkis 
metus, iš paskutinių aštuone- 
riu metu. C

Čia norime atkreipti visų dė
mėsi, kati kai kurie vvresnio 
amžiaus žmonės klaidingai gal
voja. kad jei jie yra 72-jų 
daugiau metų amžiaus, tai 
neprivalo mokėti federalinių 
valstijos mokesčių.
Šiuo atveju, tai yra tiesa, kiek 

tai liečia
pnsijos, kur 72 metų sulauks 
senjorai
gali bei sugeba neprarasdami 
Soc. See. pensijų čekių.
Vyresnio amžiaus, žmonės vie

nintelį palengvinimą, gauna, kai 
jiems sueina (x> metai amžiaus, 
tai dar vieną ekstra atleidimą 
(exemption) nuo federalinių ir 
valstijos pajamų mokesčių.

ar

ir

Socialinio Draudimo

gali uždirbti kiek jie

KURIOSE ŠIO KRAŠTO VAL
STIJOSE LENGIAUSIA GAU

TI DARBĄ

KL. Skaičiau spaudoje, kad 
neapsimcfka važiuoti į Aliaska 
darbo ieškoti, ypač prie vamz
džių tiesinio (pipe lines). No
riu paklausti, kur lengviausia 
surasti bet kurį darbą šiame 
krašte? Mane daugiausia 
mina Colorado, Kentucky 
Tennessee valstijos. ,

Al iš Sauk kaimo’,

ATS. Geriausią ir tiksliausią 
t’uo reikalu statistiką ’galite gan 
ti iš gyvenamos vietos State 
Labor Department įstaigos. 
Washingtone esantis U. S. La
bor 
bor 
ton, 
lias
reikalingi darbininkai. Minima 
įstaiga, kai jos kas paprašo, at
siunčia laisvų darbu aprašymo 
santraukas Toji įstaiga praneš 
kokių darbų yra tame regione, 
be to praneš koki darbaii tose

Nuo Nemuno iki Atlanto skamba musų žingsniai— 
tautos skaudžiam likimui pasmerktos 
Nuo Kauno iki Sibiro ir Kazakstano 
benamių vieniši kapai rymos. " į

Nuo rytmečio aušros iki žvaigždės vakarės 
mes veltui ieškome šviesos!
Ir saulė mums vidurdieni užtemo, 
ir nesušilti mums prie svetimo židinio liepsnos.

do- 
ir

III.

Department Bureau of La- 
(441 G. St.N.W., Washing- 
D. C. 20212) gauna tiks- 
žinias, kurio'se valstijose

Ar dar ilgai klajosimė po pasauli, 
tartum turtingi elgetos keliuos?
Ar dar ilgai mes šauksime ir žadinsim, t y
Kažką vidur nakties gūdžios? ,

Ir kas per duobkasiai surinks mūs kaulus 
nuo Niujorko, Melburno ir Maskvos?
Kas eis ieškoti mus po Alpių kalnus,. / 
kai vėjas ten, ir audros vien kvatos?

Tu išvedei Į tolimą kelionę — 
neklausėme: “Kodėl?” ir nei: “Už ką?” 'T 
Su kruvina širdim prisiėmėm karionę, 
kad būtų su Tavim, o Viešpatie, taika!

(Iš Sūduvos išleisto Algimanto Pagėgių 
eilėraščių rinkinio ELEGIJOS)

__ . /

2 — Naujienas Chicago. 8. Ill. Thursday, October 22, 1981
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SKAITYTOJŲ BALSAI

Ar Amerikos Lietuvių B-r.ės statutas yra 
parašytas komunistų partijos pagrindais?
' Beveik tuo pačiu metu, kai 
Maskvoje buvo sušauktas komu
nistų partijos suvažiavimas, čia 
Čikagoje vyko visų trijų ALB 
apylinkių susirinkimai. Kaip ten 
Maskvoje, taip Čikagoje, ką vė
liau pastebėjome spaudoje, vis
kas praėjo labai sklandžiai, tai
kingai, vieningai, su dideliu atsi
davimu visuomeniniam darbui, 
visoje veikloje ir ateities pasi
ryžime.

Kaip čia dabar yra?
. Demokratinėse s a n tvarkose 
kraštų, kaip Prancūzija, dabar
tinė Vakarų Vokietija, o net čia 
it- Amerikoje, kiekviena pa
tiekta paprasčiausia smulkmena 
nepraeina kam nors nepareiškus 
savo nuomonės dėl papildymo, 
pakeitimo ar kitokios pastabos. 
Persvarstoma, pasiginčijama, ar 
net ir susiginčijama, tuome: bal
suojama. Kas išauklėjo šią liau
dį taip nieko nedirbti? Konsti
tucija? Taip. Amerikos LB sta
tutas yra parašytas grynai ko- 
rfiunistų partijos pagrindais. Di
sidentams čia vietos nėra- Tą jau 
mes patyrėm prieš keletą metų, 
kai ne tos nuomonės pasekėjai 
buvo metami iš Apylinkių susi
rinkimų ne • tik Čikagoje, bet n 
kaimyninėse.

Gal paveikus Lenkijos Solida- 
, lAimui. kad vistiek jau tam turi

Šeiti galas, bet bijantis nusi- 
&lsti per staigiam statuto nusi
žengimui, kad kiek galima dar 
tam užbėgti už akių, šiais metais 
Čikagoje visų trijų LB apylin
kių metiniai susirinkimai buvo 
sušaukti-viena diena. Net vienos V. 4 ■
Apylinkės susirinkimo laikas bu
vo paskelbtas vos dvidešimt ke- 
tiirias valandas prieš jam prasi
dedant. Pagal statutą, viskas ga- 
limą, jie tik tas atitinka partijos- 
religijos reikalavimams. ’ 
į Pusė dalyvavusių tame sus1- 
rinkime - buvo gyvenantieji kitų 
veikiančių apylinkių ribose arba 
peršokę per jų tvoras. Susirinki
me niekas jokių nepasitenkini
mų nepareiškė, rtes viskas vyks
ta liaudies patogumui. Gyvenda
mi Maskvoje, dėl patogumo, 
jĮeandidatuoji. į Vilniaus tarybą, 
.gėliau pastebėjom spaudoje, kad 
susirinkimas praėjo pilnai pagal 
pijnią. Buvo išrinkta valdyba. 
Kąip. suprasti? Išvardintame .vai
dijas' sąraše nėra likę kandida- 
|iįrj;Jei valdyba" buvo išrinkta, 
taf pasilieka dar ir kandidatai, 
jėi.jtik sudaryta, tai jau paga' 
pjittijos parinktuosius.
'^Dabartinėje LB konstitucijoje 
.įiašyta, kad kiekvienas įneštas 
siūlymas ar sumanymas, susirin- 
l$muose ar suvažiavimuose, turi

būti paremtas nemažiau bent 
dviejų ten dalyvaujančių. Ieško
jimas įneštai minčiai parėmėjų 
ir tiesioginis jos svarstymas yra ■ 
du labai skirtingi dalykai. Kaip ' 
iš praktikos žinome, nemaža da
lyvių pirmosiomis minutėmis dar 
net nesusigaudo, kas ten buvo 
pasakyta. Tik kiek vėliau, jau 
pradėjus klausimą svarstyti, 
įgauna eigą ir savo pažiūrai. 
Kaip vienas gražus pavyzdys, tai 
įvykusi Čikagoje politiniais rei
kalais vakaronė- Krašto valdy
bos atstovai užbaigus savo pra
nešimą. greta kitų klausimų, bu
vo patiektas toks: “Po Krašto 
valdybos pirmininko ir jo pata
rėjo pasikalbėjimo su Amerikos! 
atstovu prie Jungtinių Tautų,] 
kodėl apie tai viskas taip nutilo,
ar yra kas nors daroma toliau sosi maskviračių politikos, kurie 
Pabaltijo kraštų klausimui iš- j pūsdami savo detentę, veda mus

~ > jei i prie pavertimo antraisiais Rusi-
Po keleto dienų {jos kazokais — išlikti su savo

- J Kas seka ALB veiklos eigą, 
lengvai pastebite, kad jos su
menkinimui skiriama didelės 
jėgos. Kaip netohna praeitis 
vra po praeitos .Tarybos rinki
mų, kuomet senoji Taryba pa
reigų pervedimą naujajai, su
važiavimą sušaukė tik po pen-

IK fe?
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TRAKU MIESTELIO CENTRAS
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kelti Jungtinėse Tautose, o jei j prie pavertimo antraisiais Rusi
nę, tai kodėl?” Po keleto dienų Į jos kazokais — išlikti su savo 
viename Čikagoje leidžiamame | kultūra, bet be valstybinių sienų, 
lietuviškame dienraštyje, aplin-i 
kūmos žurnalistas, aprašydamas' 
tą vakaronę, pamini, kad greta 
kitu ta vakara klausimų, buvo 
ir toks: “Kodėl Krašto valdyba 
kelia Pabaltijo tautu klausimą 
Jungtinėse Tautose?”, taip su
klaidindamas šio dienraščio skai
tytojus visam laikui. Taip dabar' 
Maskvoje, kaip it čia, .kiekvie-;
nam. įnešusiam naują patikslini-' 
mą į Įsiviešpatavusios eigos li
niją, gresia disidento titulas. Tuo 
pačiu ir parėmė :ams: Maskvoje: 
— tardymai, teismai, kalėjimai,; 
žmonių sunaikinimo stovyklos;! 
čia — reorganizuotas veikimas - 
už vartų.

