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300 Miles
Sandara $500 ir kt. LDK Biru
tės draugija, talkininkaujant ra- 
movėnanis ir šauliams,- Chica- 
goje surengė kultūrinę popietę, 
kurios visą pelną paskyrė Lietu
vos Atstovybės rūmų atnaujini
mo reikalams.
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SOVIETŲ SĄJUNGA 
STATOSI TANKUS

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų žurnalas.Jane, kuris surenka 
žinias iš viso pasaulio apie kitų 
valstybių ginklus, Įdėjo' platesnę

GUATEMALA i

Mians

eagoję, lapkričio ,mėn. 14 dieną žinią apie Sovietų valdžios sta
tomus tankus, Vien šiais metais 
Sovietų valdžia, jau pagamino 
3,000 naujų tankų. Pernai rusai 
pasigamino 2,500 tankų. Britai 
tvirtina, kad Sovietų' valdžia tu
ri pačius geriausius ‘ tankus pa
saulyje.

Sovietų -‘karo vadovybė visą 
, laiką stengiasi.. pritaikyti visus 
reikalingus pagerinimus savo 
gaminiams. Rusų tankus .aptar
nauja trys -kariaj. Jiejvrivalo ge
rai pažinti tanką, kad galėtų tin
kamą? jį valdyti. -

Sovietų ginkluo'tos. pajėgos 
šiandien turi 8,000 tankų, Vo- 
kiečiai^^'^ke42806 tankį^pjąn- 
dai — . z.OOGįf^^^

buvo surengtas Teodoro’ B'iinst- 
rubo 75 metų amžiaus niinėji- j 
mas, iškeliant -j o pedagoginius 
sugebėjimus bei visuomeninio 

. darbo nuopelnus. T.. Biinstrubas
- yrą gimęs. 1906 m. Požerūnų 
• km., netoli Tauragės. Baigęs
- .Mokytojų seminariją.Tauragėje, 

ji§ dėstė .gimnazijoje ir tęsė: stu
dijas Kauno universitete, gau
damas. aukštojo mokslo -diplomą 
1939 mętais. Buvo .Kupiškio įr 
Vilkijos gimn. dirėktorius.

Į948 iii. atvykęs į JAV, išėjo 
braižytojo kursą Illinois Tech
nologijos institute. Nuo 1950 m.' 
darbuojasi' ALTo, vadovybėje, 
šiuo metu' įūdąihas/' viuėpimii- i 
ninku.' | ;

* J - * ; - • L . - Y > {

'Yra buvęs Lietuviu^ B^ndrao- 
tnenės .Chicagos. apygt. Vicepir
mininkas ir .švjetimB, Ajądbyąs, 
LB taiyboshąrVs," Lietuvių 
Fūhdo pirmasis' Y. pirmininkas,. 
Amerikos Lietuviu Tautinės. Są
jungos. pirmininkas tris kaden- j 
cijas, .pirmojo kultūros kongre- J 
so organizacinės komisijos . pir- 
mininkaSj II dairių šventės vice
pirmininkas ir iždininkas, ketu
rių pirmųjų. PJLB seimų atsto
vas ir kt. 

jlt * - jį: , r

AUKOS LIETUVOS PA- 
SIUNTINYBĖS RŪMŲ 

ATNAUJINIMUI
Lietuvių visuomenei susirūpi

nus atnaujinti-skub'aus remontu 
j eikalingus Lietuvos pasiuntiny
bės rūmus Washingtone bei tin
kamai išlaikyti Lietuvos valsty
bės nuosavybę, aukos siunčia
mos Lietuvos atstovui dr. St. 
Bačkiui, Lithuanian Legation, 
2622 16th Street N.W., Washing- 

t ton, D.C. 20009. Taip pat aukas 
galima siųsti ir per ALTą, 2606 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629, 
arba per kitas savu organiza
cijas. ;

Patirta, k&d šiam reikalui jau 
paskyrė aukas: Pittsburgho 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rius , $1,000, Lietuvių Piliečių 
klubas Pittsburghe $5,000, ALT

? -- — < >■ y -T įį;
: \KĄNADĄ^įus'. '‘i"
. PLATESNES; TEISES'

OTTAWA-’-'—i .Kanadris- pąrla- 
'mentas' • baigia:} svarstyti }Įs'taty- 
' mo prejekt^-, .-kuris1 -dųes-’Kana- 
dai. žymiai didesnes teises: Ka- 

Į nados korisŲtųcinių teisių , klau
simas jau .kelis, mėnesius svars
tė Kanados parlamento komite
tas. Teko, ląbaį ilgąi-vesti dery
bas su prancūziškai kalbančiais 
vadais, ypač su Levecąue. Jis 
nepasitikėjo Kanados atstovais, 
nes nesitikėjo iš jų gauti Quebec 
provincijai specialių teisių. Da
bar atrodo, kad jau susitars su 
Levecąue, kuris pasižadėjo bal
suoti kartu su dauguma. Britų 
parlamentas sutiks duoti prašo
mas teises.

GALAPAGOŠ -

Caracas

■) VENEZUELA

COLOMBIAECUADOR ■* Quito
i

Jeigu Nikaragvos vyriausybė nepirks rusų- karo lėktuvų, tai Sov. S-ga, naudodama Nika
ragvos padidintus aerodromus, turės pirmąją karo bazę Vidurio Amerikoje.

te
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KALENDORĖLIS

BEGINĄS PAJĖGĖ PATVIRTINTI 
SUSITARIMĄ SU AMERIKA

57 BALSAIS PRIEŠ 53 BUVO- RATViRTlNTAS- ŠARONO 1 
PASIRĄŠATAS SUSITARIMAS SU JAV .

JERUZALĖ, Izraelis. — Opoi 
zicinės partijos Izraelio parla- 
men^jpiąnąyo atmesti premjero. 
šMeaačhėni Begįno prašomą pą- 
S^ftinti JAV krašto apsaugos' 
sekretoriaus ir Izraelio gynybos 
ministerio' Ariel šarono -pasira
šytą susitarimą, bet astuoni-Iz
raelio parlamento nariai neda
lyvavo šiame posėdyje, o du na
riai nebalsavo, duodant progos, 
kad susitarimas būtų patvir
tintas 57 balsais prieš 53. Jeigu 
visi parlamento nariai būtų bu-' 
vę posėdyje, tai Begino koali
cija būtų1 sūbyrėjįūsi. • : ■

Tokiu nedalyvavimu opozicija 
netiesiogiai padėjo premjerui 
Menachem Beginu! pravesti Ša
rono pasirašytą -susitarimą, nors 
pats gynybos ministeris aiškino, 
kad pasikalbėjimuose su Wein- 
bergeriu, sekretorius nedavęs 
jam galimybių plačiau išdėstyti 
savo nuomo'nės. Sekretorius jam 
pažymėjęs, jog dabar svarbiau
sia yra, kad susitarimas būtų 
pasirašytas ir tučtuojau vykdo
mas. Abi valstybės ir šiaip labai 
daug laiko prajeidusios tuštiems 
Įtarinėjimams ir erzinimams. 
Gali prasidėti Sovietų ginkluotų 
pajėgų prasiveržimas bet kurio 
je Artimųjų Rytų vietoje ir jie 
gali laimėti pirmas kovas, jeigu 
Amerika ir Izraelis nebus pasi
ruošę priešintis Sovietams.

Didelis nerimas 
izraelitų tarpe

Susitarimas su Amerika
kėlė didelio nerimo izraelitų 
tarpe. Beginąs visai be reikalo 
protestavo prieš Anglijos, Pran
cūzijos, Italijos ir Olandijos 
nutarimą siųsti savo ginkluotas 
pajėgas Sinajaus strateginėms 
pozicijoms apsaugoti, nes vėliau 
jis ir gynybos ministeris šaro- 
nas tam pritąrė. Izraelitai su
pranta. kad Izraelis turės daryti 
nuolaidas palestiniečiams ir pa
sitraukti iš pagrobtų Jordani
jos Žemių. Begino retorika to 
negalės sulaikyti. ' '

TREČIADIENĮ PALAIDOJO 
NATALIE WOOD

HOLLYWOOD, Cal. — Tre- 
;qiadiepp giminės, artimieji ir 
.apie 120 draugų bei gerbėjų mi- 
lydėjo į Westwood Memorial 
Park kapines praeitą sekmadie
nį©-rytą Pacifike prigėrusią iš
garsėjusią ir daugelio mėgiamą 
43 melų amžiaus artistę Natalie 
Wood. Ji palaidota tose pačiose 
nedidelėse kapinaitėse, kur prieš 
20 metų buvo palaidota Marilyn 
Monroe.

Natalie Wood praeitą savait
galį kartu su savo vyru akto
riumi Robert Wagner sėdo į 
jachtą, išplaukė į Katarinos sa
lą ir ten praleido-vakarą. Ten 
buvo ir artistas R. Walken, ku
ris su ja vaidino jos paskutinia
me filme. Jam trūko dar kelių 
scenų.

Po vakarienės, kurioje išgerti 
keli stikliukai, Natalie atsikėlė 
ir norėjo sėsti į laivelį. Ji nepa
taikė, ir įkrito į vandenį. Ten ji 
ir prigėrė.

Laidojimo melu buvo sugro
tus rusų sentikių tikėjimo gies
mės. Matyt, kad artistė pri
klausė rusų sentikių bažnyčiai.

šu

LENKAI RUOŠIASI
NAUJAM STREIKUI

Gruodžio 4: Barbora, Erdmė, 
žvaigždikis, Stangia, Gyra.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 4:19.
Oras debesuotas, vfarua.

Sekretorius Haig paklausė 
Nikaragvos užsienio reikalų 
minister), kuriam galui jo 
vyriausybė įsigijo tiek daug 
ginklų. Ministeris d’Escoto 

nepajėgė paaiškinti.

PREZIDENTAS TARĖSI SU 
DARBININKŲ VADAIS

WASHINGTON, D.C.— Pre 
zidentas Reaganas, antradienį 
grįždamas iš Kalifornijos, užsu 
ko į Amerikos Darbo Federaci
jos susirinkimą pasitarti su rįtr- 
bo vadais. Prezidentui vis dar 
rūpi lėktuvų kontrolierių rei
kalas.

Prezidentas pažymėjo, kad jis 
svarsto galimybes, kad atleisti 
kontrolieriai galėtų gauti kokį 
federalinį darbą, bet susirinku 
šiem s užtikrino, kad lėktuvų 
kontrolieriai į.-savo turėtą darbą 
jau negrįš, nes-jie pasižadėjo 
nestreikųoti, d vėliau savo pa
žadu nesilaikė. ♦

— Tiršta migla atriėiė mirtį Jugoalavijoi liktuvo keleiviams..

Sekretorius Alexander Haig tarėsi 
su Nikaragvos užs. reikalų ministerių

MINISTERIS ATSISAKĖ TVIRTINTI, KAD 
NIKARAGVA NESIKIŠ Į SALVADORĄ

WASHINGTON, D.C. — Ni 
ragvos vyriausybė paskubo

mis didina tris kariškus aero
dromus, kad galėtų juos nau
doti. kariški Sovietų lėktuvai, 
žinomi Migų vardu, praneša 
Chicago Tribune dienrašiis. Tas 
pats pranešėjas . tvirtina, kad 
Įtampa tarp JAV ir Nikaragvos

j didėja.
Amerikos 

i tvirtina, 1 Į 7
yra 25 Sovietų tankai T-54 ir 
T-55. Tie lankai rusų buvo at
vežti į.Kubą, o' vėliau transpor 
to laivais perkelti į Nikaragvą.

Pranešimas taip pat: sako, kad 
paskui iriin metu Nikaragvoje 
atsirado didokas kiekis priėšlėk 
tuyiųių ir prieštankinių patran
kų. Tuo pačiu metu Nikarag 
voj atsirado karius - nešantiej' 
malūnsparniai ir visa: eilė smul 
kesnių ginklų, gautų iš Soviete 
Sąjungos ar ^kurios, kilos Ryti 
EurUpos valstybės. K

Iki šio meto Vidurio Ameri 
koje nebuvo tokių galingų gink 
jų ir tokių didelių ginklų jeiekit 
' Y^tybės^sekretorius Alv Hai 
nutąrė r^iikąlą išsiaiškinti.su at 
.sakingais’-. Nikaragvos, .pareigu 
;nais. Sekretorius Haig. -pus-krid 
j Kąrjbjį jūroje esančią £ant 

■ Luciai fšalą, kurioje fes pačio 
.-ėiięųe^ .vakarą susitiko su .Niką 
rag^ttjį^iėnio reikalų .ųiinii' 
leriu?-Ni(gueJ' d’Escoto Brock

i

VARŠUVA. — Lenkijos vy
riausybė ^trečiadienį. pasiuntė 
militarinę policiją neramumams 
tvarkyti, suėmė visus 320 strei
kuojančių gaisrininkų mokinių, 
suėmė ir devynis Solidarumo- 
unijos pareigūnus. ,

Solidarumo unijos pirminį^-, 
kas Lešek Valensa kreip&rjį 

-unijos vadovybę ir patarė} visą 
kraštu skyriams 'ruoštis /dide
liam streikui. Komunistų parlir. 
jos vyriausybė ėmėsi prievartos' 
veiksmų prieš beslreikubjan-- 
čius gaisrininkus, nepanęrėju-’ 

-sius klausyti karių mbkylojų.'.
Gaisrininkai nenori kariškos <*•- 
ciplinos.

