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sako', kad rasta"i
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spauda^ net valstybės pgreigū-

mo bet kokioms pakaitoms. •

Idėjom?

$ kur u

ANGOLOJE PADEGTOS 
NAFTOS VALYKLA

KORSIKOJE ŽUVO 
178 JUGOSLAVAI

I f
I
I

kalno kraštą, 
žuvo visi 172 
nariai.

DEGTINĖ NUSKANDINO*
NATALIE WOOD

KINIJA NENORI “KULTU- 
; RINĖS REVOLIUCIJOS”

ŽENEVOJE POSĖDŽIAUS 
DU KARTU SAVAITĖJE

ŽENEVA, Šveicarija. — Ame-

-V sI

Arabai, Izraelio opozicinės 
partijos ir Sovietų Sąjunga ant
radienį tą susitarimą griežtai 
kritika vd.

SUSITARIMUI SU JAV
TEL AVIVAS. — Izraelio

pip. cams . ir

išklausė jo aiški- 
rasta tūkstantine.

o 
dabar ryžosi juos visus išvežti 
iš mokyklos.

mus. Tame pačiame šlife buvo 
rasti du brangūs japc’niški laik-

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $418.

>r.s iš ordino.

y”a tikras, kad da.i- 
ų paklus jc patvar-

šią p’ale'nę žinią
>:e va iLIuviu ię

rs 
yra pa:i- 

ryžęs paskirti i vienuolynus, kad 
apgaileslauių už nepaklusnumą, 
u kilus, jeieii reikės, t-i visai

popiežiaus pageidaujama kryp 
tiini. Popiežius nutarė ateinan
čių melų vasario 23 — kovo ? 
dienomis sukviesti jėzuitų pro- 
.incijų ir “vicep’.J. inciju ’, kai;

dėsnius. I.ietu- 
stsimena, kaip 

d c ( .UrlivlUO
galerijcs raitus. č:urlionio ga-
i r;jai jėzuilai davė vieną kam
barį pave'kriams su i<lėti, o \ė'

ANGOLOJE IŠSPROGDINTA NAFTOS RAFINERIJA, 
KRAŠTAS PALIKTAS BE ŽIBALO, DEGALŲ

VARŠUVA, Lenkija.— Prem- kams mokiniams nestreikuoli
jerą^,-j4^r^e^kis trečiadienio
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■ " Jungtinis" Pabaltiečių komite
tas pasiuntė raštą JAV irifor, 
macijų agentūros direktoriui 
Charles Z. Wick, skatindamas, 
daugiau panaudoti’ informacijas 
apie Maskvos priespaudas Pa
baltijy, kaip pavyzdį, kas vyks
ta, kai kraštą savo kJntroiėn 
nėrimą Maskva.'
’ Raštą iš lietuvių pusės pasi
rašė ALTo atstovas Washing- 
tone^dr. J. Genys/ ’"

* * * • X '

' NEPASITIKĖTI MASKVOS
■ LIUDIJIMAIS

F Ly-

k

Juntginio. Pabaltiečių komite
to pirmininkas Maido Kari .krei
pėsi.. į JAV Valstybės departa
mentą,. atkreipdamas. .dėm,esį, į 
vertingus . Valstybės departa
mento pranešimus apie Maskvos 
vykdomą disinformaciją. Sovie
tų Sąjungos^ daromas dokumen
tų falsifikavimas, leidžiami gan-' 
dai, insinuacijos, pakeičiami 
faktai ir skleidžiami melai turi 

. paveikti ir. Teisingumo departa- 
—mento ^Specialių , investigacijų 

. įstaigą, kad ji nepasitikėtų iš už 
geležinės, uždangos ateinančiais 
liudijimais vadinamose karo kri
minalistų. bylose.

AJACCIO, Korsika. — Kelei- 
u vinis Jugoslavijos lėktuvas, iš: 

'Liublianos skridęs į Korsiką, 
netoli Ajaccio aerodromo už
kliuvo už kalno ir sudužo’. Lėk
tuve skrido 172 keleiviai ir -še
šių asmenų įgula.

Aerodromas gavo žinią, kad
- artėja keleivinis Jugoslavijos j 

lėktuvas, bet jis nusileidimo ta-: 
kuc’se nepasirodė. Korsikiečiai! 
rš pradžių nežinojo, kur jis ga- • 
Įėjo dingti. Lakūnai, matyt, nu- j 
silėidimo aplinkybių nežinojo iri 
kirto visu smarkumu į netolimoj 

Nelaimės metu J 
keleiviai ir įgulos

Pranešimas
juodoji dėžė, kur yra magnetinė 
juostelė su kapitono pranešimu 
aerodromui. Manoma, kad kapi

. tonas galėjo ką nors pasakyt? 
apie artėjančią nelaimę. Korsi
kos malūnsparniai meša-.į. aero
dromą raštus lavomis.

- APIE ŽYDŲ LIKIMĄ 
LIETUVOJE

: ' r ■ r -v E-\ /lL.{-;?K
Laikraščio’’ “Tan^pa .Tribūne” • 

atstovė Dėbbie ’Wįhspjį:p&karto- 
tinai, kreipėsi į ALT^ ješkdda- 
mV daugiau . ipfdrim^čijų apie 
žydų'Tikimą Lrėtuiaję ir apie 
lietuvių laikymąsi šiuo; klausi
mu. Kun. J, Prunskis, jos pa
šauktas telefonu, per dvi valan
das jai teikė informacijas.

K A LENDO Re LIS

tarėsi suPrez. R. Reaganas 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir Vežikų unijos parei
gūnais apie streikuojančių 
lėktuvų kontrolierių padėtį.

ISPANIŠKAI APIE LIETUVĄ

Argentinos lietuvis Artūras 
Mičiudas, VLIKo iniciatyva da
lyvavęs lietuvių delegacijoje 
Madride, suėjo į ryšį su ispanų 
laikraštininkais ir neseniai vie
nas jų, panaudodamas Mičiudo 
duotą ir kitą medžiagą Madrido 
laikraštyje “Ya” atspausdino 
tris puslapius užimantį iliust
ruotą straipsnį apie padėtį Lie
tuvoje.-

A. Mičiudo rūpesčiu, to straips 
nio ištraukas perdavė Argenti 
nos žinių agentūra “Telam” ir 
šią info’rmaciją paskelbė Argen
tinos laikraščiai “Conviccion”, 
“Diario de Cuyo”, “EI Chubut”, 
“Nueva Provincia”, “El Lito
ral’’, Urugvajaus laikraštis “La 
Mariana”, Brazilijos “O’Globo” 
ir Paragvajaus “A.B.C.-Color”. 
Straipsnis taip pat paminėtas 
keliose radijo programose. Ar
tūras Mičiudas palaiko artimą 
ryšį su ALTu.

(ALTo Informacija)

Gruodžio 3: Pranciškus Ksa
veras, Lapūnė, Jautrė, Džengis, 
Kedrūnė, šaltis, Etas.

Saulė teka 7, leidžiasi 4:20.
Oras vėjucftls, laitas, snie

ginis.
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iškrito po 6 pėdas ir daugiau sniego.

JIE ARDO PARAPIJAS, TVIRKINA JAUNIMĄ, GROBIA ORGA- 
NIZACIJŲ TURTĄ, KELIA NERIMĄ KATALIKŲ TARPE

ROMA, Italija. — Popiežius 
ironas Paulius II ryžosi imtis 
priemonių suvaldyti keliolika 
jėzuitų ordino vadų, pasiryžusių 
nebeklausyti popiežiaus ir bhai 
dažnai savo politika, pasiryžimu 
kištis į visuomeninį katalikų gy
venimą labai smarkiai paken-. 
kiant pačiai, bažnyčiai ir kata-! 
likams.

Vietomis jėzuitai ardo’ -para
pijas, kursto parapijiečius^rieš i

jįna j n imą

VARGU AR ALLEN GRjš
Į BALTUOSIUS RŪMUS

WASHINGTON, D.C.— Rich
ard V. Allen buvo prezidento 
Reagano patarėjas. Jis tikisi 
dar grįžti į Baltuosius Rūmus 

darbą, bet neatra- 
iš viso galės ten

ir tęsti savo 
do, kad jis 
grįžti.

Prokuroras 
i apie

orgjf^^ijų , Dėl tūkstantinės jis nebus trau-.
Bet yra džtT

iii kabliukai, kurie gali sukliu

į bažnyčios vadovybę 
jaunimą, grobia 
turtą ir sukelia nerimą tikiu-Į kiauns teisman, 
čiųjų tarpe. Jie duoda sales ki
tų ordinų galvas labai aukštai dyti grįžimui į Baltuosius Ru- 
iškėluslems maištininkams, kad 
galėtų - sakyti kalbas prieš baž
nyčios vadovybę ir net prLš j rodžiai. Iš ko Allen gavo tuos 
patį popiežių.

Prieš du metu popiežius Jenas
Paulius II pasakė kalbą Romon 
sukviestiems jėzuitų vadams ir

- gen. Arrupe^ buvo prižadėjęs

nai nė^ątenkuųti- praeitĄ;s^ąitęį^^i; ;pariimtė'' gerai ginkluotų 
sekrėforraas/^^berge^'iL?į^/M&tių dalinį į gaisrininkų mo- 
nybos” ministerib;Arįel Šafono 
pasirašš’tti .susitarimu. .-'

Weinbėig|iįs • pareiškė; kad 
pasirašytas.^u'sitarfmas nėra nu
kreiptas'. pnėšjdfaū-' -valstybę. 
Susitarimas-š liepia Izraeliui ir 
JAV pąsiruošti eventualiam ka
rui. Jeigu karo nebus, tai pasi
ruošimas niekam nepakenks, bet; 
jeigu^Šovietų- Sąjunga pavartotų

kyklą ir pasiryžęs išvežti visus 
streikuojančius gaisrininkus.

Policija apsupo visą mokyklą, 
atvažiavo sunkvežimiai ir yra 
pasiryžę visus streikuojančius 
jaunus gaisrininkus išvežti rš 
mokyklos. Streikuojantieji gais
rininkai reikalavo, kad jie ne
priklausytų tiesiog nud Lenkijos 

j vidaus .ministerijos, .kuri reika- 
* lui esant gali juos priversti 
veikti kaip policininkai.

Gaisrininkai yra civiliai. Jie 
nenpri^dausytl. policijos, ar. ka
riškų patvarkymų. Kariai įvedė

. vai, suvažiavę į Šveicariją tartis 
atominių ginklų kontrolės reika
lu, priėjo išvados, kad ateityje 

! komisijos nariai posėdžiaus tik- 
j tai du kartu savaitėje.
I Posėdžių mrtu Amerikos^ ir 

Sovietų Sąjungos atstovai ^išdės
tys savo pozicijas.
pusė vėliau pažymės si 

LUANDA, Angola.— Praeitą

Kiekviena 
rtumus 

ir tarpusavyje aptars, o at-i 
nančioje sesijoje bandys tai išsi
aiškinti ir vėl išdėstys savo už- { 
imtą poziciją. Jeigu kuriai pusei 
kils abejonių, tai sekančiš susi-

jėgą ir bandytų įsiveržti į Arti
muosius Rytus, tai Izraelis turė
tų būti pasiruošęs tam žygiui 
tinkamai pasipriešinti.

Susitarimas sako, kad JAV ir
Izraelis .galės suruošti karo lai- gaisrininkams mokiniame kariš 
vų manevrus Viduržemio jūros 
vandenyse. Jeigu kiltų karas su 
Sovietų Sąjunga, tai Amerikos 
karo laivai galėtų naudoti Izrae
lio uostus. 4 2

ką drausmę, su kuo jie nesutin
ka, nes ta. drausmė jiems atro
dei nereikalinga.

Valensa nori išvengti 
prievartos

Valensa buvo išvykęs 
sritin, kad galėtų ap 
streikuojančius lenkus

pirmadienį buvo išmestos kelios j 
bombos ir padegta Petrangol j 
naftos rafinerija (valykla), ži
nią pranešė Jugoslavijos žinių 
agentūra, kuri turi prekybos ry- Į rinkimo dieną turės teisės pa
šius su Angola. 1 prašyti paa.iškinirųo.

. Komisijos nariai nori tiksliai-: 
nustatyti priežastis, dėl kurių

Lešek 
Rodomo 
raminti 
darbininkus, bet kai jis patyrė, ! 
kad premjeras Jaruzelskis, ne
laukdamas įstatymo, ryžosi im
tis priemonių streikuojantiems 
gaisrininkams suvaldyti, tai Va
lensa išskubėjo į Varšuvą.'

Valensa nenori, kad premje
ras, netekęs kantrybės, nepa
siųstų karo policijos ir ne|ia- 
vartotų prievartos prieš strei
kuojančius jaunus ugniagesius. 
Ugniagesių streikas yra šiek tiek 
skirtingas nuo suaugusių darbi
ninkų streiko’. Valensa nenori, 
kad prievartos pavartojimas 
prieš vieną grupę praplistų ir 
kitose vietose. Tada būtų dar 
sunkiau tą streiką sustabdyti 
Valensa nežinojo, kad premje 
ras buvo pasiryžęs pasiųsti mi- 
litarinę policiją streikui baigti. 
Ugniagesiai nori pramokti, katip 
gesinti gaisrus, bet jie nenori

Rafmerijos 'padegimas padarė j 
didelius nuostolius visam kraš-j 
tui. Iki šio melo .Angola naudo-1 tektų prašyti savo valdžios leidi- 
jo savo benziną Jr degalus, bet 
didžiajai Petrangol valyklai su 
liepsnojus, kraštui pasireikš naf- 
tos ir benzino stoka. .Be kuro 
automobiliai ir tankai nejudės, 
pramonė nukentės.

Svarbiausia, kad Angola ne
turi paruoštų specialistų šios 
rūšies gaisrams gesinti. Teks 
samdyti specialistus, kurie ga
lėtų užtroškinti valyklų gaisrus, 
o vėliau pataisyti sugadintus 
vamzdžius ir jų kontrolę. Valyk
los gaisrą galėjo sukelti prieš' 
komunistų vyriausybę kervojan-» 
tieji partizanai.

-PEKINAS. Kinija. — Vice
premjeras Tengas Hsiaopingas 
patarė kiniečiams nesiekti labai 
didelės žodžio ir spaudos lais
vės, kad nebūtų Kinijoj “kuliu-’ 
rinės revoliucijos”.

Premjeras žiao Zijang prita
ria Tengo pastaboms ir pataria 
neklausyti užsieniečių, nuolat 
kalbančių apie žodžio ir spaudos 
laisvę. Kinija yra keliais atve
jais atsilikusi. Ji turi padaryti 
pažangą žemės ūkyje ir techni
koje, o tik tada galės padaryti 
dar vieną žingsnį, tai tada galės 
būti įvesta ir didesnė spaudos

1 laisvė, šiandien didesnė spaudas | 
kariškos disciplinds ir kontrolės, laisvė neatneštų pageidautinų 

Vyriausybė patarė gaisrini n- viilię, hts tam Kinijos žmotaės

LOS ANGELES, Cal. — Pro
kuroro pavaduotojas Roy Ham
ilton, išsikalbėjęs su prigėrusios 
artistės vyru Robert Wagn r ir 
su artistu Christopher Walken, 
priėjo išvados, kad artistė buvo 
issigėrusi, todėl ir prigėrė sek
madienio ryla, v *■

Natalie Wocd viena nusileido 
jachtos laiptais žemyn ir bandė 
įlipti į guminį laivelį, parištą 
prie Lipių, bet pasviro ir įkri
to į vandenį. Dr. Noguchi nu
statė, kad josios kraujuje buvo 
0.1 ir'r alkoholio. Toks alkoholio 
kiekis kraujuje rodo, kad artis
tė buvo’ išsigėrusi.

aptvarkįHr^fiJ^
kelių provincijų vadus, bet jis 
nepajėgė to padaryti. Visi pri- 

; pažįsta, kad šiandien ^.jėzuitų 
'/ordinas'yrą vienas iš galingiau-j 
-■-.šių, b:t -Jų vadai taip, pat turi ‘ 
. -žinoti, kad -jie priklauso Rc- 

nioš -katalikų bažnyčios .į;irl ne
gali . taip jau savarąnkišisaiv elg
tis, kąip jie elgiasi. 'j?.,--

Jėzuitų generolas P. ^(rrup? 
rugsėjo mėnesį gavo smarkų šir 

| (Les* priepuolį. Jis pateko ligoni- 
nėn.'.Popiežius palaukė pusantro 

• mėnesio, tikėdamas, kad 'gene
rolas* Pedro Arrupe pasitaisys, 
bet Jis’generolo’ pareigų dar ne
pajėgė eiti. Reikia turėti galvo
je, kad yra 27,000 jėzuitų, išsi
blaškiusių po visą pasauli. 
likti tokį skaičių ambicingų ko- 
vyolūfų negalima. Tada spalio 
mėnesį popiežius parinko kuni
gą Paolo Deazza jėzuitų gene 
rclo pareigoms eiti. Kunigo Dea 

,zos pranešimas popiežiui, matyt.

