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VALENSA NEPAJĖGĖ SUSITIKTI 
SU PREMJERU JARUZELSKIU

ARKIVYSKUPAS GLEMP BANDĖ SUVESTI VALENSĄ 
IR JARUZELSKĮ, BET PASTARASIS NENORI SUSITIKTI

VARŠUVA, Lenkija. — Soli
darumo unijos vadas Lešek Va
lensa bandė susitikti su prem
jeru V. Jaruzelskiu, b'=t jam ne
pavyko. .Jaruzėlskis patarė Va
lensai pasitarti su savo pava
duotoju, bet j iš pats nemato rei
kalo susitikti su unijos vada, 
gruc'džio .17 . dienai, ruošiančia 
streiką visame krašte.

'Arkivyskupas Glemp yra nu
stebęs, kad premjeras nenori 
arkivyskupo tarpininkavimo 
taip premjero ir Solidarumo 
unijos vado. Jaruzelskis .sutik
tų tartis, jeigu Valensa. įsakytų 
atšaukti vienos dienos protesto 
streiką, Valensa negali atšaukti 
streiko, nes jis prašė lenkų val
džią’netrukdyti tą streiką orga
nizuoti. Jaruzelskis streiką skai
to' ardomuoju darbu. Neatrodo, 
kad - valdžia imtųsi priemonių 
prieš streiku. ' ■ ^4, •’

■Tarpusavio-kova 
visiems pavojinga J

Valensa žino, kad kova tarp 
organizuotų darbininkų ir vy
riausybės gali būti žalinga ne tik 
vyriausybei ir darbininkams, 
bet' ir visaį'Lenkiją'i. Jaruzelskis 
yra įsitikinęs, kad jis. buvo pri
verstas pavartoti jėgą prieš 
streikuojančius’ ugniagesių mo
kinius. Tas streikas būtu sukė
lęs konfliktą tarp ugniagesių ir 
dėstytojų. Tuo tarpu Valensa šį 
premjero žingsnį' skaito c.aele 
klaida.

Visiems; aišku,, kad streikas 
kraštui nenaudingas,, bet Valen
sa tiki; kad streikas jlikihs pati 
Jaruzelski ir visus komunistus 
apie bereikšmę jų galią. Jie ga
lingi tiktai' rusų komunistų ir 
ginkluotų pajėgų dėka. Dabar 
visiems jau aišku, kad Sovietų 
ginkluotos pajėgos bando kištis 
į Lenkijos vidaus reikalus. Ru
sai jpasižadejo gerbti Lenkijos 
suverenitetą, bet kažin, ar jie tą 
darys ateityje. . Atrodo, kad 
streikas neišvengiamas, todėl ir 
tenka tikėtis didesnio Sovietu 
spaudimo Lenkijos vyriausybei.

— Prancūzijos prezidentas F. 
Mitterrand pranešė Izraelio vy
riausybei, kad jis pritaria Izrae 
lio planui siekti taikos Artimuo
se Rytuose.

— Ketvirtadienį aukso* uncija 
kainavo $413.

RESPUBLIKONAI KEIČIA
• PARTIJOS PIRMININKĄ 

WASHINGTON, D.C^^Tre-
zidento Reagano patarėjai prašė 
prezidentą galimai greičiau pa
keisti dabartinį Respublikonų 
partijos pirmininką Richard 
Richards. Partijai jis vadovau 
ja nuo šių metų pradžios, bet 
jis jau padarė daug išsišokimų 
Jis pranešė, kad Richard V. Al 
len ir Dąvid A. Sto'ckman netru 
kus bus visai išvary ti-iš Baltąjį 
Rūmų.

Richard V. Allen pats pasi 
traukė iš Baltųjų Rūmų patarė 
jo pareigų, kai paaiškėjo, kai 
gavo $1,000 kyšį iš japonų žur 
nalisto. Allen neturėjo tos tūks 
tainės imti.-Jam turėjo būti aiš 
ku, jog tai yra kyšis. Stocknu 
nas labai daug išsiplepėjo api. 
biudžetą. - '

Nauju. partijos : ^pir^nrhkt 
siūlomas Nebraskos respubliko
nas sen. Paul Laxalt.

i., .--------------------------
PATRICIA HEARST 

APIE “KARIUS” .

NEW YORK-;-N.Y. -— -Patrick 
Hearšt patašė ' knygą, kurioje 
kalba apie įtakingėsnius “si m 
bionesėš’’ -armijos karius.

-Beveik visi tos ^armijos” ka 
riai suimti- ir pasodinti už grotų 
Jie buvo: pagrobę Pątricir 
Hearst, -ją gerokai kankino,, lai
kė nedidelėje drabužinėje; ji 
prievartavo, d vėliau įrašė ją 
“kovotojų eiles”. Ji ■ dalyvavo 
San Franciscd mieste esančiv 
Hiberna banko apiplėšime. Už šį 
žygį ji buvo teisiama ir paso 
din ta kalėjimam .

Dabar ji aprašinėja apie bū 
dą ir pasiryžimą tų karių. Ji 
tvirtina, kad tos armijos karia 
buvo 'šaltakraujiai, beširdžiai, 
kai reikėdavo' nušauti žmogų 
Dabar jai atrodo, kad tie kariai, 
siekę “laisvės ir lygybės”, nebu
vo aukštos dorovės žmonės.

— Teigiama, kad Valstybė: 
departamentas gali atsisakyti 
pirkti naftą iš Libijos.

— Mount Prospect, III., mirė 
Pranė J. Kuras. Ji palaidota vie
tos kapinėse.

KALENDORĖLIS
K. Waldheim atsisakė būti 
Jungtinių Tautų sekretoriu
mi, kai įsitikino, kad Kinija 
pakartotinai pasisakė prieš 

jo išrinkimą.

Gruodžio 11: Damazas, Gar- 
butas, Šėmikė, Domė, Stirpeika.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:19.
Oras šalta*, debetuotai.

Arizonos kalnuose iškrito daug sniego. Jaunesnieji ruošiasi čiuožti į kalno’pašlaitę.

LENKŲ “NEPRIKLAUSOMYBININKAI” 
REIKALAUJA LAISVĖS PABALTIJUI

Lenkijoj veikianti “nepriklau- 
;omybininkų” grupė praeitų me- 

; tų rugsėjąylo dr Krokuvoje pa- 
skelbė sveikinimą-Pabaltijo tau
poms, pavadintą “Broliams pa- 

: Irąsinti”. Jo tekstą šių metų spaj 
io numeryje išspausdino Pary

žiuje leidžiamas lenkų mėnraštis 
‘Kultūra”. Sveikinime primena
ma, kad 1980 m. rugpjūčio mė
nesį sukako 40 metų nuo Pabal
tijo valstybių aneksijos, kurią 
:vykdė Sovietų Sąjunga. Anek
sijos vaisiai buvo “trėmimai, ka
lėjimai, lageriai, beatodairiškas 
>ovieti žavima s: kultūros, religi
jos ir kalbos griovimas”.

Lenkų “nepriklausomybinin- 
kai” tvirtina, kad jie niekad ne
turėjo į pabaltiečių kančias abe
jingai ir niekad nepripažins so
vietinio imperializmo “gruobo- 
niškais užkariavimais”. Atsi
žvelgdami į lenkų-pabaltiečių 
“bendrą praeitį" ir bendravimą, 
jie visad 
“laisvės 
Lietuvai. 
1980 m.
klausomybininkai” Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos vėliavomis pa
puošė Krokuvoje Žalgirio pa
minklo “Lietuvos grupę” ir pa
dėjo gėlių su kaspinu ir atitin
kamu įrašu.

LIETUVIŲ IR ESTŲ SVEIKI
NIMAS LECHUI VALENSAI

reikalavo ir reikalaus 
ir nepriklausomybės
Latvijai ir Estijai”, 

rugsėjo 14 d. “nepri-

Dvidešimt lietuvių ir estų pa
triotų prieš metus pasiuntė šį 
sveikinimą lenkų “Solidarumo” 
vadovui Lechui Valencai: “Svei
kiname jus ir visus lenkus su 
demokratinių reformų pradžia. 
Jų reikia socialistinei bendruo
menei. Dešimties pasirašiusiųjų 
lietuvių tarpe randame Onos 
LukauskienėsToškjunės, Genu
lės šakalienės ir Petro Cidziko 
parašus. 

* * *
PALEISTAS KUNIGAS 

ČERNIAUSKAS
Kunigas R. Černiauskas, kuris 

buvo suimtas ir sumuštas prie 
Molėtų 1981 m. rugpjūčio 20 d., 
po kelių dienų buvo paleistas.
Apie tai praneša “USSR News 
Brief’ (Briuselis, 1981.IX.30).
Rugsėjo 15 d. jis buvd iššauktas

TAISO ERDVĖLAIVĮ 
NAUJAM SKRIEJIMUI

SUKĖLĖ DIDELI NERIMĄ 
ŠIAURĖS ATLANTO SĄJUNGOJ

U*

PAPANDREOU TARĖSI SU SEKRETORIUMI IIAIG, 
BET NEPAJĖGĖ REIKALO IŠAIŠKINTI

BRIUSELIS, Belgija. — Grai
kų premjeras Andrea Papan
dreou antradienį ir trečiadienį 
sukėlė dideli nerimą ir ginčus 
šiaurės Atlanto Sąjungos vals
tybių užsienio reikalų ministe- 

į -iū pasitarime. Jis iškėlė klau- 
I simą apie graikų ir turkų nesu- 
Į įpratimus Kipro’ saloje. Vie

niems ministeriams atrodė, kad 
Papandreou yra teisus, Graiki
jai apsauga yra reikalinga, o 
kiti nenori kištis į šį reikalą. 
Graikai pradėjo puolimą, tikė- 

i damiesi išmesti saloje buvusį 
vyskupą Makarios ir turkus. Jei 
graikų vyriausybė nebūtų pra-

WASHINGTON, D.C. — Erd- 
į vykdomąjį komitetą, kur jam ąvėlaivis “Columbia” jau buvo 
buvo pranešta apie pabaudą už du kartu pakilęs į erdvę ir suki- 
“neteisėtų” rekolekcijų laikymą. ; nėjosi erdvėje, neturinčioje Že-

* * * • mės trarrfeos.' Dabar tikrmanra
SAVILAIDINĖSJ “PERSPĖK- ; kiekviena jo dalis, siekiant ži 
TYVOS” NENUMARINTOS I nuli josios atsparumą tokiai d i | 
n . w ei j- r> ta v v- ! delei jėgai. Reikia žinoti, kadiPo V. Skuodžio, P. Pečeliūno r. n T v x . . /inon' ! erdvėlaivis kainuoja $/o nulijo- i ir G. Iešmanto suėmimo (1980m. ; J r

sausio 9 ir kovo 4 d.) buvo ma- j 
noma, kad savilaidinės Perspėk-! 
tyvos nustos ėjusios. Taip jų J 
teisme kalbėjo ir prdkuroras. { 
Tačiau neseniai į Vakarus atėjo į 
du praėjusiais 
Perspektyvų numeriai. Dvide- i gu 
šimtą numerį užpildo politinis j 
-filosofinis dialogas “Trečias, į 
kurio nėra”, J 
ma, kad lietuvių 
tebėra “trečias 
“santuokos” su 
,,imperialistinės 
to, aprašomos V. Skuodžio iri 
P. Pečeliūno kratos. Iš Paryžių-1 
je leidžiamo lenkų žurnalo Kul
tūra perspausdinamas straipsnis 
apie Lenkijos “Rytų politiką”.