Les.k Valensa, nors susirūpi
nęs galimo didelio streiko pasė
komis, supranta, jog Solidaru-; 
mo unija negali leisti, kad ko
munistai vartotu prievarta prieš .................................-..

i i

streikuojančius gaisririinkirt mo-p
kinius ar kilus darbininkus.

35 METAI UŽ POLICI
NINKO NUŠOVIMĄ j

CHICAGO. Ill. — Kriminali-» 
nio teismo teisėjas, išnagrinėjęs 
policininko Leon Washington 
bylą, paskyrė jam 35 metus ka 
Įėjimo už nušovimą policijos va-1 
do' pavaduotojo J. Riordan.

šių metų birželio 6 d. Chica 
gos policijos vado pirmas pava
duotojas Chicagos Marina res
torane turėjo nesusipratimą su 
policininku Leon Washingtonu. • 
Pdlicijos vado pavaduotojas pa j 
tarė Washingtonui nesikišti j 
kitų reikalus, bet policininkas 
Washington, įsižeidęs tokia pa
staba, išsiėmė revolverį ir tris 
kartus paleido gaiduką, l ai liu
dijo moteris, kartu su Riordanu 
buvusi Marina City restorane. ’

-1 i
Tardymas buvo gana stropus, j 

Prokuratūra reikalavo 
kalėjimo, liet teismas 
35 metus kalėjimo 
Washingtonui.

SANTA MONICA, Cal. — Ar- 
■ tislas William Holden mirda
mas paliko savo draugei Ste
phanie Pu .vers $250,000.

j 63 metų artistas užsimušė sa- 
' ve namuose, esančiuose pačia- 

> žvalgybos žinios ’ me Pacifiko pakraštyje. Holden 
kad Nikaragvoje jau!buvo gabus vaidintojas, bet jis 

mėgdavo išgerti. Gerdavo jis 
: darbą pabaigęs, bet jis mėgdavo 
išgerti ir namie.

Šių metų lapkričio 16 dieną 
jis buvo vienas. Beeidamas iš 
vieno kambario į kitą, užkliuvo 
koja už kilimo ir nuvirto. Be
krisdamas jis trenkė galvą Į stą- 
Ją ir jau neatsikėlė. Namuose 
-jis ir mirė.

Artistas Holden buvo' padarea 
testamentą, kuris atneštas į 
teismą. Jis buvo turtingas žino
jus. Dalį paliko senai savo mo- 

' iinai Mary Beedle, seseriai Aud: 
' ria, sūnums Scott ir \Peter, bu- 
' znsiai žmonai Ardis ir kitiems 
i iminėms. Savo ilgų metų drau- 
»jei Stephanie Powsrs Įrašė 

?250,000.

H Sekretorius Haig priminė a 
sa'kingū. Nikaragvos pareigūm 
paręištimus apie naujos vyriau 
sybės norą taikiai sugyventi s; 
kaimynais. Vėliau sekretorių 
kalbėjct su užsienio reikalų m 
iBSterju apie paskubomis didi 
namus aerodromus, apie atga 
bentus 25 sovietinius tankus i 
apie įvairios kariškos medžiaga 
sandėlius. Priminė ir apie sovr 
tinius malūnsparnius kariam 
pervežti. Tada sekretorius p? 
klausė ministerį, kuriam tikslu 
Nikaragvos vyriausybė leidži 
tokias didėks sumas moder 
Diems' g:nklams. Kąi į šį klau

10 metų I 
paskyrė

Leonui

— Amerikos karių greitas per
metimas į Egiptą galėjo privers
ti Brežnevą daryti nuolaidas 
atomo ginklų kontrolės srityje. 
Bonoje Brežnevas, buvo pareiš- ’ 
kęs, kad nuolaidų nedarysiąs, 
bet dabar pakeitė nuomonę. '

ALLEN LAIKRODŽIUS
SENIAI GAVO

Baltuosi 
išaiškino, 

veikian 
paaiškinu

' WASHINGTON, D.C. - - Pre- 
lidento patarėjas Richard Allefi 
galėtų grįžti į darbų 
’ūmuose, nes FBI 
oatarėjas nenusikalto 
iems įstatymams,
prezidento patarėjas Meese. Dėl 
ūkslantinės jis nekaltas, nes 
ds nenaudojo. Kaip gavo, taip 
r laikė seife.

Buvo keliamas klausimas dėl 
eife rastų Alleno dviejų bran
gių laikrodžių. Apklausinėjimas 
parodė, kad jis tuos laikrodžius 
,avo dar prieš darbą EaltUGšė - 
Aūmuose. Pasižadėjimas neimli 
cyšių tada d r negaliojo.

imą nebuvo tinkamai atsaky- 
a; tada 
laklausė 
listerio:

- Ar

V e
m

pirkti 
ner.;š-

derniš-
ji neto’im

nors 
u*.a

Prezidentas Reaganas labai 
patenkintas JAV kariuome
nės vadovybe, pavyzdingai 
permetusią Amerikos karius 
į Egipto! dykumas ir ten iš
mokiusia karius, kaip gintis 

nuo karščio ir troškulio.

sekretorius M.
užsienio reikalų mr

jūs galite užlikrinli, 
cad n:uja Nikaragvos vyriau- 
ybė neįsivciš į kaimyninį Sab 
adorą?
Užsienio re.kalu minįsterTs 

.L d' Esco! c, m a ty da m a s, 
ekr-torius Ha:g turi labai 
’as informacijas apū 
ankus, malūnsparniu 
.amus aerodromus.

garantijos 
M:nis ter s

u; i

nega- 
i-eoto

pre

o\ :ehnių 
<iu, kad 
lenc'iėtų 
ku lėktuvu.

Sekretorius Ha 
zidentui savo pol
ragvos užsLnio reikalų mini>te- 
riu, o pats pasiliko 27 užsienio 
reikalų ministerių konferencijo
je, kur ketvirtadienį jis planuo
ja pasakyti kalbą.

i%25c5%25a1siai%25c5%25a1kinti.su
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CHICAGOS GELEŽINKELIO RUOŽO DARBININ 
. KAI PER METUS UŽDIRBA $50,000

% MOTERIS IR VAIKAS
(Garsaus Venecijos menininko Giovanni Bielli-ni pieštos paveikslas}

t *
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Redaguoja PRANAS WLAS

Gruodžio I, 1H81

Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago/ IL 60632

Vadinami engineers (kūri
kų), dirbančių Chicągo, Ill.r 
Norfih Western’s komputerių 
Unijoje, vidutinis uždarbis sie
kia $35,000 per melus ir su 
viršvalandžiais kai kurie už
dirba apie $50,000 per metus. 
Tokį pranešimų padarė RTA

KIEKVIENAS TAUTIETIS PRIVALO SUDARYTI
SAVO TESTAMENTĄ Į

globon iki bus užtikrinimas, Į 
kad įpėdiniai gaus pilną vertę Į 
arba jis pats atsiras šioje pu
sėje Geležinės uždangos.

Patyrėme kelis atvejus, pvz. 
Floridos vienas apylinkės teis
mas (Probate Court), testa
mento vykdytojui (executor) ? 
įrodžius, kad įpėdiniai Vilnių 
je, siunčiant palikimą dole
riais per Maskvos banką, gaus Į 
pilną palikimo vertę, davė lei
dimą pinigus persiųstų.

Nevienas tautietis paklaus, 
kaip sudaromas testamentas? 
Testamentą sudaro žinovas ad Į 
vokaias, teisininkas arba pats’ 
testa tori us, jei žino valstijos 
įstatymus. Originalas rašomas 
dažniausiai mašinėle, pasira
šomas nemažiau dviejų lieudi- 
ninkų. Testatorius turi tiksliai 
išvardinti savo įpėdinius, jų 
adresus ir paskirti testamento 
vykdytoją ir jo pavaduotoją . . ' ' jei pirmasis negalėtų eit] sa
vo pareigų (dėl ligos, mirties 
ar atsisakytų). Testamente ne
galima daryti pakeitimų, ką 
nors išbraukiant, ar ką nors 
naujo įrašant. Jei kas orėtų pa
keikti, tai rašomas vadinamas 
codicil’is, papildymas kuris 
irgi liudininkų turi būti pasi
rašytas.

Daugelis tautiečių, vpac vy
rų, per eilę metu sutaupę ne
mažas pinigu ?mmas> vieni dėl t 
šykštumo, o kiti dėl prietaru 
nesudaro savo tuity paskirty
mo (palikimo) tsstamej^to.

Kai kurie vvrai, atsidūrė u-l 
goninėje, susigriebia galvo
dami kad jie gali įnirti^ pasi
kviečia į ligoninę advokatą, 
teisininką, prašydami, kad 
jiems surašytų testainemą dėl I 
turimo turto paskirstymo. Kai 
— kada ligoninės administra
cija visai neleidžia formaliai 
padaryti testamentą, jei ligo
nis guli mirties patale.

Taigi, tokiu būdu turtas 
sutaupytas dviejų vyro ir mo
ters darbu, kaikada patenka 
vįefos teismo paskirtam admi
nistratoriui, kuris tvarko ir 
skirto nuosavvbe to asmens Į -u t .
kuris nepaliko testamento.
Tenka pabrėžti, kad nors ad-1 

minislratorius stengiasi ieš I 
koti per lietuviškus laikraš- ’ 
čius bei radijo įnirusiojo gi- I 
minių, jei lokių kur nors yra. 
tarp jų ir pamestos 
žmoons. Jei nustatytu 
minių nesurandama, 
mas tenka valstijai.

Kyla klausimas—kodėl tau 
tiečiai nepadaro savo lesta 
mento? Sutaupytą
likti galima kam tik 
nebūtinai giminėms, o 
turi bičiulių, galima 
lietuviškiems dienraščiams,sa- 
vaitraščiams, labdaros organi
zacijoms radijo valandėlėms. 
Jitunistik< s mokykloms, mūsų 
ligoninėms,’ ir kitoms organi- 
zacioins, kurios gali padaryti 
daug geni darbų.
et- efąšvishrd d dhdmhw

Daugelis tautiečių žim\ kad 
k ai k u r i u .1A V-sty 1) i u v a t Is t i jų 
įstatymai neleidžia palikimų 
išmokėti asmenini.-, gyvenan
tiems šalyse anoje pusėje Gele
žinės uždangos, nes nčpa už
tikrinimo, kad Įpėdiniai gaus 
pilną palikimo vertę ir galė> 
laisvai palikimu naudotis.

T dėl daugelis Amerikos vai 
stijų paima palikimus savo

Konduktorių vidurinis už- 
buvo $32,000 per 
kai kurie 
uždirba iki

darbis 
tus, o 
džiais 
metus.

CTA

me- 
su virsvalan- 
$40,000 per

dauguma uždarbinink
dirba tarp $20,000 ir $30,000 
per metus. Dviejų, busų vai
ruotojų uždarbiai siekė tarp

$50,000 ir $60,000, nes jie esą 
dirbo nenustatytą skaičių virš
valandžių, įvairiose pamaino
se ir šventadieniais. Tokį pa
reiškimą padarė Mr. Peggy 
Kent, RTA įstaigos vedėjas.

Tokio dydžio uždarbiai mo
kami pagal anksčiau sudarytą 
tarp Geležingelių valdybos ir 
Darbininkų unijos kontraktą.

North Western įstaigos pra
nešėjas teigė, kad Geležinke
lių vadovybė bandė vessti de- 
rybas, kad sudarytų atskirą 
sutartį, bet šiam reikalui pasi
priešino Darbininkų unijų va
dovai.

pr. petitai

laiku gi-

ATEINANTIEMS LIGONIAMS ĮVESTI NAUJI
APSUNKINIMAI FANTUS KLINIKOSE

turtą pa
norima

TRYS REFERATAI APIE 
PALIKIMUS

Praeitą ketvirtadienį Jauni
mo Centro patalpose Mokslo ir 
Kūrybos simposiumo metu ady., 
Rima Skorubskaitė - Tamošiū
nienė įdomiai skaitė paskaitą 
apie turto paveldėjimą ir jo 
persiuntimą įpėdiniam, gyvenau 
tiems okup. Lietuvoje.

Adv. M. žveikauskienės (kuri 
dėl ligos neatvyko) referatą 
įdomiai perskai e p-lė Danutė • 
Račiūnaitė.

Apie Kanados paveldėjimo įs- ■ 
statymus ir jų taikymą gyve-Į 
nime gana smulkiai dėstė ady. (

. iAlgirdas Ruteris.
J dalyvių paklausimus atsa

kinėjo adv- Skorubskaitė-Tamo- 
čiūnienė. pareikšdama, kad visi

Paskutiniu laiku daugelis 
prie Cook apskr. ligoninės vei
kiančioje Fantus klinikose atei 
liautieji pacientai patyrė nau
jus apsunkinimus bei apribų- ‘ 
jinms.

Mano kaimynei N. N. ben
dros ined. apžiūros (Gen. Me
dicine) apoitmentas buvo pa-Į 
skirtas lapkr. 18 d. Ji laiku at
vykusi prie registracijos stalo, 
pastebėjau kad neturi specia
lios kortelės (Out-patienl). 
Nuvvkusi į I aukštą, kad pa
mesto? kartelės viemn gautu 
naują dublikatą (mokant 
$0.50 pabaudos), bet trys spal
votos sanitarės neradusios

komputerio ekrane jos vardo 
bei pavardės, atsisakė korte
lės kopiją išduoti. Mano kai
mynė pasakė, kad šiose klini
kas ji periodiškai savo svei
katą pasitikrin&nti jau 10 me
tų. Med. gydytojas ją apžiūrė
jo, prirašė vaistų ir nustatė, 
kad kitą kartą ateitų po 4 mė
nesių. Nors mano kaimynė 
reg. kortelės negavo, bet kiti 
sanitarai suradę ligonės byloje 
kortelės XT., atžymėjo vaistų 
lapeliuose, kad> tai esą korte
lės Nr. kopija.