— Egipto karo teismas pra 
dėjo klausinėti visus liudininkus 
apie jų darbą prezidento Sadatc 
žudymo metu.

dar nepasiruošę. Tengas tvirti
no, kad kiekvienas turi susiras
ti darbo ir jo nemesti, nes Kini
jai dabar labiausiai reikalinga 
pareigingų darbininkų.

Abu politikai pasakė kalbas 
suvažiavusiems 3,000 atstovų j 
“liaudie seimą”.

du brangius laikrodžius ir kodėl 
jis juos padėjo į seifą? Kodėl jis 
juos ten laikė visą dešimt mė
nesių? Visiems aišku, kad tūks
tantinė ir laikrodžiai buvo japo
nų kyšiai. AHen, kaip--Baltų]"j 
Rūmų tarnautojas, kyšių netu
rėjo imti.

i pranešime sako, vadų pasitari
mą Frascatti mieste. Popiežius 
pasirinko šį miestą, esantį į pie
tus nuo Romos, kad jėzui.ų va
dai galėtų svarstyti jėzuitų ordi
no santykius su katalikų bažny
čios vadovybe. Popiežius nori, 
kad jėzuitai paklustų popiežiaus 
patvarkymams, nekenktų baž
nyčiai ir savo veikla derintų su 
pagrindiniais katalikų bažnyčios 
nuostatais. Popiežius nepakęs 
dabartinės nenormalios padėties. 
Oficialiai jėzuitai yra popie
žiaus priklausomybėje, bet vie
tomis ji-- sauvaliauja. Pats po
piežius yra pasiryžęs vykti į 
Frascatti, dalyvauti pasitarime 
ir dar kartą išdėstyti savo r.a- 
gcūlavimus.

neparodė reikalingos pažangos j plinia
kymanis, bet jei Fra?caUi pasi
tarime a'.sir..s ir atvirai neklus
niu, ta: pšii Ežius yra pasiryžęs 
šaiinli tekius jėzuitu

*&į*4

X . Francois Mitterand J

Prancūzijos plezdentas Mit
terrand buvo nuvažiavęs j 
Alžiriją, kur tarėsi su vy

riausybės nariais ir atsa
kingais paieifūnkis.

zu.tų
visos Amerikos parapijų gyvent 
mą, kenkia pa 
nesielgia pagal 
čies pagr miinuL 
viai labai gerai 
jėzuitai pagrobė

keitė raktus, čiur 
jes nariams k?li> 
eiti į teismą dėl pa 
turte, Bet reikalas 
nes neišspręstas.

Lietuviai labai atidžiai s ka šį 
popiežiaus Jono Pauliaus II ryž
tą suvaldyti jėzuitus.

aleri-
teko



i) Užgavėnių valgi\i

(Tęsinys) 93. U/.r. J. Marcinkus 1937 m.
158) Per t žgavėnes valgo 9 

yknis. Tą <li ną valgo gana rie
biai. Užgavėnių valgiai bly 
li ii n šiupinys, prie šiupinio bū
tinai turėdavo LūH išvirta kiau
lės g dva. Tauragė, LTA 1284/i 
237. I zr. V Laikus 1937 m. | 

šeimininkės verda šių-j 
Runki, šiupinys Lauku-! 

vi a kruopų košė, verda-Į 
gaidžio mėsa (pasturga- ; 
inkis (Viekšniuose vadi-: 

narna šutinė) verdamas iš buk j 
vių, kuries nuskutamos ir šuti- J 
narnas, vėliau pridedama mėsos 
ir j r e kodų. (Šilalės apyl., GiKr

1 19) “Prieš užgaveninę i 
valgoma devynis kartus, o I z j 
gavėnėse dvylrka kartų. '1 į 
dėl tai d'enai visi pasistenga 
daug riebių valgių pastiekti. j 
Ypač mėgiamas šiupinys, kopus-1 
tai, vėdarai, blynai, d š 
py raga iv lai”. (Že m a i t j a, 
1933 nr. 9).

i 'nu

150) Per Užgavėnes ki< kvitam 
šeimininnkė stengiasi pagaminti 
riebių valgių. Svaribausias val
gis — šiupinys, verdamas iš 
kruopų, žirnių, m.ltų. lašinių ir 
įvairiu prieskonių. Svarbiausia, 
šiupiny yra kiaulės uudega, ku
rią radusis pirmiau v.°s (Nevo 
č.ų km.), ar atiduoda piemeniui, 
kad kiaules geriau ganytų (B:ii 
slų km.). Tuojau po pusryčių 
kepami blynai, bulviniai ar iš 
miltų. Paprastai tą daną valgo
ma dvylika kartų. Šilale. Užraš: 
P. Joga.

v

O. Galvvdleziė '

f;r. p. U/
Aiškiu i nuis 

gavėnių vjig 
dalę įvairūs blynai, kurie užčmė
senojo šiupinio vietą.

(J. Ealys L. Kai. Šventės) 
(Bus daugiau)

linki inž. A. Mažeikai nepailsti 
ir toliau veikti taik:u lietuvišku 
— vytišku keliu, kaip jis y:a 
dirbęs iki šiol.

.-A

Inž. A. Mažeika

ST. PETERSBURG, FLA
Mėgiamiausias Už 
; dabar yra pasi- ]

u?ų skyriau4 pirmininko inž 
A. Mažeikos pagerbimas

151) “Dicker E bsrnbrei imt 
Speckstūck.n (Szuppinis) \\ ird : 
zu Mittage gegessen.” (MžL., j 
UN. Pr. Prov. - BĮ.”, 1848, VIJ

b

— Chicagcs Lietuvių Spaudss 
klubo susirinkimas įvyks gruo- J 
džio nūn. 4 d. 7 vai. vak., Lie-. 
tuvio Sodyboje, 6515 So. Cali
fornia Ave. Nariai ir prijaučian
tieji prašomi gausiai dalyvauti. 
Bus įvairių pasitarimų ir disku
sijų. * Valdyba

— Gruodžio 6 d., sekmadienį, 
įvyks TĖVIŠKĖS PARAPIJOS

• RELIGINIS KONCERTAS, 6641
1 S. Troy St. Įėjimas 3 dol. (Pr.)

2am4 — P.rd.vlmol . w Mamai, — Pardavimai 
UAL ESTATB FOR SALI | HEAL ISTATJ FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOSIMČL4IS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: , ' .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

152) “Szupinis gab es zu Fas’- 
nacht und zwar mil geruuerer 
tem Schweins!<G[)f: dagegen war 
Szaltenos vollstiindig unb - 
kannt.” (MžL. “Altpr. Manats.’ 
XXVI, 1889, 496).

153) "Am Fastnachtstage... 
auf jedem Tische Szuppinis 
(Brei von weissen Erbsen, mil 
Kartoffeln) mit gerauchertem 
Schweinskopf prangt.” (MžL, 
“Globus”, XXIII, 239).

154) Šventei valgis buvo siu 
pinys. (Paskalviai, TD III 37 nr. 
35f). . .

155) " Užgavėnes reikia švęsk 
ir šiupinį su kiaulės mėsa vai 
gyti. (Klaipėdos apyl., TD Iii 
25 nr. 234).

156) šiupinį virdavo: įdeda 
daug mėsos, miežinių kruopu, 
šabalbonų ir išverda košę. Rie 
bus būdavo ir valgydavo jo 10 
sykių į dieną. Vakare kepdavo 
blynų. Naumiestis, Taur., D II 
16. Užr. Media, Pa., 1949.

157) Užgavėnių dienai ruošia 
visus mėsiškus valgius: pusry
čiams kumpį su kopūstais, pie
tums lasiniuocius arba laistyti 
nius (smulkiai aprašytas jų ga 
minimas), vakarienei kepa pam 
puškąs. Visų tų valgių gamina
ma tiek, kad dar gerokai liklu 
todėl gulti einant (apie pusiau 
naktį) nesunku gerai prisival 
gyti. Jaunieji, grįžę iš “žydu”, 
valgo ir paryčiais, mat, yra sako 
ma, kad kol negulę, tai gali (mė 
siškus valgius) valgyti. Per Už- 
gavėnėš“stengiariiasi valgyti pen
kis kartus. Žagarė, LTA 1293

š’ų metų spalio 26 d. gražin
iu : Ida Del Sol restorane įvyko 
vyčių pirmininko inž. A. Mažei
kos pagerbimas 75 metų am
žiaus sukakties proga 
melų vyčių veikloje 
mas.

Džiugu, kad turime
tuvį, kuris nepaskęsta kasdieni 
niuose rūpesčiuose, o visą savo 

sielojasi savo artimo 
ir tautos reikalais.

žeika buvo tremtinių Vokietijoje ’ 
gelbėjimo komiteto Pittsburghe 
Iniciatoriumi, daug maisto ir j 
drabužių siuntinių buvo išsiųsta! 
ir parūpinta keli šimtai garam I

SKAUTAI AKADEMIKAI
NEGALVOJA

ir jo 56 
atžymėji-

taurų lie-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
CHICAGO, Ill. — Amerikoje 

yra didelė Lietuvos skautų ska
liju tremtiniams atvykti į Ame- { demikų draugija. Jie sugalvojo 

įsteigti Akademinę Skautų Lei
dyklą. Tai buvo gerai sugalvo
tas ir apgalvotas dalykas.

Bet akademikai visai negal
voja, ką jie spausdina, šiomis 
dienomis ta jų leidykla išsiunti
nėjo menininko Vytauto K. Jo- 

(exec ) nyna kalėdinius atvirukus.
Akademikai turėtų žinoti, kad 

> menininkas glaudžiai bendra- 
’ darbiauja su Lietuvos okupanto 
agentais. Pavergtoje Lietuvoje j 

j skautija neleidžiama. Jonynas j 
! dažnai nuvažiuoja Vilniun., bet 
1 nepaklausia, kodėl skautai ten 
.* neleidžiami. Akademinė Skau

tu Leidvkla leidžia Jonyno atvi- 
rukus, padeda jam apmokėti ke-j 
lionę į Vilnių, bet nepriverčia jo) 
kritikuoti okupanto. Akademi- j 
kai negalvoja, kaip skautai pri-j 
valėtų galvoti, kuriais sumeti-j

Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik $38,500.

Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū
rinis.
Ten pat — 4 butų mūrinis.
Brighton Parke 2 butų mūrinis.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chięagos miesto Jeldiruį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av«.
Tel. 927-3559

Į Į, W R

rikę. Be to, inž. A. Msžeika dir
bo LRK Federacijoje ir ALR-K 
Susivienijime, jam nei viena lie- - 
tu visk o’s veiklos 
svetima.

sritis nebuvo!
i

Be to, turime gerų rezidencijų ir 
pajaminių nuo 4 ligi 40 butų.Jis yra vertai 

Lietuvos Vyčių 
Garbės Nairn Komisijos 
pirmininku ir Stipendijų komi
sijos nariu.

Per jo pagerbimo vakarienę, 
kur dalydavo nemažas skaičius 
garbės svečių, organizacijų pir
mininkų ir vyčių skyriaus narių, 
buvo padaryta plati jo vei-klcs 
apžvalga ir gauta daug sveiki
nimu.

Su BALFo skyriaus sveikini
mu buvo įteiktas A. Mažeikai iš 
Centro prisiųstas BALFo atžy-j 
mėjimas.

įteikta taip pat medžio varpų ’ mais jųAeidykla leidžia Jonyno 
drožinys, pavikslas šiai garbin J atvirukus.
gai sukakčiai .prisiminti.

St. Petersburgo visuomenė

nusipelnęs būti < 
Organizacijos

t Iuvių Žagarės klubo p/ieš- 
m:: m'; rmių susirinkimas įvy- 
< > • L. •-:<> 22 diena A Kojak 
sa/Įr, -‘c.-) s. Tahnan Avenue.- 
Pirm:ni L-s Paul Masllic'nis ati-» 
darė sutrinkimą ir pranešė, kad
yra mirę du klubo nariai — An- gyvenini 
tomis Rickevičius ir Della Du-! 
Lėk. Mirusieji buvo pagerbti! 
vienos minutės tyla, o šeimoms 
išreikšta gili užuojauta.

Nutarimų raštininkės perskai-Į 
tytas protokolas ir kitų valdybos] 
narių pranešimai priimti vien
balsiai. Klubas nutarė su Kalė
dų šventėmis pasveikinti Nau-

Vos atvykęs St. Petersburgan 
1978 m., įkūrė vyčių kuopą su 
nedaugeliu narių, bet ši 

j auga, tvirtėja.
Inž. A. Mažeika gimė 

koje 1906 m., Brukline, 
mas dvejų metų buvo’parvežtas 
Lietuvon. Praleidęs ten vaikystę, 

jienab, S. Barčus ir K. Brazdžio-1 jau gimnazistas grįžo vėl 
nytės radijo valandas, i ~ 1 

Į riaus Girėno posto veteranus.
Kadangi šis susirinkimas bu-1 » v . <

\o šįmet paskutinis, tai parinktai 
klubo valdyba 1982 i 
Išrinkti: Paul Masilionis — 
mininku, Jennie Povilaitis 
vicepirni., Rožė. Didžgalvis 
nutarimų rast., Herman Danta 
— finansų rast., Josephine Ma-, 
silionis — kontrolės rast., Matti i . iPovilaitis — kasieriumi, Rožei 
Didžgalvis — koresp. Knygų re
vizijos kemisijon išrinktos: Emi
ly Namchausky, Julia Rama-Į 
nauskas ir Eugeni jus Slrungys. I 
Jos susirinks sausio 17 dieną j 
1.30 vai. popiet Ramunės res-1 
torąne.

Po valdybos išrinkimo sekė] 
vaišės ir malonūs pokalbiai. 
Valdyba linkėjo visiems nariams 
linksmų Kalėdų ir laimingų-} 
sveikų Naujųjų metų.

Jtis klubo susirinkimas 
asario 28 dieną anksčiau

kuopa

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

i

Ameri-
B’ūda-

ir j Amerikon ir čia baigė civiline 
inžineriją 1932 m. ir jau buvo 

{ įsijungęs į vyčių veiklą, kur dėl 
| savo uolumo buvo Centro val- 

metarns. 1 dyboj ir pakeltas į vyčių garbės 
■ pir'i narius.

— į Dalyvavo taip pat BALFo
— įkūrime Amerikoje. Inž. A. Ma-

Kandidatas SLA daktaro
kvotėjo pareigoms

Mieli sesės ir broliai lietuviai, SLA nariai!