Dvidešimt pirmą Perspektyvų 
numerį sudaro 36 psl. sovietinės 
santvarkas analizė iš lietuvis- j kus padėti 
kos patirties taško: “TSRS — 
“Demokratiškiausia” šalis pa
saulyje, arba tos šalies konsti
tucija jos piliečio požiūriu”.

Perspektyvų atsiradimas pasi
duoti valdžiai iliustruoja lietu-J 
vių savilaidinės spaudos gyvy- ! grobikai pradės juos žudyti, 
bingumą. (Elta) | - -------- —

’ 1 mis dolerių. Patikrinimas taip 
; pat kamuoja, bet ne tiek, kiek 
Į kainuoja naujo erdvėlaivio pa 

u .yni as.

Kovo mėnesį pakilsiančioji na
rnėtais išleisti { keta turės kitus uždavinius, 

iki šio meto kilusios.
ne-

dialogas
kuriame tvirtina- j 

tautai buvo ir j 
kelias” tarp 

rusu tauta ir 
vergovės”.

LIBIJOS LĖKTUVAS
PAGALIAU SUSTOJO

BEIRUTAS, Libanas. — Libi
jos lėktuvas, buvęs Beirute, Atė- 
nuošė, Romoje, o vėliau Tehe- 

c irane ir vėl Beirute, paleido iš- 
i vargusius keleivius, o vėliau ir 
patys grobikai pasidavė.

Pradžioje jie buvo pasiruošę 
dar toliau skristi, paleisti ke
lias kulkas i kareivius, apsupan
čius lėktuvą, bot vėliau aerodro
mo vadovybė įtikino' tris grobi- 

ginklus ir pasiduoti.
Libijos lėktuvo grobikai no

rėjo išlaisvinti diktatoriaus Cha- 
dafi pagrobtą mulą Muza Sadr, 
bet jiems nepavyko. Visi trys 
labai išvargo ir išvargino 13 ke-ictUdl INVdl ųu II KSVdlgHlU t.) M —j 

leivius, kurie buvo įsitikinę, kad’

dėjusi sukilimo, tai turkai ne- 
1 būtų įsikišę į Kipro salos nesu

sipratimą.

Premjeras Papandreou, bū
damas socialistas demokratas ii 
norėdamas gauti galimai didesnį 
balsų skaičių, rinkiminės kam
panijos metu skelbė, kad jis nu- 

^Trauks* susitarinius sū r šiaurė” 
Atlanto Sąjunga. Rinkimus ji 
laimėjo, o už jį balsavusieji da 
bar reikalauja, kad jis pažadu 

| pildytų. Pradžioje atrodė, kač 
Papandreou nutrauks santykiu 
su šiaurės Atlanto Sąjunga, be 
pasiliks taip vadinamame šiau 
rėš Atląnto , Sąjungos “kariška 
ine sparne”. Į

Tačiau, Briuselio posėdžiuos 
vykusių pasitarimų metu keli 
ministerių kritika tiek paveik 
premjerą . Papandreou, kad j: 

’yra pasiryžęs atšaukti Graikij 
ne tik iš šiaurės Atlanto Sąjun 
gos, bet ir iš vadinamo “kariš 
ko sparno”, šitas klausim: 
įkaito, kai trečiadienį rcikėj 
posėdį baigti ir paruošti bendr; 
pasitarimų pareiškimą. Užsieni, 
reikalų ministerial negalėjo su 
si tarti dėl rezdliucijcs teksto 
Ministerių pasitarimas baigės 
be bsndro pareiškimo. Pirnu 
kartą šiaurės Atlanto Sąjungos 
ministerial nepajėgė susitarti dė 
vieningos rezoliucijos.

Sek retorius I laig trečiadieni 
rytą buvo užsukęs į graikų am 
basadą susitarti dėl graikų J 
turkų įtampos klausimo, bet ji 
nepasiekė savo tiksle'. Papan
dreou sutiko išjungti i šiaurės 
Atlanto Sąjungos “karinį spar-

NAFTOS BOIKOTAS 
PAKENKTŲ AMERIKAI

WASHINGTON, DC. — Pa- 
akli dus gandams, Tad Libijos 
diktatorius pasiuntė į JAV-es 
grupe žudikų, kurie turės nužu
dyti prezidentą Reaganą arba 
kelis kitus aukštus pareigūnus, 
kilo balsai, reikalaujantieji ieš
koti priemonių .pakenkti Libijai.

Senatorius Gary Hart patarė 
administracijai nepirkti Libijos 
naftos. Tuo tarpu specialistai 
apskaičiavo, kad atsisakymas 
pirkti Libijos naftos lab'au pa
kenktų JAV negu Libijai. Atsi
sakius pirkti Libijos naftą, tektų 
pirkti Nigerijos na’ftą, už kurią 
tektų mokėti brangiau, nors Ni
gerijos nafta yra tokios pačios 
rūšies kaip ir Libijos nafta.

Vyrauja įsitikinimas, kad 
teks ieškoti kitokių priemonių 
Libijai paspausti, negu atsisa
kyti Libijos’naftą pinkli.

— Sacharovas išbadavo 13 die
nu, kol Sovietu valdžia sutiko 
išleisti iš Rusijos jo marčią Lizą 
Aleksejevą, bet dar nežino, kada 
•ą išleis. Ji nori išvažiuoti pas 
avo vyrą Aleksejų SemioncVą, 
Sacharovo posūnį.

— Popiežius Jonas Paulius II 
pasveikino kardinolą John Cody 
>0 metų kunigystės sukakties 
3 rega. Kardinolas Čikagoj buvo 
pagerbtas. Minėjime jis išrodė 
abai išvargęs.

na” su salvga, kad Šiaurės At
lanto Sąjungos valstybes garan
tuos Graikijos rytų sienos. To
kios garantijos niekas duoti ne
norėjo ,todėl Papandreou nuta
rė išeiti iš “kariško sparno”.

Manoma, kad sekretorius A. 
Ilaig. bevažiuodamas į Turkiją, 
sustos Atėnuose ir dar kertą 
bandys aptarti su premjeru Pa
pandreou graikų santykius su 
šiaurės Atlanto Sąjunga ir <u 
Amerika. Dabartiniu metu ame
rikiečiai turi teisę naudotis ka
rine baze Graikijoje. Dabar 
graikai pasisakę neleisti- JAV 
karo laivams naudais Graikijos 
tentoriniais vandenim:s.

PAGAMINO PAVOJIN
GIAUSIĄ ŠAUTUVĄ

WASHINGTON, D.C. — Vie
nas ginklų gamintojas išmoko 
pagaminti patį pavojingiausią 
ir, palyginus, patį pigiausią šau
tuvą. šis šautuvas gali į vieną 
sekundę paleisti 700 šovinių.

Buvo apskaičiuota, kad šovi
nių apkaba kainuos $80, o da
bar pasirodd, kad ją gali paga
minti už $13, jeigu bus užsaky
tas didelis kiekis.

HILTON PRIIMS ASESO
RIAUS HINES PLANĄ

CHICAGO. Ill. Atrodcf, kad 
Hilton bendrovės pareigūnai pri
ims asesoriaus T. Hines planą 
milžiniškam viešbučiui pastatyti.'

Pirmasis planas siekė per ket
verius metus neimti miesto mo
kesčių, siekiančių 90 milijonų 
dokrių. Tuo tarpu Hines planas 
paskirstytas i.gesniam laikotar
piui. Jeigu bus dsugiau pelno, 
tai bendrovė mokės daugiau 
Chicagc.s: miestui. Pradžioje

Jeigu tokį šautuvą naudotum; 
vieną minulę ir apkalta kaimio-j 
tų tik $13, o ne $80, savaime su-1 
prantama, kad per trumpą laiką 
būtų galima sutaupyti daug pi-

bendrovės pareigūnai atsisakė
priimti Ilines planą, bet kai ap
sigalvojo, tai nutarė dar kartą-
pasiūlymą apsvarstyti.

Graikų vyriausybė rengiasi išeiti iš Šiaurės Atlanto 
Sąjungos dėl to, kad sąjungininkai nesutiko garan-

nigų. dota Kazimierinėse kapinėse.
Liko vyras Stasys ir sūnus Hen-V

— Mirė Agnė Stoškus. Palai-! rrkas. tuoti rytų sienų saugumo. Jie bijo turkų.



i Socialinis draudimas ir aprūpinimas I
i B
I Redaguoja PRANAS $ULAS į
i 7| V metai Gruodžio 11, 1981—Nr. 35(198) 6
3 . . $j Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632 |b

_____ . . - — $F» ’»> <♦>->»-XO X<X>>X* 
Čikagos Pensininkų Sąjungos 25-rių 

melų veiklos paminėjimas
L v? u iv »eš 25-zis metus, prie 

»r'cs*o valdybos. majorės įstai 
/< , būvu suorganizuota Čikagos 
Pensininku Organizacija, kun 
pavadinta Senior Citizens ano 
Handicapped Organisation.

Organ izacijo> sklandesniam 
veikimui, pensininku patogu* 
mu i visr Čikaga yra padalyta J 
pcrkia> apylinkes.

Dau^iaus/i apgyventa lietu
viais rajonais ir įeina į kitą apy 
nokę, kuri pavadinta S outh- 
w^t Service Area.

Ji apima gana didel Čikagos i 
plotą, i kuri įeina sekančios apy- j 
linkės: Archer Teights, Ash 
bum, Auburm Gresham, Be- 
veily. Bridgeport, Brighton 
P^rk. Chicago Lawn. Clearing 
EnNewood, Pa^e Parks. Gar
field Rid.qe. McKinley Park 
Morgan Park. Mount Green 
wood. New City, Washingftor 
Heights, West Elsdon ir Wes1 
Lcwn.

Čia norima pailiustruot. kokie 
dydžio yra virš minėti padab
inai — apylinkės.

Vien lik Southwest Service 
pvb’nke p aklauso apie 112 per 

s in inkų klubu. įvairiais pasiva- 
dinimais organizacijų ir, maž 
dau$; su 11 000 narių kiekvieno, 
ioylinkėje. tTai gana didelė pen 
sin inkų o^ąnizaeija.

Kiekviena apylinkė turi save 
wriauc:n hūstme, į kuria yra 
ma'orės skiriami po 1-na direk
torių, su didoka grupe tamau 
tciu.