Kitas kaimynas P. P. lapkr. 
24 d. 8 v. r. atėjo į Fantus kli
niką, užsiregistravo, kad jo Į 
širdies funkcijas patikrinių. 
Nursė jį pasvėrė, išmatavo | 
kraujo spaudimą ir liepė lauk 
ti, kol jį pašauks medė gydy
tojas. Tas laukimas užsitęsė 
keturias valandas, esQ, dėl to, 
kad jis esąs DP iš Europos, o 
čia pirmoje eilėje einą spal
votieji pacientai...

Su receptais . mano kaimy
nams teko eit į Fantus kiniku 
vaistinę, kur abieins teko iš
stovėti po 2— 3 valandas. Re-

ti prie langelio nemažiau 2 
valandų. Visas blogis tame, 
kad kai kurie vaistinės (dau
giausia spalvoti) tarnautojai 
vaistus atsiimti prie langelio 
per garsintuvą šaukia pirmu 
vardu, o kiti — antru vardu. į 
Pacientai negirdėję savo pa-J 
vardės,dar ilgiau laukia, nuei-| 
na prie vaistinės langelio, kad i 
psitikrintų, ar jo pavardė bu
vo šaukiama. Labai dažnai 
baltas farmacininkas atsako,

1 kad paciento pavardė jau 
kelis kartus buvo per gar
sintuvą šaukiama... Kaimvnai 
sako? kad jei nueini į Fantus 
klinikas iš-anksto rvto, tai,

J ' * t • tik vakare gali grįžti į na
mus.

KL. Kai Chicagos mieto savi- skaitomos pajamomis, kurios 
valdybė įvedė vadinamus Se- nesiskaitomos S.S. pajamomis 
tver taksus, mes prašėme, kad 
mus, kaip seniorus nuo tų 
taksų atleistų, Kai bilius buvo 
priimtas, taksai mums visgi 
bttvo palikti. Aš paskambinau 
į Chicagos vadinamą Water 
departamentą. Man iš ten at
sakė, kad atsiūčiau mokestį 

į tik už vandens sunaudojimą.
1 Nors aš taip padariau, bet pa

didintą sąskaita ir toliau už 
sekančius mėnesius man buvo 
prisiunčiama. Tuo reikalu aš 
kelis kartus skambinau ir ra
šiau į Chicagos City Hali, bet 
atsakymo iki šiol negaunu. 
Jeigu jūs galite, padėti, aš bū
čiau'jums dėkingas.

Mrs. R. H. H.
ATS. Sužinojome, kad City 

Sewer departamentas jums jau 
išsiuntė $18.08 vertės čekį ir 
laiko klausimą išspręstu. 

* ❖ *
KL. Kiek metų reikia turėti 

: asmeniui, kad jis gautų Soc.Sec. 
kortele?

ATS. šiuo atveju nėra nu
statyta amžiaus riba; kiekvie
nas 
kus 
See. 
kai,

ir
ar
iš

išti- 
Soc. 
val
gio- 
Soc.

asmuo gali reikalui
gauti S. S. kortelę iš 
Įstaigos. Taip pat 
kuriu vardu tėvai C

bėjai tokią kortelę gali
S. įstaigos išimti.

* *

KL. Aš ir žmona nedirbame 
po $1,580 į mėnesį. Ar gali-

ir jos netari įtakos į Soc. See. 
pensiją sumažinimą.

5K * «

KL. Pasakykite, kaip galima 
mas užpildyti būtiani reikia 
kreipti® tik j savo gyvenamos 
vietos Soc. See. įstaigą, ar aš 
galiu kreiptis tėti, kur man 
yra pato gi an’? ■ OL

ATS.' Penesijjti gauti iš Soc. 
See. fondą formą užpildymui 
galite kreiptis Į bet kurią Soc. 
See. įstaigą, kur jums yra pa
togiau. 

- * * £
KL. Pasakykite kas Chica

go® mieste' §ali gauti nemoka
ma? maisto korteles?

Susidomėį^ Ž. L.

ATS. Maisto korteles (Food 
Stamps) gali gauti mažų pa
jamų šeimos, nors jos ir ne
gautą Viešosios Pagalbos (Pub
lic. Aid). Vienas asmuo turįs 
pajamų apie $467 į mėensį ir 
grynais pinigais (cash assets) 
mažiau, negu $1,500, gali būti 
kvalifikuotas gauti maisto kor 
teles Dviejų asmenų pajamos 
tūri būti ne daugiau $616 ir 
grynais panigais, mažiau, ne
gu $3,000, gali būti kvalifikuo
tas maisto karteles gauti.

Tuo reikalu daugiau infor- 
macių galite gauti skambinant 
vad. Hotline 663-5470.

' ‘Magic’ Diet-

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

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

You can start the scale 
downward by making small ad
justments m your eating habits 
by eating less and saving 
calories. Dieting does not 
mean that you have to stop eat
ing the foods you enjoy:

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

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

If vou are unable to abide 
lonely calisthenics routine, you

trys referatai bu> 
atskiriame leidiny, 
ncpaieiksta kada.

atspausdinti 
Gaila kad 

Dalyvis p.š.

z u Itale, gavo kai kuriuos vais
tus, bet teko eiti į Cook vaist
inę, kur vėl gi reikėo išstovė-

Kaimynas Petitas. ma gauti iš Socc See. pensijos

DĖL testamento

PPAKEITIMO

eekius toliau be atskaitymo?
VI. Išk.

zKLč Pasakykite, kaip galima 
pigiau pakeisti seniau padary
ta testamentą? Šiuo metu gir
dėjau, kad advokatai prašo di 
dėsnių honororų, nes esą vis
kas pabrango. Jonas G.

ATS- Jeigu jūs asmeniškai 
galite padaryti testamento pa
keitimą, angliškai vadinamą 
codicil’iu, reikia mašinėle įra
šyti toki testa:

“Aš šiuo atšaukiu anksčiau 
mano padarytus visus ir

ATS. Taip galite, gi uždirbus 
daugiau jums bus išskaityta: 
už $2 uždarbio — vienas do
leris ir t. t

Jei esate virs 72-jų metų, iš 
jūsų pens, čekių nebus atskai
toma.

zF
Aš gaunu pajamų išKL.

santaupų. Ar tai laikoma už
darbiu? B.

ATS. Ne.pajamos iš santaupų, 
investicijų, kitų pensijų ar 
rentų nuo apdraudimų, ne-

AKMUO IR SLIEKAS

SESUO TREMTINĖ
Sesuo tremtinė!
Tu veidrodis prisiminimų, 
Tu atvaizdas mamos —
Tu man atvežei namus
Namus.. Taip seniai matytus 
ir mylėtus . . .
Tu priminei tėvus —
Ir vakarus gražius žvaigždė

tus , . .
Ir miškus ... j

caflfmd fun. companionship 
and MJpport in regularly 
schedirted group efforts sue h as 
dance and yoga classes, swim- 
ming, tennis and jogging. Ex
amine your daily habits. When 
possible, walk instead of rkle. 
Get off the bus a fewstops early 
and walk the rest of the way. 
Take the stairs instead of the 
elevator. If you are deskbound 
most of the'day. examine sim
ple exercises yon can do at your 
desk.

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

Card with your name and ad
dress to “Guidelines ' (A^), 
Box 4611, Department MR, 
Chicago, IL 60677.

lurra Slav*
1 7-oz. can water-packed

tuna, drained, flaked
2 cups shredded cabbage

or lettnee
1/2 cup ratfnh slrcex

2 tablespoons choppy 1 
green pepper

2,3 enp Kraft low caloiic 
thousand island 
dressing

Gembine fngredients: tow 
hghdy. Chill. 3 to 4 servings.

‘‘Koks pžttkšas! Kaip čionai triukšmauja! — 
Akmuo -tiaip dirvoj apie lietų pamokslauja, 

Ir džiaugias juo visi — tik malonėk pažvelgti! 
Ir laukė jo, kaip svečio sau brangaus.
0 ką gi gero jis galėjo čia nuveikti ? 

Ir valandas dvi tris tik lijo pagaliaus. 
Tegu apie mane paklausinėja!

Aš am^ais čia tylus, kuklutis visą laiką 
Guliu ramiausiai, mestą kur mane tik laiko, 

O žodžio — dėkui man — aš niekad negirdėjau. 
Ir ne be reikalo^ išties, žmoniją peikia”. —
“Tylėk! ir Sliekas jam pasakė veikiai: 

Lietus šis,
Jau kiek bebūtų trumpas jis, 

Pagirdo dirvą gausiai, 
Sausroj jėgų netekusią, 

Ir ūkininkams viltį atgaivina čia
O tu ant dirvos šios.s«nkybė tik. tuščia”. -??(

bet kuriuos testamentus, codi- 
cilius, kuriuos esu anksčiau 
padaręs bet kuriuo laiku prieš 
šios datos sekantį testamentą”. 
Po to seka naujas testamento 
dalies ar codiėilio tekstas. Tol 
liaus testatori as pasirašo ir 
įrašo datą.

Reikia įsidėmėeti, kad codici- 
lį turi patvirtinti savo para
šais nemažiau kaip du liudi
ninkai.

Jūs galite codjcifį parašyti 
lietuvių kalba, bef jį tvirti
nant Probate teisme reikės pri
siekusiam vertėjui paaiškinti 
teisėjui anglų kalba. pr. š.

Tu priminei laukus,
i Vaikystėje bėgiotus -— .>
Ir pasakas tėvelio —
Ir dainas mamytės dainuotas...
Ak, sesuo tremtine!
Tu antspaudas tautos,
Tu simbolis kančių r *■
Tu meilės aukuro šviesa — *
Tu mano sesuo lietuvė — 
Taip laukta — mylėta! . # ,

NIarija Šitas

ŽUVYS NEGALI UŽMIGTI
Pasak gamtininkų pareiški

mą, žuvys nemiega.
žavu akys neturi Maksfienų 

ir todėl neužsnrrerkia.
Kai žuvis nori pailsėti, Si ji 

sustoja rr tik mažais judriais 
pusfaikor vietoje.

Kopūstais nudegęs ir darže 
pučia-

Garsinas kits ifgos tarnybos pagyra 
Prasmės iš to bėt, kaip iš šio akmėns-, nėra.

(į. h, Krylovas —* Pasakėčios; vertė J. Valaitis) 1
(Knyga gaunama Naujienose, kaina $3) 2 _
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(Tęsinys)
Tada pirmininkas pakvietė 

Kristiną Austin paskaityti praei
tos metinės konferencijos prJ- 
tckolą. Protokolas buvo tikslus, j 
trumpai paminėti visi praeitais 
melais padaryti nutarimai ir ap j 
tarti bei atlikti valdybes darbai. 
Helen čižauskiensi pasiunti' a- 
gėlienei pritarus, protokc.as bu-

klauso Susivienijimui. Aš Jums 
patilsiu, bet aš noriu, kad ir 

įsi-num padėtumėte. Aš esu 
traukęs į politinį gyvenimu, 
kandidatuosiu savivaldybės 
reigems, tai neriu, kad Jūs i 
padėtumėte laimėti rinkimus... ’

Visi nuoširdžiai paplojo šU- ‘ 
nunui. Į

— Mes vūi pažincm? Sta :į 
Michelscną, kuris diiyvaudavo ‘ 
visose SLA k :ifer: ncijo e. Jis 
buvo pirmas Keleivio redakto
rius, — tarė pirmininkas Mačiu
kas. — Į šią konferenciją yra 
~tėjcs-ir J. Sonda, kaip jo drau
gai netiksliai rašė, buvęs pasku
tinis Keleivio redaktorius, tai 
praašu tarti žodį šiai konfe
rencijai.

J. Sonda, jau peržengęs 90 • 
metų, dar gersi ir greitai orien-1 
tuojasi,

— Mane čia neįspėjęs užpuoli, 
kad aš tarčiau susirinkusiems ’ 
žodį, — tarė Sonda, — bet aš t 
to nesitikėjau ir, netikėtai iš-! 
sauktas, nežinočiau, ką jums 
pasakyti. Iš pranešimų, kuriuos’ 
čia girdėjau, tai noriu pasakyti, ’ 
kad dirbate naudingą darbą. I 
SLA turi daug narių, turi gerai! 
tvarkomą iždą, turi pinigų ir 
gali apmokėti visas sąskaitas.' 
Susivienijimas dirba ir lietuvis-J 
ką darbą. Vakar patyriau, kad! 
SLA prisidėjo prie ALTo orga- ’ 
nizavimo. Aš noriu palinkėti ir į 
Jums gerai tęsti tą darbą, kurį J 
iki šio . meto dirbdte. Darbas 
naudingas...

Tada Mačiukas paprašė Grož- 
vydą Lazauską, Valstiečių liau- • sirinkimą ateina 45 žrfibpės, t&i 
dininkų pirmininką ir Sandaros 
redaktorių, pasveikinti konfe- j 
renciją.