Bet tokie pasiūlymai, kaip iš 
kažkokios poniutės, kad nutrau-1 
kiam dabar suvažiavimą ir einam 
išgerti- kavutės, čia pirmininkau
jantis net nepaklausė, kas parė
mė. . 1 j

Mūsų partizanai išbūdavo ko
voje ligi pusės dumble be van
dens. jau nekalbant apie duoną, 
neatsitraukdami nuo kovos už; 
Tautos laisvę, o čia šiandien nu
traukiamas laikraščių leidimas,- 
visuomeninių reikalų vedimas,-, 
niekas, nesirūpina, kad ten tei
siami ir varomi į kalėjimą.

Ar galime leisti tam partijos, 
įvestam parėmimo nuostatui tęs
tis toliau? Ne. Įnešta naujovė, 
pastatyta svarstyti tiesioginiai, 
vieno pasisakymas jau gimdo kr-, 
tam pažiūros skirtumą. Ir taip 
įnešta mintis įgauna didesnį išsi
plėtimą, su ja susipažinimą, pri
dedant ar atimant, tuomet pa
balsuojama. ■

Dabar tos suvarytos avelės 
sėdi galvas nuleidusios ir klau-

dabartinės Krašto valdybos, 
Lietuvos ir kitų pavergtųjų tau 
tų reikalu?”;. Valdybos pirmi
ninkas atsakė^“Nutaai inėes 
daarome,; ieškome , galimybių- 
ir jei tai paavyks.” Ir daugiau 
nieko; t ; f ■ . '

Sekančią dieną Vidurio Va
karų apylinkių sūvąži avimas, 
kaip ir kiekvienais metais, iŠ 
pat ryto buvo ga tisus valdybų

atši- 
nu- 
Pa- 

grindiniai linksniavo: dešre- 
les ir kopūstus. K& buvo; pa- 
daryta išsiderant ® ^Lm^škbs 
vedamos politikoj p^vergtūjų; 
tautų atžvilgiu, neI«iM> nė žo
džio. -- \ :

Praeitų metų (1980) spalio 
mėnesį, ALB Taęybps suvažia
vime Čikagoje (^augiausia bu-, 
vo sustota, kdip sušidordt 
mums primestais seneliąęfe^O 
kaip su pavergtųjų taptų .likis 
niu? Nieko. f

’ Jei seneliai atidavė šiam 
kraštui visas jėgas, nupenėda
mi iš savo jiems per gyvenimą 
uždėtų valstybinių mokesčių, 
esnatorius, kongresmanus ir 
kitus, ta šis kraštas turi jais ir 
pasirūpinti. Bet akiplėšišku- 
m o alkio tu nepasotinsi. Jie su- 
ras būdą visuomet kaip taVę 
apiplėšti, šių mėtų balandžio 
mėnesio Vidurio Vakarų Apy
gardų ir Apylinkių pirmi įlin
kų suvažiavime, užsitęsus mari 
dų ir parapijų reikalus svar
stant, pagaliąū nusibo<iūs, vie
nas jaunosios kartos apylinkės 
pirmininkas įsiterpė Tužklaųs- 
damas: “O kas V’Ta daroma,

• ?. ..-G/if1 •

. - i i » _ t T* * *?*—.*

kių mėnesių. Perdavimo 
skaityme senoji valdyba 
veiktuose savo daybupse,

Britų “The Times” dažnai 
spausdina savo korespondento 
P. Redaway straipsnius Sov. 
Sąjungos temomis. Gavęs me
džiagos iš pogrindinės rusų 
spaudos ir kitų šaltinių, kores
pondentas paskutiniame straip

ko Įrodymų”; "
Ukrainos Charkovo teisme," 

12 metų kalėjimo ir ištrėmimo - 
už prieš-sovietinę propagandų, 
nubaustas G. Altunan, 47 m.- 
Jiis neprisipažino kaįtu ir savo -■ • 
kalboj pasakė: “Prieš spaus-

snyje apžvelgė vis nesibaigan- dintą ž°ūį turi būti kovojama
čius disidentų persekiojimtis 
ir politinius teismus. Jis ra
šo :

“Paskutiniųjų šešių mėne
sių laikotarpyje Sov. Sąjungo
je kas savaitę vidutiniškai vy
ko keturi politiniai areštai ar 
teismai. Pogrindžio spaudos ži 
niomfc, nuo vasario mėn. pa
baigos, mažiausiai 48 asmenys 
buvo .siunti ir 80 (daugiausia 
anksčiau suimtųjų) nuteisti 54 
politiniuose teismuose. T ačiau 
tikrieji skaičiai turėtų būti 
dar didesni, nes žinios apie su
imtuosius Vakarus pasiekia 
pavėluotai, 6 dažnai ir iš viso 
nepaęekia.
Duomenys, paimti iš daugiau 

kaip 1,000 savaitinės spaudos 
(samizdato) puslapių, rodo,( 
kad kova prieš humanistinį,, 
tautinį, kultūrinį ir politinį 

. viešą' priešinimąsi vis stiprina- . • . • -
nėję kovoje prieš komunistus j ma dvieju metų suimtai savotiškas, nes nuteistasis pa-

---- . ūt\go jr kažkur slapstosi, o tai 
visasj gana retas atsitikimas Sovietų

Laisvės tikėjimo ; 
viltis

Kai vienas lenkų bičiulis, t.v. 
LB aktyvus funkcionierius Algi
mantas Gureckas išreiškė savo: 
nuomonę remti lenkus jų politi- j

žodžiais, bet nesinaudoti slap
tosios policijos papalba”. Iki- 
1961 metų, Altunian buvo-ko." 
munistas ir armijos majoras, 
bet už prisidėjimą prie pinno*. 
sios sovietų žmogaus teisių 
gjnimo grupės' įkūrimo, tada 
tapo nubaustas 3 metams ka* 
Vėjinio. Šį kartą buvo kaltina-, 
mas už: platinimą 
“Bėgamųjų įvykių 
ir kitos panašios 
ros- .

Raisos Rudenkos 
Kijeve yra vienas iš žymiausių 
paskutiniųjų areštų. Ji yra 
žmona žinomo rašytojo ir ko
munisto Mykolo Rudenkos, ku 
ris 1977 metais nubaustas 12 
metų už vadovavimą ukrai
niečių “Helsinkio nutarimų 

1 vvkdymo” grupei. 
i *■

. Vienas iš neseniai vykusių 
• teismų Armėnijoje yra ypač

pogrindžio 
kronikos”.

literatu-

suėmimas

(“Draugas”, 1981.DI7 d.); tai joj apie >500 disidentų.
straipsnis įkandin, buvo “sutvir- 

nariais 4r apylinkių ątstovaįs. tintas” unijos laikų ženklų 4- kritikas ir protestus, saugiai.
?si nutildant neramiuosius, W 

(žiūr. L.E. I t.,; prOvėkiiojant demonstracijų ir

Siekimas sustabdyti

Bet po> pfetų -pėiįraiikos,' vie
nam trečdaliui dalyvitį į suva
žiavimą jau negrįžtant, užsi
baigė tiek, pat mųiiptoniškai, 
kaip ir prieš trisdėšimt metų. •

.Nepasiįeiške Aiaūjiį nuomo
nių ar. kitų.pažiūrų. • Net tas 
■į^įįnas apylinkes .^irhiihinkas, 
"ėaiMdamas-.saVd inetinį prane
šimą,,^ gal tik kelių dienų),. 
įau pėrgyv.enO tik dėl ; jų sa
vaitgalio mokyklos-aūhkurntį;- 
Niekas jo nėuŽtarč. - - Kyla 

. klapsimas ' i^-Ąsipie /lietuvių 
Fondo;: kptĮs” ■ išėjo j šyifetimrri 

".-remti,- ; datočėišs. b'iiėračijas.
jauflĮėrk» miškus, 

visą gaunamą pelną investuo
dami į girias. Gal mūsų tėvai 
t^įsmgai'ir jįak^aVįo: “Gfrios 
paukštis į girią ‘fc žiūri”;?! r:!
5 f * ■ ' " "i * \ ‘ ’ • j L * ’ ’ ' »•

M Jei LB Ą|iylįhkėš ;* Įigi Šiam 
laikui •išlaikė' visą šviętinią.tąf 
.ar pėbuypr dŠ<įžiąų«a;kyąiĮysfę;

. .• šį. fbndą.reiutiyi'
- - '' / ."‘-'U*'', r '-■* .' « •

■

• būHanf dĄmeiilępg - 
j ję arme-iespabtijos--ireligtjos 
' ...dieveuj- buvo• "į- kalbama . apie

Petkų, Gajauskų ir kitus, šiah- 
1 die ną Am c r ikos Lietu vi ų Be n- 

druomehe apie7’jūoš" jau ne-
■ kalba;' ūl. - 7T ~■. r. • • į

unijos laikų ženklu -4- 
“Lenkijoą karalienės ir Lietuvos 
kunigaikštienės” (’ " - — - 
477 psl.) garbei skirtu “ab-j 

„.rozdu”. ,. : įį

Dabar, kaip matyti iš kito len
kų bičiulio, t.y. LB labai aukšto 
funkcionieriaus A. Gečio straipš- J Vedamas tylus nuolatinis, suė- 
nio (‘‘Draugas”, 1981.X.16 d.);" mimų būdas, 
Algimantas Gureckas, “tąrptau- kreipiantis dėmesį namie ir už 
•tinio ryšininko” titulu, jau lan- i sienyje. 
kėši Amerikos lenkų kongreso i 
Įstaigoj AVashihgtone ir ten kal- 
bėjosi apie draugystę su lenkais. 