Southwest Service apylinkės 
ach esąs — 6117 S Kedz>e Avė- 

Čia didelė susirinkimams salė 
valgykla, rankdarbių salė, bib- I 
lioteka, svečių salė, raštinė iš 
penkių kambariu, klubu ma
žesniems susirinkimams dvi pa- j 
talpos ir dar pora kambarių dar 
bininkems. Be to. dar yra biliar
dui lošti kambarys.

Kiekvienoje apvlinkžje vyks-j 
ta kas mėneri visos apylinkės j 
delegatų susirinkimas, taip va ■ 
dinama^ Senini Citizens and, 
Handicaped caucus, į kurį at

ŽUVUSIOS AKTORĖS NATALIE WOOD 
TESTAMENTINIS PALIKIMAS

Pagarsė usios Hollywoodo ak
torės Natalie Wood testamenti
nis palikimas yra padalytas tarp 
jos vyro Roberto Wagnerio ir 
jos dviejų dukra: Natashos. 11 
metu amžiaus (is pirmųjų ak
torės vedybų) ’ir Coutney Broo-
ke. 7 metų amžiaus, kuri yra 
R. Wagnerio duktė iš ankstyvų- ' 
jų vedybų, ir Katherine, 17 me-; 
tų amžiaus, kuri gauna 1 10 da
lį aktorės palikimo (assetse). , 

Robertas Wagneri> paskirtai 
patikėtiniu (trustee) ir testa
mento vvkdv oju ()executor3. 
Aktorės te.ų.irrenlas praeitą k( t 
virtadieni įteiktas Probate teis
mui pvvi”f,rti. j

Natclic Wood teismo sekreto . 
riu.'. padėjo surašyti testamen- 
t irtį p ■ l i k ima, s pa u d os a tsto- 
vams pareiškęs. kad aktorės 
‘.urtas žinovų esąs įvertinamas, 
kaip F.ūdimnibis p<ilikimas, i

kvaito ‘N.” bu- 

vyksta apie 200 delegatų.
Kaip anksčiau sakyta, apy- ‘ 

linkei priklauso apie 112 pen-, 
sininkų organizacijų, iš kuriui 
yra renkamas organizacijos 1-as Į 
delegatas prie apylinkės “cau-j 
cus”.

Liet. Pensininkų Sąjungos de-; 
legatas, jau kelinti metai iš ei
lės, yra išrinktas Juozas Skei- 
vvs.

Ir taip, Chicagos Pensininkų 
Sąjungai gyvuojant per 25-ris 
metus, lapkrišio mėn. 4-tą die 
na. 1981 m., įvyko Chicagos 
Seniorų Orgnnizacijo? gyvavime 
25-rių metų paminėjimas.

Minėjimą suruošė Chicagcj 
Public Library Cultural Center, j 
°reston Bradley Hall, mieste 
centre. Michigan ir Washing
ton Buolevard kampas.

čia prisirinko apie 300 dele i 
gatų ir tarnautojų—Staff mem- į 
>ers. iš viso Chicagos.

Visoms Chicago^ pensininkų 
aganizacijų apylinkėms vado
vauti majorės Jane Byrne yra 
paskirta vyriausia direktorė ma j 
loni ponia IdeJle Goode, su gau-Į 
siu štabu- priė majorės įstai- Į 
gos. v z / •

Orkestrui proįant. ir progra
mą pertraukus, tos dienos ofi
cialios dalies atidarymą • pra j 
dėjo vadinamas deputy direk- j 
’■orius Albert J. Band. prLtaty 
damas p. Idelle Goode, kur-' 
trumpu žodžiu pasveikino da
lyvius ir kvietė pasivaišinti, iš-J 
geriant šampano ir užkandžiau-i 
jant.

Salė labai didelė ir pailgos 
gormos. o abiejuose salės- ga
luose veikė bufetas su šampa
nu...

Minėjimas prasidėjo 5:30 vai- 
p. p. ir tęsėsi ik’ 7:30 v. Po pro
gramos ir v:ršiu. visi patenkin
ti skirstėsi i namus. Liet. Pens. 
Sąjungos delegatas buvo nufo
tografuotas kartu su vyr. direk-! 
tore p. Idelle Goode.

Juozas Skeivys] 
81-11-26. korespondentas

I
I

bo trumpai pranešu, aktorė 
Natalie Wood nuskendo užpra
eitą savaitę prie Santa Catali
na salos Ramiajame vandeny 
ne. Pr. Fab.

Chiuagos m. Jane Byrne 
vyresnio amžiaus asmenims 
globoti įstaigą, 6117 S.. Kedzie 
Avė., pranela, kad tie. kurie 
nori gauti pietus už 75 cen
tus, privalo užsi registruot 
prieš <ivaifę I irius pietums 
gauti.
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American Medical draugijos 
leid/iamas žurnalas **Todm’s 
Health’' skelbia, kad moderni 
nė civilizacija ir išdplėtęs 
triukšmas sukelia žmonėse 
įvairių n* gahvinnj.

Lenku raudonieji reikalauja panaikinti PABLOGĖJO JAV EKONOMINE PADĖTIS

teisę st
Varšuva. — Kcinpartios va

deivos reikalauja, kad parla
mentas priimtų įstatymą, už
draudžiantį Solidarumo uni
joms skelti streikus.

Partijos ccnlrinit korul
to nariai skelbia, kai Lenki
jos valdžia privalo sustabdyti 
visame krašte besiplečiančią 
streiku banga

Kompartijos vadeivos skun
džiasi, kad S lidarumo unijos 
nariu skaičius dabar vra ketu
ris kartus ' didesnis, negu su
mažėjusi narių skaičiumi kom 
partija.

Vienas kompanijom vadeiva, 
Wroslowo fabriko vedėjas JoL 
sef Brozek kompartij< s centro 
komitete pasakė: "Mes tuojau 
privalome sustabdyti streikų 
bangą Lenkijoje".

Nei Lech Walensa, nei bet

LIETUVIŲ PROTĖVIAI BITELES LAIKĖ
DIDELĖJE PAGARBOJE

Tuščias b;e bui>o
statoma pi b' num [ 

laime privilioti

Srnov<‘< Liemx je medus!
idino svarbų uždavinį žmo-1 

n hi prekyboje.
Tais laikrE h dus buvo nau 

dojainas vEt-ijc pi'rdu. įvai-i 
rių mokt-sčių ir skola apmo-j 
kojiniui

Senovės lietuviai sakydavo, 
kad bibl atneš t lainir i gy-j 
vena mus namus.

Žemaičiai biteles vadindavo*, j 
"Dievo bitelės".

Tais laikais bičių pii Šimas 
ir ju p:r*<L vinvu-. buvo laiko. Į 
m a blogu dahku-

Tušti bičių aviliai bu\o sta- j 
lomi prie kkiiiin.- kad žmo
nėms geriau sektųs, ir kad 
į”o- aplankytų lamiė.

drieki į i i hi« i i aviu susis
piečia bičių snirciihS Ei jų 
savininkais pn-daro kuris 
pasLdč ton avili ;r m*, iš kurio 
11 k i o aiški J * i o 11 i 11 s.

eikuoti
kuris kitas Solidarumo lyderis 
nekomentavo kompartijos rei
kalavimo uždrausti įstatymu 
visame krašte etreikuoįi.

Lech Walensa kalbėjo, kad 
Lenkijos valdžia planuoja pa
didinti vodkos kainą 75 cen
tais. Tos valdžios planas iššau
kė Solidarumo unijos griežtų 
protestą.

Stanislaw Lowicki iš Kato- 
vicų, tramvajaus vairuotojas, 
dviejų šimtų narių centr. ko
mitete praeitą penktadienį pa
sakė, kad ekonominė krizė rei, 
kala uja trims mėnesiams už
drausti Lenkijoje streikus.

Solidarumo unija pasiūlė 
šiuo reikalu kooperuoti su tri
jų mėnesių uždraudimo riba 
visame krašte.

Reporteris Frances Petite

Tuo būdu tie kaimynai pasi
darydavo bendradarbiais arba 
bičiuliais.

Tais laikais ūkininkai tikė
davo, kad spiečius ^gyvuos sėk
mingai, jei niekas šeimininkui 
nelinkės blogo ir niekas jam 
nepavydės.

Todėl še i nū nitritas turi ko
kiu nors būdu a-kihgifiti 'kiek- 
vienam koris padėjo nuimti 
spiečius nuo medžio.

Žmogus užtikęs svetimą 
spiečių, turi šimaMi jo sa
vininką ir pasidaryti su juo 
bčinliu.

Senasis savininkas gi gali 
ateiti apžiūrėti savo buvusio^ 
bites liet reikalauti už jas at
lyginimo. skaitėsi nepadoriu 
dalyku. . <

Bet naujasis savininkas turi 
pats- apie tai susiprasti ir. pa
kvietęs savo bičiulį į namus, 
priimti jį svetingai, gerai pa
vaišinti medumi ir padėkoti 
senam šeimininkui.

Šiame krašte nedarbas smar
kiai padidėjo. Bedarbių skaičius 
pasiekė 8.4%, Illinois valstijoj 
yra 8.9 bedarbių, t. y- ketvirtoji 
valstija su didžiausiu nuošimčiu 
bedarbių skaičiumi, po Midhi- 
gano, Ohio ir Pensilvanijos.

Šiuos duomenis praeitą savaitę 
paskelbė Federalinis Darbo de
partamentas. Mažumų ir juo
dosios rasės bedarbių skaičius 
pasiekė 15.5%. Jaunuomenės 
(teen-agej bedarbių skaičius 
oasiekž 21.8'z.
Senatorius Edward Kenedy (D; 

iš Mass.) pasakė, kad prezidento 
Reagano programa ‘"gaminanti 
tūkstančius atleidžiamųjų iŠ 
iš darbo jau prieš pat Kalėdų
šventes” ir tai laikoma, kad 
šiame krašte pasunkėjo ekono
minės sąlygos-

AFL-CIO unijų vadas Lano 
Kirkland pasakė, kad prez. Rea-

IšTRAUKA “Iš PAGĖGELIŲ” 

VI.

Visai be tako, pro miškelį, 
Su ryšulėliu ant pečių, 
Ir Krėvės Skerdžius rado kelią 
Pabėgti nuo tankų ūžiančių. 
Jau ko, jau ko, atrodo, kam čia 
Svetur dar nešti kaulų ramsčiai; 
Tiek metų gyvulius ganei 
Ir niekad, niekad nemanei, 
Kad reiks senatvę kažkur vilkti. 
Ramios tėvynės pasiilgti 
Ir vis galvoti: Dievas duos. 
Akis užmerksime namuos. 
Mat. skerdžius buvo toks lietu- ’ 

vis.