Lazauskas perskaitė pasirašy-l
tą ilgą kalbą. Jis papasakojo, Lietuvių Amerikoje.--Prieš ke- 
Įiiek; daįu^^ prie SLA prisidėjo * metus, kai seimas buvo' Bos- 
Haiidinmkaį. Jie buvo steigėjų tone”, — tarė Gudelis, —.‘Tai,, 
tarpe? o vėliau, jie buvo išrinkti j atsimenu, Sonda patarė į 
į SLA valdybą. Jis prižadėjo vi-inį seimą susirinkusiems atstb- 
są savo' kalbą įdėti į Sandarą, ] Vams duoti į kailį: valdybai. Už 
kad .skaitytojai patirtų apie san- ką tai valdybai reikėjo duoti į 
dariečių atliktą darbą. kailį, taip ir nepasakė. Valdybą

pa- 
man

Mačiukas pasidžiaugė, kad su- 
sįrinkime yra tiek daug žinomų 
ir įtakingų svečių, nutarė atvy- 
kusiems kisti pasvcikin.i susi
rinkusius SLA seimo narius h 
svečius.

Pirmiausia jis pakvietė dr. 
Kazį Šidlauską, ALTo pirmi- 
nnką. Dr. Šidlauskas priminė, 
kad jis jau seniai priklauso SLA 
kuopai, bet SLA Seiman jis pir
mą kartą turėjo prdgos ateiti. 
Kaip ir kun. Trakis, jis yra už
imtas, bet jis džiaugėsi atėjęs. 
Susirinkusius jis pasveikino AL 
To vardu, diena prieš tai ture 
j tįsio atstovų konferenciją Chi- 
cagoje. Dalį tos konferencijos 
narių jis matė ALTo konfersn- 
cijcje. Jam džiugu, kad toks di
delis lietuvių skaičius remia 
ALTą. Jis pastebėjo, kad SLA 
Pildomoji Taryba padėjo suor 
gariizuoti ALTą, suburti dideli 
Amerikos lietuvių skaičių pa
vergtos Lietuvos teisėms ginti ir 
kovoti kartu su kitomis Ameri
kos lietuvių organizacijomis gi
nant Lietuvos teises į nepriklau
somybę ir demokratinę san
tvarka.

fDr. Šidlauskas yra geras kai 
betojasx kiekvienas jo žodis ge
rai apgalvotas, paremtas faktais. 
Jis vadovauja įvairių politinių 
grupių junginiui, kovojančiam 
už Lietuvos laisvę, todėl visuo
met verta jo kalbų pasikląusyti.į

; Petras Vilkelis, SLA apskri
ties . vicepirmininkas^; kartu su 
kun. Dagili sėdėjęs" prie didžio
jo. stalo, -gavęs balsą,, susirinku
sius supažindino su Edvardu 
šūmanu, įstojusių į SLA, į Ma
čiuko vadovaujamą kuopą, šu- 
njanas yra veiklus visuomeninio 
lifetuviško gyvenimo narys. Ku
ri laiką jis gyveno Ciceroje, ten 
kelis metus mokytojavo, įsi
traukė į politinį gyvenimą ir 
kandidatavo.' Dabar jis dirba 
Chicagos riesdo savivaldybėje il
gy vena pietinėje Chicagos daly 
jė. Jis paprašytas tarti kelis žo
džiu^ SŲŠirinloasiems. '' K - 'T r *

— Įstojau j SLA ir manau, 
kad šiai lietuviškai organizaci
jai galėsiu padėti, — pradėjo 
Šumanas gražia lietuviška ir vi
siems suprantama kalba.— Man 
tenka stebėtis, kaip aš taip ilgai | Jis pasidžiaugė, kad j šią apskri- 
netapau SLA nariu. Matau, kad ties konferenciją susirinko tiek;

I

I Winnipeg© lietuviu šv. Kašimiero bažnyčiaWINNIPEG, MANITOBA I
TAURAUS LIETUVIO JONO KARALIO LIŪDNAS PRISI

MINIMAS, JO MIRTIES METINIŲ PROGA
(Leonas Yuška mirė 1954 m.). , 

Jonas Karalis buvo kairių—j 
laisvų ipažiūrų žmogus. Jis 
buvo: Winnipege buvusios 
Amerikos Lietuvių Darbiniu: 
kų-Socialistų Literatūros Draų 
gijos 217-tos kuopos narys, ' 
kuri, per man netikėtai gau- j 
tas informacijas ir man prade-- 
dant pasidarbuoti, buvo W 
nipege įsteigta 1927-tais • mfe- lietuviškai. Šventą raštą, šalia 
tais. (Ta Liteųaiūros D-ja bu-1 altoriaus prie stalo stačios sto-.. 
vo Įsteigta Amerikoje 1915 m., I vedamos, skaitė angliškai Į lai 
kurios didžiumą sudarė lietui 1 dotuves atvykusios dvi velio
niai socialistai). Jonas Karalis bio anūkės.Pirmoji skaitė Sue. 
tąip. pat buvo Winnipego Lie-1 Groleau, iš Ancaster, ir antroji 
tuvių Klįdio ■(Canadian Litfiti'iJ-skaitė Myra Ąciuroli, ič Hamil-' 
nian Clufrpf Manitoba) n^$/$no. Kadangi buvo šalta die- 
ir ilgą laiką įo klubo name/įy- ’-Jia, tai kun. J. Bertašius dar pa-' 
vendamas,' buvo to klubo priskaitė maldą lietuviškai, kurią

Jis buvo palaidotas, Jam reikėjo skaityti prie ka
po. ‘ f

. , , . y ^Užbaigęs ;kudBertašius skai
Sužinojus apie Jono „Kava-.. ty|į;: maldą lietuviškai, angliš- 

Jio mirtį, tuoj^-telefonu buve^ kalbėdamas paprašė visus! 
sušauktas klubiečių susirinki- palydovus’ atvykti pusryčių į 
mas aptarti, kaip prisidėti. Winnipego,/Lietuvių. Klubo] 
■nr»i£i in tyq Tn id Ai i m n , a _

Praeitais 1980 rn. lapkričio 
29 d., šeštadienį, Winnipege, 
“Holy Family Nursing Home’* 
mirė, laisvamanis (John Car- 
rol) Jonas Karalis, lietuvis, gi
męs Lietuvoje 1881 m. sausio 
mėn. 21 d. Jonas dar jaunas 
būdamas išvažiavo į Angliją. 
Iš Anglijos, kartu su Leonu 
Yuška išvažiavo į Ameriką. 
1904 metais iš Amerikos, vėl 
kartu su Leonu Yuška, atva
žiavo į Kanadą ir abudu gyve- 
no Winnipege iki mirties.

daug žmonių, šiandienykšti i su"

tenka džiaugtis.
Gudelis pasidžiaugė ir buvu

sio Keleivio redaktoriaus gra
žiais žodžiais apie Susivienijimą

žiūrėtojas.
kaip to klubo narys

Vėliau Jonas Kandis buvo 
palaidotas Elmwood kapinėse 
su religinėmis apeigomis. An
tradienį, gruodžio 2-trą d., 8 v. 
v. Koran koplyčioje, 407 Main 
St., Winnipeg susirinko porą 
dešimčių klubiečių ir keli pa
rapijiečiai. Winnipego Lietu- 
vhj parapijos klebonas kun. 
J.Bertašius paskaitė trumpąmaL- 
dą lietuviškai ir angliškai. Tre
čiadienį, gruodžio 3 d., 10 v. iš 
ryto Lietuvių parap, bažnyčio
je parap. kleb. kun. J. Berta-

nps minutės tyla mirusius klu- j 
bo narius. Po to kun. J. Ber- 
tašius sukalbėjo trumpą prieš’ 
valgį maldą.

Užkandžius baigiant Vla
das Steponavičius angliškai 
pareiškė padėką visoms už
kandžius paruošusiems šeimi
ninkėms, ir kelius žodžius ta
rė apie velkių Joną Karalį.Vė- j 
liau taip pat angliškai kalbėjo 
sena klubietė Leona Saniulai- 
tiedė, paryškindama gerąsias 
Jono Karulio gyvento puses. 
Daugiau kalbų nebuvo.

Ir aš iš savo pusės galiu kai 
ką pridėti. Nors velionis Jonas 
Karalių kaip ir daugelis kitu, 
daug gero ir bk go pergyveno, 
bet jis turėjo daug gerų drau
gų ir puikią šeimą, kurie vis 
jį aplankydavo ir paguosdavo. 
Jam, nors ir regėjimo neteku
siam, liūdesį nuramindavo; jis 
vis būdavo linksmas ir 
sakyti patenkintas, kad 
į gailestingųjų seselių 
savo amžių užbaigti.

Jonui Karaliui 99-sius me
tus sulaukus, praeįais 1980 m. 
sausio 21 d. Winnipego lietu-’ 
viai klubiečiai-tes buvo nuvy-Į 
ke į gailestingųjų seselių prie-! 
glaudes namus Joną L 
jo 99 metų gimtadienio proga, • buvo nutaręs atmesti maloilės

į Mažas daiktas kablelis, b. t ■ 
, gali turėti net lemiamos reikš- 

‘ mės žmogaus gyvybei- i-
, Bene patį svarbiausią, lemian- -• 
j tj vaidmenį turėjo kablelis Ru- 
I sijo caro Nikalojaus Pirmojo at- 
i sakyme j malonės prašymą.
’ 1825 m. gruodžio 11 d. įvyko

dekabristų sukilimas. Penki su
kilėliai buvo tuoj pat pakart.-: 
Pestelis, poetas Ryliejevas, Mu« 
ravjc'/as-Apostolas, Bestuževas- 
Riuminas ir Kachovskis. Dauge
lis kitų buvo nuteista sunkiųj j 
darbų kalėjimais Sibire, bet kai 
kurių likimas buvo ne visai aiš
kus, ir bylos buvo vis dar svars»

; tomos. Keletas kalinių buvo jau 
nuteisti mirties bausme (be jau 
minėtų penkių), bet bausmė dar 
nebuvo įvykdyta.

Vienas nuteistųjų (pavardės 
neatsimenu) nusiuntė carui ma
lonės prašymą. Atsakymas atėjo 
po, palyginti, trumpo' laiko. Ca
ro nutarimas buvo: Pakarti ne
galima, pasigailėti. Kalinys liko 
gyvas, atliko bausmę' sunkiųjų 
darbų kalėjime ir po trejų ar 
ketverių metų išėjo į laisvę. 0 iš 
tikrųjų, caras Nikąlojus Pirma- 

Karalį sis,-žiaurus ir-pusiau pamišęs,

galima; 
pateko 
pamuš

pagerbti. Visi svečiai buvo pa-j prašymą, ir sprendimas turėjo

'in-j sius atlaikė gedulingas mišias nuota jam Ilgiausių metų.

dariečių atliktą darbą.
Trumpai susirinkusius pasvei-j reįkėjo mušti, kad ji ne visai 

kino kun. J. Dilys, šios bažny-;* tvarkingai vedė Susivienijimo 
čios dvasiškis. Vienas sveikinto--; reikalus. Buvo laikai, kai Susi- 
jas buvo užsiminęs apie lenkus, ’ vienijimo reikalai nėjo taip ge
tai kun. Dilys paaiškino, kad yai, kaip dabar eina Tada teko 
lenkų tautoje yra visaip galvo- ’ socialistams ir kitokiems geros 
jančių žmonių. Gali būti ir lie-į valios žmonėms įeiti į valdybas,: 
tuvių priešų, bet lenkų jauni-? kad viskas būtų tvarkingai 
mas; jau nėra toks didelis šovė; pavyzdingai tvarkoma. Tada į 
nistas, kaip buvo vyresnieji. Jam SLA įstojo Kazys Gugis, dr. P. 
asmeniškai teko' išsikalbėti su Grigaitis, Nora Gugienė, Bronė 
lenkais, tai lietuvių atžvilgiu jie1 Spūdienė ir visa eilė kitų. Jie iš
keičia savo nuomonę. vedė Susivienijimą į didelę ir

lada Mačiukas pakvietė Nau- naudingą organizaciją-.^;

su Grigaitis, Nora Gugienė, Bronė 
e iš

vedė Susivienijimą į didelę ir

priė jo palaidojimo. Susirin
ko ‘ 26 senieji klubiečiai’ir- du 
naujieji ateiviai klubiečiai — 
visq 28 klubo nariai, nežiū
rint, kad tuo laiku'buvo' šal
tas oras ir. tįąug kas ;sįrgo.

: Pagal klubo, senus patyar-i 
kymus, iš klubo ;iždo'*-buvo;pa
skirta .^20.00 gėtemš '' nupirkti,' 
o susirinkusięj i Ulubo^ nariai’ 
bei .sudėjo §^8^).Ųž 
tuos • visus pinigus’ $28.00 
buvo nupirkta gėlių karl-

svetainę, 240 Manitoba Ave., 
Winriipege/’

Karstanešiai buvo senieji lie 
tuviai klubiečiai: Vladas Ste^ 
ponavičius, Juozas 7 
čius, Petras K1 u m p a u s kaš • 
Walteris Kureckas,Juozas Rim 
kevičįps: (Rimkus) ir 
Navickas. f ;ž'

Palydovų, . į ^-kapines buvo

vaišinti. Po vaišių buvo sūdai- būti šitoks: Pakarti, negalima 
j. pasigailėti.

Dar įenka priminti, kad Jo-į šios, šiaip ar taip, liūdnos 
nas turėjo gerą atmintį. Mums' istorijos, tebūnie man leista’at- 
visiems (19-lika žmonių) at;kreiptiskaitytojųdėmesiįlipks- 
vvkus į vaišių salę ir Joną Ka- jklaidelę, įsibrovusią į š.m.