Visose SLA kuopose gruodžio mėnesi vyksta nominaci
jos Pildomosios Tarybo's išrinkimui.

AUKOS LIETUVOS PASIUN
TINYBĖS RŪMAMS 

REMONTUOTI
i

p
minėtoje salėje.

Rožė Didžgalvis, koresp.

iĮLHiiiiniiiiiiniiiniiniiih.jiį,;;;iiiiiiiimiiiiii!iiiinu niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiKiiip.

Prašome!
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, (i kalbc'mis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms j okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation 

Lithuanian National Foundation 
P.O. Bar 21073, W oodhaven, NY 11421

DR. ANTANO J. G i’SENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gus«en — MINTYS IR DARDA i. 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą__ ____ _____________________

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

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gnasen -- ACK?TA KULTŪR A — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

J8.00

$3.00

$2.00

175» 8c. H AISTEI) CHICAGO, IL

Mano vardas ir pavardė yra VYTAUTAS DARGIS ir 
aš kandidatuoju į daktarus kvotėjus. Mano profesija yra 
medicinos daktaras: gyvenu ir praktikuoju Čikagoje.

Esu SLA nariu daugelį metų. Praeitas SLA seimas 
išrinko' mane Sveikatos komisijos pirmininku. Prašau bal
suoti už mane ateinančiuose rinkimuose. Pažadu eiti sąži
ningai savo pareigas SLA ir jo narių gerovei.

Su gilia fraternalia pagarba,

Med. dr. VYTAUTAS DARGIS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar- 

tanh^dja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metux

SLA — atlieka kultūrinius darbus. Ir kitiems, kurie vaof
darbus dirbu

SLA — išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdrsudu savo nariam*.

K1A — apdraudžia pigiausiomis kainomis S?A neiežko 
riama patarnauja tik savišalpos pacrlnduL 

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endo’^ment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančia ar 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudoa runų temoka tik £3.00 metama.

vyra viwe lietuviu kolonijoje. Kreipkitėa 
apylinkės SLA kuopu veikėjui jie Jutui

ŠIA — Vitkus
$1,000

SLA — kuopn 
i navo 
mfe lai pagelbės 1 SLA jsirašytL

GaIIU krelpdf tr tipeli! i SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. M.
T< QI t) M3 K1I

doleriu

pelno.

Pirkite senoviškai
3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir poreiai. Modernūs ra 
dia toriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

Z

a 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. 857,700.

. ■ —
DĖMESIO

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775
-i— — - -■ i

Dengiame, ir taisome visu rūJ 
šių stogus. Už darbą garan- 

■ tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
' ,6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 * .

434-9655 ar 737-1717
’ " ' r ‘ .4

Dėl Lietuvos Pasiuntinybės 
rūmų Vašingtone atnaujinimo 
per mane aukojo šie asmenys:

Juozas Navikas ............ $20.00
Kun. Ig. Urbonas ......... $10.00
VI. Klein ............  $10.00
Tadas Mečkauskas . $10,(\ 
Aleksandras špokas .... $10,00 
Ričardas Mačys .....
Vladas Ruzgą .......
Balys Ruzgą ....___
Izidorius Tavaras ... 
Motiejus žiedelis -.. 
Juozas Jar.ušaiL’s .. 
Bronė TampauskkL 
Margarita VaikLūr

.. $5.00

.. $5.00
... $5.00
... $5.00
.. $5.00

Iš viso ....
Su pagarba

Aleksandras špokas
Gary, Indiana * -

* * *

... $100.00

Šiuo tvirtinu, kad p. Aleksand
ro špoko perlaidą šimto' dolerių 
sumoje gavau — auką aukščiau 
šiame lape išvardytų asmenų, 
skirtą Lietuvos Pasiuntinybės 
namo remontui. Nuoširdžiai dė
koju visiems už taip gražų mos
tą prisidėti prie Lietuvos valsty
bės nuosavybės išlaikymd gero
je padėtyje.

Dr. Stasys A. Bačkis, 
Lietuvos atstovas.

1981 .XI. 13 d. ' ' ' • .į
(Antspaudas)

MEET THE CHALLENGE!

ki s
SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD' 
- - - - - - - - - - -—-- - - - - - n'

3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

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

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu 
merį automatiniame aparate.

“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, 181 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMEOTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

and PLEASES 
make people

6 — Naujieno*, Chicago, 8, UI.

i ——————■

Į A. T V ERAS.
I Laikrodžiai Ir brangenybė*

Pardavimu tr Taisymu
2644 West 69th Stroot 
T.l. REoublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus _

F. NE D AS, 4059 Archer Av»nu«, 

į Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5933 
L J

■ -■■■■■II .

M. i I M < U 1

INCCMI TAX SIRY1C1 
425? S. Msplewood. Tol. 254-745^ 
Taip pat daromi vertimai, gi ml n h 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

iymai Ir kitokį blankaL
■ I. ■■■ II! ■ Į f

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agerrf

W. ?5th it 
Evarflk F»rk, III. 
*0642, • 424-M54

Į SWe far<n foe and Į

Advofexma ;

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Dtrbo valandoc: nuo 9 vii ryt* 

ttl 6 Tai. vak. Šeštadieni nuo
P vai. ryto Iki 12 vaL d.

Ir pagal eusitarima.
TU. 776-5162 art* 776-51W

264S We*t 63rd Street S
Chierrn. Ill- 60621

RENTING IN GENERAL
Nuomos

HOT SPRINGS, ARK.

Gerame rajone išnuomojamas 
gerai įrengtas butas, su bal

dais ir visais patogumais.
Telefonuoti:

(501) 623-9433

Džiaugsmas, pasidalintas su 
kitais, didėja, o liūdesys išpasa
kotas, sumažėja. <

Wednesday, December 2, 1981
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LAISVOJI TRIBŪNA
V. KAROSAS

•■r

A

V-

Wžės vaizdas is Panemunės žiūrint

4) UŽGAVĖNIŲ VALGIAI
(Tęsinys)

160) “Jau dabar laukėme tik
tai t zgavėmų; ale pirma to lau
kėme riebiojo ketvergo ir pane- 
dėlio, nes mania žauėjo blynus 
kepti; tos dienos sulaukus taip 
ir buvo. Per Užgavėnes labai 
gerai buvo, ko tik norėjom, ga
lėjom valgyli, nes visko buvo 
pristeįiuota/’ ("Katalikas”, nr. 
/, Chicago 1902).

161) Užgavėnių dieną kepa 
i daugiausia blynų, valgoma de
vynis kartus. Mažeikiai, LTA 
1813/72.

162) Lingavos blynus palik- 
, davo net Ugi vakarienei — taip
daug prikepdavo. Antazavė,

‘ LTA 1418/577.
163) Valgiai riebūs, vakare 

būtinai turi būti blynai, ii- val
goma ne mažiau kaip devynis 
kartus. (Trm 1936 nr. 8).

164) "Svilienė iškepė blynų,', 
valgėme; paskiaus davė šiupinį

tą peremėnie”. (Skapiškis?!

ralo, Ly., kad viralai-daržovės 
gerai derėtų. Tverečius, LMD I 

,475/3-206.
167) Užugavose nereikia virt 

viralus, tik rasuoika, nes nede
rės (daržovės). Švenčionys, LTA 
796/48-53.

168) “Vakarienė — visada 
baltai užbaltinti toksiniai. Mat, 
mėsa, devynis sykius valgyta, 
jau nebededama, d saldūs lok- 
šiniai dar randa vietos”. (Pa
šušvio apyl., Katkus 167).

169) Apie Uteną 
gamina lakšinius ir 
re po kitų valgių.
nr. 8). ♦

170) Užgavėnėse
gardžių papločių, vėdarų ar laši- 
nėčių pyragaičių ir sočiai prigrė
bia riebios žemaitiškos putros. 
(Šaukėnai, ŪkPt 1934 nr. 6).

171) “Užgavėnių antradienį 
pavakarį Druskininkų kaimas 
skendo riebių “bapkų”, kumpių 
ir dešrų kvape. Kiekviena matu-

dukrelei ko 
iškepti, kad 
nebūtų gė- 
karčiamėlėj

Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio suvažiavimas

(Komentarai) 
nio ir įdomumo, bet neišdrįso 
ar nesugebėjo surišti Mažosios 
Lieluxes kultūrinio ir idėjinio 
palikimo su reformacija.

Baigiant aptarti šią temą, teks 
pasisakyti dėl M. (ielžinio griež
to, geriau pasakius, fanatiško 
pas sakymo prieš išleidžiamus 
Vilniuje mažlietuvių veikalus ar 
prieš le.gianius tarybinių moks
lininkų įvertinimus jų kultūri 
nic ir idėjinio palikimo.

Galima dalinai sutikti su M. 
(ielžinio tvirtinimu, kad tai da
roma propagandiniais sumeti
mais ir, atėjus laikui, Maskva 
užbaigs savo žaidimą. Po jo pra
sidės beatodairė ir brutali lietu 
vių tautos rusifikacija, sunaiki
nant netgi iškeltą į padanges Kr. 
Donelaitį. Bet ar Maskva su
lauks tokio laiko? -O dabar, 
vykstant ištvermingai kovai už 
pačios lietuvių tautos išlikimą, 
reikia stvertis įvairių gudrybių ‘ 
ir mokėti nukąsti slieką, kad 
neprarijus drauge kabliuko nuo 
okupantų užmestos meškerės, i

Dar viena pastaba M. Gelži-‘ 
nio adresu. Neseniai atvykęs dr. 
K. Ėringis teisingai nusakė, kad 
lietuviška išeivija ir lietuviai tė
vynėje sudaro du polius, abipu
siai pasipildančias bendroje ko
voje už lietuvių tautos išlikimą 
Ir laisve. Pasak jo, Lietuvių En
ciklopedijos išleidimas Bostone 
privertė tarybinę valdžią nusi-» 
leisti vilniškės enciklopedijos iš- į 
leidimui. Panašiai LKB Kroiii- j 
kos leidiniai įvairiomis kalbomis 
privertė okupantus skaitytis su 
pasaulio' opinija.

Iš kitos pusės, tarybinių moks- 
•ininkų ir literatūros žinovų dė-: 
ka, Kr. Donelaitis buvo iškeltas 
i pačias poetinės kūrybos viršų- ’ 
aes. Jo atminimui buvo pasta-

t "i
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(Tęsinys)
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Martynas Jankus
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Užgavėnėse 
valgo vaka- 
(CkPt 1933

prisivaišina

Sczvo keliu kapitalizma 
šė materialinę bazę socializme 
idėjoms gimti ir proletariatui. 
laimėti pergalės kovą. Pritaikant 
šią marksistinę doktriną lietuviš
kai tikrovei, Lietuvos reforma
cijoje, ir ypačiai Mažosios Lietu
-vos kultūriniame ir idėjiniame 
palikime, buvo surasta atrama 
jiauja* lietuviškai sąmonei ug
dyti, prisitaikant prie tarybinės 

’tikiovės. Drauge su reformaci
ja yra rišamas renesanso, huma- 
mizmo ir apšvietei amžiaus kul
tūrinis idėjinis palikimas, kurie 
pasireiškę ‘Lietuvon istorijoje 
kaip pažangos nešėjai, sudarę 
pagrindą socializmo laimėjimui.

Tokia pažiūra susidaiu "skai
tant J. Jurginio, L. Gineičio. J. 
Lebedžio*. K. Korsako, A. Rač
kausko, M. Lukšienės, Ingos 
‘Lukšaitės ir daugelio kitų vei ! 
kalus ai* straipsnius, kuriuose 
kalbant apie reformasiją, nesi
tenkinama vien jos nuopel
'lietuvybei išlaikyti, bet pabrė
žk 4ma kaip pažangos, švietimo 
ir laisvės nešėja. J uo tarpu to 
melo katalikybė pristatoma kaip 
reakcinga jėga, stabdžiusi pa 
žangų ir palaikiusi baudžiauvinę 
santvarką. Lygiai atmetamos 
romantizmo idėjos, kurios 
rė lietuviško nacionalizmo 
nius pagrindus, visai nepi
nūs marksistinei ideologijai.

Iš šio gan kondensuoto apibū 
Ginimo matome, kodėl Maž. Lie 
tavos kultūrinis ir idėjinis pa
likimas tarybinės santvarkos są
lygose pergyveno savotišką re
nesansą i}' sudarė išeities tašku 
visai skirtingam lietuviško są 
moningumo susidarymui. Tai 
nereiškia, kad Lietuvoje nėra iš 
likusi romantiniai katalikiška 
^sąmonė, kuri atsispindi pogrin
džio spaudoje, bei nerandama 
pčs disidentus.

šio nepaprastai reikšming > 
-istorinio reiškinio A. L\mantas 
neiškėlė savo paskaitoje, nors
buvo juntamas pati ame stiliuj , į pal ne* b. tarybinių kultūrininkų 
kas pridavė paska

ir
7*^! ^alangds Juzė p. 58).

16o) Pietums kepama ponpoč- 
kos (blynai), jie įmaišius raugi
nami visą parą. (Žemaitija, Gt-

ai^

suda 
idėji- 
iiinli-

O

Daktaras Stiklorius 
pirmininkavo mazlietuxiu 
s u važi avi m u i C h i c a go j c.

versta į 15 kalbų, bet nėra ver-1 
tuno anglų kalbon, kuriuo ture- į 
jo pasirūpinti išeivija.

\ įsa tai privertė sukrusti ir 
išeiviją, suruošiau! Kr. Dbnelai- 
ėio sukakčių minėjimus. Bet, 
deja, neišleido poeto rastų, ne
paruošė rimtų -studijų, jau ne
kalbant apie pajninklo pastaty
mą ar bent memorialinės lentos 
Įrngimą. Ką į 'tai turėtų pasa
kyti M. Gelžinis?.

Filosofinė įžvalga
Pati įdomiausia paskaita buvo 

skaityta prof. M. Brako, kurioje 
apžvelgė Mažosios Lietuvos tra
gišką istoriją, prasidėjusią su 
Kryžiuočių įsiveržimu į Prūsiją 
ir užsibaigusią Antrojo Pasau- 
Hnio kare' katastrofa. Prūsu liki- ? 
minėje kovoje Didieji Lietuvos" 
kunigaikščiai neatėjo pagalbon,’ 
net po Žalgirio mūšio, nes Vy- ‘ 
tautas Didysis bevelijo savo žir-į 
gus girdyti Juodojoje jūroje,' 
palikęs Baltijos jūrą kryžiuo- ’ 
čiams ir kalavijuočiams.

Pre:e>įent3S'. nepagailėjo kar-i 
č:ų žodžių \V. Churchiliui »r i 
Potsdamo konferencijos spren- • 
dunui, kuriuo Kytprūsiai buvo; 
ciniškai išduoki genocidiniam su-; 
naikinimui. Gi išlikę mažlietu-: 
v:ai sudaro pernelyg paskuti-j 
muosius mohikanus, kuriems i 
neliko vilties sugrįžti į savo pra-; 
rastą tėvynę.

(Bus daugiau)

gegutės dainas pri-į
s imine.

su
tyli Vilniuje ir Klaipėdoje 
minklai. alslalyta per karą 
griauta IkiIminRiemio* bažnyčia, 
n.uitoje įrenlgas poetui skirias 
muz;ejus, pakartotinai išleistas cips vou

on

Dr. Jono Balio kalba VLIKo seimui

Pasakytas ar pai'ašytas žodis 
yra vienintelis mūsų ginklas ko
voti už savo tautos laisvę. Ideo
loginė kova vyksta visur: čia 
ir anapus. VLIKas dalyvauja to
je kovoje- Dirbančių nėra daug, 
kritikuojančių daugiau, nes tai 
lengvesnis “amatas”.