Kad meilę protėvių nutrint 
Baisiau, negu pakaušin šūvis 
Iš rankos nekrikšto priimt. 
Mišku lydėjo skerdžių lepšiai, 
Bet neberinko jis jų krepšin. 
Jis manę, kad gamtos dievuliai,. 
Kada ramu, ramiai sau guli. 
Bet reikalui ištikus aiškiai,.
Jie dieviškais sprendimais reiš

kia išvardinti senovės lietu
vių papročiai, susiję <n bičių Į
globojimu. 2 —— Naujienos, Ciucavo, 8, 111. Friday, December 11, 1981

mano programa pabloginanti 
krašto ekonomiją. •

Pranešama, kad devyni mili
jonai žmcĮnių laikomi bedar
biais. iš kurių 53 % buvo iš dar
bų išmesti arba kitaip neteko 
savo darbų. Mažiau negu 1 iš 10 
pasidarė bedarbiais, nes jie pa
tys pametė darbus.
Beveik 1 iš 40-ties dėjo pastan

gas iš naujo patekti į darbo 
rinką, į dirbančiųjų eiles. Prie 
šios kategorijos priskaitoma it 
daugelis vedusių moterų, kurios 

: grįžta į darbovietes. 10.% skai
toma. kad jie ieškojo darbų pir
mą kartą.

Paabigai noriu pridėti naują 
“pranašystę’': Šiais metais lak
komi TV žvaigždėmis, o kitiais 
metais jie bus bedarbiais akto
riais. Tokį pranašavimą padarė 
aktorė Joan Collins.

Pr. Petitas.

k i as;
Ir jį užstos, užstos visus 
Kankintus ir skriaustus.

Faustas Kirša

JŪS KLAUSIATE.
MES ATSAKOME

Ar reikia nurodyti pajamų 
s šaltinius?

KL. Mano vyras planuoja pa
skelbti visas turėtas pajamas, 
kai jis pildys 1981 metų mokes
tines formas. Bet jis nesiren- ( 
gia pasakyti, iš kur tuos pinigus | 
gavo. Noriu paklausti, ar In
ternal Revenue Service dėl to 
jį peapklausinės? Ar mokesčių 
mokėtojas privalo IRS įstaigai 
pasakyti visus šaltinius, iš kur 
jis gavo pajamas?

Bronė K-rUene
♦ ♦ t

„4 ’» ’’ f

ATS. Mokesčių mokėtojas ga- } 
Ii paskelbti pajamas, nenurody
damas tų pajamų šaltinių Toki 
paaiškinimą padarė Chicagos 
LRS ištaiga.

amžiaus žmonivį?
KL.Malonėkite pasakyti, kiek 

šiame krašte yra vyresnio am

žiaus žmonių? Taip pat pasaky
kite kokią jie gali gauti ap- 

j draudą?
Susirūpinęs Tomas A-tis

ATS. Žinovai skelbia, kad 
šiuo metu JAV-bėse yra 36 mi
lijonai vyresnio amžiau žmonių 
ir jų skaišius kasdien didėja. 
Amerikiečių spauda skelbia,, kad 
seniorai yra opozicijoj prieš per 
daug lėšų skiriamą karinių reik- 

• menų gamybai, kadangi tai gali 
paliesti jų socailinę apdraudą.

Mt 3K 3K
KL. Mano sesuo yra našlė ir 

gauna už save ir du vaikus 
Soc See. išmokas. Kai ji vėl iš
tekės, ar galės gauti vaikams 
išmokas? Gyt.

AT. Tuo atveju sesers pen
sija bus sulaikyta, bet vaikai 
gaus išmokas, kaip ir anks
čiau gavę.

Kelias i dangų 1.

Prieš gerą gentkartę Ameri
kos miestuose siautė garsus evan 
gelistas Billy Sundayt kuris sa
vo kiauniškomis -misijomis su
traukdavo įmonių minias ir da
rydavo gerą biznį.

Illinois kongresmanąs^šidney 
R. Yates apie Billį^^^ay pa
sakoja tokį anekabtą?/*

Būdamas Philadelphijoje Sun 
day sustabdęs gatvėje vaiką pa
klausė kelio į pašto įstaigą. Ga
vęs iš vaiko aiškus nurodymus, 

ii Pagyrė, sakydamas: “Tu 
puikus vaikas. Ateik šį vakarą 
į mano susirinkimą, aš tau paro-
dydysiu kelią į dangų”.

‘‘hiik sau, eik”, —atsakė vai
kas. — “Tu nežinai kelio net iki 
pašto įstaigos”..,

Televizinis jaunimas
Mažametis amerikietis vis ne

duoda savo tėvui ramybės, pra' 
šydamas nupirkti jam automa
tinį pistoletą. Nebepakęsdamas 
tų prašymų, tėvas pagaliau 
griežtai sako:

— Kol aš būsiu šeimos galva, 
tai automato tu negausi!

— Tėte, — sako vaikas, kai aš 
turėsiu automatinį pistoletą, tai 
tu nebebūsi šeimos galva.

— Tikra draugystė yra tik 
tuomet, kai žmogus nieko netu
ri, nes tuomet draugas yra jo 
vienintelis turtas- —D. Diderot

Poetas atsilankė į redakciją

Laikraščio redakcijon ateina 
jaunas poetas.

— Norėčiau pasikalbėti su vy
riausiu redaktorium.

— Gaila, jo nėra, —atsako re
daktoriaus pa vaduotoj as.

— Kaip tai nėra? Tik ką ma
čiau jį einantį koridoriuje.

— Taip, bet jis tamstą pama
lė pirmiau.

# * ♦

Išmmtingi pareiškimai

— Mylėti savo priešus yra 
daug lengviau, ne kaip padalyti, 
kad jie tave mylėtų.

— Viena priežastis, delkn rei
kia mylėti mūsų priešus, yra 
ta, kad jie iš mūsų nieko ne
prašo paskolinti.

PASIGYRĖ

Du vaikinai susibarė ir šaukia 
vienas antram:

— Tu asilas!
— O tu dar didesnis asilas!
Tuo tarpu tėvas subara vaikus:
— Gana barais. Ar jūs nežino.



ZIGMAS I. GURA
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Kiniečių patarlė: Kreiptis tei- 
/nan, lygu netekti karvės dėl 
katės-

Ispanų patarlė: Žydai susinai
kina pęr Velykas, maurai (juo
daodžiai, murinai) — apsivedę, 
o krikščionys — teismuose bv- 
linėdamiesi.

Franklinas, vienas iš žymiau
siųjų JAV nepriklausomybės 
kūrėjų: Pilietis tarp dviejų tei
sininkų teisme, kaip žuvis tarp 
dviejų kačių.

Clarence Darrow, 1857 — 
1938, žymus JAV advokatas, gy- 

' nėjaa Tennessee evoliucijos, ki
taip vadinamoj “beždžionės” by 
Icj: Teisininkai kalti del sunku
mų su Įstatymais ir valdžia.

Artacharsis, karališkos kilmės 
skitast, kurį graikai laikė vienu 
iš septynių išminčių, gyvenęs 
dar prieš Kristų, buvo žinomas 
kelionės į Graikiją 589 m. prieš 
Kr. aprašymu, bet irgi pasisa
kęs iš tikro, kaip sakoma ir da
bar, būtent: Ta rašyta teisė yra 
kaip voratinklis—smulkūs varg
šai. pakliūva ir Įpainiojami, bet1 
turčiai ir kiti galingieji pajėgia 
prasimušti, laimi ir jiems tai nie
kis.;' ■ ri ’ ? ..

Arbuthriot ■ 1667 —- 1735, sa
tyrų rašytojas, anglų karalienės 
Onos gydytojas, kun. Swift, an
glų jodeto Tope ir. prof. Gay 
draugas: Teisė yra bedugnė 
čįįiobė ir cormorantas (jūrų 
paukštis) p?ėšr.us, ryjąs visa 
Ūą. ’ ' > • ' •

7 Kun. Swift, garsus satyrų ir 
Gulivero . kelionių rašytojas; 
Teisė voratinklis, kuris čiumpa 
smulkias musėles,, bet vapsvos 
ir širšės prasiveržia.
- E. Butleris, 7835 — 1902,, ra
šytojas, kurio užrašų atvirus, aš
trius ir smarkius... pasisakymus 
sutikdavo atspatųšdinti ne- vi
sus: Įstatymuose' viskas neaiš- 
kūį aišku -tik bylininkų- didelės 
išlaidos.
.. Shakespeare:'Kaip žuviai tim 

kle, taip neturtingam ' žmogui 
teisme yra sunku.
j Montesquier: Teisė turi būti 

vienoda visiems, ktup mirtis, ku
rios juk negalima išvengti.

BalfOųiąs, 1848 — 1930, . žy
mus anglų valstybininkas ir.po- 
Įlitikas: Teisė— pelių spąstai? 
lengva pakliūt, suritu išsiriar- 
pliot. ' ; .
t jMiltonas: Teisė suranda nūol

vienok tironai ’ją naudoja bešir- 
džias ir žiaurias.

Towgee. Albionas W., 1848— 
1905, JAV teisininkas ir rašyto
jas: įstatymai visuomet yra ka
pai laisvėms laidoti.

JAV prezidentas Lincolnas: 
Geriausias kelias pakeisti blogą 
įstatymą, tiksliai jį pritaikius.

Henry Fordas: Teisė niekad 
nesukuria n;eko konstrukty
vaus. Mes jau pakankamai pri
siklausome jbtąiymų leidėjų pa
žadų įvykdyti daug ką, kas iš 
tikro įstatymais draudžiama.

Ir dar labai daug yra pana
šiai neigiamų pasisakymų, nes 
iš tikro gyvenimo tikrovė šia 
prasme dažnai žiauri. Juk kiek 
daug pasitaiko ir klaidingų teis
mo sprendimų, nužudant nekal
tus, pavyzdžiui, Sacco ir Van
zetti 1927 m. rugpiūčio 22 d. Jų 
nekaltumą tik žymiai vėliau dek 
taravo viešai Massachusetts gu- 
gernatorius Dukakis, atitinka
mu proklamacijos aktu specialia! 
ceremonija. O juk buvo ir liu-j 
dininkai, kad batų dirbtuvės ka_j 
sininką nužudė ne jie, bet kri-j 
minalistų gauja iš Providence, 
R. I. Protestai buvo pasipylę iš 
viso pasaulio. Laiškus JAV teis
mui parašė Romain Dolland. 
Anatole France, Masarykas ir 
Einšteinas. Deja, teismo nepa
veikė, nes juodu buvo aukos 
masės prietaringų įsitikinimų^ 
smerkiančių tuos žmones, kovo-? 
jusius dėl politinių, socialinių ir 
religinių reformų.

Panašiai atsitiko su Lindber-j 
ghu, kuris pirmas vienas laiminu 
gai perskridęs Atlantą., < 
nūs buvo pagrobtas 1932 metais r 
ir nežinomų piktadarių nužudy
tas. Teismas klaidingai įtarė ne
kaltą ir pasmerkė jį nužudyti.