' lapkričio 10 d. Draugą.
i Parašas po nuotrauka, vaiz- 

pasisveikinti, "tai Jonas Kara<du°jančia penkias gražias mo- 
lis, nors ir regėjimo i----
kęs, kai kuriuos iš balso atpa 
žino. O kaip 
(“dypukas’’) Kostas Strikaitis, • Liet, Tautiniuose namuose lap- 
Joną Karalį pasveikindamas,. krjčio 15 -d. Iš kairės: Rūta 
pasakė: “Sveikas Jonai”, tai;Traška, Violeta Kušeliauskąįtė 
Jonas Karalis net linksmu bal-i (arklys, kuris nemodeliuos...), 

... Tai j Marytė Bendoravičienė, Regina
Į Krutūlytė ir Rima Sills.” 

pagul-j Kadangi po “Violeta Kuše- . 
mtr-ti : liauskaitė” nėra kablelio, tai

1 tai, kas parašyta skliaustuose, 
■ būtent (arklys, kuris nemode- 
I liuos...), liečia panelę Kuše-

ralį.su judonia kęde i svetai 
ne įvedus ir pradėjus su juo [

nete- i deliuotojas: 
* i '“Daug modelių Kr. Donelaičio

naujas ateivis,^ mok. rengiamos parodos

su grsiai pasakė: “Ooo!
čia Strikaitis kalba”.

Joną Karalį į kapus 
dė vėžio liga. Prieš jo 
nieke negirdėjo, kad jis sirgo 
ta baisia ligą.;.

Liko nuliūdę frvs duktervS:, 
aniilkn Ont) 1 liauska,t§> Ly. paaiškinta, kad 

Rvta Ann Kifer (sūdburv b PaMlė VloI,ela Kušeliauskai- 
Sira (Toronto,He,?TalaSa;ark'ys’k"risJlen,<> 

‘ delmos... (I). Na, ar ne?
pro-į A-lZujus

•, dvi seserys. ---------- ■---- ;—rr—
■ *r (Kanados žemėje. -

Visiems liūdintiems reiškiu j Kazys Bęniųsis,
gilią užuojautą. O tau? Jonai,* senas klubiėti?
lai būna ramu ilsėtis šaltoje Winnipeg, Canada,

Radzevi-Į
a n <= Vnč1 Lucy Smith (Hamill

1 /H I J x f“) •

jienų redaktorių Martyną Gu
delį pasveikinti susirinkusius.

(Bus daugiau)
Reporteris

Juozas Otive
Ont), sūnus Antanas Karalis] 

būvį, (Sudbury? Ont) ir šešj 
sitvažiavę virš'dešimties auto-j anūkai Ontarijoje 
mobilių, su virš-'30 palydovų j ^etuyoje.

uuvų imĮziiRia j'-'-- • ir velionio giminių bei nuliu,-1
tui VA^iabŠti, kūrKjptis --vėliau^ dime likusių velionio šeimos 
buvo buvo apdengtas- jo ka-į narių. ' ; ; į \ *7
pas. ‘ T ‘ ; Grįžusius iš.kapinių į klubo

• iiJonas Karalis pries rriirtį bu;'< ?
vo paskyręs $150.00 į' kapus
palydčjusiems pavaišinti. lavičius paprašė pagerbti vie

Klirbo1 pirmininko pa
reigas' einantis ‘ 'Vladas Stepo-

į- SIUNTINIAI Į LIETUVA
-s MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

: 2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ TeL 925-2787
į.

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 
į: M ARU A NOREIKIENS

■ < SIUNTINIAI Į LIETUVA
x' Cosmos Parcels Express Corp.

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

V. KALANTINAS - ■

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

a ItrtSTINGAI I8PTLDGXI RECEPTAI • FANNIE KAY SAV 
DUKYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. &UHLHAN. BA, Registruota* yaietiainkaa

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2. t i

5 
h
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 mėty studijavęs, kaip < į

parašė 700 puslapių knygų, 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.

1' X-- NAUJIENOS
j , 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

♦ LITERATŪRA, lietuvių literatūros,■ -meno ir .'mokslo 
w 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince

Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 

j Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
į M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos t 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 pusk, kainuoja 32.
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy

tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už J2. j- , 1

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalu fen fr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
ritetvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbj. Labai 
nsndlngoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės *t*t 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik £3. > -

'• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai- 
las ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jašinskd knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*.

■ Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6. i
> SATYRINIS NOVELES, M. Zoečeuko kūryba, J. Valaičio 

vertima*. 306 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina fl
Knygot gariname* Naujienose, I7MĮ So. Halated StM Chicago,
10808. Ufaakant waltr prfiWS iokrf yffrfn&nd BUMamc

3 — Naujienoj Chicago, 8. DL Frid*y, Dėttioher 4, 1981
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Sovietų Sąjunga sutiko nusileisti
■Leonidas Brežnevas, Tarybų S-gos aukščiausiosios 

tarybos pirmininkas ir komunistų partijos pirmasis sek
retorius, pakeliuje j Boną, o vėliau ir pačioje Bonoje, 
vakarienės metu oficialiai pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 
negalėsianti priimti prezidento Ronald Reagano pasiū
lyto plano vidutinio dydžio atominėms raketoms iš Euro
pos pašalinti.

•Oficialiai pasakė, kad nesutinka daryti .jokių nuolai
du Amerikos prezidentui, nes prezidentas ^žino, jog tai 
nėra ‘rimtas dalykas”. Kodėl jis “nerimtas” — taip ir 
nepasakė.’ Nebent, jeigu skaitytum Brežnevo paaiškini
mą; kad Sovietų Sąjunga negamina atominių raketų, kad 
jos būtų išmontuojamos., '

Optimistiškiausias keturių dienų konferencijos daly
vis buvo Vak. Vokietijos kancleris Helmut Schmidt. Ji? 
žinojo, kad Brežnevas vieną dalyką viešai sakė, o visa; 
kitą dalyką privaliai kancleriui pasakė. Oficialiai jis 
Bonoje atmetė prez. Reagano nusiginklavimo planą, bet 
pačiam kancleriui patarė tęsti derybas pasimatant su/pre
zidentu. nes Sovietų Sąjunga yra pasiruošusi daryti 
nuolaidas.

Bonoje Brežnevas pasiūlė sumažinti lygų vidutinio 
dydžio raketų skaičių, jis nesutikęs sumažinti jų dau
giau negu amerikiečiai. Brežnevas atmetė visą preziden
to Reagano planą, o atsakingi JAV pareigūnai pareiškė, 
kad privalo būti išvežtos visos Sovietų raketos. Amerika 
neatšauks savo raketų, jeigu rusai neatšauks 570 raketų. 
Po šių pranešimų nebuvo jokios prasmės abiejų valsty
bių vadams susitikti. 0 vis dėlto Brežnevas prašė prezi
dentą susitikti su juo. Bonoje Brežnevas blefavo. Jis 
matė, kad Reaganas daugiau nuolaidų nedarys.

Kodėl Brežnevas sutiko nusileisti?
Brežnevas yra Sovietų Sąjungos maršalas. Jis labai 

gerai informuotas apie Sovietų Sąjungos'karišką pajėgu
mą. Jam buvo aišku, kad Sovietų Sąjunga turėjo daugiau 
atominių raketų, negu JAV. Bet jam taip pat buvo aišku, 
kad Sovietų karo vadovybė padarė tą pačią klaidą, kurią 
padarė Vokietijos kariuomenės vadovybė. Naciai turėjo 
daugiau lėktuvų ir stipresnių tankų, bet britų lėktuvai

A. SV1LQNIS

Naujas haudymas sumenkinti 
mūsą laisvinimo veiksnius ;
(Tęsinys) t^Co. firmą Xian rados, -kad rrtū-

,, , visuomenę Los Angeles entu-
Nejaus, „mvewWcWul-u.^- ,„.sBi toa,o .„aive O .gal dėlto.

talpose "ad-.mgtoT,-. ru^uco.^^ ra
5 d. negavo auaganrsuot, »
su veikė--1 Tustyė'M - Men >ir ..,lAukHngą" <f»r-
-*os PtH lokiu uzkanlziu jau „ , ,‘ . „h vw>smuveAte darbą.
buvo st n-jonizuota artksCrau n 1
oe minėjos firmos. Tikrai juo-( ;K<ek ,jau 'Chicągąje ir kituose, 
h---. > ••’dr-isryčiams suorgani | JAV miestuose buvo-suorgani- 
7i.io i r Ait. .samdyti -Hannaford z jota tieraėnstraerų, atsimenant;

buvo greitesni. Britai sumušė sunkiąją -ir rttaug (lėtesnę, 
vokiečių aviaciją .ir .laimėjo kąra...

Tuo tarpu Brežnevas nebuvo pasiruošęs Jin vazų ai Į Į 
Vakarų Europą. Brežnevui dar reikėjo pasiruošti kovai, 
kai amerikiečiai jau pradėjo statyti galingesnes ir grei
tesnes atomines raketas. Kai Sovietų Sąjunga .pasiruoš, 
Amerika jau turės galingas ir švitresnes .raketas. Brež
nevas blefavo, kol jam sekėsi. Bet kai įsitikino, kad to
liau nebegalima, tai sutiko nusileisti.

Maršalas Brežnevas taip pat žinojo, ‘kad Amerika 
vyrauja erdvėje. Sovietų kosmonautai vartoja tuos pa-: 
čius degalus erdvėlaiviams, kokius vartojo-pirmam erdvė
laiviui. Sovietų kosmonautai nerdavo ‘su erdvėlaiviais j 
Sibiro ežerus arba daužydavosi dykumose, rizikuodami 
savo gyvybe. Panašiai elgėsi ir Amerikos astronautai. Bet 
nauji Amerikos erdvėlaiviai ne tik nusileidžia aerodro-, 
muose, bet tinka ir kitam skridimui. . t

Brežnevas taip pat žino, kad Amerikos astronautai 
žymiai greičiau susisiekia su savo bazėmis, pajėgia pri
imti aiškesnes ir tobulesnes žinias, 'negu 'Sovietų ‘kos
monautai.

Turėdamas galvoje šias amerikiečių pirmenybes, 
maršalas Brežnevas sutiko nusileisti. Rusai sutiks ūšmon- 
tuoti savo atomines raketas ir išvežti įtiek i Rytus, kad 
nė viena jų nepasiektų Vakarų ar Pietų Europos pramo
nės centrų, uostų ar susisiekimo centrų.

Praeitą pirmadieni Ženevoje prasidėjo pasitarimai 
tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos paskirtų atstovų, 
atominiam karai išvengti. Amerikos-delegacijai vado
vauja karo-reikalų žinovas Paul N. Nitze, o Sovietų de-- 
legaciai vadovauja naujai pradedantis kilti diplomatas 
Julius A. Kvicinskis. Jie posėdžiavo 2 vai. 40 minučių. 
Posėdžiui pasibaigus, Sovietų delegacijos pirmininkas 
Kvicinskis laikraštininkams pranešė, -kad-sekantis komi
sijos posėdis Įvyks ^penktadieni Sovietų atstovybėje. Atei
tyje komisija posėdžiaus du kartu savaitėje.

Niekas nieko daugiau laikraštininkams nepranešė 
Bet laukusieji žurnalistai patyrė, kad pradžioje jie nori 
išsiaiškinti Sovietų Sąjungos ir JAV pozicijas, nori jas 
tiksliai suprasti, o vėliau ieškoti būdų skirtingas pozi
cijas suderinti, jeigu.galima, arba padaryti nuolaidas.

Taip pat nutarta pasitarimus vesti prie uždarų durų.. 
Amerioskielegacija galėtų posėdžiauti prie atdarų durų. 
Jos pasiūlymas visiems aiškus. Prezidentas Reaganas 
pasiūlė išvežti visas atomines raketas iš Europos. Ne tik 
iš Vakarų Europos, bet ir iš Rytų Europos. Brežnevas; 
atmetė si prezidento .planą. Dabar Sovietų maršalai nori 
daryti nuolaidų. Viešame posėdyje jiems būtų nepatogu 
prisipažinti, tai pareikalavo, kad pasitarimai eitų užda
rame posėdyje. Sovietų atstovai visuomet 'bijojo viešu
mos. Jie viešumos bijo pačioje Rusijoje, jos bijo ir 
Ženevoje.