VLIKas periodiškai leidžia ke
turis biuletenius:

Eltos Informacijas lietuviškai į 
(kas mėnuo ir šiais metais dar 
buvo išleista 12 specialių laidų 
spaudai);

ELTa Information Bulletin 
^^ąngliškai, kas mėnuo.

ELTa-Press itališkai, kas mė- 
nuo;

ELTa Bulletin Lithuanian pran arba nedaug už tokį “mažą dar 
cūziškai, metų ketvirčiais; į 
nereguliariai pasirodo ir ispaniš-i 
ka laida. !i

Periodinis biuletenių leidimas! 
labai svarbus, tai yra nuolatinis Į 
naujausių informacijų šaltinis. • 
Kas domisi mūsų byla, tai žino, į 
kur ieškoti medžiagos ir kai kasi 
nors paprašo informacijų apie 
Lietuvą, tai mes turime ką pa
duoti j rankas ar pasiųsti paštu. į 
Mes negalime tikėtis, kad politi-1 
kai, kongreso nariai ir žumalis-į 
tai paskaitys kiekvieną mūsų f 
biuletenį nuo pradžios iki galo, 
tačiau karts nuo karto jie užme
ta akį ir vienas ar kitas dalykas 
atkreipia jų dėmesį.

I Lietuvą per radiją regulia
riai duodamos programos iš Ro
mos ir Vatikano stočių. Tas pro-. 
grama> organizuoja VLIKas ir* 
finansuoja Tautos Fondas. Mes] 
nesame suvaržyti oficialių sveti-: 
mos valstybės direktyvų, kurios { 
nevisados atitinka mūsų intere
sus, todėl esame laisvesni duot) 
tokias žinias, -kuriomis žmonės 
Lietuvoje domisi.

VLIKo valdyba labai vertina i 
biuletenių ir radijo programų] 
medžiagom surinkėjus, vertėjus 
ir redaktorius, kurie nelengvose 
sąlygose atlieka svarbų darbą 
Tebūn’e jiemstčia išreikšta visų 
mūsų padėka.

Dažnai būdavo nusiskundžia
ma dėl ht ratūros svetimomis 
kalmomis >tokos. Įvairios orga 
nižarijos pradėjo leisti 
knygas angliškai, 
vokiškai, itališkai. Išleisti stam
būs tomai, paruošti Jurgėlos. 
Kasto. Remeikio, Pajaujo, Var- 
džio. Gerai parašo ir kitataučiai, 
kaip Boris Meissner, Manfred: 
Hellmann. Michael Bourdeaux , 
G. von Rauch. A. Kueng. Sto-j 
rus tomus brangiai kaštuoja iš
leisti, nedaug kas juos perka 
dar mažiau kas juos skaito. Mes( 
gaiimc tas storas knygas dalint : 
dovanai, tik turime atsiminti.! 
kad politikai ir žurnalistai netu
ri laiko skaityti storas knygas. 
Kas daryti? Mums reikia daugiau

stora' 
prancūziškai,

24
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1 166) Užugavose rasalką 

i
ver

da, visas - tris dienas, vis dėl vi-

i * :

tvarkos ir Sovietų S-gos žmeiži- 
mą”, kai netekęs kantrybės as
muo tiesą pasako arba reikalau
ja laikytis jų pačių išgarsintos 
konstitucijos ir įstatymų.

Nereikia mums nuklysti į šun
kelius ir neužsiimdinėti dalykais, 
.kuriems mes jokios įtakos nega
lime turėti kaip bandymas nus
tatyti, ko^ia bus išsilaisvinusios 
Lietuvos valdymo forma, kokia

I)r. Jono Balio, vicepirmininko informacijos-spaudos 
reikalams, pranešimas VLIKo seimui CJevelande, 

1981 metų lapkričio 6-8 dienomis

išleisti brošiūrėlių nuo 12 iki
psl. ir jas kuo plačiau paskleisti 
(dalinti dovanaii) Patyrimas 
parodė, kad tokie leidiniai dau
giausia atkreipia dėmesio ir pa
siekia savo tikslą- Per daug 
smulkūs dviejų ar keturių pus
lapių lakšteliai vėl negerai. į 
juos rimtai nežiūrima, tai “pro
klamacijos . Žinoma, gerą bro- į>Qtų jos konstitucija,.-ar kokios 

lengva, pagal mūsų pageidavimus turė-
- ' tų būti nepriklausomos Lietuvos 

liuoti. Tačiau kai du žmonės dir-| sienos. Tai būtų tik bergždžias 
ba, o paskum šeši ieško prieka- į 
bių ir kritikuoja, tai tas atima! 
norą kitiem^ užsiimti tokiu ne~» 
dėkingu darbu. Laiko reikės su
gaišti daug, užmokesnio jokio

šiūrėlę paruošti nėra .
lengviau storą tomą sukompi- Ž3

bą”, nepasigarsinsi savo vardo, 
kaip storos knygos autorius, tik 
turėsi daug galvosūkio ir pas
kum priekaištų, kodėl nepami
nėjai to ar kito dalyko, arba ne
išaiškinai taip, kaip kaikam to-1 
kio darbo nedirbusiam atrodo. 
Tokias nedideles geras knyge
les vakarietiškomis kalbomis iš-1 
leidžia savo pastangomis Juozas 
Eretas ir Albertas Gerutis. Pas
taroj o nuopelnas yra plati Lie
tuvos istorija angliškai (trys lai-j 
dos). Žinoma, įvairių smulkių’ 
netikslumų visur pasitaiko, tai 
neišvengiamas dalykas.

Sakoma dar, kad storosios 
knygos išliks bibliotekose ir jo
mis pasinaudos profesoriai ir 
studentai. Tas tik iš dalies tepa
siseks. Visi emigrantų organiza
cijų pastangomis išleisti veikalai 
“grynojo mokslo korifėjų” laiko
mi vienašališkais (‘‘biased’’), nes 
tie bėgliai esą asmeniškai nu
kentėję. todėl nesą objektyvūs. 
Tuo tarpu sovietinė literatūra 
jiems atrodo patikimesnė: girdi, 
ji esanti kiek nuspalvinta žino
mos ideologijos, bet jie paduoda 
faktus. Ir neateina į galvą tiems 
ponams profesoriams, kad tie 

Į ‘‘faktai” dažniausiai yra gryni 
falsifikatai. (Man pasakojo vie
nas latvis doktorantas, kaip jis 
seminare ginčijosi su profeso
rium del emigrantų ir sovietų 
literatūros patikimumo. Ir tai 
vyko katalikų ordino išlaikoma
me universitete) !

Pagrindinis VLIKo uždavinys 
yra aiškus: daryti viską, kas tik 
įmanoma

1) siekiant Lietuvai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

(2) vis priminti pasauliui apie 
mums padarytą neteisybę,

(3) iškelti viešumom dabar
daromą mūsų tautos fizinį ir dva 
sinį genocidą, pabrėžiant tarp
tautinių įsipareigojimų laužymą 
is sovietų pusės, < .

(4) padėti politiniams kali
niams. sunkiai nuteistiems už 
nacionalinius ir religinius įsitiki
nimus ir »ariaxną taiybmes san-.

laiko ir jėgų eikvojimas, tegul 
ir geromis intencijomis. Dabai' 
ne laikas ir ne vieta užsiimti to
kiomis'svajonėmis. Patarlė sako: 
'‘Nemesk kelio dėl takelio”. Mes 
visados turime žiūrėti, kas dabar 
yra tikslinga ir politiškai naudin
ga visos mūsų tautos gerovei, 
bet nepasiduoti lokaliniams sen
timentams ar istoriniam roman
tizmui. Mes turime suprasti nau
jųjų laikų politinę realybę ir ga
limybes. Jei mes to nesuprasime, 
tai ir visa mūsų veikla ątrodys 
nerimta. Tokia yra mano asme
niška nuomonė.

šiuo metu mes turime net ke
bas lietuvių informacijos ir pro_ 
paganos įstaigas: Washingtone, 
Brooklyne, Chicagoje ir Los An
geles. Jas visas sujungti į vieną 
centrą nėra vilties. Gal taip ir 
geriau, nes Amerika yra didelis 
kraštas, ko neatlieka viena įstai
ga, tai gal atliks kita. VLIKo iš
laikoma ELTa parodo daugiausia 
veiklumo. Tik atsiminkime, kad 
bet kokios propagandos įtaka yra 
ribota, tačiau tai yra svarbiausia 
mūsų kovob priemonė.

i

lė stengėsi savo 
skanesnę “bapką” 
iškilmingoj puotoj 
dos... Kaminoko 
lūžta stalai nuo “bapkų”, kum
pių ir alaus ąsočių... Prasideda 
puota. Bernų gėrimės, mergų 
užkandžiai... Tada išgėrėm sep
tynias bačkutes alaus ir dvylika 
gorčių arielkos”. ■ (Ltūk 1940 
nr. 6).

172) Per Užgavėnes valgo gry
bus, kad per visus metus geriau 
suvirtų’ grybai ir . kad būtų 
minkšti. Dusetos,'^TA 14/329.

173) Per Užgavėnes mindo ke
pures, kad vasarą geriau.; augtų 
grybai. Dusetos. LT^^^28.

174) Užgavėoėšė/^Tėiiaa išsi
virti pernykščių’ lašinių arba 
šiaip mėsos, tai tais metais bus 
stori lašiniai, taipogi ir skalsūs. 
Dusetos, LTA 56/91.

17ū) “Šeimininkės Užgavėnių 
rytą išverda mėsos, dešrų katilą; 
visi valgo, kiek nori ir kada nori. 
Pavakary verda pumpuškas — 
raugintas, geru miltų tešlos 
valias bulkutes meta į verdan
čius taukus, pavirinus išgriebia 
ir valgo šiltas arba ataušusias. 
Vėlai vakare verda makaronus 
su pienu”. (Pakulojus, GtKr 
1935 p. 264).

176) Užugavose turi būti ska
nus alus ir degtinė gerai pasal
dyta. Sako: jauniesiems vis duo
da saldžiosios arielkos Užugavė* 
nėse. Tverečius, LMD I 475/3- 
156,.

177) Iš pirties parsiritina bač
kutę apyninio, kuris jau beveik 
nuo Kalėdų rūgo, putojosi, pra
šėsi “į sveikatą”. Tuo alum vai
šinami visi Užgavėnių sveteliai. 
Kiekviena šeimininkė ji saugo, 
kad būtų nenuskobęs, t.y. nenu
stojęs smarkaus skonio ir kvapo. 
(Žemaitija, GtKr nr. 29 p. 137).

178) Per Užgavėnes stengiasi 
negerti vandens, tada per visus 
metus netroškins. Aukštadvaris, 
LTA 723/113.124.

(J. Balys — L. Kai. šventės) 
(Bus daugiau)

Į SOME CHICAGO MOTOR CLUB CN

DON 'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALlOW!N<? SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

yxxruu run into troubles 
THERE'S A SODDEN STOP WHICH 
XXTRE FOLLOWING TOO CLOSELY
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BALFo Chicagos apskrities ir skyrių 
rudens vajaus uždarymas

Lapkričio 29 d. 1 vai. Šaulių 
ęalėje apygardos baltininkai rin
kosi į rudens vajaus uždarymą. 
Spalio mėnuo skelbiamas BAL- 
Fo vajaus mėnesiu, bet užsitęsia

nuo darbo laiku aplankė virš 200 
asmenų ir surinko $2,886. 1

I
Baigdamas pranešimą, dėkojo 

kleb. A. Zakarauskui, kun. A. 
Trakiui ir pagelbėjimam kasi
ninkui J. Blažiui.

4) Sesto skyriaus vardu pra
nešė F. Sereičikas. Surinkta 
$3,525. j

5) Keturiolikto skyr. — Cicero ‘ 
pranešė dr. Eutnikas. Surinkta 
$4.587. Vieni lankyti, kiti per 
laiškus aukojo. Iš viso 297 nariai.

6) Aštuonolikto skyriaus — 
Beverly Shores. Nebuvo prane-

kunigas

ir auko- 
atsistoji-

Apygardos pirmininkas St. Va- 
Lagūnas po 1 vai. pradėjo susi
rinkimą ir sveikino gausiai susi
rinkusius dalyvius. Prezidiumo 
pirmininku pakvietė ilgametį 
BALFo darbuotoją ir Centro vai 
dybes vicepirmininką A. Dzir- 
voną, sekretoriauti — St. Kaulė- 
nienę.

Perskaityta patiekta dienotvar
kė. Priimta su mažais pakeiti
mais.

Invokaciją sukalbėjo 
K. Kuzminskas.

Mirusieji balfininkai 
tojai pagerbti minutės 
mu ir susikaupimu.

Vytauto Didžiojo šaulių S-gos 
vardu sveikino J. Mackonis, 
šauliai visą laiką rėmė ir rems 
BALFą.

Kadangi BALFo Centro val
dybos pirmininkė M. Rudienė 
dėl susidėjusių aplinkybių neat
vyko, tai Centro valdybos vardu 
sveikino K. Čepaitis. Visiems bal- 
fininkams nuoširdžiai dėk jo ir 
trumpai paminėjo, kad aukos 
siunčiamos į Suvalkų Trikampį 
ir kitas okup. Lietuvos vietoves.

Pirm. St. Vanagūnas paminėjo, 
kad ilgametis apskrities sekreto
rius K. Januška dėl ligos pagul
dytas į šv. Kryžiaus ligoninę. 
Visų vardu linkėjo sveikti 
stiprėti.
Į SKYRIŲ ATSTOVŲ

PRANEŠIMAI

ir

* 1) Trečio skyriaus p. Navickas 
pranešė, kad surinko $962.
j 2) Ketvirto skyriaus p- Mor
kūnienė surinko $202. . ...; U
J 3) Penkto skyr. J. Mackėvi- ’ 

čius -pranešė, kad jo skyrius .‘vie
nas iš didžiausių ir sūrenka'aau- 
giausia pinigų.
? Prie parapijos bažnyčių su
rinkta :
I a) Marquette Parke $1,729.17,
• b) Evangelikų Tėviškės par. 

$315. Vadovavo kun. A. Trakis;
c) Iš pikniko gauta $926.67 

pelno.
Rinko..36 rinkėjai. Septyni 

nauji rinkėjai. Tarp jų viena mo
kinė V. Gudaitytė. Reikia, kad 
jos pavyzdžiu pasektų daugiau 
jaunuolių.
Nario, mokesčio surinkta $1,061. 

Aukų — $16,082.41 (Testamenti
nio palikimo ir kitų paskyrimų) • 
Iš viso surinkta $21,723.24. Pini
gai perduodami apskrities kasi
ninkui p. Andriukaičiui.
r Paminėta, kad BALFo tarnau

toja G. Giedraitytė atliekamu

7) 21 ojo — West Side skyr.
p. Orvidienė pranešė, kad su
rinkta $223. Iš vkg 21 narys. Be i 
j e, darCl cero a p} 1 ’ nkė-J e su r i n- . 
ko $355. |

8) Iš Lemonto pranešė p. Mi- j
siulis. Devyni rinkėjai surinko! 
$2,134. Į

9) Gage Parko skyr. -- pranc- į 
sėja p lė Balaišytė. Penki rim i 
kėjai surinko $2,355.

10) 57-ojo skyr. vardu prane- > 
šė p. Bružas. Tarp išsisklaidžiu- • 
siu plačioje apylinkėje surink-j 
ta $2,100.

11) 91-oio skyr. vardu prane-: 
šė p. Navickas. Surinkta $168.

12) Waukegano atstovas p.; 
Petrauskas negalėjo atvykti. Jo ; 
vardu pranešė p. Andriukaitis. • 
Surinkta $1,412. 112 narių.

13) 95-ojo — East Chicago sk.j 
Pranešėjas — B. Tomkevičius.. 
Surinkta $580.

14) Gary, Ind., skyr. Pranešė- 
*as
Penki rinkėjai. !