Jis buvo įtartas ir nutylėtas 60 
metų kalėjimo u* 16 merų mer
gaitės pagi'ogimą, jos išprievar
tavimą ir už pasikėsinimą nu
žudyti. FBI savo laboratorijoje 
nustatė, kad surastos naujos dė
mės nėra nukentėjusios.

Ir dar panašiai vis stebime 
kasdieninėj spaudoj. Vienok ne 
žiūrint j visą tai, be teismo, be 
įstatymų, ir be teisininkų gyve 
n imas būtų žmonėms dar žy
miai blogesnis, — būtų tironija, 
būtu Lyncho teismai, būtų 
ribotas savivaliavimas.

II. TEISĖ SENIAU
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Žmonės jau labai seniai 
pinosi turėti teismus ir kiek 

j Įima juos vis tobulinti.
Hamurabi. Babilonijos 

vas, valdęs Babiloniją 43 metus, i 
1728 — 1686 pr. Kr.. Jis
įstatymu kodeksą-Pripažįno tam j 
tikras teises ne' vergams- Ver- • 
gas galėjo priešintis peno norui į 
jį parduoti, vergas galėjo išsi- j 
pirkti laisvę, vesti laisvą mote
rį. Tai, atrodo, tarsi geriau, ne
gu baudžiava, kurią mūsų tėvą* 
neseniai pergyveno ir prisimin
davę, kad ponas galėdavo juos 
iškeisti į šunį, galėdavo nužu-'i 
dyti, ir mušti, ir parduoti.'

Hamurabi kodeksas leisdavo 
keršyti, vadovaujantis principu 
uakis už akį”, vienok jau garsė 
jo kaip gana žmoniškais įstaty* 
mais ir Babilonija buvo laiko
ma kultūriniu centru. \ L

Hamurabi kodeksas buvo su-i
rastas Suzoje. Persijoje, bet da' metų pabaigos ir netrukus jos mes atlikome ir pasiekėme pra- 
bar yra Paryžiuje. Jis buvo su- bus tik praeitis. Tačiau praėju- ‘ ėjusiais metais, o iš to maty- 
rašytas 8 pėdų auklčio diOTitobsių- metų įvykiaiJr' .darbai bus '-sįme, ko .nepadarėme ar nepa-

Povilas P. Dargis, SLA pirmininkas
/. J ■ . < 5*

Tik kelios savaitės liko iki

steloje. Iš viso kodekso. 163’pa
ragrafai. •
' Romėnų teisė žymiai dar to— — B z J •*>«* O

° ,SU ;Į bulesnė.Ja ruošė ir tobulino per ties, 
I- *■

trylika amžių. Iki' penkto., šimt
mečio prieš Kristų buvo tik ktip 

•papročių teisė, kodifikuota im- 
... . , .x ., , •{•peratoriaus Justiniano, 527 —■ Illmors-teismui buvo Įteiktas.) hjkajs

pasiūlymas paskirti Roy Eato^ 
nui $80,000, nes išsėdėjęs 16 me
tų nekaltai kalėjime Rock Is
lande, kaip- teismo nubaustas už 
$50 visam gyvenimui kalėti. Pa
aiškėjo, kad plėšikas buvo kitas 
žmogus. Tai paminėjo ir uNau-< 
jienos-” 1957. II. 1.

Racine Journal Times 1966. 
III. .17.. paminėjo Denisoną, ku
ris išbuvo 34 metus kalėjime ne
kaltai už pavogtus, .tariamai 
saldainius $5 vertės. Pagaliau, 
Apeliacinis Teismas priteisė jam 
kompensacijos $115,000 už klai
dingą įkalinimą. . .

Ir Oklahoma) kalėjiman vi-
dėmę, kitaip kaltę, bet jos nepa- { sam gyvenimui 1934 metais paį 
šalina. ‘ .

V^m. Pittas, anglų valstybi- 
ninkas: >Kur pasibaigia teisė, ti
ronija prasideda.
ą Shakespeare: Teisė dorybin

ga ypatybė yra pasigailėjimas, r ; * 4 *

■merktas už 15 centų vagystę nę^ 
gras Jones iš Kansas miesto.. *>

“Naujienos” 1981. IV. 10 pa
skelbė. kad Milauwkee 57 mętų 
Francis P. Hemaner, kalėjęfe 
virš 8 metų, paskelbtas nekalti!.

vilis. Romos imperatorių laikais, 
imperatorius buvo' aukščiaušias 
neribotas teisinės įvaldžios ■vyk
dytojas ir teisėjas. -Svarbes
niais atsitikimais pats asmeniš
kai eidavo teisėjo pareigas, o 
šiaip savo teisėjo funkcijas de
leguodavo valdininkams, vadi
nasi, tik jais pasivaduodamas, o 
sau tuomet pasilikdamas apelia
cinės institucijos teises. Romos, 
respublikos laikais apeliaciją 
svarstė piliečių susirinkimas, kųj 
riam magistratas paruošdavo 
medžiagą, atlikdami tardytojo 

'funkcijas. Svetimos teisės recep
cija, kitaip — imlumas, arba per. 
davimas, yra neišvengiama.. Ro
mėnų teisė turėjo Jnilžibišką įta 
ką Į visų tautų kodifikaciją.

PALAIDOTA DAILININKĖ 
GENOVAITĖ LAUČIENĖ

Užpraeitą pirmadienį, lapkri
čio 30 <i.( iš Petkaus laidojimo 
koplyčios, dailininkė Genovaitė 
Laučienė buvo nulydėta į Šv. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią. Po gedulingų pamaldų 
buvo nulydėta j šv. Kazimiero 
Lietuvių kapines. Velionę j am
žinybę palydėjo labai daug ma
šinų, policijai reikėjo tvarkyti 
trafiką.

Velionė G. Laučienė gyveno 
Union Pier, Mich., ir ten vasa
ros metu kūrė. Ji dalyvavo ne
seniai pasibaigusioje bendroje 
dailės parodoje Čiurlionio’ Gale
rijoje, Ine. Vieną savo kūrinį 
paskyrė č. G. Kūrinių fondui, 
kuris skirtas nepriklausomai 
Lietuvai.

Nors iki šių 
yra likę mažai 
dnr galime žymiai pagerinti VA
JAUS rezultatus, švenčių die
nos teikia gerą progą padirbėti 
organizacijos naudai. Juk dau
gelis, jų metu, sutiksime naujų 
pažįstamų, tai kodėl nepakviesti 
juos į SLA šeimą.

Gruodžio mėnesį įrašyti na
riai, nors jų aplikacijos 
Centrą pasiektų ateinančių 
tų pradžioje, dar įeis į siu 
tų apyskaitų skaičių. Todėl 
tų pabaiga organizacijai,
vykdomam vajui gali turėti di
delės reikšmės, jei ir švenčių 
nuotaikose neišleisime iš dėme
sio naujų nariu įrašymo į SUSI 
VIENIJIMĄ.

Susivienijimas jau kelinti me
tai vis energingiau daro propo- 
gandą, kad per metines didžią
sias šventes, kai visuotinai pri
imta šeimose ir šiaip žmonių- 
tarpe teikti dovanas, kad pir
moje eilėje jaunuoliams būtų 
padovanojama SUSIVIENIJI
MO gera ir patikima apdrauda, 
kuries jie ilgus,metus neužmirš 
ir vertins visą savo gyvenimą,— 
tvirtai tikime, jog visi lietu
viai parems šį prasmingą mūsų 
užsimojimą.

Net grynai praktiškai galvo
jant, reikia pasvarstyti, ar verta 
daryti pinigines išlaidas ir duoti 
jaunimui kokį nors daiktą, ku
ris suteiks tik laikiną smagu
mą, bet kuris netrukus galės bū
ti užmirštas, kaip daiktas, turin
tis tik laikinos reikšmės.

SLA apdrauda jaunuoliui ge
riausia KALĖDŲ DOVANA.

Jaunuolis gavęs jūsų dovaną 
— SLA apdraudę, pirmiausiai 
bus rungtas į lietuvių organi
zacijos eiles. Ateityje jis gali pa 
lengva įsijungti į' lietuvių orga
nizacijos eiles ir tapti reikšmin
gu lietuvių visuomenės nariu. O 
tai mūsų patriotų šeimai yra 

j svarbiauhia, nes tai laiduoja jau 
kad narių būtų dau- nuojjo..................

Dail. (r. Laučienės mirtį pa
greitino vienos kojos netekimas. 
Paliko vyrą Joną, sūnų Henri
ką, dukrą Evangelinę, jų šeimas 
ir daug kitų giminių bei draugų.

Po' laidotuvių, Gold Coast res
torane buvo suruošti pietūs.

M. š.

ėjusiais metais, o iš to maty-

palikę mumyse , žymius pėdsa- kąnkamai darėme. Bet jau da. 
kus Įr kas buvo pergyventa, ne. bar galime numatyti, kad SUSI- 
greit išnyks iš . žmonių ątmin- , VIENIJIMAS -finansiniai - me- 

>.. - . : džiaginiai sustiprėjęs, gražiai
; r • -’ •- • pasidarbavęs tautinėje ir kultu-

TCalharrf otha miKii Or£ani-T > " v.
'linėje srityse. Tačiau mums uar 

Menka pažvelgti ir į kitą labai 
^-svarbią' sritį, t. y. narius, pj ju

dėjimą, atseit, kiek jų neteko
me ir kiek į SLA gretas atėjo 
naujų įtarių. Be abejo, visi no-j 
retume.
giau įrašyta, nei jų netekome. 
Organizacijos stiprinimo nariais 
per ištisus metus rūpinosi SLA 
vadovybė, to siekė apskričiai ir | 
kuopos ir organizatoriai. Kaip, 
tas darbas pavyko, pamatysime! 
suvedus apyskaitas, kurias SLA

Kalbant apie, mūsų or gani-, 
zacijos darbus, metams pasibai- 
gus, teks padaryti -veiklos . ap-

cėpcija, kai pasisavino savo Ca
rolines kodeksui inkviziemį pro 
:cesą su romėnų imperatorių ir 
popiežhį ' jurisdikcijos- kanonų 

' teisėmis. 'Carolina, tai šutrum- j 
pintas vardas —. Constitutio cri- Į 
minalis Carolina, reiškia įmpe-( 
ratoriaus Karolio V 1532 ;m. pą- 
skelbtas Augsburge beudžiama-, 
si4 kodeksas, išgarsėjęs bausmių -
.žiaurumu. Tai buvo, pirmas Centras turi kiekvienų metų pra 
kiečių kodeksas. Romėnų teisės džioje. pateikti apdraudos depai 

tamenams tų valstijų, kuriose j 
SUSIVIENIJIMAS yra įregis-1 
truotas.

■Corpus įuris civilis dominavęs, 
net XVII ■ amžiu je ir dar net 
190(1 I. ,1 paskelbrntam BGB.^ 
Buergerliches •Gesetzbuch, pa
siliko irgi daug romėnų teisės 
dėsnių.' Antroji recepcija jau 
XIX amžiuje, .kai vokiečiai pa-, 
sisavino daug normų ir iš anglų

tautinio atsparumo su
stiprinimą.