;• Lietuvių bajorų jau tokia lenį- 
■ tis — jie įsipainioja jei ne į vie-.
. no,, tai į kito kaimyno' “draugys- 
tės”. voratinklius, iš kurių išsį-1 
vadavimo! Viltį skaidrina tikėju- • 
mas laisvės laime tuojau po mirr | 
ties arba Visagalio laiko galioje, 
ateinančiose kartose. '

Stebėtojas ? Į

riaušių, kurios . netolimoje pra 
eityjė vyko Lietuvoje, Gruzi
joje Estijoje ir keliuose dides
niuose Sąjungos miestuose.

mažiausiai at

>K, ^Adickas

-.LIEŽUVIS — TRUMPAS '
'Motina - I(priekaištaūjančiai)Js 

“Vladūk, nustok kaišiojęs ranJsą" 
■ per visą stalą;-Ar' neturi-liežuvre: 
,paprašyti-' ■ -
- Sūnus: “Taip,, mama, bet mąK 
no ranka daug ilgesnė”.. I«••

e “Aš myliu laisvę labiau ūž; 
tėvynę, neš tėvyhė' be laisvės 4-' 
kalėjimąš”.> Mazzini)/'"

Vidutiniškai baudžiama nuo 
4 ir 5 metų, tačiau Ukrainoje 
bausmės nuo 10, iki lo metų 
yra įprastas dalykas.Maždaug 
vienas iš dešimties kaltinamų
jų viešai atsisako savo pažiū
rų, ir už tai gauna mažesnę 
bausmę. ■

Neseniai vyko užsitarnavu
sios Gruzijos respublikos moks 
lininkės, j .71 metų amžiaus, 
Sofijos Baazovos iškeltoji by
la, Jar padavus prašymą eini- 
gruntu/ prasidėjo, įperšekioju 
iųai. Gatvėje užpulta ir shiar. 
kiaį sūniušta," jr visgi- atpažino 
savo užpuolėją; kuro tėvas 
ATa;-j"Pęjisiją išėjęs KGB . 
vininkas, o ‘ motina Gruzijos 
Aukščiausiojo- .teismo teisėją. 
Byla; buvo nutraukta.nes “trū-

Sąjungoje. • ‘ ■ •
24 metų I. Mkrtčian,- vienas., 

iš 5-kių “Jaunųjų asmenų ly
gos” narių, teisiamas už prieš
valstybinės organizacijos Įkū
rimą, gavo 7 metus kalėjimo 
ir 5 metus ištrėminio. Ta lyga 
reikalauja Armėnijos nepri-f 
klausomybės, kas konstitucL 
oje nėra draudžiama, i>ef 
praktikoje neįmaonma. ‘ ’

Mkrtčinui pasisekė pabėgti 
praktikoje neįmanoma.
mo.” ■ ■ ■ ■ y

...... ,.{lš “Europos Lietuvio“)

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRiDE IN' 
.THE NATIONAL GUARD

i

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

i

J 2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ Tek S25-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

i MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

‘ Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2731
50 metų studijavęs, kaip

. - r f > 3. ;
IŠ PRAEITIES ŪKANŲ

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 studijuoti.

1739 S. Halsted St, Chicag-o, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir rdokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinca 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S tarkos, 
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 duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities h’te- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. i

• LIET u V1ŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauskfl 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina >6.

• KĄ’ LAUMĖS LlMi, rašytojos Petronėlės Orintaitės a be
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. l*ts* J,

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojam« gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

• SATYRINftS NOVELĖS, M. ZosČenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*, 200 p*L knygoje yr* 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted SL, Chicago,
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ALTo konferencijos nuotaikos
Amerikos Lietuvių Taryba yra pats galingiausias; 

veiksnys lietuviškame gyvenime. Tai pripažįsta kiekvie
nas, kuris atidžiau seka lietuviškąjį gyvenimą ir žino, 
kas ką padarė ir daro.

Netrūko tokių, kurie stengėsi ALTo darbus nuver
tinti, patį ALTą susendinti, dantis jam išmušti, koją pa
kišti, spaudą atimti ir net numarinti, bet jis, kaip tas 
feniksas, galvą iškelia ir taria savo žodį. Atsiranda ir 
tokių, kurie stengiasi ALTui priklausyti, koją ten įkelti, 
e įkėlus, bandyti ALTą nusilpninti, silpnas galvas į ALTą 
įvesti ir tokiu būdu jį susilpninti, bet vis nepasiseka.

Visi Lietuvos laisve besirūpinantieji lietuviai ALTui 
priklauso, susipratusieji lietuviai ALTą remia, bet ALTo 
nepažįstantieji stengiasi į ALTą įžengti, bet ne visi pa
jėgia- ALTo darbo ir tikslo suprasti. Mūsų tarpe yra ii/ 
silpnučių, norinčių būti galingais, bet nepajėgiančių to
kiais išaugti. Jie glaudžiasi prie ALTo, kad būtų tokiais 
galingais, kaip ALTas, bet nepajėgia. Jie bando keisti 
statutą, bando įnešti į ALTą daugiau žmonių, bet jie ne
pajėgia suprasti, kad ALTui reikia daugiau .darbingų; 
negu silpnų žmonių, jį ALTą atėj^stįprūs Įmonės ALTą 
sustiprina.

ALTe išaugo Povilas Dargis. Tikrumoje, Dargis 
ALTą išaugino. Jis atnešė ir pabarstė fosfatų, kurie 
ALTą išaugino. ALTo idėja pradėjo plisti Amerikos lie
tuvių tarpe, kai Lietuva prarado nepriklausomybę. Bet 
ALTas neturėjo pinigų, net neturėjo iždo ir iždininko. 
Dargis atėjo -į ALTą' paaukojo $5,000 ir pasakė, kad 
“tai Jūsų, tiktai naudokite ALTo reikalams”. Tai buvo: 
ALTo iždo pradžia ir organizuotos ALTo veiklos pradžia.*

Dargis suorganizavo pirmąją ALTo konferenciją/' 
Jis parodė visiems lietuviams, kaip reikia ALTo konfe
rencijas organizuoti, šiandien būtų sunku įsivaizduoti 
ALTo konferenciją be Povilo Dargio.

Į ALTą Dargis atėjo ne vienas. Jis atsivedė Susivie-. 
nijimą Lietuvių Amerikoje. Jis pirma išaugino SLA, 
įtikino šią organizaciją remti ALTą ir išsiderėjo iš SLA 
didelę auką, kuri buvo reikalinga ALTui duoti ir ati
duoti. Penki tūkstančiai tais laikais buvo didelis pinigas.

žymiai daugiau negu šiandien. Bet, ant rttipių kojų sto
vinti SLA galėjo auką skirti. Dargia būtų galėjęs turėti 
7 atstovus ALTo vadovybėje, bet jis to nesiekė, kaip tai 
daro mažiau prie ALTo prisidėjusieji. Jam ir sandier.; 
aišku, kad ALTo darbo esmės nesupranta tie, kurie šian-; 
dien siekia 7, nesistengdami gerai atlikti trijų darbo.

Prie ALTo augimo daug prisidėjo ir dr. Kazys Bo 
belis. Jeigu dr. Bobelis būtų skuręs frontininkų eilėse,: 
Amerikos lietuviai jo būtų nepažinę, kaip nepažįsta į. 
Fronto Bičiulių kiautą įlindusių ir naudingo lietuviško; 
visuomeninio darbo nedirbančių gydytojų. Dr. Bobelis 
atėjo į ALTą, į darbą įsitraukė ii* padarė daug naudingų 
darbų. Jis, tęsdamas senų Amerikos lietuvių pradėtą 
darbą, nuteikė didoką Kongreso atstovų dalį Lietuvos 
laisvės pusėn; jis suprato Helsinkio aktų reikšmę pokari
niame gyvenime, jam buvo aišku, kad Helsinkio aktų 
konferencijos gali būti naudingos pavergtos lietuvių tau
tos laisvės kovai. Dr. Bobelis, ir .iš ALTo išėjęs, dirba 
naudingą darbą.