1972 m. rudeni rusu okup. Vilniuje lietuviai stovheilėje,

kad ii- Kudirkos reikalu Mar que'te Parke tuomentinės LB- nės'su klebonu priešakyje, ir tai be jokios firmos pagalbos, neiš- metant tūkstančius dolerių.Bet ar toks užmojis — samdyti svetimtaučiu komercinę firmą Lietuvos laisvinimui vykdyti neliudija išeivijos dvasinio bankroto? Reškia, išeivija gyven dama gerovėje aptuko, suglebo, prarado ne tik dvasinę, bet ir fizinę energiją įtaigoti Įtakingus amerikiečius politikus Lietuvos bylos reikalu. Pinigais apsikrovę samdosi svetimtaučių Co., kad ji kalbėtų amerikiečiams. Kažin ar tie Įtakingieji amerikiečiai nepagalvos, kai .minėta komercinė kompanija Lietuvos reikalu jiems pristatinės informacijų, kad lietuviai jau prarado energiją, aptingo, ir prarado norą patys ieškoti ir surasti kontaktų Reiškia, jau jie nebeturi noro kovoti' patys-savo tautą laisvinant, ir-už tūkstančius samdosi ^svetimtaučių komercinę firmą.Žinoma, niekas negali A.. Mažeikai uždrausti minėtos firmos naudai' vėsti reklaminę propa- ^gandą. Bėt jis turėtų bent tiek ■turėti. kultūrinės nuovokos, neužgaulioti tuos, kurie pateikia rimtus, išmąstytus argumentus, .įrodinėdami, kad toks už tūkstančius dolerių “biznis’ mums nepriimtinas, kadangi ir mes patys savo jėgomis tai atlikti pajėgiame. Be to ir pats A- Mažeika pripažįsta, kad'gal būt ir yra reikalingi abejojimai ir net nepasitikėjimas, kuriuos gali sukelti ir labai geros valios žmonės. Tikrai ar nekyla abejonių, kad tą samdomą komercinę firmą gali pasamdyti ir Lietuvos okupantas? Juk jai svarbus uždarbis: kuo ji daugiau turės

“kės imerių” tuo daugiau ir pinigu. Tat ar tie Los Angeles entuziastai, gali garantuoti, kad jos negalės pasisamdyti okupantas skleisti savo- informaciją apie mūsų pavergtą Lietuvą pripažįstant jos savarankišką įsijungimą į LTSR?Taigi, mūsų veiksnių pasisakymai prieš tai nėra geros valios. Tat kodėl A. Mažeika juos ką? Tat kodėl A. Mažeika juos užgaulioja, juos išvadina nurs- gailiais, kūrie pretenduėja vadovauti politinei veiklai? Kodėl A. Mažeika randa reikalo įžeidinėti pravardžiavimais tuos, kuriuos kasdien .pravardžiuoja mūsų tau tos okupantas? Ir tai žinome dėl ko.Be to, šis minėtų Los Angelės entuziastų užmojis, kurį remia doleriais LB-nės vadai ir. frontininkai yra, kad ir netiesiogiai' nukreiptas prieš mūsų Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą — VLIKą ir prieš Amerikos •Lietuvių Tarylbą — ALTą, sie- ; kiant juos kiek įmanomai su- i niekinti, apkaltinti, kaip nepajėgius atlikti savo uždavinio: Šį -nelemtą užmojį -aiškiausiai ats- . kleidžia tėvų pranciškonų. Brook lyne leidžiamo. Darbininko vedamasis, kad reikia Hannaford i projektą remti (žiūr. rugsėjo mėn. 25 d.). Rašėjas pasiremia ir kun. J. Prunskio šios kompanijos pozityvios veiklos pagyrimu. Bet toks kun. J. Prunskio pagyrimas yra grynai jo asmeniš- . kas reikalas.Šio įžanginio rašėjas jau ke- ; lia įtarimą, kad veiksnių daromos išlaidos yra nevaisingos. ' “Antrai” — jis rašo — “VLIKas išleido 98.000 dol. ir dar su viršum. bet konkrečių jo darbų visuomenė nežino”. Ar tai nėra

metamas tamsus šešėlis VLIKui. kad eikvojami beprasmingai pinigai? Mat, kam Los Angeles entuziastai samdo firmą, kad iškeltų jos prestyžą, tam apkaltina VLIKą, kurio padarytos didelės išlaidos, bet darbų nesimato. Ar tai nėra nauji veiksnių griovėjai su LB-nės vadu ir fron tininkų palaima?Įžanginio rašėjas tiesiogiai tina VLIKą, nes iš jo ir jam pavaldžios ALTos ateina opozicija, kuri vedama net neetiškiu būdu. Tai ar nėra pradžia puolimų ir kaltinimu mūsų veiksniams? Ir, pagaliau, ar mūsų visuomenė dar nesupras kuo šis “biznis’’ kvepia? Tai naujas šaltinis kelti erzelynę, skaldyti ,mūsų išeiviją. Pradžia aiški. Jau pradėta pulti net paskiri VLIKo asmenys, kaip antai,. Liūtas Grinius, kuris tai atlieka su dr. Kazio Bobelio pavedimu. Be to rašėjas priduria kad čia slepiasi užkulisiniai tiks lai. Kokie? -Nepasako.Kam gali būt . neaišku, kur tie firmos, samdytojai suka. Jie* suka ne patarnauti Lietuvos bylai, o daro tik pastangas mūsų .veiksniams sumenkinti ir juos sugriauti.O be. to, tie samdytojai nieki- ma visus, kurie nepritaria svetimtaučių komercinės kompanijos samdymūi. Juk tai yra slopinimas mūsų ryžto kovoti už pavergtosios Lietuvos laisvę. Są mcningoji visuomenė žino, kad dėl pavergtosios tautos laisvinimo veiklos negalima daryti bandymų. už juo< užmokant svetimtaučių Co. šimtus tūkstančių dolerių.— Korsikoje sudužusio lėktuvo gelbėjimo darbus veda prancūzai specialistais
Andrius Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Kalno viršūnėj, su puikiu vaizdu i Pacifiką ir 
kalno viršūnėje, su puikiu vaizdu Į Pacifiką ir 
Į kalnus, galima keliauti pasidairyti Į Įvairias 
San Diego apskrities apylinkes. Bene Įdomiau
sias savo-savotiška gTimta yra Anza Borrego De
sert State Park, su centre dykumos esančiu Bor
rego Springs miestu (apie 1000 gyv.). Didžiulis 
parkas užima 486,200 akrų plotą kalnuose, kur 
auga kaktusai ir laukinės gėlės tai*pe krūmokš
nių ir skurdžių medelių. Įdomūs kėli tarpekliai. 
Iš Borrego Springs Įmanoma gauti vadovus eks
kursijoms.

San Diego Wild Animal Park apima 1,800 
akrų plotą netoli Escondido miesto. Čia laisvai 
gyvena drambliai, liūtai, raganosiai, žebros, ži
rafos ir kiti žvėrys, apsupti neperšokamais grio
viais. Apžiūrima iš monorail tipo geležinkelio. 
Apžiūrima iš monorail tipo geležinkeliuko.

Pa'omar Observatory, susidedanti ‘iš -penkių 
bokštų, turi viename iš jų didžiausią pasaulyje 
200 colių Hale teteškopą. Netoliese yra -gražus 
kalnų parkas, Palomar Mountain and 'State 
Park, apri 1,900 akru ploto -ir apie 5(000 pėdų 
aukštyje. Įmanoma pasiekti tik vasaros metu. 
Neteli yra mir.čtoji San Antonio de Pela misija 
ir indėnų rezervatas.

Kalnuotoje San Diego apskrityje vienas Įdo
miausių miestelių yra Julian, Volcan -kalnyno pa-' 

i pėdėje. Jis įdomus 1887 metais ^įsteigtu viešbu
čiu, kuri pradėjo laisvųjų negrų pora, o dabar 
perėmė mokyt, pora iš :Hollywodo(Gyventajų mie- 
stely tik apie 500, o 4,825 pėdų -aukštis nuo jū-; 
ros lygio teikia Įvairaus klimato savitumą. Žie-! 
mos čia šaltos ir su sniegu, o vasaros karštos.

(Pajūryje ir Į šiaurę-nuo San Diego ir‘La Jolla ’ 
miestų žydi mažų miestų eilė—arklių lenktynių 
vasaromis pramoginis elegantiškas kurortas Del 
MaY, įaugantieji Solano Beach ir Cardiff by the * 
Sea, igėlių centrai Encinitas ir Leucadia. (Prie 
Gamp Pendleton karinio rajono pietinės ribos 
prisiglaudė trys miestai — Oceanside, su San . 
Luis Rey de Francia misija ir žvejų prieplauka 
;bei tiltu; Carlsbad miestas, pavadintas pagal 
garsųjį čekų kurortą dėl mineralinių šaltinių pa
našumo, yra vasaros atostagininkų vieta ir ko- 

, mercinis gėlių auginimo centras, su dviem bu
vusiomis vandenyno užuolankomis (laguna), da
bar užtvenktomis greitkelio pylimu, bei paukš
čių saugone vienoje iš jų; ir iš kėlių dvaru išsi
vystęs Vistas miestas, kuriame apsigyveno keli 
kaimo buitį mėgstą lietuviai, Įsitaisę naminių 
paukščių ir gyvulių. Visi trys dažnai vadinami 

. Tri-Gity vardu, šalia jų prisiglaudęs mažesnis 
San Marcos turi naująją dalį, Lake San Marcos, 
su dirbtiniu kalnų ežeru.

Į rytus nuo Pendletono karinio rajono yra 
Fallbrook miestelis, o toliau į krašto gilumą ir j

rytus nepaprastu tempu plečiasi didelis Escon
dido -miestas (virš ’55^000 gyv.), bandąs konku- 
4Tioti savo industrija su apskrities sostine. Tarp 
'kalnų užsislėpęs visai naujas, San Diego miesto 
ribose išaugęs, Rancho Bernado, o nuo jo Į va
karus aukštumoje išsidėstęs Rancho Santa Fe, 
kurie savo -naujomis namų statybomis ir bran
gumu -konkuruoja su San Diego rinktinėmis apy
linkėmis.

Visoje San Diego apskrityje išsimėtė kelio
lika mažų indėnų rezervatų — Manzanite, La 
•Postą, Capitan Grande, Mesa Grande, Santa 
Ysabel, Los Coyotes, Pala, La Jolla, Barona, 
Guyopaipe ir Rincon. Daugumas jų aukštuose 
kalnuose. Aukščiausioji vietinių kalnų -viršūnė 
yra High Point, prie Palomar observatorijos, tu
rinti 6,140 pėdų aukštį. Aukščiausioji San Diego 
■apskrities viršūnė-yya'Cyuamaca Peak, 6,512 pė- 
'Hų, 'Guvnmaca iRanchu -Šrate Park ribose.

Nepaisant kainuotume. San Diego apskrity- 
. je yra nemaža ežerų, daugelis jų yra kartu ir 
’ vandens rezervuarai, nes viena Kalifornijos bė

dų yra vandens trūkumas. Centrinėje apskrities 
•dalyje esantieji kalnynai slepia taip pat nemaža 
gražių ir Įdomių vietelių.

Pavažiavus 395 plentu kelias mylias į šiaurę 
nuo Escondido miesto, pasiekiame Lawrence 
Wdlk golfo laukai ir naujokynas.Lawrence Welk 
yra visiems amerikiečiams žinomas šokių or- 

1 kestro vadovas, kene vienintelis likęs iš 1940-50

j metų, džeso laikotarpio ir kas šeštadieni 
dąs televizijoje su savo ansambliu.

pasiro-

Pačiame šiauriniame Camp 'Pendleton kari
nio rajono pakraštyje esąs San Onofre miestelis 
šiuo metu yra dėmesio centre, nes čia baigiama 
branduolinės -jėgainės statyba, kurią boikotuo
ja -tam rtikros Amerikos .piliečių grupės, .priešin
gos atomo .pritaikymui Visuomenės -reikalams. 
Visu pajūriu, taigi, ir pro San Onofre, praeina 

Į geležinkelio linia, pasiekianti Los Angeles 
metropolį.

I .ISPANŲ ^KALBOS ĮTAKA
Pažymėtina, 4cad San Diego miesto ir ap

skrityje naujųjų gyvenviečių stebėtojai ir mie
stų - miestelių tėvai labai mėgsta gatves ir vie
toves vadinti -naujais, -bet ispaniškais vardais. 
Tarytum jiems stigtų angliškų arija bent taęp- 
tautiškų vardu... Ištisi nauji rajonai pavadinti 
anglosaksams sunkiai ištariamais vardais ir jie 
puoš vistiek perdirba į lengviau tariamus iškrei
pimus.

Ispanų kalbos Įtaka ypač šioje apskrityje 
yra labai didelė. *Gstl -dėl to, kad kasdien rš Mek
sikos ueJagalmi Mv^ksta gyventi šimtai meksi- 

| kiečių ir jiems taikoma lengvesnės sąlygos9

(Bus daugiau)
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SUSIRINKIMU

Lietuvių bažnyčia Tilžėje

Upytes Draugiško klubo priešmeti- 
nis’ susirinkimas Įvyks penktadienį, 
gruodžio 4 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nar.ai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1982 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo’ bus vaišės.

A. Kalys, rast.

Sutvertojas ir Sutvėrimai

.Pavyzdžiui, mums prisimena žodžiai dr. Mykolo I. Pupino, 
kuris 1927 metais buvo išrinktas Americas Association for the 
Advancement of Science prezidentu. Moksliškų raštų rašytojas 
Albertas Wiggam, po pasikalbėjimo su prof. Pupinu, paduoda 
ištrauką iŠ jo žodžių:

“Visoks mokslas, kokiu buvo tyrinėjamcš erdvės, pastebėja 1 
jose santaikos principą, ir šitą santaiką, arba vadovaujantį prin
cipą, aš vadinu Dieviška Inteligencija. Nebegalima apsilenkti 
su faktu, kad visų dalykų pagrinde yra aiškus vadovaujantis 
principas, vedantis nuo sumišimo į santvarką.

Kurie donates, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St-, Chicago, IL 6C632

Ort KAITI, V
GYDYTOJAI l« CMfftOftGAS 

fclWfcw
Medicinos direktorių* 

t^3t 5. Monte*!* R<* WoricBwfier, IL 
VALANDOS: 3—8 dirbo dienom!.,

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

39«7 W®st 103rd Strest 

Valandos pagal susitarimą.

Bridgeport© Lietuviu Namu Savi- 
-nfnky pYiešmėtints susirinkimas įvyks 
šeštadienį-,< gruodžio 5 d., 3808 So. 
Union Avę., 1 vai. popiet. Nariai ma- 

- ---------- ------ - lonėkite dalyvauti, nes yra daug rel- 
DR. FRANK PLECKAS valdybą 1982ketams. Po susirink-mo

OPTOMETRISTAS .