O savo keliu, jaunuolis gauda
mas SLA apdraudę turės ir gry
nai materialinės naudos. Gera 
ir užtikrinta SLA apdrauda ga
li jaunuoliui užtikrintai lėšas 
gyvenimo pradžiai ir aukštojo 
mokslo studijoms.

Tegu bus lietuvių šeimos Tra
dicija — jaunuoliui švenčių do
vana — SLA Apdranda.

. ’ — Litlle Rock mieste, Arkan- 
svarbu, kad SLA apyskaitos, sas vMstijoje, prasidėjo teismas

Pavyzdžiui, vokiečių tauta tu- bei prancūzų teisynų. ' 
rėjo dvi recepcijas. Pirmoji re- (Bus daugiau).

ypač skaičiai apie narius, rody
tų organizacijos gerą stovį, va- 
inasi, ne tik stiprėjimą finansi
niai, bet ir augimą nariais. Visa 
tas daug priklauso nuo mūsų pa-

nuspręsti ar Biblija turės būti

— Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu Chicagoje teko .susi
tikti su senais bostoniškiais: 
dail. Viktoru Vizgirda, žurnalis
tu Jurgiu Jašinsku, kuris, atsi
lankė ir j Zarasiškių 'klubo' susi
rinkimą; dr. J. Girnium ir kitais. 
Dail. V. Vizgirda, M. šileikio ly
dimas, aplankė -Čiurlionio Gale
riją, Ine. Simpoziume buvo 
plačiai paminėtas pirmasis Chi
cagoje dramaturgas Bronius 
Laucevičius-Vargšas. Į

KIEK KALORIJŲ DUODA 
ALKOHOLINIAI GĖRIMAI?

Kai kurie mano, jog alkoholi
niai gėrimai taip, kaip ir van
duo, neturi savyje kalorijų ar
ba maistingumo’. Tačiau toks 
įsitikinimas nėra tikslus. Ir štai 
dėl ko:

Martini kokteilis, trijų unci
jų stikliukas, suteikia 190 kalori
jų; 1 uncijų Oport vyno stiklas 
duoda 188 kalorijas; 1*4 uncijos 
degtinės duoda 135 kalorijas; 
8 uncijų stiklinė alaus duoda 
125 kalorijas, o toks pat stiklas 
ale — 150 kalorijų.-

Taigi, kas nori saugotis nuo 
nutukimo, tas mažiau vartokite 
ir alkoholinių gėrimų.

I ' ' '

dėdama pagrindan, dėstant vai
kams gamtds mokslą viešosiose 
mokyklose. To reikalauja dva
siškių grupė.

TRIM

. i

TeL 476-2206
m

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENE

Cosmos Parcels Express Corp* 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V* EXLXNTINAS

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

« iBf LH1 INGAI ISP1LDO3C RECEPTAI • FANNIE MAT SAk 
DUMYNAI • KOSMETIKOS BUDO

Atdara šiokiadieniais nno

Inž. LIŪDAS MIKŠYS 
50 metų studijavęs, kaip

• . t f • •

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
S LITkRATCRA, lietuvių literatūros, meno ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

f DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
j timų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
. šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimit 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

e 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 52. •

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina Įfl.

e KĄ LAUMES L2M®, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik $3. i

• 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 ?6.

'e RATUKINIS NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pdL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kalni

knygos gaunamos Naujienose, 173? So. Halsted St., Chicago, 
! IE 10608. Užsakant paita^ pridėti SoAerj pmduūmo IflaMoma,

3 — Naujienoj Chicago, 8, DL Friday, December 11, 1981
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Nelietuviškos Gečio instrukcijos
Inž. Algimantas S. Gečys, Kutkaus JAV Lietuvių 

Bendruomenės Visuomeninių reikalų tarybos pirminin
kas, šių metų lapkričio 11 dieną išsiuntinėjo Visuomeni
nių reikalų tarybos nariams, Lietuvių Talkos komitetui, 
JAV LB devintosios tarybos nariams ir JAV LB apy
linkių ir apygardų valdyboms labai Įdomių instrukcijų

Reikia turėti galvoje, kad inž. Gečio instrukcijos 
buvo išsiuntinėtos dideliam skaičiui žmonių. Nereikėtų 
stebėkis, kad šių instrukcijų kopija buvo parodyta ir 
Nauiiehų redakcijai.’Lietuviai žino, kad bet kurios orga
nizacijos taryba duoda instrukcijas nuo jos priklausan- 
tiem^įdtiems organams, tuo tarpu Gė'čio vadovaujamos 
Visuomeninių reikalų tarybos visi reikalai tvarkomi at
virkščiai. čia pirmininkas Gečys duoda instrukcijas Vi
suomeninių reikalų tarybos nariams.

Nebūtų ko stebėtis, jei Gečys, kaip Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkas, duotų instrukcijas kitoms 
Kutkaus Bendruomenės komitetų vadovybėms, tai būtų 
suprantama; bet visai nelietuviška, kai Gečys ir Visuo
meninių reikalų tarybai duoda instrukcijas.

. Lietuvių tarpe nėra tekios tarybos, kuri imtų instruk
cijas iš pačios tarybos pirmininko. Nebuvo tokios tary
bos Lietuvoje, kuri būtų ėmusi instrukcijas iš tarybos 
pirmininko. Nėra tokios tarybos ir Amerikoje, kuriai 
pirmininkas Įsakinėtų. Net pačioje Rusijoje nėra tokios 
tarybos, kuriai pirmininkas Įsakinėtų. Visi taiybos na
riai apsvarsto reikalus, nutaria ir Įsako kitiems parei
gūnams, bet Gečys elgiasi atvirkščiai. Jis paruošia ir iš
siuntinėja instrukcijas Visuomeninių reikalų taiybos 
nariams.

Visi žinome, kad Nikita Chruščiovas buvo galingas 
komunistų partijos vadas, bet h* jis ne visus valdė. Jis 
galėjo Įsakinėti partijos nariams, bet buvo komunistų 
partijos politinis biuras, nuo kurio priklausė pats Chruš
čiovas. Kada Chruščiovas pradėjo savavaliauti ir pri
žadėjo Naseriui duoti milijonus dolerių vertus ginklus, 
tai Sovietų Sąjungos taryba apsvarstė reikalą ir nutarė 
Chruščiovą pašalinti iš pirmininko pareigų. Politinis biu
ras balsų dauguma nutarė pašalinti iš premjero pareigų.

Tas pats biufžrf, Michailui SuškiVūi įitofijlius, nutarė Įpa
reigoti Leonida Brežnevą parišti skambutį katinui po 
kaklu. Brežnevas pajėgė tai suorganizuoti, pranešė N. 
Chruščiovui, kad jis privalo tuojau skubėti Į Maskvą 
kad sėstų Į paruoštą lėktuvą ir skristų Į Maskvą. Iš Kau
kazo kelionėje Į Maskvą lydėjo keli Sovietų karo lėktu
vai, daboję, kad ChuršČiovo lėktuvas nepasuktų Į sali ir, 
vietoj Maskvos, nepatektų j Turkiją. Maskvoje buvo mili- 
tarinė policija, nuo kurios Chruščiovui jau nebuvo išei
ties. Jis žinojo, kad jo valdymo laikotarpis jau pasibaigė. 
Jam reikėjo žiūrėti, kad tiktai jis kelnių nepadžiaurtų 
anksčiau, negu tikėjosi.

Viena, kad ta Visuomeninių reikalų taryba yra tuš
čias burbulas, reikalingas Gėriui ‘‘demokratinės organi
zacijos” apgaulingam Įspūdžiui sudaryti. Gečrui ta tary
ba nieko nereiškė. Didžiųjų laisvių krašte “Visuomeninių 
reikalų taryba” buvo reikalinga “demokratinės organi
zacijos” esmei paslėpti. Gečys turi gryniausią autorita
rinę “tarybą”, kuri nesvarsto svarbesnių organizacijos 
reikalų, bet vykdo Gečio instrukcijas. .

Bostonan suvažiavusieji Kutkaus Bendruomenės Ta
rybos nariai pasisakė prieš pinigų davimą Hannafordo 
firmai, nes naudos iš tos firmos lietuviams nėra jokios. 
Gečrtri tarybos narių nutarimas labai nepatiko, nes jie 
yra priešingi pagrindiniam Visuomeninių reikalų tarybos 
užsiniofam darbui. Jau lapkričio 11 dieną Gečys paruošė 
instrukcijas ir išsiuntinėjo savo tarybos nariams ir lie
tuvių visai negirdėtoms Talkos Lietuvai komisijoms. Save 
instrukcijose Gečys padarė Įvadą, kad skaitantieji žinotų 
kaip suprasti keturių metų praeitį ir kaip vertinti AlTc 
ir VLIKo nutarimus neremti Kalifornijoje sudaryto bal
tų komiteto.

Štai Gečio išsiuntinėtų instrukcijų du pirmieji para
grafai. Mums atrodo, kad visiems lietuviams vertėtų jas 
atidžiai perskaityti ir suprasti Gečio planą Amėl'ikos lie
tuviams valctvti. Jis savo nariams ir bendradarbiams «/
šitaip rašė:

“Iš spaudos esate patyrę apie Kalifornijoje Įsi
steigusi baltų vienetą Baltic American Freedom 
League (RAUL). Nors šis vienetas savo veikla siekia 
Įgyvendinti visą eilę girtinų užsimojimų, lietuvių 
tarpe jis žinomas dėl jo vadovų plano panaudoti ame
rikiečių viešosios opinijos firmą Lietuvos reikalų pri
statymui JAV-se. Tokios firmos phsamdyfnas, savai
me aišku, yra surištas su finansinėmis išlaidomis, 
kurias BAFL iš baltų ir anti-komunistiniai nusitei
kusių amerikiečių bandytų aukų forma sukelti.