ALTe išaugo ir teisininkas dr. Kazys Šidlauskas. 
Į ALTo veiklą dr. Šidlauskas yra įdėjęs daug darbo, bet 
praeitą šeštadienį jis, paruošęs pranešimą apie ALTo per 
paskutinius metus atliktus darbus, parodė, kad. ALTo 
tikslai jam aiškūs ir priemonės tikslui siekti jam yra ge
rai žinomos. Jeigu pirmaisiais metais jam teko net su i 
savaisiais pasiimti, dar nėra nė vieno, kuris turėtų drą
sos jam pasakyti, kad jis ALTo statuto nežino ir ne tuc ’ 
keliu eina.

ALTas visus priima, bet atėjusieji privalo prisilaikyti 
tam tikrą nuostatų, kurie kiekvieną disciplinuoja ir, iki; 
tam tikro laipsnio, suvaržo. ALTo principai yra teisiniai.; 
ALTas siekia ginti pavergtos tautos teises. Šidlauskas, 
pats būdamas teisininkas, labai gerai suprato ALTo tiks
lus ir užsimojimus. Jis nukentėjo nuo -nėžanėlių, bet gis* 
pajėgė apsiginti, visai nenukrypdamas nuo ALTo tikslų- 
ir siekimų.

ALTas tapo jo kasdienio daroo gyva dalimi. Jis gali- 
atsakyti į visus svarbesnius šios sudėtingos organizacijos1 
labai nesudėtingus siekimus. Jam aišku, ką ALTas gali 
padaryti ir ko jis neturėtų. imtis.

Šidlauskas papasakojo susirinkusiems, *ką ALTas per 
metus padarė, atvirai paliesdamas lietuviškų BenBruo-, 
menių klausimą. Jam padėjo inž. Kamantas, kuris parašė 
ALTo konferencijai sveikinimo laišką, bet- pažymėjo, k&d; 
į pačią konferenciją šiais metais jis nedrįs kojos įkelti. 
■Reikalą paryškino dr. Vytautas P. Dargis, Reorganizuo-. 
tos JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdybos--pirmi
ninkas. Dr. Dargio vadovaujama. Bendruomenė ne tik 
dirba kultūrinį darbą, bet padeda ALTui. Šidlauskas nu-, 
rodė, kad reorganizuotoji vykdo VLIKo paruoštą chartą,; 
varo vagą kultūriniame darbe ir -talkina ALTui. Pirmi-; 
ninkas pareiškė, kad visi, įskaitant ir jį, lietuviai nori ' 
vienos Bendruomenės, bet -viena Bendruomenė nenori 
tartis. ALTas jaučia reorganizuotosios paramą^ Jeigu' 
Kamanto vadovaujamoji grupė nenori jokio bendro dar
bo su atskilėliais, vis vien ji turėtų nutraukti bet’kokį, 
■bendradarbiavimą su bolševikais.

Rodos, viskas aišku, bet iki šio-meto niekas taip aiš
kiai ir suprantamai šio klausimo nepasakė. Teisybei ,pa-; 
sakyti reikia turėti drąsos. Šidlauskas, ją turėjo. Ir 
pasakė. ■ • ;

Šidlausko pranešimas pakėlė visus ant kojų. Ploji
mams nebuvo galo. Jis savo pranešimą skaitė lėtai, be; 
oratoriškų intonacijų, bet kai jis baigė, tai atstovai gar
siai prašneko. Jie plojo sėdėdami. Po to plojo ir sustoję.

arba naująjį,< /Senato Užsienių 
Reikalų..ŽįSriteto . .pirmininką 
senatorių--Charles Percy, noriu, 
paminė^vieną kitą ryškesnį de-1 
maršą Lietuvos laisvinimo. bylos 
arba Amerikos lietuvių reikalais-

Pasveikinant -naująjį J A V-bių 
generalinį prokurorą ’ (Attorney 
General) Williaih Freeh ‘Smith/ 
ALTo buvo -paliestas klausimas 
dėl suštripnntb nacių karo nu-f 
sikaltėlių ieškojimo ir jiems bylų 
kėlimo atimti Amerikos piliety
bę. Mūsų buvo pareikšta, kad 
šalia nacių kąr^ąušflįta^ių, tu-i 
retų būti paieškomi ir bolševikų* 
karo nusikaltėliai, papildę nusi
kaltimus prieš Pabaltijo ir kitų; 
tautų šmones. Į ALTo laišką at-Į 
-sakė Teisingumo departamento- 
Specialių toveštigacijų skyriaus' 
viršininkas Allan "A. -Ryan, kurio: 

mis. Šalia grynai kurtuazinių i skyriaus veiklą kaip tik lietė* 
raštų, pasveikinant naujai išrink-! mūsų laiškas, pranešdamas, kari' 
*ą JAV-bių prezidentą Ronald jei mes -žinome lokius JAV-bėse-’ 
Reagan, Valstybės sekretorių gyvenančius bolševikinius karo

. . Dr. Kakys Šidlauskas
(Tęsinys) ' r

Netrukus buvome paprašyti pa
daryti naują žygį J3alio Gajaus
ko laisvinimo'byloj, .ką . mes ir 
atlikome per.naująjį JAV-bių 
senatorių ,,AĮąn. Dixon. Reikia 
pastebėti, kad "lietuviams nebu
vo pavykę, ųžmegsti tampresnių 
ryžių su buvusių, sen. .Alan Di
xon pirmtaku Adlai .Stevenson.

pavergtų. Tautų .savaitės pro
ga vėl Aastpvų Rūmuose buvo 
sakomos, kalbos dėl Pabaltijo tau 
tų laisvės, vadovaujant kong. 
Edward Derwinski. Kalbas pa
sakė arba savo pareiškimus pa
darė 47 kongresmanai. /Vėl 
'lems visiems buvo ALTo pasiųs 
9 individualūs padėkos laiškai. '

Daugiausia kontaktų ALTo 
Valdybai, žinoma, teko turėti sų 
JAV-bių administracijos įstaigo-

D vėliau dar kartą visi savo padėką ir džiaugsmą išreiš-* 
'kė karštais plojimais.

Buvo keli kandidatai ALTo pirmininko pareigoms. 
Vienas,rkuris galėtų kandidatuoti — plojo! Jis pareiškė, 
kad nekandidatūoja, bet siūlys Šidlauską. >

Salėje buvo nuotaika, kad pirmininku bus dr. Kazys' 
Šidlauskas. Jis dabar eina pirmininko pareigas.

nusikąltėlius, galime jp įstąigai 
įteikti m; jiems W ii’ 
kęjlos išpiliejinimo bylos.

Kuomet šios jstaigois agentai 
pradėjo apklausinėti porą nau
jų Iteluvių dėl tų karo pusikal- 
■jiuų, ALTas .parašė antrą laiš
ką Tijąūlgumo departamentui, 
iškeliant sovietinių bolševikinių 
dokumentų ir jų pristatytų liu
dininkų nepatikimumą, nuro
dant į garsiosios ėikagiškio 
■Frank Wahis i>jdcs rezultatus.

Vaštuglo.no spaudoj buvo pa
sirodę pasikalbėjimų su šios 
įstaigos viršininku, kuris buvo 
nustebęs, kad Sovietų Sąjungos 
pareigūnai užtikrinę amerikie
čiams pilną bendradarbiavimą. 
Mes rašėme ji ims, kad šitoks 
■Sovietų palankumas mūsų visai 
ntnustebino, bet mes būtume 
•tikrai buvę nustebę, jei jie būtų 
prašę ir Sovietai jiems būtų lei
dę paieškoti liudininkų ir karo 
nusikaltėlių Sovietų Sąjungos 
koncentracijos lageriuose. Į šį 
•mūsų "kiek sarkastišką laišką ne
buvo gaiPa- joks atsakymas.

Kartu nėi šio reikalo buvo 
kreiptasi -laišku ir į prezidentą 
•Reagan, atkreipiant jo dėmesį, 
kad ši speciali įstaiga buvo’ per
imta iš ankstyvesnės Administ
racijos ir kad nėra teisingas rei
kalas ieškoti nacių karo nusi
kaltėlių, visai -nekeliant aikštėn 
bolševikų papildytus ir tebeda
romus nusikaltimus prieš įvai
rių tautų žmones. Iš Baltųjų 
Rūmų buvo gautas specialaus 
preziento asistento Jack Burgess 
pranešimas, kad ALTo laiškas 
perduotas' atitinkamam prezi
dentūros valdininkui ir jo turi
nys patiektas Teisingumo' de
partamentui.
/Kai kam gali kilti 5mmtis, ko

dėl ĄLTąs įsikiša į šį gana jaud
rų reikalą, -kai jis visą laiką 
veikę Amerikoje ir nieko bend
ro neturėjo su jokiais karo nusi
kaltimais, nei su karų, nusikal
tėliais. -Nežiūrint to, ALTo Sta
tutas, ‘šalia -kitų tikslų, numato 
jr pareigą ‘‘globoti pabėgusius 
nuo', priespaudos” lietuvius.