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71W St. TeL 737-5149

Tikrina akis- Pritaiko akinius

ir “contact lenses”.

kalų apvarstymui ir reikės išrinkti 
i 

, — vaišės ir dovanų pasidalinimas 
(grab-bag). Atsineškite S3 vertės do- i 

vaną: Kviečia Valdyba j

V. KAROSAS LAISVOJI TRIBŪNA

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 

1656 WEST 63rd STREET
Valandos: an trad. 1—4 popiet, 

ketvirtad. 5—7 rak vak> 
Ofiso telefonas: 77^2880, 

Raaidendlac teleL: 448-5545

DR. C. K. BOBELIS Prostatos, inkstų ir -šlapumo lakų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.St. Petersburg, Fla. 33710 TeL (813) 321-4200

r' " ' ’ 1 '
PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA . KAI NA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R, ŠERĖNAS, let 925-8063

x*

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairi y atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1 m arba 37M996

f

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

d'd.lių plutų užkariavimu, ka 
ro žygia’s'. kas taip bfidinga Di
džiajai Lietuvai, bet rėmėsi krikščionišku humanizmu ir tolerancija kitų tautybių atžvilgiu.Prelegento įsitikiuimu, maž- lieiuvių puoselėtus per amžius dvasinės ir idėjinės vertybės yra £ visuotinai pripažintos Vakarų | 1 demokratiniame pasaulyje ir jos » suteikia lietuvių tautai teisę su- į rasti sau pripažinimą naujai; besiformuojančiame pasaulyje.! Taip maždaug, labai suglaustai,; atrodytų filosofinė prof. M. j |: Ir. ako įžvafga į lietuvių tautos ateitį, kurio samprotavimai,1 ==■ daugiau ar mažiau, rėmėsi K an-1 lo filosofija, nors pats vardas nebuvo paminėtas paskaitoje.Kantas, kaip žinome, buvo; Rytų Prūsijos sūnus ir jo gyslose tekėjo bsnt dalis lietuviško kraujo ,tad turėtų būti mažlietuvių pasididžiavimu, nes laikomas genijum, nustatęs modernios frlbsofijos galvojimo principus. Tarp kitko Kantas pramatė, kad ateities Europa turės apsijungti į vieną valstybinę sistemą, su kuria bus užbaigti | amžini karai, būtų užtikrintas , gerbūvis, kultūros suklestėjimas* ir pipetinės laisvės.Kanto koncepcija rėmėsi Jono Kalvyno paskelbta common-* wealth santvarka, kuri pirma į buvo' įgj’vendinta Šveicarijoje ir tapo vakarietiškos demokratijos modeliu, švicarijos istorija įrodė, kad demokratinėje santvarkoje gali sugyventi^įvairios tau-' tybės, neprarasdamos savo tauti-, nių savitumų ir kultūrinio pa vėl-1 dėjimo. Vėliau šis principas buvo perkeltas į JAV, Kanadą ir kilūs anglo-saksiškus kraštus, kurie iškilo mūsų amžiuje į pirmaujančias pozicijas visame pasaulyje.Nemaža kalvinizmo įtaka reiškėsi Prūsijos karalijos viršūnėse, kas paaiškina, iš kur susidarė gan plati mažlietuvių tautinė ir kultūrinė autonomija. Bendrai imant, prof. M. Brako filosofinė įžvalga išplaukia iš Prūsijos in-telektua inių tradicijų, kmiese brendo i: mažliątu- vių ej.as. Iš čia sjprantsma, kodėl sus. dar ė tokia didelė praraja tarp mažlietuvių ir didlietuvių istorijos bėgyje, kurios negalima išlyginti galvojant nacionalistinėmis kategorijomis.(Bus daugiau)

s

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Let 226-1344

GAIDAS - DAiMID
3? AIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA.K.MAt'm 4

stj5 <rz

<

AMBULANSO 

PATARHAVIMA1

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
aikštės AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ldetavių 

LAid^tuvių 

Direktorių 

JbAoe^xdje^

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

SU. HERMITAGE AVENUE
TcL $27-1741 — 1742

SU. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

•AOUĖRNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio suvažiavimas

(Komentarai)Brakas priėjo prie sekančios išvados, kuri sudaro visos jo paskaitos pačią esminę dalį: “Mes1 gyvename iliuzijų pasaulyje, jei galvojame' nacionalistinėmis kategorijomis ir ieškome sprendimų, prisilaikydami priešatomi- nio amžiaus tikrovės. Naciona- ’ lizinas, kaip XIX amžiaus vyraujanti ideologija, šiandieną tapo atgyvena ir jąja negalima vadovautis, ' ieškant sprendimų ar nustatant savo' veiklos gairės”.

(Tęsinys)1Toliau prof. M. Brakas aiški- TĖVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

ESTIJOS DARBININKŲ
STREIKAS IŠGARAVOVARŠUVA, Lenkija. — Buvo Į pasklidęs gandas, kad Estijos darbininkai, pareikalavę didės-nių algų, antradienį streikuos j no, kadangi Maž. Lietuvos atei- pusvalandį. Tai turėjęs būti ru- j tis yra artimai surišta su Didžiosios Lietuves likimu, tai tenka sustoti ir pažvelgti į bendrą lie- hrvių tautos ateitį. Spręsdami šjr at’sJmą, turime ’ įsisąmoninti, kad esame perkelti į atominį amžių. Iki šiol pagamintų ato- m:nių bombų jėga prilygsta I mtiįonui Hirosimos tipo’ numestai bombai' ir visame pa-, šaulyje yra atžymėti 1-5.000 tai- į kin’ų. pasaulinės katastrofos at- j veju.Esami įžengę į atominį am-i žiu, kuriame žmonija despera-, iškai ieško tarp tautų naujų ’ sugyvenimo principų, kad išvengtų visuotinio susinaikinimo; ir surastų normas bei metodus visos žmonijos problemų spren dimui. Praėję laikai, kada tau-; tos užsidariu ios savyje g; ieškoti saugumo, gerbūvio laisv’ėsPadaręs šią įvadą, prof. M. ’ir keKa agresingumą ir ekspan- ... į sinį veržimąsi į silpnesnių jų’ kaimynų erdvę.I^ieš nacionalizmą kaip ideo į yra pasisakęs Herderis, Goethe, Vydūnas ir, bendrai, mažlietuvių taukinei kultūrai buvo svetimas pasididžiavimas

, sams estų įspėjamasis streikas. I Jeigu rusai nekeltų atlyginimo', tai tada Estijoj būtų paskelbtas visuotinis streikas.Streikas turėjo prasidėti 10-tą valanda ryto ir tęstis 30 minučių iki 10.30. Buvo atspausdinti lapeliai, patariantieji darbininkams mesti darbą antradienio i rytą.Bet estai nežinojo, kas tą streiką organizavo ir nežinojo, kas tuos lapelius spausdino' ir dalino. Jie manė, kad tai yra Maskvos agentų darbas ir nestreikavo. Estai nenori patekti į maskvines kilpas. Lenkai su jais nekalbėjo.

%

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūs\j stud i jot 
Marquette Parke.

Vedeja- Aldona Da ulcus
Teief.: 778-1543

7159 So.. MAPLE WOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Lietuvos Aidai” 
KAŽė BRAZDtlONYTt 

Programo* v»d»|«

rrew puYftfcdieaio Dfci penk- 
tAiiCAto v«I. vikare.

Visos UMor < W€EV «oHm. 
Bwigf TWtfAM, 

St PetefstW. fit, i*# rid. p.p. 
U «TIS sftnieiK 11 nr A-M bang*.

2$46W.?Irt Street

ChidCgb, Dfinocs 606Ž9 
Teief. 7tMi74

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

Teief. 476-2345

— Iškilus viešumon, kad R. Allen pardavė dalį biznio Han- nafordo bendrovėje, rimti žmonės pataria prez. Reaganui nesamdyti daugiau Alleno.

Nacionalizmas tūri dviveidišką prigimtį. Viena puse nacionalizmas reiškia savo pilnutinę meilę ir pasišventimą vien save tautai; kita puse skelbia ir diegia neapykantą kitoms tautoms, kurios atsiduria jos erdvėje ar pastoji kelią ekspansijai. Trum- i pai tariant, nacionalizmas yra • paremtas savimeilės ir egoizmo alėio ! Padais, kurie neleidžia sudarys ~-r fi darnaus sugyvenimo tarp įvai- 5 rių tautybių vienoje valstybėje,
KIEK ĮTRAUKIAME ORONormaliai per vieną parą žmogaus kraujas įtraukia virš dvidešimties kubinių pėdų deguonies ir taip pat per 24 valandas organizmas iš savęs prašalina virš dvidešimties kubinių pėdų angliarūgšties.

i

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
Daug kas gauna patarimų, bet tik išmintingieji turi iš to naudos.

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

j;uo
\ERONTKA ROMEIKAITĖ

1914 metu Gyveno Chicagoje

S*. HALSTED STREET

K

1446 So. 50th Avė., Cicero, HL

i

Midland i-avmgt tar
nauja taupymo i. .aimą 
paskolų reikahw visos rtrfr 
sų apylinkės. Dėkojam! 
Jums už mum? parodyta 
pasitikėjime. Mes norėtū- 
trw būti jums naudi-mo ii 
a.tivie.

Sąskaitą
Iki $40,000

^57 W. 69 STREEV 
Chicago. IL 6062 

T±« 925-7400
W29 SO. HAXltM av 

il 6045* 
x Tel. 598-9400

SAVINGS!
AND iOA4 ASSOCIATION | 
<XO ARtHlrt AMENDE g 

dwrtxffff. tu.. ffxti 
L 8

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

tokiu adresu:

C 
i ■t 

■f:

b

PHONE 258-4470

FiĮ

i

Passbook Savinas
4 avines

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

JEAN VANCE ir GEORGE SORDilAikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZJ

2424 WESf STREŽ.7 KKoublic 7-1211
II028 SOU) HWEST HIGHWAY, Faloe Hille, n»- 174-4411

Po ilgos ir sunkies ligos mirė 1931 m. gruodžio 3 dieną 
Oak Forest ligoninėje.

Grinė Lietuvoje, Jurbarko valsčiuje. Amerikoje išgyve
no 33 metus.

NuJūdę įteka: pusseserė Ona Vaič.konienė Floridoje, 
teta Ona Mazfk PiHSburglie. sesers vaikai Lietuvoje, ir kili 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kflnss txjs pašarvotas Stepb'no Lack (Lcchaviėiaus) 
šermeninėje, 2121 W. Lithuanian Plaza Gourt. Laidotuvės 
bus pirmadienį, gruodžio 7 d.

Iš šermeninės 9.30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. M. Ma-
„ rijos Gimimo parapijos bažnyčią, kur įvyks pamaldos už 
M velionės slel^.
O Po prmaldų bus nulydėta į Lietuvių Tautines
g Nuoš ėdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs-l

lamus dalyvauti laidotuvėse.
S Nuliūdusios pusseserė ir

H Laidotuvių direktorius Steponas G. Diek. Tcl. 737-1213.

kapines

teta.
*

TeL fArd* 7-1I1J

T e L: OLympic 2-1043

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANTCA AVĖ Tel.: Y Ar d* 711S8 - U>t

———_____

Friday, December 4, 1981



JAV R. Liet. Bendruomenės Tarybos 
nariu ir atstovu suvažiavimas

JAV R. Liet. Eeii<h iicniem’s I ? b s naiiu ir abtovy suva
žiavimo, įvykstančio PJBl m. rnudžio ničn, 12 d. (šeštai Iii nj) 
Lietuvių Tautiniuose Nanve 6-122 . hrdzie Chicago,

I) A k B O 1

2)
3)

9—10 vai. ryte
10 vai. suvagia 
Amerikos l-nr

‘ ‘J-2-
u. *s Juškevičius.
ne, akemp. Bronė

4)

6)

Invokacija — kan. VucS.vas 
Mirusių n::Tiu pagt i br.;: 
Darbo prezidmim , aiku toria 
Komisijos: a) registrai i ras ir 

b) rezoliucijų,

o ir k c m 
raanda‘ų,

8)

9)

10)

Sveikinimai.
JAV R. Liet. B rdruomenės Taryb .*s narių ir atstovų pra
eito suvažiavimo protokolo skaitymas D. Liepienė.
Paskaita: ‘‘Vienybė idėjų kunfliktuoju” — “Varpo 
daktorius A. Kucvs.
Pranešimai: a) Tarybos prezidiumo,

re-

• pečius, kad greičiau gytų”. (Ms- 
JLk 1943 nr. 5). . |

| 195) Kai lieka nuo Užgavėnių
( vakarienės mė os, tai ją padeda 

pavasariui: kai eina arti, tai ta 
mėsa ištepa noragą, tada nesti us 
nių. Salakas, LTA 1486 532. Plg. ■ 

> Sartori III U 3).
196) Užgavėnių vakare šeimos ’ 

| galva (arba vyriausias šeimos 
narys) ištepa visų namiškių pir- ’ 
ma kojas, paskui ir rankas kiau-' 
lienos košeliena, tada nereikės 
bijoti gyvatės įkirtimo per visus 
metus, nes kiaulė taipogi nebijo Į 
gyvatės nuodu. Šeimininkas patsj 
sau negali išsitepti, tai turi pa
daryti jo žmona arba motina. Iš
teptas kojas ir rankas neplauna 
iki Pelenu dienos ryto. Anta- 
lietpė, LTA 1693 202.