VLIKo ir ALTo vadovybės viešais spaudoje pa
reiškimais BAFL siūlymą angažuoti svetimtaučių 
firmą griežtai pasmerkė. Pasmerkdami jie iškreipė 
BAFL vadovu minti pareikšdami, jog norima visų 

.. Lietuvos laisvinimo reikalu vykdymą perduoti 
privačiai apmokamai bendrovei”. Per daug stebėtis 
dėl tokio VLIKo ir ALTos elgesio nereikia, nes pa
našiai šių institucijų elgtasi ir praeityje. Bijodaiąos 
prarasti laisvinimo darbo monopoli ar -nustoti aukų 
forma gaunamų lėšų, šios dvi institucijos priešinosi 
JAV LB-nės formaliam Įsijungimui Į laisvinimo sri
ties veiklą, kovojo su Rezoliucijų Komitetu, termo- 
zavo Lapkričio 13 d. Žygi Į Juntgines Tautas, stabdė 
jaunimo tarpe Įvykusi prasiveržimą dėl Simo Ku
dirkos- išdavimo sovietams, ir 1.1.: Kiek tai liečia 
BAFL, peršasi išvada, kad neigiamą VLIKo ir AL- 
Tos' sprendimą nulėmė dar ir faktas, kad BAFL ini
ciatoriai teigiamai buvo nusiteikę LB-nės atžvilgiu 
ir baimintasi, kad per BAFL LB-nės galės stiprinti

Čikagos Akvariumas (akvarelė)>(. Šileikis

VI. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
(Tęsinys)

A- Skilius baigė Tauragės gim j 
naziją, studijavo Klaipėdos P e- 4 
dagoginiame Institute, kurį bai-j 
~ęs 1938 m. atvyko Į JAV ir » 
1938 39 m. mokėsi Marijanapo- 
lio kolegijoje ir 1940 m. Čikagos 
universitete. 1944 m. persikėlė į 
Shn Francisko, iš' kur vėliau at- v 
vyko į Los Angeles, kur ir tebe
gyvena. Nuo pat studentavimo 
laikų Lietuvėj visą laiką akty
viai reiškėsi spaudoje, netik rašy
mu bet ir leidimu uJaunojo Stu- 
iento,< Kaime, “Komersanto” ir 
“Prekybos'ir Pramonės” Klaipė- 
det ė, JAV redagavo “Studentų 

ir Vytį, kurį laiką buvo 
Draugo” redakcijos narys, Los 

Angėlės Įsteigė “Kalifornijos 
Lietuvį”, “Lietuvių Dienas” ir 
“Lietuviai Amerikos Vakaruo
se”, Tebeturi spaustuvę Holly- 
woode, kur spausdinama netik jo 
leidžiami leidiniai, bet ir daug 
kitokios lietuviškos raštijos spaus 
dinių, daug knygų.
A. REGIS KALIFOORNIJOJE 

Čikagietis respublikonų lietu
vių pirmūnas (taip pat daugėlio 
kitų lietuvišku institucijų veikė
jas) Algis REGIS padėkos dienos

I savai'ėję lankėsi (su žmona Ire- 
| na — “Draugo” redaktore) Los 

lės, kur sutiko daug savo 
s'ėnų laikų pažįstamų bei drau
gų, ries’ A. Regis Los Angeles 
mieste yra gyvenęs prieš apie 25 
metus ir išvykdamas į Čikagą 
išviliojo gražią lietuvaitę Ireną 
Trūškauskaitę, kurią jau buvo

\ Al£;s ir Irena Regiai f Los 
Angeles atvyko Irenos tėvo — 
Juozo Truškaursko 85 metų am
žiaus sukatięs proga, kuo pasi
naudodami čia pasimatė su dau
geliu’ senų draugų ir pažįstamų. ? 
neaplenkiant pirmoje eilėje lie-1 
tuvisfeos'. veiktos bendraminčių. 
A. Jtėgis ttfrėjo politinio pobū
džio pokalbius ir svarstymus su 
Kalifornros" lietuvių respubliko
nų vadovybėj ju pirmininkės L. 
Mažeikienės' rezidencijoje (Ma
rina Del Rėy, pajūryje).

Taip pat A; Regis aplankė 
pulk. J. Andriu,/ Santa Moniko-- 
je, kur, dalyvaujant A. Skiriui, 
kalbėjosi Liėtuvitr Vienybės Są
jūdžio (VLIKą sudarančios gru
pės) reikalais- Taip pat ten tu
rėjo progos, ilgėliau išsikalbėti 
su Alpha Dėveniene.

ryšius su latviais ir estais.”

Trys glaudūs Gečio bendradarbiai, dalyvaudami Cle- 
velandė vykusiame VLIKo seime, tvirtino, kad jie nori 
bendradarbiauti šū VLIKo valdyba, seime nesikabinėjo 
prie valdybos pranešimų ir sudarė Įspūdi, kad jie pri
pažįsta VLIKą ir nori su jo vadovybe bendradarbiauti, 
tuo tarpu Gečys Įsitikinęs, kad ne visi jo “Visuomeninių 
reikalų tarybos” nariai ji supranta ir elgiasi priešingai, 
negu pats Gečys būtų norėjęs.

Gaila, kad ponios Regienės tė
vo tokia Dievo palaiminta 35-rių 
metų amžiaus sukaktis išpuolė 
Padėkos Dienos savaitės bėgyje, 
kai daugelis losangeliečių (tu
rinčių “atostogines stubas” dy
kumose ar kalnuose) iš smogin- 
go ir triukšmingos Los Angeles 
miesto buvo išvykę; o tokių vie
nu buvau ir aš (dabar grįžęs iš 
“atostogų” dykumoje— Desert 
ot Springs). Teko apgailestauti 
neturėjus progos plačiau su Al. 
Regiu išsikalbėti, ypačiai Maža- 
sios Lietuvos Bičiulių veiklos rei 
kalu, kame jį skaitau vienu va
dovaujančių autoritetu-

Gainla. Reikės laukti kitos pro 
gos, jei ne Los Angeles, tai Či
kagoje...

KARALIENEI NUNEŠTA 
KANADOS KONSTITUCIJA

LONDONAS, Anglija. — Gru
pė kanadiečių ketvirtadienį nu
ėjo į Anglijos karalienės Elzbie
tos rūmus ir įteikė jai naujai 
priimtos Kanados konstitucijos 
tekstą. Kanadiečiai prašė, kad 
karalienė patvirtihtų šią konsti
tuciją ir ateityje leistų patiems 
kanadiečiams tą konstituciją 
taisyti ir keisti, kaip jiems at
rodys reikalinga.

Tikrovėje, paskutiniais 50 me
tų' Kanada buvo laisva ir ne
priklausoma, bet Kanados kons
titucijoje yra vienas paragra
fas, kuris kalba, kad pakaitos 
konstitucijoje gali būti tiktai 
britų parlamento sankcionuotas.

— Latvijoje pragyvenimas 
šiek tiek palengvėjo, kai lenkai 
pradėjo badauti. Rusai nenori, 
kad Pabaltijo kraštuose prasi
dėtų nepasitenkinimas. Rusijoj 
trūksta maisto.

Andrius MironasSusipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Per pastaruosius dvidešimt metų šiame 
didmiestyje ir jo apylinkėse užaugo naujų Įdo
mių vietų, jų tarpe pats miesto centras visiškai 
pakeitė savo veidą, nugriovus seną rajoną, pa
naikinus lūšnas ir pastačius eilę aukštųjų dan
goraižių ir Music Center puikų pustytą. Išsivys
tė Universal studijos su Įdomiausiomis atrakci
jomis viduje ir pastatais išorėje, miesto perife
rijose išaugo daug modernių ir patogių pirkimo- 
si centrų.

Anksčiau, artėdamas prie Los Angeles, ,na- 
tydavai iš tolo namų fone iškylantį miesto rotu
šės (City Hali) bokštą, o dabar jis lyg žemėn su
smego, atsidūręs tarpe naujai užaugusių dango
raižių ir jausdamasis lyg nykštukas.. . Seniau 
buvo tik du greitkeliai — Pasadena Frėėvfray ir 
Hollywood-Santa Ana Freeway, pasibaigiąs ne
toli Anaheimo. Dabar visas raizginys naujų 
greitkelių lyg kokiu tinklu padengta visą didįjį 
Lor an gėlyną.

Paaugo ir Los Angelės priemiesčiai bei pri- 
atskiri miestai. Pavyzdžiui, Long Beach, vie

nas dkh'.T. -šių m'estų Kalifornijoje, dabar jau 
visai su.-iiur.gė su Uis Angeles. Nors miesto vaiz
dą gadina pačia e centre kalva su alyvoms gręž-

. l imenančiu man Lietuvos Kry

žių Kalną,bet centre jau reikia naudoti vienos 
krypties gatves, nes jos pasidarė per siauros.*. 
Anksčiau garsus gražuolių konkursais ir para
dais, dabar turi visai kitą atrakciją — Queen 
Mary atlantini laivą, paverstą muziejum ir at
darą lankytojams apžiūrėt.i Tačiau Long Peatff 
bene vienas iš mažiau gyventojų’ skaičiumi pa
augęs, nes dabar jame gyvena ne daugiau, kaip 
340,000 žmonių.

Tik pastaraisiais dešimtmečiais išaugę kiti 
miestai, kaip Pomona, Covina, San Fernando 
Valley, Simi Valley, Hacienda Heights if kftf, 
jžu vejasi senesniuosius Pasadeną, GlendalĮ, Būt* 
banką, Santa Moniką, Inglewoodą, Torrancą ir 
kitus. Seniau nebuvęs, neseniai atsiraito Loš Au
geles zoologijos sodas šalia garsios Griffith ob
servatorijos ir parko, buvusių svarbesniais mies
to taškais. Naujais greitkeliais išraižytas ir vis 
daugiau automašinų juose ‘‘dumiant”, Los An
geles’ didmiestis bėl jo “tėvai” dar labiau susi
rūpinę amžina ir neišsprendžiama problema — 
kaip atsikratyti vadinamuoju “smogu”, kuris k 
biausia atsiranda karštomis vasaros dienomis.

SMALOS DUOBK
Tš matytinų Los Angeles vietų pirmiausia 

yra jo centras, kur ne tik pažvelgiama iš apačias 
Į dangoraižius, bet Įmanoma i juos Įlipti ir mes
ti žvilgsnį pro rudą smogo debesį į apačioje vaikš
čiojančius žmones ir tolumoje besitiesianti visą 
skruzdėlyną namų, kelių, gatvių ir greitkelių. 

Apžiūrėtinas Muzic Center, su jo fontanais ir 
parkeliu, jeigu beteks gauti bilietų Į koncertą 
ar operą. ApTankytffiS miesto rotušė, kur kiek
vienais nmfąfe vasario 16 dienos Nepriklauso
mybės §vėbtčs proga lietuviai iškelia Lietuvos 
trispalvė šalia JAV ir valstijos vėliavų. Kali- 
Totffijoš UrflvėrSitetaš ir šslia esanti sporto are
na bet konvencijų rr parodų centras (visai arti 
vienos xrtitd), o keletą muziejų lengva atrasti 
kiekviename miesto plane. Be minėtojo, dar keli 
kiti universitetai ir Įvairios kolegijos, jų tarpe 
Lbyola' u-tas ir Immaculate Heart kolegija, yra 
katalikų išlaikomi. Nakties metu važiuojant 
greitkeliu Į pietus (Harbor ir Hollywood Free- 
kay) gražiai apšviestas matosi Department of 
Water and Power pastatas.