. įiai tik mus pasiekė žinios, 
kad Vytautas Skuodis yra pra
dėjęs bado streiką, ALTo buvo 
pasiųsta telegrama V ąlstybės 
sekretoriui, ‘kurios turinys pa
tiektas ir Helsinkio komisijos 
pirmininkui kong.‘Dante ‘Fąscell, 
prašant dąrj-ti žygių išvaduoti 
‘kalintą Skuodį ir leisti jam ..at
vykti j jo; gimtąją. Ameriką. Iš 
abiejų įstaigų buvo gautas pra- 
nešųnas^ kad joins žinomas 

‘Skuodžio reikalas ir dedamos 
•pastangos jį išlaisvinti. .Pasku
tiniu metu . Vytauto Skuodžio 
laisvinimo reikalas . išsivystė Į 
platesnę Amerikos lietuvių vi
suomenės akciją.

(Bus daugiau)

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
' (Tęsinys!

Aišku, kad kultūrinis bei humaniškas tautų 
lygmuo tarpsta šimtmečiais ir laisvo gyvenimo 
sąlygose, o mes visi vis dar esame netolimos bau
džiavos palikuonys. Bet socialistinis Lietuvoje 
sąjūdis, neatsižvelgiant Į jo internacionalumą ir 
namie darytąsias pastangas jį “išvietinti”, buvo 
ir yra savas sąjūdis, ir neklystu pasakydamas, 
kad kaip tik jis daugiausia bus padaręs aname 
laikotarpyje, kad Lietuva tinkamai pasiruoštu 
pirmajam jos bandymui laisvę atgauti.

*

PRIEDAI PRIE vS. KAIRIO DARBO

Liepojos byla
Žandarų rotmistras Vonsiacki, baigęs suval

kiečiams jo sudarytą “Sietyno” bylą ir -po to per
keltas į Liepoją, pasinešė smogti lietuvių sąjū
džiui mirtini kirtį, jį taikydamas lietuviams inte
ligentams. Žandaras atkreipė ypatingą dėmėsi į 
"’alarė-ą ir Palangoje — į ten gyvenusį dr. ŽLiudą 
' aineikį, — Palangos ir Kretingos rajone daž
niau plito nei< ^alūs lietuviškieji raštai. Padaręs 
pas dr. I.. Vaine kį kratą, Vonsiacki, be ko kito, 
r-.’ile. ii irirpč’--Jr juos0 keletą sužymėti] pa

vardžių ir slapyvardžių. Žandarui tai buvo siūlų 
kamuolio galas. Dr. Vaineikis atsidūrė Liepojos 
kalėjime, o po to sekė eilė naujų kratų įįr naujxj ; 
suėmimų. :

Surašydamas raportą Vidaus Reikalų Dairūs-* 
terijai, rotmistras teigė, -kad jis yra aptikęs išsi-’ 
šakojusią revoliucinę lietuvių -organizaciją, kuri • 
pasirinko uždavinį -ruošti, -spausdinti ir .platinti' 
revoliucinę lietuvių kalba literatūrą. Iš -mmiste- '■ 
rijos gavo leidimą daryti kratas ir suėmimus vi-1 
soje Lietuvoje ir už jos ribų.

Nevisuomet pataikydamas veikliuosius lietui 
vius, Vonsiacki suareštavo ir sugabeno į Liepojos 
kalėjimą apie 30 asmenų, ir čia vyko tolimesnis 
jų tardymas. Dr. L. Vaineikis buvo suimtas 1900, 
metų pradžioje. Kai kas žandaro ieškomų spėjo 
pasislėpti, jų tarpe Jonas Biliūnas, Augustinas 
Janulaitis, Domas -Šidlauskąs-Visuomis, gimna-; 
zistas J. Varkala.

Nežiūrint žandaro darytų pastangų, jam ne
pavyko įrodyti revoliucinės organizacijos buvimą. M 
Kaltinamuosius teisė Vidaus Reikalų Ministeri
jos skirtas administracinis teismas. Kaltinamieji 
buvo teisiami už uždarų durų, neturėdami gynėjų. 
Kai kurie buvo teisiami už akių. Teismo sprendi
mas buvo caro patvirtintas 1902 metų vasario 
mėn. 2” dieną. į

Sunkiausiai byloje kaltintas dr. Liudas Vai
neikis‘buvo ištremtas 5 metams į rytų Sibirą ir 
2 metams buvo išsiųstas į Vladivostoką dr. Rokas 
Šliūpas. Daugumas buvo ištremti 1-3 metams j 

įvairius europinės Rusijos miestus. Vienas, F. 
Paųlauskis, -gavo šešis piėnesius Lietuvos kalė
jime.

1992 metų ‘‘Darbininkų Balsas” ketvirtame 
numeryje paskelbė žemiau dedamą nepilną nu
baustųjų sąrašą.

-Buvo -nuteisti: ,
4) Dr, Liudas Vaineikis, iš Palangos — 5 me- 

•tems rytų Sibiro;
2) Augustinas Janulaitis, iš Šiaulių (nesuim

tas) — 3 metams rytų Sibiro;
£) Jonas Ambrazaitis, iš Šiaulių — 3 metams 

Viatkos gub.;
4) Žiupsnys, iš- Liepojos — 2 metams Sara

tovo mieste;
5) Raranauskas, iš Liepojos — 2 -metams 

Smolensko mieste;
6J Vincas Birbilą, iš Liepojos — 2 metams 

Smolensko mieste;
7.) Bendikas, iš.illepojos — 2 metams Smo- 

fenso mieste;.
8) Česlo-vas Landsbergis, iš Maskvos .— 2 me

lams Smolensko mieste;
9) Dr. Janušis, iš Kretingos — 2 metams 

Smolensko mieste;
10) Stud. V. Mongirdas, nuo Kretingos — 

2metams Armaviro m., Kaukaze;
JU) Danilavičius, iš Liepojos — 2 metams 

Saratovo mieste;
12) Stasys Lukauskas, iš Šiaulių — 2 metams 

Saratovo mieste;

13) Elena Lukauskienė, iš Šiaulių — 2 me
tams Saratovo mieste;

14) Jonas Jablonskis, iš Revelio — 2 metams 
Pskovo mieste;

15) Dr. Sketeris, iš Žeimeliu — 1 metams 
Pskovo mieste;

16) Dr. Rokas Šliūpas, iš Kauno — 2 metams 
Vladivostoke, Sibire;

17) Vladas Požėla, aš Žeimeliu — 2 metams 
Smolensko mieste;

18) Valentinas, jš Liepojos — 1 metams Smo
lensko mieste;

19) Kum Janulaitis, iš Troškūnų — 1 metams 
Smolensko mieste;

20) Emilija JBraždžiūtė, iš Vilniaus — 1 me
tams Smolensko mieste;

21) Dr. Kairiūkštis, aš Smolensko — J me
tams priežiūros vietoje;

22) Dr. Jurgis Alekna, iš Ukmergės — 2 me
tams Archangelsko gub.;

23) F. Paulauskis, iš Palangos — 6 mėn.ga
lėjimo Liepojoj;

24.) Elzė Jodinskaitė — J metams namų prie
žiūros.

I
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PATS SKAITYK .IP RIT1IC J>APAGINK
SKAITYTI DttNRASĮĮ "NAUJIENOS"

4 — Naujienos, CJikago, HI. -Thitrsday.‘0d. ^2,’’TONI

tuglo.no


SU SIRIN KIM U
[JP PATH V DARGIS 

GYDYTOJAS- IB CHIRURGAS 
Community klkUkos 

Medicines dfrwkteriu<

VALANDOS: > S darbo dienomis te 
kas intra Wtadienj 8—3 vU, 
Tai.: 562-2727 arte 562-272?

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

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

MBIMHHIiaiWIIlUIIHIIIlIWUlllMH

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West TO3rd Street 

Valandos- pagal susitarimą.

Chicago^ Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos nanų poatostbginis susirinki
mas Įvyks penktadienį, spalio 23 d., 
6 vai. vak., Vyčių saiėje, 2455 W. 
47th St Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys

Mirusios prisi 
minimas

Spalio 18 cL 12^val. Jėzuitų kop
lyčioje kun. K. Kuzminskas at
našavo šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą dr. R. Tijūnienės 6 metų 
mirties metinėse.

Mišių metų giedojo solistė po
nia Mastienė.

Po pamaldų, mirusios vyras 
J- Tijūnas dalyviams vienoje iš 
mažesniu saliu surengė šaunias 

Dr. LEONAS SEIBUTIS vaišes. Maldą sukalbėjo kun. K.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71* St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, HŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso, telefonas: 776-2880, 

ResdeadUs Mat: 448-5543

Kuzminskas.
Apie 3 vai. p. J. Tijūnas vi

siems nuoširdžiai dėkojo už da
lyvavimą žmonos mirties meti
nių minėjime. Svečių vardu dė
kojo ponia Z. Juškevičienė.

• ' ; • -StįsĮ-.-..

JAV KONGRESAS - LIETUVOS 
LAISVĖS GYNĖJAS

Tarrs;cie Lietuvos vergijos 
^kty e lietuviu rautai yra nuos
tabios vilties šviesus žiburys — 
TAV Kongresas: Senatas ir Ats
tovų Bumai. Visa lietuvių tauta- 
'ž’augiasi, kad galingiausios pa

saulyje vasty kės laisvai rinktoji- 
oilięčiu atstovybė taip ryžtingai 

. g:na lietuvių tautos teisę į lais- 
l va apsisprendimą-, į naudojimąsi-

žmogaus ir piliečio laisvėmis- ir 
teisėmis.