15) 103, 105 ir 103 skyrių at-j
stovai neatvyko. 1

16) Melrose Parko — 117-ojo^ 
skyr. atstovas neatvyko. »

17) Elgin — 144 skyr. P. And-j 
į riukąitis . pranešė, kad surinkta!
300 dol.

18) Willow Spring skyr. var-į
du pranešė J. Balčiūnas. Surink
ta $2,042. Garbės pirm. V. Šim
kus įteikė $1,000 (jo metinė au
ka $500, dailininkui Juodžiui. 
S300 ir prof. Ėringiui $200). Dė- j 
kojome ir linkėjome ilgai gy-, 
venti. -

Iš viso 42 nariai. Įteikė $944, prįs 
čekį.

19) Union Pier atstovo nebuvo.
Town of Lake -L 48-ojo skyr. j 

vardu pranešimą padarė p. Lit
vinas. Surinkta $165.

Apygardos kasininkas p. And
riukaitis pranešė, kad iš viso p v
gauta auku iš skyrių $19,205.10.^ Reikia pripažinti, kad BALFas 
Centro valdybos ’ karininkui K. dirba nejkainojamą musų tautie- 
Čepaičiui įteikta $11,000. Į šelPim0 darb^ °'k< Lietuvos

’ žmonėms. Be to, stengiasi čia ir
Pirm. A. Dzirvonas visiems nejajmėje patekusiems padėti, 

pranešėjams, rinkėjams ir auko
tojams nuoširdžiai dėkojo šioje

»»

Lietuves nepriklausomybės laikais 193/ metais Kėdainiuose pastatyta-gimnazija

“derliaus šventėje”, kaip jis pa-j 
vadino.

Klausimuose ir atsakymuose 
K. Čepaitis priminė, kad vajaus 
aukos kasmet didėja. Visiems 
Centro valdybes vardu nuošir
džiai dėkojo.

Kunigas K. Kuzminskas pra-

AR SAUGUS MŪSŲ TURTAS?
Pinigai vaidina didelį vaidme

nį musų gyvenime. Didelė dau
guma žmonių dirba sunkiai il
gas valandas ir net viršvalan
džius. Kiti gemliariuoja dėl pi
nigų, dar kiti — užmuša kitus

nešė apie Kronikų laidas, jų di-} žmones, vis dėl pinigų. Būna 
dėlę reikšmę propagandai apie į daug nelaimingų vedybų, dėl pi- 
persekiojamą tautą. Prašė auko-’nigų stokos barasi ir netenka 
mis paremti brangiai kainuojan- į pusiausvyros, net skiriasi. . 
čias knygas, kurios leidžiamos ir 
svetimomis kalbomis.

Pabaigai Apygardos pirminin
kas Sr. Vanagūnas dėkojo: spau
dai, korespondentams, radijui, 
penktus metus remiąrįęi^m va-'

— p. Špokas. Surinkta S429-, jus Midland taupympi^endrovės 
prezidentui Fr. Zcgui;""nuoširdi 
padėka ir šeimininkėms .— p. 
Januškienei, p. Paj^Sienei.. ir tal
kininkams — p. Mackevičienei, 
G. Giedraitytei, J. Bągdžiui. Pa
dėkota ir Baltic Bakery — po
nams Ankams, kurie .aukoja ke- 

j pyklos kepsnius vąjaus vaišėm^, 
Prašė pirkti kepyklos gartgmuš 
ju krautuvėse, nės jie remia 
BALFą. ! •

Iš viso dalyvavo 122 atstovai 
ir nemažai svečių. Buvo apypil
nė salė. Vajaus rengimo susirin
kimas baigtas Tautos himnu.

Prasidėjo vaišės. Rikiavomės 
šeimininkių stalo. Karšti 

pietūs: dešrelės ir viščiukai su 
priedais. J. Bagdžius stovėjo 
prie baro. Ne be to, kad dalyviai 
nebūtų aplankę baro...
f Suvažiavimas baigėsi 2.30 vai. 
Po vaišių dalyviai skirstėsi apie 
4 vai. į namus.

Šiais laikais kad' ir turį kiek 
pinigų, tai greit juos išleidi. Pav., 
kelerais paskutiniais metais iš
laidų vidurkis yra toks, kad 
Amerikos šeima iš savo uždaf- 
bro 'sutaupyti gali tiktaij3 %>Daų 
gelis niekai- nesutaupo, kitį^pąy 
skesta skolose, i Priežasti^SŽ-į V- ' • ' * - .- v. - . - • * V. u |infliacija:*7 Tj| ū 

• Infliaciją galima pavadinti, va
gimi,’ todėl, ‘'.kad' ji vagia 
gus iš' žmonių lygiai taip, kaip 
vagis, paimtiį/is'- tavo kišenįaus. 
Ir žmonės . iĄfliacijos negalį su7 
laikyti.' Jeigu -irffiiaeija eitų iki 
kraštutinybių, galėtų sunaikinti 
valdžias ir iššauktų didelį žmo
nių sukilimą,.-net chaosą. Tačiau 
dabar infliacija siekia jau epide
minę proparciją daugelyje kraš- 
tiį kartu:ir Amerikoje; kaip. 
krsčiamojį liga;.. Rezultate, mili
jonai žmonių^pasaulyje vergiškai 
stengiami--užsidirbti pinigų, o.už
dirbtieji greit prabėga pro pii^ 
tus; Ši to į paseko je - J^u^žhionių
------------------------------- -------------------------------- --------------- -■ --

Suvąžravimas gražiai; pasisekė 
— darnią^ apšvai-styC i$spĮęsti> 
visi’* klausimai. 'Sėkmės broliu 
šelpimo darbe! Puoselėkim viltį, 
■kad mūsų jaunoji" karta įsfjuhgs 
į rinkėjų eiles ir šalpos darbą.

- * < - K. Paulius

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tek 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJĄ NOREIKLENŽ

< SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, Į1L 60629 ♦ TeL 925-2737

a tenSHNGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAJŲ 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Šimo iš anksto 30 dienų dėl vi
sų pinigų išėmimo.

Ligi šiol bankai buvo saugūs 
po 1929-32 metų finansinės kri
zės.

Reikia turėti galvoje, kad vi
same pasaulyje kelia nerimą ir 
nesaugumo jausmą kriminalas^ 
teroras ir moralinio jausmo sm\i< 
kimas. Namuose nesaugu, gatvė
se nesaugu, biznio įstaigos ap
vagiamos net dienos metu. Rei
kalingi pinigai dideliais kiekiais 
narkotikams pirkti.

Jeigu infliacija ir toliau tokiųi 
apariamu plėsis, tai prasidės la
bai platus bankrotas, sako žur
nalas “Awake”. Valdžia rūpinasi 
infliacijos grėsme. Pragyvenimo 
išlaidas reikia skubiai pažaboti, 
t. y. infliacijos grėsmę. Jeigu 
nebus to daroma, tai reikės daug 
milijonų .auksu nepadengtų do
lerių spausdinti. Nekilnojamo 
turto kainos nežmoniškai kelia- 

. mos, aukšti paskolų nuošimčiai 
dar daugiau apsunkina namų 
pirkimą. Už 50 — 60 metų se
numo namą prašo $100,000. Kas 
gali žinoti, ar sumokėti tokie pi
nigai kada sugrįš? Jeigu atsitik
tų taip, kaip buvo 1929 metais 
Į morgičius įkliuvę namų savi
ninkai verkdami prarado namus. 
Atsiėmė tas, kas davė morgičius 
(paskolas) — bankai ir priva
tūs asmenys. Kyla nuosavybės 

Daugelis žmonių galvoja, kad 'kainos, kyla ir taksai, kyla nuo- 
nėra saugesnės vietos pinigams . viskas kyla ir kils,.. Kodėl? 
laikyti, kaip bankai. Taip, bet _ Miestai bankrutuoja, negalėda

mi tarnautojams, mokytojams ir 
kt; algų išmokėti. Kodėl? Todėl, 
kad kyla, kyla, kyla...

Prezidentas Reaganas pajudi
no Amerikos ekonomiją. Jis ėmė 
si iniciatyvos mažinti valstybės 
biudžetą bent 2.5 bilijonais do
lerių, bet Kongresas priešinosi, 
ypač demokratai, bijodami, kad 
biudžeto mažinimas skaudžiai 
palies gyventojus, Medicare, val
džios tarnautojus ir atsilieps į 
viso krašto ekonomiją.

Kaip matome iš aukščiau pa
duotos statistikos, Amerikos in
fliacija palyginti su kitais kraš
tais, mažesnė. Tuo tarpu kyla 
klausimas: Ar infliacija ręiš- 

j kia trumpalaikį gerbūvį ar eko- 
ųnomine katastrofa?. • ’ <.

M. Šileikis

' pirk mo galią. Algos pakėlimas 
juris reiškia, kad reikės daugiau 
taksų mokė;i. Vadinasi, jūs tu-j 
tesite d?’’ < dėsni nuostolį.

I Daug žmonių bando išlaidas ■ 
padidinti, kai gaunama daugiau{ 
pinigų. Btt pagal aukščiau mi 
nėtas aplinkybes, bus sunku nu
sipirkti naują mašiną, nebus, 
galimas išlaidingos atostogos, J 
gyvenimas geresniame rajone.' 

i Darbininkas, kuris $900 gauna 
' pakėlimo, turi viską daryti, kad 
daugiau sutaupytų. Kitaip jis at- 

j | sidurs didelėje finansinėje bėdo.! 
' ie- !

nebetenka vilties geresniems lai
kams. . ¥

News and World Report nu-» 
rodo, kaip kainos kilo 
metų iki 1980 metų:

Šveicarijoje; .........
Vak. Vokietijoje .
Austrijoje ...
Olandijoje ..
Belgijoje .....
Japonijoje- .

Kanadoje __
JAV ............ .

: - Danijoje ......
Prancūzijoje .

^/Švedijoje
•< Australijoje. į

Suomijoje

D. Britanijoje 
?. Graikijoje ..i- 

Italijoje .L.;.... 
Ispanijoje"

7 Portugalijoje

nuo 1975

12.2 7c 
22.3%

... 36.0%

...37.2% =
.. 49.7% ,

.. 64.0% ■

.... 65.0% ’
.... 65.4% ;
... 66.0% - ’
.... 93.3%
... 95.6%
... 112.6%
.. 115.7% '
.. 134.3% >
.. 151.1%
.. 568.4% -

Reikia žinoti, kad pinigai pa
dėti banke, atneša mažesnį nuo
šimtį. kai infliacija suryja per
kamąją galią. Pav., jeigu jūs 
banke turite padėję $1.000 už 
6%, o infliacijas rata už tuos pat 
metus 67 ? Ar jūs galite išsivers 
ti? Ne. Štai kame priežastis. 6% A. *
paprastai per metus duoda $60 
Bet 6% infliacijos už $1,060, da
bar jūs turite $63.60. Atėmus tą
sumą iš $1,060 ir perkamoji ga-( 
lia bus tik $996.40. Aiškiai ma
tyti, kad infliacija vagia pinigų 
vertę. Be to, pinigų saugumui 
grasina dar ir kitokios aplinky-. 
bės, apie kurias tenka prisimin-1 
ti. z ; 1

KAIP SAUGŪS BANKAI?

bankai žmonių pinigais turi už- ; 
dirbti, kad galėtų verstis ir san- • 
taupų savininkams nuošimčius; 
išmokėti. Bankai žmonių pinigus- 
investuoja bizniui daryti. Kitais t 
žodžiais, bankai “skolinasi” žmoĮ 
nių pinigus ir už tą paskolą nuo- i 
šimčius moka. Grynais pinigais 
bankai dideliu sumu nelaiko, ki_ I 
taip negalėtų verstis. Pinigus in-; 
vestuoja biznio operacijoms: na-’ 
mams pirkti paskoloms, į vai-; 
džios bonus ir 1.1.

.U i

Kas atsitiktų, jeigu banko de-J 
pozitoriai dideliu skaičiumi nu
eitų į banką ir pareikalautų iš-j 
mokėti visas santaupas su nuo-: 
šimčiais? Jeigu taip atsitiktų,! 
didelėje skalėje, tai bankas ne-j 
galėtų- visų reikalaujamų pinigų. 
išmokėti. Net valdžios apdraudos 
agentūra atsidurtų keblioje pa-j 
dėtyje. Delį -tokios galimos ka-j 
tastrofos, daugelis bankų teisė-;

ir tai yrą tik dalinis sąrašas.' 
Daugelis kitų kraštų, pyz., Pietį 
Amerikoje ir Afrikoje infliaci-. 
ja pakilo virš 100% per metusi; 
Kai kurie darbininkai turi pake- ’ 
limų per metus, bet neužtenka/ 
lenktyniautįs. ^u infliaci j a. Štai. 

■ kodėl; ^Jeįg^Mgaui^tet/T^ i 
pakėlimo, _ d5e|dhffiaęrjošū-rafa tai gali sulaikyti pinigų išmokė-Į 
yra 13 /o. Kas tada • atsitinka^ , jimus? 30 dienų. Priklauso' nuo j 
Pav,, jeigu jūs prieš algos paketu banko vadovybės. Bankas, gali i 
jimą uždirbote $12,000 per J leisti pinigus išsiimti iš taupo- 
tus, tai po pakėlimo bus $12,90^ ♦ mosios sąskaitos bet kada ir be 
Bet kai . infliacijos .rata bus apšr j jg anksto pranešimo, bet pasilai- 
kaičiuota, tar'pirkimo galia bū5 . ko sau teisę pareikalauti prane

riu • Si 1-^23. • Nuostolis gaunasi -r- j - -_____j___________ L,

nebrangios, bet vertingos knygos
jums, kainui^.kiti S7J7 - .pųal'T , UTERATCRA, lietuvių literatūros; ineno Ir iįokslu

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinc^

DENTURE WEARERS
} A major .

■ ’• advancement . <•

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei. studijas, iliustruotos nuotraukomis te 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• 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 apraiy. 
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

I už. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs,, kaip

; PRAEmESsŪKANŲ i ■ 
ATEINA LIETUVA, t

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.

j Kaina $25. Kieti virSeliai. Paštas $2.

dT:»

1 -

įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ii 
Labguvos apskričiu duomenimis. 'Aprašymai įdomūs kiekyjpnarn 
EetuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžią pavadinimai Ir jų vertiniai J vokie&Ų kaibj. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra RytprusiŲ Žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMiS LtMR, raiytojos Petronėlės Orentaitės ataf- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik |3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja f6.

• BATTTUNtS NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

I

vertimo. 206 p*'. knygoje yn

— Naujienoj Chicago, 8, DL Vhuridaj-, Dece’mbėr 3, 1981
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ryto 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 v*L

ALTo ir VLIKo suvažiavimus palydint

panašaus. Pasirodo, mirčiai yra pasmerktos tos par
tijos ar sąjūdžiai, kurie gimė siaučiant Europoje Mu
solinio, Franko, Salvazaro ar Hitlerio dinamizmui. 
Priešingai, tos partijos ar sąjūdžiai, kurie išlaikė savo 
demokratinj veidą, liko išeivijoje ir išeivijoje molariai 
stiprios ir jos veda laisvės kovą. Iš šių idėjinių ir mo
ralinių ištakų plaukia ALTo ir VLIKo stiprybė, kuri 
užtikrina šioms institucijoms gyvybingumą ir sėkmę, 
veikiant Vakarų demokratiniame pasaulyje.

Neseniai pasitraukęs iš Lietuvos dr. K. Ėringis tuo 
klausimu įnešė daugiau šviesos. Kodėl lietuvių tauta, 
būdama pavergta ir naikinama rusifikacijos, sovieti
zacijos ir skandinama alkoholyje neapsijungia į vienų 
partiją ar į vieną sąjūdi, ir viena bendra mintimi ne
stoja į kovą prieš mirtiną priešą? Kaip tik tokią mintį 
skelbė savo raštuose Stasys Barzdukas ir jo vienmin
čiai, nors tokia mintis buvo nesveitima Nepriklausomo
je Lietuvoje.