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

Kamal, Ž»m4 — Pardavimui 
MAL ESTATE FOR SALM

Namai, žavni — Pardavimai
REAL ĮSTATU FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k •. '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermik Road Chicago, UI. Tel. 847-7747 j

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

H)

13)

14)

16)

c) Kontroit
Suvažiavimo dalyvių jia 
Pranešimų priėmimas.
Rinkiniai: a) Tarybos prezidiumo,

b) ('entro valdybei,
c) Konliolės kemisjus.

Rezoliucijų priėmimas.
Klausimai ir sumanymai.
Suvažiavimo uždarymas.
Lietuvos himnas.

Pastaba: Registracijos mokestis ir priešpiečiai 5 dol.
•Priešpiečiai — 1 vai. iki 2 vai. popiet.
Kūčių vakarienė 7 vai. vak. toje pačioje salėje.

Tarybos Prezidiumas

įkymai dėl pranešimų.

K. Milkovaitis Lietuvos šau-’ 
litr Sąjungos Tremtyje pirmi
ninkas, atsiuntė Naujienom 
šį Šaulių Sąjungos centro val
dybos patikslinimą:

“1981 m. lapkričio 21 dienosi 
(Nr. 224) ‘ 
išspausdinta 
tavos šauliu 
tyje Garbės 
nėjęs šaulio 
skundą, jį 
šaulių teismas be pagrindo

žinia, kad “Lie- 
Są jungos Trenr 
Teismas išnagri- 

► Antano Marines 
išteisino. Chicagos 

jį 
buvo pašalinęs iš Šaulių Są
jungos..”

Žinia neatitinka tikrenybei.

?i:d asi 
Ccmpniadad

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS' — BELL REALTY
. INCOME TAX SERVICE

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

4) UŽGAVĖNIŲ VALGIĄI

(Tęsinys)

179) Jaunime Užgavėnėse mer
gaitės turi būti daug liksmesnės, 
kaip berniukai, Velykose — prie-
ingai. Berniukai džiaugiasi mer

gaitėms: t:Ot, — sako, — šiandie 
su g ru kąsneliu užsigavėjau”. 
Kiti vėl skundžiasi: “O man, — 
sako, — silkelės, kaip regis, reiks 
visus metus čiulpti”. Tverečius. 
LMD I 475/3-159.

180) Kai Pelenų (Užgavėnių?) 
dienoj sėdies vakarieniauti, tai 
jei nematai savo šešėlio, tada 
tais metais mirsi, šešėlis yra 
žmogaus dvasia. Liškiava, LTA 
374e 3111.

181) Kada užsigavi, tai šeimi
ninkas sako: “Mes užsigavim, te
gul užsigavi mūsų bėdos- ir ne
laimės”. Pataiko, kad paskutinis 
valgis būtų pautienė (kiaušinie-

; Vvtąuto Di-! n^’ ^ad dar kiek ir liktų, kad

i

A. Marmą pašalino 
“Chicagos šaulių 
kaip žinioje nurodoma

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vadovybė.

2. A. Marma iš 
džiojo šauliu rinktinės buvo] 
pašalintas už tai, kad neteisiu-] ' 
gai spaudoj apšmeižė tos rink-;' 
tinęs narę šaulę.

Padarytai skriaudai ntitai 
svti, A. Marinai buvo paiiūh- :

J
I
E

1. ne 
teis-

visko nesuvalgytų, — tada bus 
dėslios vištos. Tverečius, LMD I 
475 3-153.

182) Užsigavėjus sakoma: “Te
gul bus Dievui ant garbės, už dū
šeles čysčiuj. kenčiančias”. Šilu
va, LMD I 144/36.

a) nukentėjusi s atsiprašy
ti, a. ba

b) persikelti į kitą šaulių 
dalini, arba

c) pačiam pasitraukti iš Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės

388 us for 
financing 

AT 0U? 10W RATtS

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 2%

222 WEST CHLMAK ROAD CHICAGO, HUN OS &62S 
Fiowt Vtfiala 7-7747

Thur,9-8 Sat. 9-1BDCTSf X0TuTaa.frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 ps!., 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, t’k

Dr. A. J. Gnasen — AH<?TA KULITRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

£4.00
$3.00

17M So. HALSTED STM CHICAGO, IL «0<08

1 *183) Atėjus dvyliktai valandai, 
viskas nuščiūdavo ir užgiedoda 
vo giesmę “Kurs kentėjai”. Tau
ragė, LTA 1609240.

184) Gaidys yra ženklu pusiau
nakčio, dėl to Užgavėnioj, neno
rint žinot adynos, pakiša gaidį 
po duonmaišiu (kubilu) ir paga
vi (užsigavi) jau auštant. Žemai
tija, LMD I 853/24.

187) Katras palieka valgymas
(mėsa, dešros, sviestas), tai pa-j 
deda net Velykoms, kad to pa |
ties valgymo būtų vėl atsiga-j solistai M. Monikienė ir, 
vėti. Tverečius, LMD I 475/3- A Brazis, akompanuojant muz.
151.

188) Užgavėnių dieną
jamasi: sueina bičiuliai, paba- 
liavoja, tai bitės einasi. Girna- 
kalnis, LTA 1451/14.

£ *
5. BŪRIMAI SU UŽGAVĖNIŲ j "

VALGIAIS p

— Dr. Petro Dauzvardžio, 
Lietuvos gen. konsulo Čikagoje, 
10 metų mirties paminėjime 
gruodžio 13 d. 12 vai. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje pagrin- 

i diniai kalbėtojai bus Lietuvos 
j gen. konsulas Anicetas Simutis 
Į iš N.Y. ir inž. Jc'nas Jurkūnas, 
j Akademijoje meninę programą

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto I«ldlm%. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai^ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

bičiuo-
I A. Vasaičiui. Organizacijos kvie

čiamos dalyvauti su vėliavomis.
— Frank Padžiukas, minint J 

savo mylimos žmonos Grasildos' 
3 metų mirties sukaktį gruodžio 
5 d., aukojo Naujienoms 20. dol.

NAUJA AUKSO PUOŠMENŲ? 
siunta, ką tik gauta iš Italijos, j 
18 ir 14 karatų apyrankės, Kleo-I

• Gera 
pro'ga pigiau negu bet kur nusi- ’ 
pirkti. Skambinti J. Šimaitienei 
------------------------------- (Pr.)

Linksmų Kalėdų!

Aiškinimas. Su Užgavėnių val
gių liekanomis daroma daug bū pa[]-Qs grandinėlės ir kt.

įj/77 '  ^.'.'.m-4'ItfflwiL ,|.i i!i||įiuiii| |i

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI:
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas peminia- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI!

4445 $o. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

Užgauliais pareiškimais žo- 
{ džiu ir raštu šaulius įžeidinė- 

damas, A. Marma visus pa
siūlymus atmetė.

To pasekmėje, vadovaujan- i 
tis LšST statuto nurodymais 

j ir dėsniu, kas priima gali ir at- 
! leisti, A. Marina buvo iš Vy- 
[ tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
; pašalintas.

3. .L ks Lietuvos šaulių Są- 1 189/1.

rimų, nes tikima, kad juose glūdi; 
tam tikra magiška jėga.

189) Per Užgavėnių vakarienę 763.9337 arba 436-7879. 
tyčiomis pridaro daug duonos 
kąsnių, juos surenka, sudžiovina j 
ir padeda. Jie vaistai: vasarą,! 
kai gyvulio žaizdoj prisiveisia 
kirmėlių, duoda tos duonos ėsti 
ir iškrinta visi kirminai. Liškia
va, LTA 374c 1437c.

i 190) Po Užgavėnių vakarienės 
j reikia gaspadoriui paimti spir

ginys, užmauti ant šypo ir duoti 
kiekvienam — jei niekas jau ne
ims, tai pelės šiaudų nekapos, bet 
jei kas dar paprašys, tai pelės 
šiaudus sukapos. Kabeliai, MLD

g 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

i ________

R.L.B. SUVAŽIAVIMAS 
IR KŪČIŲ VAKARIENĖ

$ Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

Dengiame ir taisome visų rū- 
ši^ stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

i
jungos Tremtyje Garbės Teis
mas negalėjo A. Marinos ištei
sinti, nes m n mas teismas li
ko neveiksmingas, kadangi ja
me beliko lik \ ienas narys. O 
LšST statuto 174 straipsivs nu
rojo ir pabrėžia, kad Garbės 
1 e’snio pos^dž-ai yrai teisėti, 
kai juose dalyvauja visi t3) 
Visuotinių dalinių atstovų su
važiavimo iši/rktį, nariai?’

LŠS r C e n Iro Va •’ dij b o.;
Informacija'

'Šiomis dienomis paskelbsi
me ir kitus šaulių Sąjungos 
gyvenimą liečiančius doku
mentus.

191) Nuo Užgavėnių likusia 
virta mėsa reikia (sėjant) pasi
trinti nagai, tai paukščiai neles 
grūdų. Liepalingis, LTA 1436/ 
210.

192) “Kanapes ir kviečius sė
jant, sėjėjas pasitepa tais laši
niais savo rankas, — sako, žvirb
liai pasėtų javų nelesa”. (Dzūki
ja. MsLk 1940 nr- 5). '

193) Užgavėnių vakarienės la
šinių palieka patepti jaučių kak
lams, kad (vasarą ariant) jaučių 
kaklai nenugestų (nenusitrintų).

'Suvalkra, LMD I 479/3-5.
194) “Dzūkijoj valgydami Užu- 

gavose lašinius, palieka gabalą 
nesuvalgę. Tais lašiniais tepa 
ariamų jaučių jungo nugadintus

R. Liet. B-nės Tarybos Prezi
diumas 1981 m. gruodžio mėn. 

į 12 d. (šeštadienį) 9 vai. ryto 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
(6422 So. Kedzie Ave., Chica
go, Ill.) šaukia Tarybos narių ir • 
atstovų metinį suvažiavimą. I

Po suvažaivimo 7 vai. vakaro 
toje pačioje salėje rengiama tra-! 
dicinė Kūčių vakarienė su spe
cialiai tai dienai pritaikinta pro-j 
grama.
Visuomenė kviečiama kuo gan- • 

siau dalyvauti suvažiavime ir 
Kūčių vakarienėje. 1

Dėl pakvietimų į Kūčių vaka
rienę prašome teirautis pas Apy
linkių valdybes narius arba tel. 
544-3880.

S 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

į Prašom palikti saVo telefono nu
merį automatiniame aparate.

GYVENIMAS IR MENAS

Vyras ir žmona vieną lie
tingą sekmadieni aplanko mu
ziejų. Žmona sužavėta ir sa-

— Argi ne taip, kas yra se
na, tas visuomet gražiausia.

— Taip, — pramurmėjo vy
ras, iš šono užmetęs akis į žm.> 
na. — Bet tik marmure.

Laikrodžiai ir brangenybę
Pirdavimai Ir Taisymas 
M46 West jpth StraH 
TeL REpubllc 7-M41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus .

F. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

7719 S. Albany — immaculate 
brick ranch, 3 bdrm., IVe baths, 
finished basement. 2l/> car ga
rage. 60’s.

LEADER REALTY 
465-4200

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra reniausia, didlausla ir turtingiausia 11 e tu vi q traternalinė or- 

tantxadja, lietuviams ištikLoal tarnaujanti jau per 92 motut

®-A — įtUeka kultflrintui darbui, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba.

8LA —Kmokėio daugiau kaip AŠTUONIS MUJJONUS doleriu 
apdraudę savn nariainiL

# f.1 * A '
STaA — apdraudfia pitfiausiomLa kalnomh SCA neWko pelno, na- 

rlamg patarnauja tik aaviialpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai j
Suiivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui. kiančiai 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: nf 
apdraudoa suma temoka tik $3.06 metama.

vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums

— vdkuii
$1,000

SLA — kuopę 
t ^vo 
mielai pagelbės i SLA Išdažyti

Galite kreipti* Ir tiestai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA

TH. trtl) Ul ttlf

Iš visų senovės laikais skai-! 
tomų statybos stebuklų, užsili-' 
ko tik vienos piramidės Egip
te.

“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.

Ketery rv5>Hc
INCOME TAX SERVICE
S. Miplwood. Tai. 254-745. 
pat daromi vertimai, giminų 
itimai, pildomi pilietybės pra 
tymai Ir kitokį blanket

4259 
Taip . 
Skviaflmai,

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit Afen< 

W. «th St 
Ev»r$. Park, 111. 
40642, - 424 *654

State Farm Fire antf Casualty -Company

ENERGY
wise :

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalų jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos" 
išleista knyga su legališkomb 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
m a Naujienų administracijoj*.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPHNA3

Dtrbo valandom: nuo 9 nl. ryti 
iki 6 rah vak. šežtadienl nuo 

9 vai. ryto iki 12 viL <L 
Ir pagal msiUrinu.

TU. 776-5162 arba 776-5111
Z649 West 63rd Streei

Chleara. m. 60629

CHICAGO REFINER

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

*

WILL PAY THE HIGHEST 
PRICES FOR ALL GOLD 

AND SILVER IN ANY FORM
MARKED OR UNMARKED 

10K-12K-14K-18K-20K 22K-24K 
Sterling Silver & Silver Plate 
Platinum, Gold Plate & Filled

Diamonds, Silver-Chip 
X-Ray, litho film, 
electronic scrap.

SUPPO SMELTING 
1240 W. Carroll, Chpo., 60607 

(312) 421-1402

DENTURE WEARERS

V
Organize car pooUtt • 
tave gasoline.

«
CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application bolds 
j comfortably up to 4 days

A major 
advancement
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