F L 0 RID A
< Rašytojas X kartą gavo per 

klaidą ^akmeniu - į pakaušį. Jis 
ant užpuolikų nepyko, priešin
gai: gėrėjosi, nes jie sviedė ak
menį į jo nedraugus.

Prostatos, inkstų ir šlapumo Jonathan Swift apie laimę
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

■ “Būti laimingu1 reiškia būti vi- 
i suomet kuo’ nors maloniai apsi

vylusiu. Tik siekdami ko nors 
mes pasijuntame laimingesni.”

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R> ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas per kraustymas 
is įvairiy atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376399$

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Viaos programos is W0PA, 

1490 kiL A M.

Lietuviu 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 Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

715* So, AAA P LE WOO D AVĖ. 
CHICAGO, IL <0629

; “Lietuvos Aidai*’
KAZt BRAZDlIONYTt 

Programos vedeja

nu žinomi, kad lietuviai turi ge- g 
rus rysiąs su JAV Kongreso I 
žmonėmis ir juos reikiamai in- 
formuoja, kati jie nori susilaukti 
rietuvių prielankumo bei randa 
mūsų tautą nepriklausomybei 
XTb. <ndusią ir laisvės vertą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
□aprašyti 1981 metais Vasario 

irinėj;nnus globojo: Senate ’ 
Charles H. Percy, o Atstovų Rū- I 
m uos e — Frank Annunziot Se
nate svarią kalbą vasario 17 d. 
pesakė p^rts sea. Percy. Jis pri- < 
minė 1918 m. paskelbtą nepri- j 
klatrcmybę ir Lietuvos seimo i 
priimtą demokratinę konstituci- - 
ją> Pažymėjo, kad Maskva 1940 
m. primetė svetimą priespaudos j 
režima, kuris tebėra ir dabar, j! 
Pabrėžė, kad lietuvių tauta jau 
33 metai kovoja, siekdama iš
laikyti savo religiją, kultūrą, sa
vo tautinį paveldėjimą, nors bū
dama svetimos valdžios pries- 
oaudoje. Jis pasidžiaugė vilties 
prošvaistėmis, pvz., JAV dele
gacijos tarptautiniame Madrido 
forume pabrėžimas, kad Ameri
ka nepripažįsta neteisėtos, prie
varta įvykdytos okupacijos. Pri
minė 45 pabaltiečių pasirašytą 
pmšymą, panaikinti Ribbentro-. 
po-Molotovo paktą, kuriuo Mask 
va iš naciu gavo pritarimą oku
puoti Lietuvą. Sen. Percy pasa
kė, kad jis didžiuojasi, jog Ame
rika gina pagrindines žmogaus 
teises ir laisves. Apie Sovietų 
Sąjungą atsiliepė, kad ji ir to-

f

. CHARLES STASUKAITLS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA.

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicagoį
1

Pel 226-1344

EUDEIKIS i

i

GAIDAS - DAIM1D

ttUDKRMSKOS AIR-CONDITIONED’ KOPLYČIOS

kalavimų. Pabrėžė, kad ateis die

kongresmeno Daniel

• Savi dūmai akių negraužia.

r u 
i
r

ucwixrVTA ’V DlhtlAUSU LAIDOJIMO [STAIGA

V7 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tai. S27T 741 —1742

t.W» to SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

Teief. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME

l

l

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIUOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM6ULANSQ 
PATARNAVIMAS

*
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Sylvia K. Lowe. N.H.F.L.^U^

Į Syluia K. Lowe, a member of the National Home Fashion* 
League^ is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors’

,ir ki#i kmštai remtu Lietuvos
> r^nriklau^omvbės reikalą.
i šalia š?Ui hibai svarbių vien
kartinių veiksmu. Lietuvos by- 

; lai labai teigiamai pasitarnauja 
! JAV Senate ir Atstovų Rūmuo
se kasmet ruošiarr.i. Lietuvos ne 
nriklaušomybės atkūrimo minė

jimai — Vasario 16: Šios svar- 
. bies t^adicijes įvedimas yra Ame 
!rikos Lietuviu Tarybos nuopel
nas. Jau Amerikos Lietuviu Ta-

Ypa'ingos reikšmės Lietuvos- irybos istorijoje Leonardas Šimu- 
' laisvės byloje buvo Atstovų Rū- tis pažymėto, kad. Alto atsto- 
mų sudarytas specialus komite- vams 1945: m. besilankant pas 
tas tirti Lietuvos okupaciją —. kongresmaną. Daniel F. Flood, 
Select Committee to Investigate ' padėkota jam už gerą kalbą apie 
Communist Aggression. Po nuo
dugnių tyrimų tas komitetas pas ■ tuvos nepriklausomybėj šventės

i-1 Lietuvą Atstovų, Rūmuose- Lie- • liau nepaiso teisėtų žmonių rei- 
žrriw«bis kalavimų. Pabrėžė, kad ateis die 

kelbė, kad Sovietų Sąjunga Lie-'proga. Toliau, pirmasis. Alto^-pir- na, kada bus įkūnytos Pabaltijo 
neteisėtai,' mininkas L. Simutis, rašo: “Su tautų viltys. Savo kalbą užbai-"uvą užgrobė jėga, 

kad Maskvos kontrolėje įvykę šio didelio nuoširdaus lietuvių 
rinkimai buvo nelaisvi ir kad bičiulio
"uose balsavimuose sudaryto Flood kalba 1945 m. vasario 16 d- ' 
“seimo” tariamas prašymas įsi-! Atstovų. Rūmuose buvo įvesta 
.’ungti į Sovietų Sąjungą buvo! tradicija kiekvienais metais JAV 
neteisėtas ir melagingas? Į kongrese minėti Lietuvos nepri- 

Daug kartų JAV Kongresas1 klausomybės. šventę”.
išč;6 prieš Maksvos prievartinę . Šio tęstinumo išlaikymui daug 

i okupaciją, gindamas Lietuvos. priside o Amerikos Lietuvių Ta- 
lakvę. Didelės svarbos buvo; rybos kanmet rašomi laiškai JAV 
bendra JAV Senato ir Atstovų^kongresmenams^ senatoriams, 
Rūmų rezoliucija Nr. 200, kuria j kad jie įsijungtų į-Lietuvos ne* 
JAV vyriausybė buvo įpareigo- į priklausomybės minėjimą^ o - po 
iema ginti Lietuvos laisvės- rei-įvo — padėkos* laiškai? tiems, ku- 

jrie mūsų tautos šventės proga 
tarė šiltą žodį .pavergtoj Lietu
vos reikalu.

Tas - reikalas taip įsisiūbavo, 
kad 1981 m. vasario 17 ir 18'. bei 
Artimomis dienomis Lietuvos Tais 
vę gindami .pasakė- kalbas IT se
natorių ir 86 kongresmenai. Tas 
narodė, kad Lietuvos reikalai 

! Kongreso nariams- yra labai ge-

kalus Madrido konferenejoje, 
kuria buvo skatinamas preziden
tas panaudoti JAV informacijos 

------------- įstaigas išryškinant lietuvių tei- 
• Turtingo ir melas teisingas, sę į laisvę ir daryti įtakos, kad

DR. ANTANO J. GLSENO R XSTAl
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo

Dr A. Gusseii — MINI Y S LB DABBA1, 25b nerio 
melų įvykius, J abluuskio ir lolorai^Kr jaonae diena*-u 

susirupiniiną ___________________ ________ ____

Dr. A. J. Gussen —DANTYS, jų priežiūra, sveikatą u 
grožis Kietais viršeliais .........-.....................—

Minkštais viršeliais, tik ..... ......................

M.lM'

gė mintimi: “Ryžtingiems Lie- 
. tuvos, Latvijos ir Estijos žmo
nėms ir visiems mano draugams 
gyvose pabaltiečių kolonijose 

. JAV-se dar kartą sakau, kad aš 

. niekada neužmiršiu jų ir JAV 
; Kongresas niekada jų neužmirš”.

Žinant, kad senatorius Percy 
yra pirmininkas svarbaus Sena- 

. to Užsienio reikalų komiteto, Jo 
pareiškimas mums itin svarbus 
ir brangus.

(Bus daugiau)

NE7U3EKT1 EIA.BETIXAI
Ame du mih’jcnai žmonių šio

je šalyje jau yra paliesti cukri
nės ligos ((diabetes), nors jie pa
tys nieko apie tai nežino.

Dauguma jų yra per 40 metų 
amžiaus ir, greičiausia, gerokai 
nutukę-

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
g 1410 So. 50th Av&, Cicero

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

Ckicarot

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

!

*2 '*

SOPHIE BARČUS

A

$3 <M‘

Kasdien nner pirmadienio iki peak* 
tadienixy 8t36 vaL vakaro- 

Visos laidos iž WCEV stoties.

St Petersburg, Fla., 12:30 val. pp. 
1 IF WHS’staffer 1110 AM bang*.

2646 W. 71st Street 
GUksko, Illinois 6062U

HAl/^TED cHlCAub. O mirih

between rooms in

I

food preparation activities in- t 
to one huge space.