Betgi dr. K. Ėringis aiškiai kalbėjo apie politinę ir 
idėjinę (tai jo atneštas terminas), kuri reiškiasi tėvy
nėje ir išeivijoje, būtina sąlyga demokratinei kovai pa
sireikšti. Kovoje prieš komunizmą jokiu būdu negali
ma iškelti buvusių ar būsimų, savų ar svetimų, diktato
rių vėliavų ar vadovautis jų šūkiais ir ideologijomis. 
Tą istorinę patirtį yra skaudžiai patyrusi mūsų tauta, 
sumokėjusi už pamokas upėmis kraujo ir Sibiro kan
čiomis.

Leonardo da Vinci “Paskutinė Vakarienė

ak7bės pajautimą, buvo visais 
laikais, tokių yra ir šiandien, tai 
stebėtis netenka. Bet, kad juos 
oasišauna remti ir LB-nės vadai, 
tai jau daugiau negu keista.

A. SVILONIS

Naujas bandymas sumenkinti 
mūsų laisvinimo veiksnius

Kalbant apie bet kuriuos reiškinius, reikia visuo
met pažvelgti į juos iš tam tikros laiko perspektyvos. 
Laikas parodo, ar pasirinktas politinės veiklos kelias 
buvo teisingas ar klaidingas, ar vien nukrypta nuo ke
lio, staiga pasikeitus pasaulinei politikai.

Prisiminkime šioje vietoje, kaip per daugelį metų 
buvo pranašaujama ALTui ir VLIKui artėjanti mir
tis. Buvo net “moksliškai” įrodoma, kad sudarančios 
šias institucijas demokratinės partijos ar sąjūdžiai yra 
išmirštančios, atgyvenusios savo amžių-, sustabarėju- 
riosfir tik kbnservatizme paskendusių ir susenusių vei
kėją užsispyrimu yra išlaikomos.

Panašiu teigimu minimos institucijos tapo atgyve
nomis, kurias reikalinga- nedelsiant pašalinti, kad at
kėlus vartus naujoms dinamiškoms jėgoms, kurios per
ėmusios vadovavimo vara i savo rankas, užtikrintai v 7

išlaisvins lietuvių tautą iš bolševikinės okupacijos ir at
statys laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Vienas iš tokių “pranašų” buvo Stasys Barzdukas, 
ėjęs tėvo ir mokytojo pareigas savo Įsteigtoje Lietuvių 
Bendruomenėje. Savo mirtinmi paliūdyjo, kad ne jis, 
bet jo pasmerktos mirčiai demokratinės partijos ir są
jūdžiai liūdesio valandoje atėjo atsisveikinti su savo 
graborium.

Ne tik išeivijos demokratinės partijos ar sąjūdžiai 
nesirengia mirti, bet kas nuostabu, mūsų pavergtoje tė
vynėje pogrindyje atgijo veik visos partijos ar idealo- 
gijcs, kurios išvydo pasaulį dar cariniais laikais. Ne
sunku ’žiūrėti LKB Kronikoje mintis ir dvasią “Tėvy
nės Sargo” ideologijai, kad ir kiek skirtinga savo for
ma. Pogrindžio “Aušra” net senosios “Aušros” nume- 
raciją pratęsė, jau nekalbant apie jos nacionalistinę 
ideologiją. Pogrindžio “Varpas” liberalinį nusistaty
mą sustiprino revoliuciniu tonu prieš okupantus. Kiti 
pogrindžio leidiniai atstovauja kairiųjų ideologiją, kaip 
“Perspektyvos”, artimos socialdemokratų minčiai.

Kas nuostabu, bent iki šiolei, nepasirodė bent vie
nas pogrindžio leidinys, kuris atstovautų frontininkų 
dinamizmui, jų tariamoms naujomis idėjoms ar kažkas

Toliau dr. K. Ėringis atskleidė, kad Lietuvoje su 
pasipiktinimu smerkiami frontininkų ir akiratininkų 
išpuoliai prieš ALTą ir VLIKą, nes okupantai stengia
si šias institucijas likviduoti, pasinaudodami, kad ir 
pripuolamais talkininkais. Aišku, fronto bičiuliams toks 
“tendencingas” dr. E. Ėringio tvirtinimas buvo ne prie 
širdies, ką iškaitome Draugo korespodencijoje iš Los 
Angeles.

Pavykę ALTo ir VLIKo suvažiavimai Įrodo, kad 
lietuvių išeivija ima Įvertinti Įgytą patyrimą tėvynės 
laisvės kovose, ima tvirčiau pasitikėti demokratijos 
idėjų laimėjimu prieš totalitarizmą ir ima atsisukti 
nuo diktatūrininkų smarkavimų,, pasmerktų išnykti. 
Kovoje už laisvę prieš galingą despotizmą nesvarbu 
kokia ideologija ar religija besidangstytų, maža tauta 
negali stvertis tų pačių diktatūrinių kovos metodų, nes 
bus negailestingai sutriuškinta, kaip tai Įrodė vykęs 
partizaninis karas.

Lenijos Įvykiai mums suteikė neįkainojamą pa
moką, kad kovoje prieš komunistinę diktatūrą gali sėk
mingai kovoti tik demokratinės jėgos, vartodamos de
mokratijai savitus kovos metodus. Ankstyvesnės lenkų 
kovos buvo praleimėtos, nes joms vadovavo rezistentai, 
pasiryžę atstatyti buvusią Lenkijos santvarką.

Šių istorinių pamokų neprivalome pamiršti ir ne
ieškoti kažkokių kompromisų ar “vienybių” su Vakarų 
demokratijai priešingomis jėgomis, kurios su naujųjų 
ateivių banga atplaukė į ši laisvės kraštą ir iš pat pir
mųjų dienų panūdo primesti savo valią visai lietuviškai 
išeivijai.

Kas bent kiek atidžiau skaito lietuvišgą spaudą, 
tas turėjo pastebėti, kad joje neminimos partijos, sąjū
džiai ar jų vadų pavardės, kurie buvo .nuklydę Į anti- 
demokrotinių jėgų stovyklas, o ypačiai tuos, kurie tu
rėjo bent dalinus santykius su naciais.

Dr. Domas Krivickas savo paskaitoj priminė VLI
Kui, kad reikia atkreipti dėmesį i demokratijos idealus 
ir mesti žvilgsnį į ateities Lietuvą, nes bus neįmanoma 
tautos gyvenimo sugrąžinti i senas vėžes. Jei lietuvių

Lietuvių Bendruomenę jos va
dai pavertė politine partija, tat 
suprantama kodėl jie .šiandien iš 
kailio neriasi, kad jos politinę 
veiklą kuo plačiau išplėstų. To 
siekdami, jie lietuvybės išlaiky
mą nustūmė į antraeilį reikalą, 
tarytum Lai nebūtų LB-nės pir
masis ir pagrindinis tikslas. Tuo 
tarpu kiekvienam sąmoningam 
išeiviui aišku, kad lietuvybės iš
laikymas yra pats svarbiausias 
išeivijos uždavinys. O šiam tiks
lui siekti yra pagrindinės prie- 
nylės: lituanistinės mokyklos, 
'ietuviška kultūrinė veikla, lie
tuviškoji spauda, draugijos lie
tuviškos parapijos ir jaunimo or
ganizacijos. Taigi, kokie platūs 
LB-nės veiklos barai. Tai pagrin
diniai ir svarbiausi LB-nės veik
los barai. Ir tai pagrindinės ir 
’varbiausios jos priemonės, ku
rių dėka tegalime mūsų atžaly
ną išgelbėti nuo nutautėjimo- 
Ypač, LB-nės vadų pats.didžiau
sias turėtų, būti . susirūpinimas 
■ituanistinėmis mokyklomis. Apie' 
’as turėtų būt daugiausia kalbo- 
ma ir rašoma, o ypač apie tas pro 
blemas, kurias jos sutinka.

Gaila, kad apie tai’ LB-nės va
dai kuo mažiausiai kalba’ ir rašo. 
Priešingai, jie daugiausia kalba 
ir rašo, kaip LB-nę dar labiau 
įvelti į politinę veiklą. Atrodo, 
kad nesvarbu jei toks jos veik
los supolitinimas sukelia nema
žą erzelį ir didelių nesklandu
mų tarp laisvinimo veiksnių.

kas skaldo išeivrą, duplikuoja 
oolitine veiklą, ir kas nėra nau
dinga Lietuvos bylai. Be to, są
moningai stengiamasi nutylėti, 
ar bent sumenkinti, mūsų tau
pos laisvinimo veiksnius: Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo Komi- 
■eta ir JAV Amerikos Lietuviu 
Tarybą.

Tačiau kiekvienam sąmonin
gam tautiečiui turėtų būt aišku, 
kad lietuvybės išlaikymas, ypač 
jaunoje kartoje, jos įsąmonimas 
būti sąmoningais lietuviais, isa- C o 7 c c.
monimas, kad tauta yra paverg
ia, tai labai svarbi LB-nės pas
kirtis, o kartu tai yra ir politinė 
jos veikla. Ar gi nesvarbu jau
nimą supažindinti su mūsų po
litiniais veiksniais: VLIKu — 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu, įsteigtu okupuotos 
Lietuvos pogrindyje; taip pat ir 
su kitu veiksniu JAV-se—ALT?. 
— Amerikos Lietuvių Taryba? 
Ar gi nesvarbu visuomenę Įtai
goti, kad šiuos minėtus veiks
nius reikia, ir tai pareiga, visa- 
keriopai remti.

Deja, apie tai mažiausiai kal
bama. Mažai kas kelia balsą ir 
dėl lituanistinių mokyklų, ir apie 
tai, kad jose mažėja mokinių 
skaičius. Priešingai. Pastaruoju 
laiku LB nės vadai veliasi į kaž 
kokią komercinę firmą, kurią pa 
samdė Los Angelėje entuziastų 
grupelė ir jai pasiūlė tvarkyti 
pavergtos Lietuvos laisvinimo 
veiklą. Kad tokių, pametusių re_

Tokių entuziastų tarpe ypač 
reiškiasi Antanas B. Mažeika, L. 
Valiukas ir kiti. A. Mažeikos re
klamas paskaičius apie šią Han- 
noford ir Co. firmą įspūdis toks, 
lyg jis pats būtų minėtos firmos 
pasamdytas būti jos agentu ir 
ią reklamuoti mūsų išeivijoje, 
kaip darančią “stebuklus”. Ir 
kaip tik. ją pasamdžius, ji tokių 
“stebuklų’’ ir padarė: ji išsiun
tinėjo 3000 laiškų. Nejaugi mes 
esame jau tiek nepajėgūs, kad 
mūsų išeivija nesugebėtų išsiun
tinėti nei 2000 laiškų ir be pagal
bos komercinės firmos? Man ro
dos, kad skelbti tokį “stebuklin
gą” šios firmos “nuopelną” tu-, 
retų būt gėda, ne tik A. Mažei
kai, bet ir tos grupės entuzias
tams, kurie į akis -miglas 
mūsų išeivijai'? Lietuvos vyčiai, 
kuriems niekas neapmoka tūks
tančiais, reikalui atsiradus JAV 
valdžios aukštiesiems pareigū
nams, senatoriams, kongresma- 
nams išsiuntinėja tūkstančius 
laiškų. O be to, nejaugi^mūsų 
intelektualai negalėtų parašyti 
ir spaudai, ypač tai įmanoma, kai 

4iž tai laikraščiai yra apmokami. 
Šiuo metu yra išsiuntinėjamos 
redakcijoms ir valdžios atsto
vams LKBKronikos, net ir už
sienin už šį darbą niekas išsiun
tinėtoj ams neapmoka.

Be to, nejaugi jaunimo sąjun
gos apklausinėjimų ir demons
tracijų negalėtų reklamuoti mū
sų LB-nės vadai ir tuos apklau
sinėjimus pravesti su kongres-

tautai bus lemta išliti gyvai ir laimėti laisvės kovą, tai 
ji turės būti demokratinė, įsijungus Į demokratinių i ” 
tautų šeimą. Tokią kovą gali laimėti tik demokrati
nės lietuvių tautos jėgos. Tokia sąmone ėmė kristali
zuotis ALTo ir VLIKo suvažiavimuose, kas reiškia vil
ti kova laimėti, v v

manais? Tat, kokiam galui už tai 
mokėti svetimtaučiams tūkstan
čius dolerių?

(Bus daugiau)

— Reagano nutarimas vėluot, 
biudžetą pakenkė respublikonu 
partijai.

Andrius Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Priėmę katalikybę vietiniai indėnai norėjo 
tolimesnės globos ir apgynimo. Jau 1820 metais, 
po Meksikos nepriklausomybės paskelbimo, tur
tingieji dvarininkai gavo didelių žemės plotų, 
anksčiau priklausiusių misijai, ir pasistatė eilę 
elegantiškų namų bei vilų apie dabartinę 01d 
Town Plazą (aikštę). Jau 1846 m. JAV karo lai
vynas iškėlė aikštėje Amerikos vėliavą.

Dabartiniai įdomesni San Diego taškai, išsi
mėtę po visą didelį ir kalnuotą didmiestį. Iš vi
so, pripažintas kaip žiemos poilsio centras. San 
Diego miestas pasidarė beveik tiek pat garsus ir 
kaip vasaros kurortas. Temperatūra svyruoja tik 
apie 11 laipsnių tarp šalčiausio ir šilčiausio mė
nesio vidurkio. Miesto paviršius labai nelygus, 
svyruojąs tarp jūros paviršiaus ir 822 pėdų kai
lių. Miestas išsidėstęs prie San Diego įlankos, 
vieno iš puikiausių natūralių uostų, ir turi dvi 
čidel-s pankas, San Diego Bay ir Mission Bay. 
Sa' lime aišku, čia labai daug JAV laivyno bazių.

Šiandn n didmiestis yra didelis transporto ir 
j.^mybos centras, su apie 760,000 gyventojų, tai
gi, privg: n San Francisco didmiesčiui. Dėl žy
miai grynesnio oro niestas turi daugiau priva
lomų, kaip mil?/ ’as Los Angeles. Puikus greit- 
i.ei'u nkmtų tiiklas įgalina keliauti greit ir 

siekti net tolimiausius Kalifornijos taškus. Mek
sikos sienos artumas duoda progos aplankyti ir 
pietų kaimyną. Tijuanos miestas pasienyje jau 
užaugęs į modernų didmiestį ir turi daugiau 
kaip 250,000 gyventojų. Jų tarpe verslininkai jau 
sukūrė arklių ir automobilių lenktynių klestinčią 
pramonę. San Diego miestas plečiasi į periferi
jas ir atskiros gyvenvietės, kaip EI Cajon, La.

! Mesa, Chula Vista ir National City, bando lenk
ti savo “tėvą” gyventojų skaičiumi. Karo laivy
no ir aviacijos bazės apie San Diego miestą la
bai prisidėjo prie jo išauginimo.

Dėmesio vertos ir lankytinos vietos yra Bal
boa Parkas, turis 1,400 akini plotą vidūrmiesty, 
kuriame buvo įvykusi 1935-36 metų Kalifornijos 
—Pacifiko Tarptautinė paroda. Daug parodos 
pastatų dar užsiliko, bet pastatyta ir modernių, 
jų tarpe lankytini California State Building, 
Aerospace Museum, Botanical Building, Hall of 
Champions, Fine Arts Gallery, House of Pacific 
Relations, Old Globe Theatre, The Reuben H. 
Fleet Space Theater and Science Center bei Mu
seum or Man ir Museum of Natural History.