The spacious “great room** 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
fbmUhmgs. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 

the living and dining 
through the use of the 

elegant brick-pattern 
covering. It is GAF’s

Dr. A. J. Gussen - AUKOTA KULTŪRA - ŽIAURŪS 
ŽMONES Kelionės po Europą įspūdžiai Tik .

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus. eekj arto 
money orderį, prie nurodytos kainos p*"1 

ledam $1 persiuntimo iAlaid«»ni>

mtwmh

MMXBD *V MOTO*

CMAJtLK* M. MAYCS,

xxoi k m sa® tic*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

t Z42« WEST 6fflh 3TRE87T RMut>bc 7;12U
11U2» aOUTnvVEST HIGHWAY, Palo- Hill*, III 174-4411

PATS SKASIB UK MR1 KI> 
tus Paragink skaityti j 

stllstl^naujiknos" I 
i

•Ji:*

Walls 
the home began to disappear 
In the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
hr interiors: enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veteramof World- 
War IL

The desire for something 
different from the two-story 
homer many servicemen, had 
left when they went off to 
war turned the new “ ranch- 
style*♦ houses.? into a trend. 
Climbifig stairs became passe 
as aM-one-lewl living 
embraced by new farmlie* 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears^ 
looking freJi and new. How
ever, this time it bears 1 
different nunc. It is called 
••the great room” whicn in
corporates living, dining and

areaf 
same 
floor _
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern in 
Whi*e.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wat 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with liCtle main
tenance. The Qui©t-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12* widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer.

U5< So. HAJLSTKD STREET Tel. YArdi 7-1111

BUTKUS - VASAITIS
1446 8* soth Ave, Cicero, HI. T«L: OLjrmpic 2-1063 V

J *34$ So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette J-357J

GEORGE F. RUDJHNAS 
į 3319P So. LITUANTCA AVĖ. T«L: YArda 7-1138-1131

5 Naujienos, Chicago. HL Thursday, October 22. 19S11



Dionyzo Poškos trobelė

Skambinti tel. 436-7878

Notary Public

Insurance, Income Tax

sukalba

buvo

Frozen Suckers

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(312) 776-8700

Neckchains 
and Bracelets

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj*

, nors 
valdv-

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

kiekviena* lietuvis ir lietuviu dnumu e»1> 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus- kraštui. a

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

svečiams 
dėkoja,

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava, 

Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

apdraudžia pigia terminuota apdriuda: xd 
apdraudot kutus temoka tik $3.00 metama.

vyra viaoae lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu reikėjui Jie Juma 
pagelbės 1 SLA KražytL

18-tos gatvės kolonijoj viena moteris, 
gyvenanti 4-rių kambarių bute (du 
miegamieji, karsto vandens šilima), 
ieško vidurinio amžiaus kartu gyven
ti bendrininkės. Skambinti S E 3-1283

valdybas 
Prie 

Savickas, 
8-to dis- 
Čarlis su 
klebonas

e Meilė, tai nėra žiūrėjimas 
vienas į kitą, bet keliavimas vie
na kryptimi.

OFF
MIX ’n MATCH

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.

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

1 envelope KOOL-AID® dissolve soft drink mix and 
Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 

any flavor plastic ice-cube trays or
2/3 cup sugar small PaPer cups. Freeze
-i until almost firm. Insert1 q a ater wooden stick or spoon into

each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

Laikrodžiai Ir brangenybė*
Pardavimu ir Taisymą* 

2646 Wart 89th StnUt;. 
Tai. REpubllc 7-1941

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

sentrv x 
Flea & Tick Collar

Mamai. I*m4 — pardavimai 
UAL ESTATE FOR SALE

Mamai, Žam4 — Pardavimai 
BEAL ESTATE FOR LALE

Iraudžla pigiausiomis kalnotnia. &-A neįeito pelno, 
ui patarnauja tik savišalpos pagrindu. *

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

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

Brighton Parke mūrinis — 3 butai 
krautuvė. Parduotas.

nuomos. Atskiri ga'žo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai. , 
Brighton Parke. $57,700.

AdvuKAta*

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandom: nuo 9 vaL ryta 

iki 6 vaL vak. Sežtadlenj nuo 
9 vai. ryto Iki 12 vai d. 

Ir pagal ausi tarimą.
TU. 776-5162 arte 776-5115

2649 We*t 63rd Street
Chieaco, ID- 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

• 2 butų mūrinis narnas, naujas 
stogas ir .porciai. Mdrfėrnūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

Lietuvių Namų Savi 
ninku draugijos 

banketas

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N*w York, M. Y. 10001 

MT W. MtA M. 
Tai. nil)

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: 

A LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

NoworUsodor 
' Old Brokon Jewelry 
Watches, Bracelets, 

Pins, Rings,
Class Rings, Dental Gold... Any Karat

Turn It Into CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

E PAY THE HIGHEST PRICES I 
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldtm*. 
Dirbu ir užmiesčiuose. grali,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ora 

gjnixjcijK, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti ir kitiems, kurie root 
darbus dirba.

Be abejo, visi buvo' sužavėti 
šauniu banketu ir vaišėmis. Ma
žai buvo kalbų, ir-tos pačios 
trumpos. Reikia skaityti, kad 
banketas visapusiškai pasisekė. 
Dėkingi valdybai, talkininkams, 
po 12 vai. pradėjome skirstytis 
i namus. K. Bankus

tis sekmadienis mirties dienai 
paminėti, kas būtu lyg ir reikš 
rnin^esnis skaudžios dienos pri 
siminimas. šv. Mišias atnaša
vo kun. K. Kuzminskas* kuris 
ir pasakė gražiai pritaikintą 
pamokslą, iškeldamas velio
nes gyvenime nuveiktus gerus 
darbus, kurie buvo skirti arti
mo meilei ir Dievo garbei. Tai 
gražus ir prasmingas šioje že
mėje g}7 veninio kelias, kuriuo 
einant, žmonijai būtų daug 
mažiau skausmo/vargo ir aša
rų. Maldas skaitė komentato
rius Pranas Radis auka nešė 
Sigutė ir Juozas Užupiai. Prie 
altoriaus buvo padėtas gyvų gė
lių • bu ketas, tai pagarbos ir 
gražių jausmų pareiškimo 
ženklas.

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas •' '* 

Chicago, Ill. Tel. 847-774T

Kultūros Muziejus, 
Variakojų reziden- 

So. California Ave., 
yra vaisius tų dviejų 

savo tėvyne 
kuri3 savo

ve- 
pakilimą, 
mirusieji 

mal- 
Aukš- 
gailes- o

— Atc'stogauju kiek toliau 
nuo Los Angeles. Linkėjimai iš 
Las Vegas! VI. Bakūnas

— Gen. št. pik. K. DABULE- 
VIČIUS š.m. spalio mėn. 31 d. 
LKVS “Ramovė” Čikagos sky
riaus 30 ties metų sukaktuvių 
minėjimo akademijos metu pa
darys Čikagos ramovėnų veik
los apžvalgą ir lapkričio 1 d., 
po pamaldų, birutininkėms asis
tuojant, padės vainiką prie Li.- 
tuvos Laisvės Ko'vų paminklo 
žuvusių kovose karių ir miru
sių ramovėnų prisiminimui.

— Reg. Lietuvių Bendruome
nės Cicero apylinkes RUDENS j 
BALIUS įvyks š.m. spalio mėn. j 
24 dieną 7 vai. vak. šv. Antano; 
parapijos salėje, 1500 So. 49th| 
Ct., 'Cicero, III. Programą pildo 
solistė Prudencija Bičkienė. 
Daug įvairumų ir skani vaka
rienė. Gros Gintaro orkestras. 
Bilietai gaunami prie įėjimo. 
Auka 12 do'l..Teirautis telefonu 
863-5135 arba 656-2550. Malo
nėkite atsilankyti.,. Valdyba

Išnuomojami butai
1 arba 2 Miegami 

2000 North — 3200 West 
Gerai užlaikytas, puikus namas arti 
bažnyčios, transportą ei jos ir krau
tuvių. Nuoma nuo $195 iki $240, 
įskaitant šaldytuvą, krosnį, šilimą 

ir karštą vandenį.
Apžiūrėjimui skambinti 

235-3978 prieš 7 vai. vak.

8LA —ižmokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doteri< 
lūdraudu aavn nariama.

vo muzikas A. Kaminskas. Pro
gramos išpiidytojams plojome.

Po šaltų užkandžių, jaunos 
panelės iš virtuvės svečiams iš
nešiojo karštus patiekalus. Vai- 
š’nomės atsinešę iš baro 
ant kiekvieno stalo buvo 
bos padėta gėrimai.

J. Bacevičius pristato 
svečius, kurie sėdi prie

Pamaldų kilmingumą padi
dino giedojimu solistė Boma 
Rastienė, kuri išpildė šias gies 
mes: O,Viešpatie, Skubėkit pas 
Dievą ir Anapus saulės.Tai kla 
sikinės muzikos kūriniai, ku
riuos solistė nepaprastai ža
vingai ir dideliu pasisekimu
perteikė pamaldų dalyviams 
kas sujungė gyvuosius su mi
rusiais bendru. mistiniu gyve
nimu. Vargonavo muzikas M, 
Motekaitis, . kuris giedojimą 
papildė iki retai bažnyčiose 
girdimos meno aukštumos, 
tik pamaldų dalyviai pergy 
no dvasinį maldos 
bet tikriausiai. ir 
džiaugėsi tokia subtilia 
da, kuri buvo nešama į 
lybes, prašant Dievo 
tingumo mirusiesiems.