Šalia Balboa Parko yra didelis ir vienas žy
miausių pasauly zoologijos sodų, San Diego Zoo 
ir vaikams zoologijos sodas. Senajame San Die
go Įdomesni taškai yra Casa de Estudillo, Casa 
de Lopez, Presidio, Whalley House ir kiti mu
ziejai bei pastatai. Point Loma priemiestyje yra 

j Cabrillo National Monument, išsidėstęs San Die
go Įlankos iškišulyje, kuris pats savo masyvu 

gina Įėjimą į gilią Įlanką. Įlankos pačiame smai- 
lagalyje stovi istorinis švyturys, pradėjęs švies
ti laivams nuo 1855 metų. Yra ir paminklas Juan 
Rodriguez Cabrillo, čia išlipusiam Į krantą. Įdo
mus banginių stebėjimo pastatas, kuriame yra 
proga stebėti banginių migraciją, įvykstančią kas
met nuo gruodžio iki vasario pabaigos ar kovo 
pradžios. Sunset Cliffs (Saulėleidžio skardžiai) 
įdomūs vandenyno išgraužtomis uolomis pa
krantėje.

Siauras ir ilgas pusiasalis, su praplatėjimu 
šiaurės iškyšulyje, gina San Diego Įlanką nuo 
smarkių Pacifiko bangų, sudarydamas ramiau
sią uostą. Šis iškyšulys sudaro atskirą miestą, 
Coronado, turintį virš 20,000 gyv. Daugiausia 
čia sutelkta karo aviacijos ir karo laivjmo ba
zių, tačiau gyvenamasis rajonas pačiame pajū
ryje sudaro malonų ir įdomų vaizdą. Žinoma, 
tai viena brangiausių gyvenamųjų vietų San 
Diego ribose!

Uosto apžiūrėjimo ekskursijos laivai plau
kioja nuolatos, nes jų kontoros čia pat, pajūry
je ir prie pat miesto centro. Jūros muziejus ir 
Laivyno Open House veikia keliautojų malo
numui.

Mažesnėje įlankoje, Mission Bay, yra garsu
sis Sea World, su polineziečių ir Azijos padaili
nimais, ir Japanese Village. Labai išraižyta įlan
ka savo kultivuotose pievelėse turi stovyklaujan
tiems patalpas-motelius, būrinius laivelius nuo- 
mojimui ir kitokius jūrinius malonumus. Į šiau

rę nuo Įlankos prasideda priemiestis La Jolla, 
populiarus vasaros ir žiemos kurortas, su spal
vingais, uolotais krantais ir puikiais pajūriais. 
Čia yra garsusis Salk Institutas, Scripps akva
riumas ir muziejus. Kitas okeanografijos insti
tutas yra tiktai Monaco valstybėje. Miestas (pri
klauso San Diego didmiesčiui, todėl sunku ap
skaičiuoti gyventojų skaičių)turi La Jolla Mu
seum of Contemporary Art.

Iš aplinkinių San Diego miestų tik National 
City turi Įdomesnį Museum of American Treasu
res, kuriame galima pamatyti didžiausią pasau
ly dramblio iltį, rankomis išdrožinėtą papuoši- 

Į mais. Kiti dramblio kaulo drožiniai siekia se- 
' niausiu kiniečių dinastijų ir vaizduoja jų dievus. 
| Taip pat čia yra puiki kolekcija ankstyvjųjų 
i Amerikos saulės spinduliais dažytų stiklų, laivy
no ir indėnų relikvijų, kaip patrankos, ir kito
kių eksponatų.

SAN DIEGO APSKRITIS
Pasigrožėję San Diego uoste stovinčiais lai

vais ir apžiūrėję seną “Star of India” laivą bei 
Coronadfl viešbutį, su aną šimtmetį primenančiu 
pastatu, La JoDa priemiestyje Soledad Cross.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS'*

1 Naujienos. Chicago, [II - 1 hursetay, Dec. 3, 1981
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CHARLES STASUKATTIS
VĖSINAMA LAIDOTIIVIU KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

' 729 South Haisted Street, Chicago

Cel 226-1344

SUSIRINKIMU
CLELIA CONTERNOGUGLIELMINETTI

O kokius gi įstatymus pasaulis turės klausyti, jeigu busj 
ir kuomet bus atsiliepta į aną maldą, kurioje pasakyta: “Te
at e inie Tavd Karalystė”? Tai yra tik keli iš daugelio svarbių 
klausimų, į kuriuos protas reikalauja atsakymo, jeigu norima 
ateiti prie patenkinančios išvados nagrinėjant š.uos dalykus, kurie ! 
be galo svarbūs visiems, kurie nori tikrai arba d.eviš-tai 
dabartinį pasaulio suspaudimo klausimą.

Sutvertojas ir Sutvėrimai
Manoma, kad didžiuma mūsų skaitytojų jau turi tikėjimo į 

protingo Sutvertojo buvimą; be to, dar yra tokių, kurie nori tikėti, 
jei tikėjimas būtų pastatytas ant protingo pamato, šia linknu bus 
įdomu žinoti, kad žymūs šių dienų moks.m:nkai vis labiau įsitiki
na, kad yra Dieviška Inteligencija, ir kai kurie taip išsireiškė.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirla-škį. Gausiie dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
542] S. Mozart St, Chicago, IL 60432
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DR PAW, V. DARGib 
GYDYTOJAS 13 CHIRURGAS 

W^chMter Cc*"rnunitr XtVUkw 
Medicinas dlrektertu, 

(TM S. Msnfcebn R«L We*ids««t*r. H. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis tr 

kar sutra feitadieni 8—3 v4L 
Tel.i 542-2717 arta Sa2-27ŽS

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo priešmetinis narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 3 d., 
1 vai. popiet, Anelės salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Narės prašomos atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų, 
kuriuos reikės aptarti. Bus ir naujos 
valdybos rinkimai. Po susirinkimo — 
vaišės. E. Strungys

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “cont*et lensek’.

Upytės Draugiško klubo priešmeti- 
nis susirinkimas Įvyks penktadienį, 

j gruodžio 4 d., 1 vai. popiet, Anelės 
| Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
I Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 

renkama valdyba 1982 metams ir yra 
; daug svarbių reikalų aptarti. Po su- 
j sirinkimo bus vaišės.
! A. Kalys, rast.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS m 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST S3rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Bridgeport© Lietuviu Namų Savi
ninku priešmetinis susirinkimas Įvyks 
šeštadienį, gruodžio 5 d., 3808 So. 
Union Ave., 1 vai. popiet. Nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes yra daug rei
kalų apvarstymui ir reikės išrinkti 
valdybą 1982 metams. Po susirinkimo 
— vaišės ir dovanų pasidalinimas 
(grab-bag). Atsineškite $3 vertės do
vaną. Kviečia Valdyba

Ofiso telefonai: 776-28&L
Rezidencites teisi.: 44S-5545

I
“ J

Aukšti dangoraižiai ir auksu žė
rinčios bažnyčios,
Tie kloniai, tie kalnai man sve
timi, taip svetimi...
O Nemuno tėvyne, tėviške šven
tų smūktkelių ir baltų beržų, 
Tu mano sopuliu, kančia nenu
marinama į širdį augt imi. •.

Bern. Brazdžionis

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

Vieniem — tu didvyrių palai
minta žemė,
Kitiem — tu nykštukų varginga 
tėvynė,
O man tu esi kaip smūtkelis prie 
kelio,
Kur laukia keleivio malda ir 
nakx’yne.

FERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL ŠERĖNAS. leL 925-8063

Kiekviena turtingai atrodanti 
moteris dažniausiai turi vyrą, 
kuris atrodo labai nusigyvenęs.

Buvo dešimta valanda kada 
užsimokėję išejova iš restora
no. Stengėvos rsti paliktą ma
šiną, tačiau, nors ir įtemptai į 
žiūrėjova, jos niekur nešima- t 
tė. Gal ne ta gatvelė. Bet apė- ? 
ję dar keletą panašių gatvelių ' 
rezultatai buvo tie patys: ma- * 
šinos niekur nesimatė. No- 
roms turėjova pripažinti —L 
mašina yra pavogta su senele jį 
joje.

Keista tuo metu aš negalvo
jau apie savo padėtį, bet apie 
vagis, kada jie apsižiūrės ir su
ras lavoną. Antras galvojimas 
buvo, kad aš turiu surasti ma
šiną. Būtinai. Bet kaip? Į po
liciją aš kreiptis negalėjau, 
nes apkaltintų nužudžius se
nelę. Ir klaidžiojova po tam
sias miestelio gatveles, gal ko
kius pėdsakus užtiksiva.

Aušo pilkas rytas ir pradėjo 
lynoti, bet mudu to nejutova. 
Ėjova ir ėjova. Gal dešimtą 
karta jau buvova tose gatvėse. 
Staiga prieblandoje išvydo va 
savo mašiną. Nenorėjome ti
kėti savo akims, bet tai buvo 
ii. Kelis kartus patikrinau ma
šinos numerį — abejonės nėra, 
tacišu įėjus į vidų neradova 
senelės. Senelės nebuvo, nors 
visi rūbai, ir kroviniai nebuvo 
liesti.

Apieškojcva visur, net krū
mokšnius apžiūrėjova. Ne, jos 
niekur nebuvo ir nieko nebeli
ko daryti, kaip tik užvesti ma
šiną ir važiuoti.Tyliai, be kal
bų pasiekėva savo namus.

Sušaukiau savo šeimos gi
mines ir tarėmės, ką daryti. Ir 
štai nauja problema. Senelė 
Dalia, kaip tu žinai,‘buvo ga
na turtinga. Aišku, ji užrašė 
testamente savo giminaičiams, 
bet tas testamentas teįsigalios 
iai mirus. Dabar ji gy va—tai 
bilojo ir pase antspaudas per
žengiant Prancūzijos sieną. 
Kas daryti? Kaip įrodyti poli
cijai jos dingimą, jos mirtį?

Niekam apie jos mirtį ir ste
bėtiną dingimą nepasakojau, 
išskvriis savo artimus gimines, 1 
o dabar ir tau. Taip pasakoju 
r tau. Duok sugestija, duok 

patarimą, kaip numarinti mi
rusią senolę Dalia ?

Jūros bahgos šniokščia tarp 
uolų. Tamsu. Jokios šviesos 
properties nesimato lygiai 
kaip ir draugo painiavose su 
senele Dalia.

Senele Dalia, kur tu esi?

GAIDAS - DAIMID
•K’NTAITSU H? OIDtMUSU LAIDOJIMO [STAIGA

su. hermitage avenue
TtL 927-1741 —1742

—Klausyk ir nepertraukinėk 
mano kalbos, kitaip aš neišdrį- 

tarp uolų, ir nieko l siu nieko papasakoti.
— Aš klusniai klausysiu.
Bangos šniokštė tarp uolų.
— Kada aš planavau tą ke

lionę į Cote d’Azur, senelė 
Dalia netikėtai pagyvėjo. Ji 
sakė norinti važiuoti su niu
rnas ir prašėsi priimti kartu. 
Mudu su žmona tarė vos ką 
daryli. Vargšė senelė jokio 
džiaugsmo neturėjo savo gyve
nime. Karai atėjo ir praėjo, o 
ji vis tebesėdėjo savo gimtaja
me bažnytkaimyje. Niekur ji 
nebuvo toliau išvažiavus, to
dėl nutarėva paimti ją kartu 
— tegu pasidžiaugia gyvenimu 
bent kartą..

Išvažiavome mes triese. Se
nelė išdidžiai žvalgėsi visur. 
Kiekviename žingsnyje vis bu
vo kas nors nauja. Ir senelės 
širdis perkrauta įspūdžiais ne
išlaikė. Ji sprogo.

Mudu pajutova didelę prob
lemą. Lavoną parvežti iš už
sienio ne taip jau lengva — ! 
tai ne tik pinigo daug parei
kalaus,betir ivairiu formalu- 
mų. Ir pasitaręs su žmona nu
sprendžiau niekam nesakyti 
.apie jos mirtį ir lavoną per
vežti per sieną kaip gyvą.

Mudu išvažiavova. Užsimo
kėjau už viešbutį, nors dar tu
rėjau teisę gyventi porą su- 
vaičių, susikrovėva lagaminus 
ir išvažiavova. Senelės lavo
ną aprengėva apsiaustu, paso- 

tarp 
mie-

Iš esperanto kl. La Suda Stelo. Vertė P. Enskaitis
— Pabūkime tamseje, — jis 

prašo — taip raminančiai šne
ra bangos 
nesimato.

Aš išjungiau šviesą. Tera
sa pasidarė tamst! iri nieko 
nesimatė, tik po valandėlės 
pripratus prie tamsos akims, 
silpna šviesa puolanti nuo 
žvaigždėto dangaus parodė pa
jūrio smėlį, uolas ir jūrą.

Supratau, kad mano drau
gas norėjo atpalaiduoti įtemp
tus nervus. Jis pasakojo:

— Aš reikalingas gero pata
rimo. Turiu numarinti savo se
neli,...c

Aš pašokau.

— Taip. Aš privalau ją nu
marinti....

— Bet kodėl?
— Nes ji mirus.
— Nesuprantu.
Jau grįžus iš Prancūzijos 

mano draugas atrodė vengė 
manęs ir mažai aš jį galėjau 
prakalbinti, ir atrodė jo. ner
vai sutrikę. Jis niekuo nesido
mėjo ir neatsakė į klausimus 
ar atsakydavo po 
nučių kartais visai 
klausimą.

— Taip, ji jau
negalima jos skaityti 
šia....

Aš prisiminiau senutę beveik 
devvniasdešii -t metu ir mažai 
judrią. Ji 1 uvo išdžiūvusi, 
gerždančiu balsu ir beveik 
nuolat snausdavo.

keletos mi
ne į tą

įnirusi, bei
mini-

Fresh Cherries Nest 
In Summer Dessert

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1832 arba 3765996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Y.šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 0:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoi 
Marquette Parke.

dinova sėdynės 
pagalių. Atrodė 
ganti.

kampe

Pervažiavome 
naudojas antspaudu pase 
žymėjo kad pervažiavome 
trys, nors mudviejų tik dvi šir
dys neplakė.

Buvo vakaras. Važiavome 
tarp uolėtų kalnų jau antra 
diena su lavonu.

Staiga Eina pakalba:
— Tačiau, — ji sakė 

ketų pavalgyti.
— Taip, reikėtų, bet kaip?
— Pastatvkiva mašiną tani 

gatvėje. Vėliau paieško- 
restorano ir pavlgvsi-

sientj. Tar
pa-

rci-

šioje

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

® “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Programos vada {a

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

Visog laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Ulinots 60629
T«tet 778-M74

SO. CALIFORNIA AVENUE
TeMoiJtf 523-0440

alOUERNJSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Teh: 652-5245

Aikštės automobiliams pastatyti
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KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
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Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

A^cdacijaa

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

(LACKAWICZ^
YvEai b»LA aTKtetti. KEpuDUc 71211

LIVZb OUU1MWKS1 HltrllYVAl, F aloe jdllU, 1(1 f74r441t

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBLL1AA1S PASTATYT)

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
14UJ So. 50th Aye^ Cicero

Tttef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

I
I
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right off the stem, but they are also great for creating Iwcim* 
freats like these Cherry Dessert Nexts. Sponge cake cups frosted 
with cream cheese and coconut are the nests foe a spirited 
cherry sauce.

This same cherry sauce can be used another time to spoon 
Over delicate crepes, or layer with ice cream in parfait gUases.

Northwest sweet cherries are on the market from mid-June 
to early August. To make the most of this short season, use 
fresh sweet cherries whenever the menu calls for fruit. And 
freeze a supply while they Ye at their peak for use throughout 
the year. ’ ’ _ * ’ i

Mudu buvome jvžiavę į nedi
delį miestelį, 
restorana ir c 
va.’Buvo tylu, 
dė senelei Daliai miegoti.