Po pamaldų dalyviai 
pakviesti gedulo pietums Jau* 
nimo Centre, prie kavinės esąn 
čioje gražioje patalpoje. Prieš 
valgį maldą sukalbėjo kun. K, 
Kuzminskas, kuris jau tapo lie 
tuVių tradiciniu papročiu, tad

altoriumi ir šuo 
malonius prisimi-

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucijai;jąu atspausdinta. 
Autorius pavšų#}uoji lietuvių 
gyvenimą hu<£ XX Šun&nečio 
pradžios iki II^Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir tampesni apsa

kymai, 184 p$Į; Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 672& So. Campbell 

Av*., Chicago. TL 60629,

8LA —kuepų
J fltvo 
miete!

Tik įėjus į sale pajutai malo
nią nuotaiką: stalai padengti, 
papuošti gyvomis gėlėmis, su
dėti šalti užkandžiai, fronte — 
garbės svečių stalas. Tik įėjus, 
po dešines — baras; rūbinė 
’porto salėje.

Bematant svečiai 
nurodymu, apsėdo stalus 
garbės stalo: sen. F.
□ Idermanas F. Brady, 
trikto komandierius J. 
žmona, adv. Ch. Kai. 
A. Zakarauskas.

Pirm. J. Bacevičius
Įteikia žymenius. Jie 
mes plojame.

Kleb. Zakarauskas 
malda.

Pirmininkas pakvietė M. ir V 
Momkus į sceną. Sudainavo ke 
lėtą gražių dainelių. Ako’mpana

1^LA — vilku* 
>1,000

Įėjus į muziejų, prie durų j 
stovi lietuvaitė (manekenas), 
kuri rankoje laiko didelį medi
nį raketą. Su tuo raktu p. V. Va- 
riakojis atrakina medinę XVIII 
šimtmečio spyną, pakelia medi
nį retežį ir įleidžia svečią.

Čia dega senovės lietuvių au
kuras, vaidilučių prižiūrimas, j 
Pažvelgus į kitą šoną, stovi mi- j 
nialiūrinis modelis lietuviškos Į 
ūkio sodybos su įvairiais ūkio ii ! 
namų padargais, vartotais XVII’ Į 
šimtmety ir anksčiau. Ypatin- j 
gai įdomi yra restauruota Biržų 
pilis, atskleisdama galingą Lie-! 
tuvos kunigaikščių Radvilų pra
eiti. Be to, vėjinis malūnas suka 
sparnus ir girnas, mala grūdus. I 
o vandeninio malūno girnas su
ka turbina, čia buvo panaudo
tas inž. Variakojo’ techniškas iš
silavinimas.

Taip pat pastatyta Likėnų sa
natorija su tekančiu sieros van
deniu. Dionyzo Poškos baubliai, ž 
dūminė bakūžė, Naujamiesčio 
Liet. Reformatų bažnyčia su 
miniatiūriniu 
lais sukelia 
nimus.

Negalima 
jus padengtą kunigaikščio sta
lą: iš ragų padarytos taurės, 
kuriose lietuviškas midus ir bir- 
žietiškas alus kvepėjo, ir aštrūs 
kauliniai peiliai bei šakutės ra
gino svečius į puotą.

Be to, neliksi nepamatęs įvsi 
rių medžio dirbinių: lempų, ži- 
randėlių, paminklų, žvakidžių, 
net sunku viską aprašyti. O jei-

Lietuviai yra darbštūs ir kant
rūs žmonėjį. Sulaukę senatvė;, 
d rba darbus, kuriais n? lik pa
tys džiaugiasi, bet ir kitus džiu
gina. Geras pavyzdys tokių 
darbščiu žmonių vra biržietis 
inžinierius Vilius Variakojis ir 
jo žmona muzikė Bronė Varia- 
kojienė.

Lietuvių 
įrengtas p. 
cijoj, 6919 
Chicagoje, 
karštai savo tėvynę mylinčių 
žmonių, kuria savo rankomis 
sukūrė visus eksponatus ir pa
skyrė patalpas: du didelius kam 
barius ir dalinai jų gyvenamą 
butą — lietuviška seklyčia.

BUTŲ NUOMAVIMAS "a 
ft MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI /B 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

FISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTCBX T Jį 
J. BACEVIČIUS - BELL REALTY jj| 

INCOME TAX SERVICE 1 '
8529 So. Kedzie Avė. — 778-2233. " 1

INSTANT 
CASH 

Op., gold

kitus 
stalų: 

Midland Savings bendrovės pre
zidentą Fr. Zogą, šalia sėdintį 
Prekybos Rūmų direktorių P.

i Vilkelį, D. Petkaus laidotuvių' 
koplyčios partnerį (kurio pa
vardės nesuskubau užrašyti), 

j laidotuvių direktorių p. Lack,
Alek-

SLA — »pdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, rėkiančiai* 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

F. Zapolia, A«ent
W. 95th U Į-y* 

Evaro. Park, III. 
60642, . 424-8654 K"—

M. ž I M K -i
, Notary PuMta./ ' a <

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7451 
Taip pat daromi vertimai, giminiu. 
IMrviotimal, pildomi piilatybėa pra-’ 

tymai fr kitokį blankaL

gu akis pakelsi, prie sLnos ka
bo kol'kc ja lietuviškų juostų 
(medinių ir metalinių), įvairūs 
lietuviški herbai, senos felogra-j 
fijos, lietuviški pinigai, skautų 
ženklai iš įvairių stovyklų ir 
tuntų.

Kur tik akys sustoja, ten ma- ■ 
losi Įvairūs medžio dirbiniai, I 
sukeldami įdcinumą ir nuosta- Į 
bumą, kick kantrybės ir msilės 
pridėta įamžinimui Lietuvos 
kultūros. Ogi, p. B. Variakojie- 
nės rankdarbiai puošia muzie-! 
jaus sienis, suteikdami šeimy- Į 
uišką savijautą. ' |

Seklyčia ir kiti p. Variakojų 
gyvenami kambariai išpuošti 
lietuviškais rankdarbiais, rank
šluosčiais, staltiesėmis, pagal
vėmis palieka įspūdį, ir kiekvie
nas svečias tai jaučia, kad tėvy
nės ni-ilč gyvena šituose na
muose.

Muziejų yra aplankę apie 
1.50!) žmonių, kurie savo vizitą 
Įamžina svečių knygoje.

V. žvirblis !

ir rimtoje nuotaikoje • pietauti 
žinomos kulinarės D. Kurau- 
skienės pagamintais valgiais. 
Kas be to, nepamiršta pasisti
printi, taip vadinamu, palai, 
mintu “Kanos vyneliu’’. Pietų 
metu velionė pagerbta, pasa
kyta kalba ir atsistojimu. Ka
rolina Klimavičienė gražiai pa 
skaitė savo kūrinėlį, specialiai 
dedikuotą a. a. R. Tijūnienei 
ir visų mirusiųjų pagerbimui 
bei prisiminmui, kai praėju
sių lai&ų graži religinių apei
gų kulto dalis pagerbti miru
sius.

Pagaihai jautriai nuoširdų 
žodį tarė J.Tijūnas, dėkojo vi
siems už maldas, parodytą 
prielankumą ir 1 suteiktą pa
guodą. Pamaldose dalyvavo 
virš 100 žmonių. Tai gražu, 
kilnu ir prasminga mirusius 
prisiminti, pasiineldžiant ben
droje maldoje.

Spalio 17 d. parapijos salėje 
7 vai. pirm. J. Bacevičius gra
žiu Įvadiniu žodžiu pradėjo ban-j kun. K. Kuzminską, kun 

j sį, p. Šumaną ir kitus.
Po šaunių pistų, groįnt p. 

Polikaičio orkestrui, Įsismagino 
šokti ir šoko iki vėlumos.

Visų akj atkreipė stalai, ap
krauti vertingais fantais. J. Ba
cevičius dėkojo prekybininkams, 

į fantais parėmusiems loteriją, 
į Ponios ir panelės platino bilie- 
i tus. Svečiai noriai ir greit išpir- 
| ko bilietus. Valdybes narys Br. 

Erčius vadovavo loterijai. Labai 
sklandžiai ir greit tos vertybės 
perėjo į svc.'jų rankas.

i Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Kool-AidLOnAStick
BRAND SOFT DRINK MIX

V“ t/ _ Earrings, Charms, 
Rel’g’ous Medais

at 30% SAVINGS

šešeriu metu liūdnos mir- 4- C.
ties sukaktis dantų gyd. Rožės
Tijūnienės - Paurytės paminėta 
spalio 18 dieną Tėvų Jėzuitų 
koplyčioj, tai retai pasitaikau- pasimeldus pradėta pakilioj

HOMEOWNERS POLICY

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

J ■■■■■■■■■■