Suradę restoraną ir čia pa- 
vakarieniavova. Kelios tore
lės likerio padėje nurimti 
mudviejų nervams. Senelę be
veik užmirsova.

Su ra d< va 
sustoję

ten 
išlipo- 

netruk

4

ao. HALoTKjp SiitKEl

«/4
1/2

v 2

Cherry Dessert Nests 
t. otps Narth west fresh 

orest cherries
1

c

tahdespooai cormtarch

tabUs^ooai brandy, or> 
1/2 teaspoon brandy

2 
1/2

package (3 ox.) cream 
ehaese, softened

taJste^pGKMW scg>r 
teaspoons lemon fvicv 
teaspoon gftted lemon

R. VILIAUS

O Lietuva, motinėlei
Tave naktį aš sapnuoju;
Prie tau mano vis širdelė, 

Ai tau lasau ir dainuoju!
S. Gimžauskas

let lArdi 7-111J

BUTKUS - VASAITIS
1446 Sg, 50th Ave^ Cicero, AL

I 
B 

TeL: OLympic 2*1 Ml I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetU 3-3571

package sponge cake 
dessert cups (6 caps) 

cup flaked coconuL^ 
toasted

r Kt cherries. Combine cherries, 3/4 ospwster and 1/2 cap 
sugar. Cook 5 minutes. Blend cornstarch and 2 tableipocms 
water. Add to cherries. Cook, stirring constantly, until thick- . 
ened and smooth. Add brandy. Coot. Carabine cream cheese, 
2 tablespoons augar, lemon juice and peeL Mix untd smooth. 
Frost outside of dessert cups with cream cheese mixture. Roll 
In toasted coconuL Spoon cherry cauce into centers. Makes

1/2 112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

|Hf|| nimnr iHMinilRMUUin’I'’’innrjii'irnfl'fl;Ulbi h! l| lll|l Ili'iiWlHlill. iHHildUlillHlillbr

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArdi 71138 -1131

5 — Naujienoj Chicago, 8, Ill.

i
I



Chicagos SLA
šių melų špilio 1<S du 

pietę Lietuvių Liuk romi 
čios salėj , esane oje / 
gatvėje, įvyko SLA 6 o: 
skriL^s metinė ko’oten ii

Niekad į SLA koid\ 
neprisirinko toks didelis 
gų lietuv.ų skaičius, k? k 
vo šioje konferenc’joj . ‘ 
kimą pradėjo K: z v s \i 
6-osjos apskrities piinNiHck 

šalia savęs jis pa^'Trio SI > 
Pildc’mosios Tarybos pii h.T i 

ką Povilą P. Dargj. f s k r s p 
ęės sėdėjo dr. Kazys šal!a.; 
ALTo pirmininką2. Ten pat bu 
.vo pasodintas. k*.m. A .. Tra 
kis, Tėvškės parapijos ki<Tl 
nas, BALFo vicepirin idnk t. i 
VLIKo tarybos ruiys. (ire’a -«k 
dėjo Euphri.sine Mikuzm-ė, L t 
vusi .Chicagcs L'etoxiu Taryk 
pirminis
do glclfėja. Prie ki‘ > 
sėdėjo kristina Austin, Chic 
SLA apskrities sekretore, 
Pilduinbsios Tarybos iždo g! 
ja, Naujienų adminislra! 
Josephine Mileriūlė ii* kdi. 
jie buvo veiklūs SI.A naru i, 
kurie jų tokie veiklus, tu. i 
daug įsipareigojimų, kad 
laiko pašvęsti SLA r ik JamĮ 
bet visi prisilaiko pagrindinių! 
demokratinių principų, gina Lie
tuvos nepriklausomybę, toleran
tiški ir stengiasi Gr.ųanizuoti ga-‘ 
limai 'Mesnį skaičių tautiečių. ,

Kazys Mačiukas, žinomas Chi i 
cagos nuosavybių pardavėjas, 
SLA garbės narys, dalyvavęs 
veik visose SLA konferencijos-? 
nuo prieškarinių (I Pas. karu) 
laiku, supranta
lietuvišką darbų, priklauso įsta-j 
tų komisijai ir vadovauja di i 
džiajai ^SLA apskričiai. Jis pra
dėjo SLA motinu konferenciją ir! 
padarė svarbų pranešimą.

Pirma negu pradės konferen
cijos dienotvarkę, jis norėjo pa
kviesti kun. Trakį tarti kelis žo
džius, nes netrukus Tėviškės pa
rapijos klebonas turės pasiketi 
kalbą kitame Chicagos susirin-! 
kime. i

Kun. Trakis, geras kalbėtojas,! 
pamatęs tokią gražią auditorija J 
pasidžiaugė susirinkusiais, pasa
kė, kad.jam pačiam būtų buvę 
malonu pabūti šioje konferm-

tirada bart

1

p iL,keisti mintims
i 1 ūs svečiai;, bet,

i : is anksto buvo pasi-
1 ui-, Uitame lietuvių su-

ne

įtaki.n
1 u-L-ą. Jis palinkėjo 

■ . lingei pravesti me- 
J c i enei j ą r apsva rs tyli 

as SLA reikalus, tęsti 
rnv ij darbą ir, aisi- 
.sėjo. Susirinkusieji 

;• < jim is išlydėjo' kun.
S LA narį.

Jaeiukas, pasidžiaugęs, 
S,-A priklauso kun. 
v„ra eilė kitų veiklių 
-kaitė siūlomą šio s;-i 

i tvarkę ir paprašė Ap- 
•mepirmininką Petrą 

l pristatytų visus ap- 
\a <iybos narius. Pirmi-

• tailestavo, kad seime 
■lybes narįo Stanley 
j s ryžosi tęsti susi- 

priėmus dienotvarkę, 
perskaitė mirusių SLA 

tvardės, paminėjo diena 
i palaidotą Juozą Sko- 
'J To iždininką ir SLA ' 
' ■ <ė visus minutei atsi- 

rusikaupti, ir taip pi
ntąsias narius. 
(Eus daugiau)

Repartee s

i
vedant:: ■

58? <*

TUNELIO NELAIMĖJE 
ŽUVO STALIUS IR 

BENDRADARBIS
darbininkas,

Deep Tu nei | 
projekto, pra 
vietoj buvo 
padedąs dar- 

sužeis-

dir-

— Perdavimui . Mamai, Žemė —- P*rda<iae^ 
RfiAL ESTATE fOR SALI | ItAL E STATI FOR SAkf

Pirmininke išrinkta A. Ga_ 
bab’enė, ilgametė Vyčių veikė
ja. Kiti valdybos nariai: vice- 
pirm. A. Jonutis, II vicepirm. 
K. Vidžius, sekretorius — P. 
Zakaraitė, kasininkė ir finan
sų sekret. — St. Janutienė. Re
vizijos komisija palikta ta pa-| 
ti. Palii 
valdvbai.

naujai

Statybos 
bautis prie vad. 
Flood kontrolės 
eitą penktadienį 
užmuštas; o jam
bininkas buvo sunkiai 
tas. Ant tų dviejų darbininkų ‘ 
iš 200 metrų aukščio krito di- , 
džiulis rastas, kai šie darbiniu- ! 
kai dirb^ giliame tunelyje po i 
Žeme.

Vilius Ilellor, gyv. 4507 S. 
Michigan avė., buvo vietoje 
užmuštas, o Craig Kazlowski, j 
gyv. 2610 W. 75 Ct., Elmwood | 
Park, buvo sunkiai 
Šie du darkininkai dirbo sta
liaus darbus prie 
tain Sanitarijos dis!rikto pro
jekto, 3349 So. Kedzie Avė.

Policija pranešė, kad Hel- 
lorui ant galvos krito gana 
didelis rastas, o Kazlo^yskiui 
tas rastas sužeidė petį.

Sužeistasis Kozlowskis buvo 
nuvežtas į St 
nę, kur jam buvo suteikta pir- j 
moji pagalba; / 
ram stovyje.

Kaimynė iš BrJyton Pk.

sužeistas.

Metropoli-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANALSKAS, Prezidentas

2212 W. Ctrmak Road Chicago, IU. Tel. 847-7747

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
-.................... ........... ~ — - .. - „ ...................

Anthon v ligoni-I Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me-
• \. ^ . dinis, tik $38,500.

" I ----• jis laikomas ge-! Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū-

Ten pat — 4 butų mūrinis. 

Brighton Parke 2 butų mūrinis. 

Be to, turime gerų rezidencijų 
pa j aminių nuo 4 ligi 40 butų.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto Uldim^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, Srslt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

ta \’ytą Naką. Pamaldų metu ; 
giedojo selistė Dalia Kuččnie- iJ • inė ir smuikavo Povilas Maliu-į 
kas; vargonavo M. Motekaitis. i 
Po pamaldų pašventintas Na-j 
kų antkapis šv.Kazimiero lie-] 
tuvių kpinėse. •

Daugelis kauniečiu Antana 
Nakų pažinojo kaip gabų ad
vokatą, kuris gynė darbininku 
uždarbių bei kompensacijų by- j 
las. Jis keletą metų buvo Dar-;

ir

■nrWWMi m—— 

DĖMESIO
; 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI

Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
X LAURAITIS 

4445 So. ASHLAND AVI.
Tel. 523-8775 ' I

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street— Chicagos Lietuvių Spaudas 

klube susirinkimas įvyks gruo-j 
bo Rūmų juriskonsulas ir jam Į džio mėn 4 d 7 vaL vak., Lie-!

gerai 
' vai.

komisija.
Bilietų reikalu kreiptis: p. Pe
trulienė, telef. LA 3-9026 ir p. 

376-4216. Bilieto 
................. ? ' _ '
kaina — $7.00. Pernai nuosta
biai gerai pasisekti: daug 
dalyvavo ir puikiai buvo pa
rengtos Kūčios. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Susirinkimas baigtas 
da.

Didžiausias rūpestis 
pravesti gruodžio 20 d. 
Kūčias.

Lapkričio 30 d. 6 vai. vaka-’ 
re Vyrių salėje įvyko susirin
kimą-. Po gerokos pertraukos, 
grįžęs iš ligoninės po sunkios 
operacijos pirmininkas V.Bra- Rnudis telef 
zas su malda į šv. Kazimierų 
pradėjo susirinkimą. Perskai-T 
t-ė dienotyarke.Priimta.Sekre- ? 4*
t rė P Zakaraitė perskaitė pra
eito susirinkimo protokolų. ‘ 
padaryta trumpa veiklos ap- 
žvalga, perskaitytas revizijos 
komisijos protokolas. •

Pirm. \\ Brazas dėl sunkios! 
ligos atsisakė iš pirmininko 
pareigų. Taipogi iš kasininko 
pareigų pasitraukė V. Vasiuke- 
vičius. Padėkota už eitas pa-’ 
reigas ir pirmininkui V.Brazni 
palinkėta sveikti ir 
Padėkota visai valdybai 
gražių ir naudinga veiklą.

buvo pavesta eiti i Kauno teis-j 
mus, kad nemokamai gintų Į 
darbininkų civilines bylas dėl •

tuvio Sodyboje, 6515 So. Cali
fornia Ave. Nariai ir prijaučian- 

, tieji prašomi gausiai dalyvauti, 
uždarbių neišmokėjimo ar dėl ■ Bus jvairių pasitarimų ir disku-; 
kompensacijų, jei įmonės^:

Pirkite senoviškai

mal-

PRISIMINTAS TEISININKAS

stiprėti.
už

Lapkričio 14 d. Jėzuitų kop
lyčioje buvo atlaikytos šv. mi
šios už teisininką muz.-kom
pozitorių Ant. Naką ir salis-

kompensacijų, jei į 
darbininką be priežasties at
leisdavo iš darbo. Chicagoje A. J

muzi- j 
dailinin-

meno kri-

Nakas psižymėjo kaip 
kas, kompozitorius, 
kas ir muzikos bei 
tikas.
Penkeri metai, kai 

nas gabus solistas (bosas), mu
zikologas Vytas Naka, ir treji, 
metai kai mirė jo tėvas teis.A. 
Nakas. pr. s.

mirė jau-j

Širdis. kurioje gyvena daina, 
būna visad uždaryta piktumui.

New or Used or
Old Broken Jewelry *^tįCi3

Watches, Bracelets,
Pins, Rings, —

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn St into CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

E PAY THE HIGHEST PRICE
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

Neckchair.s 
z and Bracelets 

FOB^M^^^****** 

Earrings, Charms, 
Religious Medals

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

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

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen -- AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

$3.00

I73> So. HALSTED ST., CHICAGO, IL $0508

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra peniausi*, didžfausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metur.

SLA — atlieka kultūrinių! darbui. ir kitiem*, kurie wc<
darbus dirba.

SLA—- išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiom^ kainom!* S* A neieško 
riama patarnauja tik savišalpos pacnndu- 

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu dreugij $>15 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, cekiančirai 
inkštojo mokslo Ir Ju gyvenimo pradžiat

SI.A — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopq vyra viso*? lietuviu kolonijos^., kreipk i tAf 
J ravo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Juma 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

dolerit

pelno.

11,000

OaUte kreiptu Ir tleeUl i SIJK Centre

LITHUANIAN ALLIANC8 OP AMERICA

M7 W. J*tk M. 
th. mi) Mj-tna

S 2 butų mūrinis namas, naujas 
Valdyba j stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
_  j diatoriai, gazo šildymas. Mar-

į quette Parke. Sena kaina $52,000;
Premija jaunimui į ——

į j 4 butų mūrinis, apie $9,000 
Dr. Leono“ ir Irenos Kriauče-1 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti, skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIŪNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

1) Eugenijaus Kriaučeliūnoj 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų, ar kita kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, ar jau
nimo vienetui (sambūriui, tau
tinių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai! 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų bėgyje;

2) Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
Riekvienerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto? antspaudas);

3) Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komi
sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio“ Lietuvių Jau
nimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

Dengiame ir taisome visų' rū-J 
Šių štogus.- \Jž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
’ 6557 S. Talman Avėnue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

a Statybai gražus sklypas 
1 Marquette Parke.

f Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 

į švariai užlaikytą mūrinį namą, 
i nes pardavėjas duoda paskolą 

geriausiai i seniau imamais procentais.

4) Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo lai
ko ir pobūdžid;

5) Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodanl 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami: EUGENI
JAUS KRIAUČELICNO PRE 
MI.JOS KOMISIJAI, 12.500 Paw
nee Rd., Palos Park, IL 604(11

Mokslininkai apskaičiavo , jog 
viename akeryje dirbamos že
mės yra tiek bakterijų, kiek sve 
ria vidutinio ūgio karvė.

Genijus turi savo ribas. Kvai- 
lumas-ne.

VALDIS REALTY
2614 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

“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 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauj. 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos' 
išleista knyga su legališkomn 
formomis ' •

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj1*

laikrodžiai Ir brangenybė 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 Wast «<Hh Stre^ 
T<l. REpublle 7-1W

/ 1 > ........., 
Siuntiniai i Lietuvą 

ir kitus kraštus
! F. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59W

N*tery PuMlc- 
INCOME TAX SERYIC1
S. Maplewood. Tai. 2M-74S 
pat daromi vertimai, giminiu 

i 
tymai Ir kitokį blankai.

4259 
Taip . 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pri

HOMEOWNERS POUCY
F. Z^polifi, Agent 
3201 ki W. 95th St 
Ever> Park. 111. 
60642, . 424-U54

Stale Casualty

AdvoKitaa
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 yiL ryU 
Iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

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

TU. 776-5162 arba 776-51M
264> We»t 63rd Street

Chicago. UI. R062»

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

xuots oax«xu
------------------------ --------------------------------------------------- ------------- —---- --------------- ~-----

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, December 3, 1981