YtėriOš įdomiausių muziejų yra Los Angeles
■ County Art Museum. Kaip tik prie šio muzie
jaus nepamirština apžiūrėti La Brea Fossi! Pits. 
Tai & duobės-ežerėfiai, persunkti alyva if šfhala,

■ išsivertusiomis iš žemės gelmių, ši vieta lasoma 
viena turtingiausių ledynų amžiaus pavyzdžiais, 
nes šios limpančios ir dvokiančios duobės buvo 
mirtinos pinklės priešistoriniams žvėrims. Visa 
;tai stebima viename namelyje, kur smaloje sa
vaime užsikonservavo prieštvaninio liūto griau
čiai, Iš Įvairių ir dabar dar tebeiškasamų kaulų 
nustatyta, kad prieš milijonus metų lava buvo 
užliejusi viSą gyvūniją ir augalus. Didžiausiame 
klane, prie pat meno muziejaus, dirbtinėmis mas- 
tadontų figūromis ši tragedija gerai atvaizduota. 

Šis meno muziejus yra miestd viduryje, visai 
prie Beverly Hills miesto (apie 36,000 gyv.),kuris 
laikomas viso pasaulio turtingųjų žydų sostine, 
kadangi čia jų daugiausia susispietę. JĮ pusiau 
kerta iš pat Los Angeles- centro ateinantis Wil
shire Boulevard, gražiausia Los Angeles metro
polio gatvė. Taip pat pasiekiami vakarinis Los 
AAgeles, Brentwood, Westwood ir Santa Monica 
Lriemfcsčfm fr atskiri miestai. Kita Įdomi keli
auto jams gatvė yra Stfnsėl tfaTVaraš, taip pat pra
sidedąs LA centre ir pasibaigiąs pajūryje, kaip 
ir WiNfrirė bVT^^as. tik Būtiš’ef baigiasi Pacific 
Palisades prremiėsfyje. o Wffchire Blvd. Santa 
Monicoje. LygiOgfečiai Šibtns dViėm eina dar 
stambesnės dvi arterijos—Pico ir Olympic bul
varai, taip pas pasibaigą Santa Monicoje. Iš šių 
gatvių t ik Surfšėt bnNžrhs Įsfvingiuoja Į pajūrio 
kalnui it turi gražiausius vaizdus paskutinėje 
jo dalyje.

Kai kas sako', jog centrinis Los Angeles susi
deda iš kelių pasaulių — finansinis pasaulis, sū 
bankais, skolinimo bendrovėmis ir dangorai
žiais; Įstaigų pasaulis (įvairūs teismai, miesto 
valdyba, vandens-elektros, policijos, laikraščhg 
leidyklos ir ktj; ispanų-amerikiečių bendruome
nė, ypatingai visai prie centro jų kvartalas.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos. Chh-wgo, fil triday. Dec. ik fSHf
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Vienok, mes tvirtiname, kad yra vidujinių ir išorinių {rodymų, Į 
kad Biblijd yra įkvėptasis Dievo Žodis. Net įr abejingi žmonės \ 
pripažįsta, kad kur tik ir kokiame tik laipsnyje Biblijos įtaka buvo ! 
jaučiama, jos moralinė jėga padarė pasaulį geresniu. Dėl to ji! 
buvo vadinama “civilizacijos žiburiu’'. Nebūtų šiandien pašau- j 
linės krizės, jeigu valdančios klasės ir įvairių tautų minios būtų į 
ištikimai vykdžiusios Biblijos įstatymus.

Taigi, Knyga, kuri turėjo taip daug jėgos dėl gero, ir kuri 
per ištisus šimtmečius turėjo geros įtakos dideliose pasaulio’ mi
niose, pirma negu ją atmetame, iš tikrųjų yra verta nuodugnesnio 
ištylimo, o ne vien laikino pasiskaitymo.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirla-ški. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St, Chicago, IL 60432
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()K HAUL V. UA.ftGifc 

GYDYTOJA*' IR CHIRURGAS 
W«^<bect*r C»*^munlty attaih«> 

Medicina* direktariM
<7X3 S. UanMlas RC. WMtcbertai, tL 
9ALAJIDOS: S—9 darbo dienoms e

Thi.s 542-2717 trte 5a-I7t«

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

SUSIRINKIMŲ

Lietuviy Moterų Apšvietos draugi- 
jos priešmetinis nariy susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 12 d., 1 vai. 
popiet, 3808 So. Union Avė. Narės 
prašomos atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti ir bus rinkimas 
valdybos 1982 metams. Ta.pgi turė
sime “Grab-bag”. Po susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

LIETUVOJ PENSININKŲ SĄJUNGA 
* š.m. gruodžio men. 16 d. 2 vai. po
piet, ša alų Namuose, 2417 W. 43rd 

/ ------ St., lietuviai pensininkai ruošia kalė-
A Nil? Pi pobūvį prie eglutės, su progra-

Lrike r I WAIN Ik FLdliCXkzW ma ir vaišėmis be^ loterija. Išlaidų 
padengimui bus renkama du su puse 
dolerio (250) įžanginė auka. Visi 
esate kviečiami dalyvauti ir, jei gali
ma, laimėjimams atnešti gerų dovanų. 

Juozas Skeivys, v^ceplrm.

OPTOMETRIST AS 

KALI'.A LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

t u -nt. ■» - M w • 6 . <*ii« .j— - -ii - . i -u m. ■ į

Or. LEOiN AS SE1B U TIS ’
INKSTŲ. rUSLĖS IR 

PROSTATOS CWfSURGUA 

2656 WEST 63rd STREET
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtai. 5—7 Tai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos 448-5543

Kaip akių gydytojas prirašo 
pacientui akinius

Pas akių'gydytoją atėjo su re- 
: ceptu pacientas akinių gauti

Akių gydytojas pacientui 
{ sako:

— Na, pažiūrėk į sieną, kur 
aš iškabinau raidžių lapelį ir 
pasakyk kokioje eilėje matai 
raides ir skaičius?

i

Prostatos, inkstą ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

let (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

Laidiniai — Pilna apdrauck 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
n VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustą per kraustymu 
iš įvairiu atstu m v. 

ANTANAS VILIMAS 
TtL 376-1882 arba 376-5996

/

SOPHIE BARČUS

tADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 

Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDtiONYTt 

Programom vedėja

slyvas ir kilns vaisinius medžius. 1 
t Mat, tada esti derlingesni (5). |

1(H) Kūcioms iš/irtus žirnius | 
sunkdavę per ruginius šiaudus. I 
časkum sumaišę juos su tais | 
& Šūdais aprišaavę obelis. Pava- I 
s&rj jos geriau žadėdavusios ir I 
daugiau vaisių duodavusios I 
(31)^ II

105) Kūčias valgant deda po | 
stalu šiaudu kūlį. Paskum tais 
šiaudais sėdami javus biržyja 
arba apraišioja obelis, vildamie
si geresnio derliaus (87).

t 106) Pakūčiavę visi basi bėg
davo Į sodą raišioti šiaudais

I iškerpančios (2).
! obenų. Kiekvienas stengdavosi 

doną šitiisę skarelę į veidrodį daugiausia obelių apraišioti, 
Ką veidrody pamato, tas išsi
pildė. Viena ponia taip pamokė (^®)- 
kitą moteriškę ir klausė, ką ana ' 
mačiusi. Moteriškė atsakė, kad tvarte 
mačiSKi <-*■ - — -
Gupralo, kad jos vyras ves tą I 
moteriškę, ir griuvo negyva. (E 
Šukytė, Pilviškių v., Kurklių 
par.).

92) Kad bitės vasarą eitų i 
darbą, kūčiose. neturtingiems į 
neša alaus (18).

93) Kūčių vakarą bitininkams 
veikia pasidalyti medumi, tai jų 
bitės dar daugiau prineš me
daus (17).

94) Kūčių vakarą dainuoja: 
“Nebūk skopus, bitninkėii, at
nešk kūčių vakarėliui nors stik- 
linėlęl” (šlekiškiai, Vabaln. 13).

95) Kūčių • vakarą- reikia tris 
kartus pakiloti bites, tai dau
giau spiečių kis (17).

96) Jeigu kūčių dieną sninga,
tai bitės kitais metais daug spie
čių leis (8). . ■

97) Jei per kūčias pusto', tai 
--•ašarą bitės išlėks į mišką...(Iš- 
laužų s., Pagirių y.).

98) Jei kūčių naktį shinga, 
tai kitais metais bus daug me-, 
daus.

99) Jei kūčiose sninga, bus
geri m:tai ir bitės gerai spie
sis (2). .; ; r;

100) Bitininkai^” manydavo, 
kad kūčių, vakarą /bitės kalba, j n 
Pakūčiavę eidavo prie kiekvieno /kus, 
avilio klaušj’G. (Vidugiriai, Sa- vestų, kūčiose reikia išgerti du

KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI
MCSŲ TAUTOSAKA

ON.LS BALYS

Pastab®.. Tekstai yra duodami 
lok e, kekie jie buvo rasti origi- 
nal’uose užrašymuose.

KŪČIOS

tikėdamasis daugiau vaisių gau-

VĖSINAMA LAIDOTU VIU KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

Cel 226-1344

i I

I

EUDEIKIS107) Žirnius reikia kosti avių 
— mat, avys geriau aug- 

sėrfintj jos poną. Ponia ! s^- Moterys, kūėiose tirpdamos 
kad ios vyras ves ta I svis- užsivelka vyrų kamizel- GAIDAS - DA1MID

i? dūkia ošia laidojimo ištaiga

(Tęsinys >
81) Kačių dieną žmonės žiūri 

į savo šešėlį. Jei galva skiriasi 
.įuo liemens, tai tuos metus gy
vens, jei susilieja su liemeniu 
— mirsiąs (9),

82) Kūčias valgant-žiūri, kie
no didesnis šėšėlis: kieno dides
nis, tas ilgiau gyvens, o kieno 
ne visas šešėlis, tas tuoj mir
siąs (3).

83) Pb kūčių šeimininkas turi 
apeiti visus laukus, iš visų pusių' 
juos peržegnoti ir kalbėti tam į 
tikras maldas. Tada Dievas ser-| 
ges- ir laimins lankus (23).

84) Kūčių vakarą reikia visus 
laukus apeiti ir peržegnoti, o vi
siems gyvuliams duoti šieno ir , 
peržegnoti juos (12).

,85) Jei svetimas žmogus nuo
gas žiūri kūčių vakarą pro du
ris, tai jis mato kitų laimes ir 
nelaimes (14).

86) Kūčių vakarą reikia eiti 
per kaimą ir žiūrėti Į trobos 
langus. Lange matosi, kas kitais 
metais toje troboje bus. Jei bus 
vestuves — matai šokančius, jei 
laidotuvės — matai giedan- 
ėius...- (5).

8/) Kūčių vakarą lipa ant 
aukšto ir žiūri į stalą, prie kū- 
rio valgė kūčias. Jei pasirodys 
karstas — mirsi, jei išvysi mer
giną — vesi__ (20).

88) Jei kūčių pavalgęs iš
eisi priemenėn, tai ant gryčios 
gali pamatyti giltinę (33).

89) Jei nori būti gudrus, lai 
kūčių vakarą eik palangėmis 
klausytis, kas ką šneka. Iš nu
girstų žodžių susidaryk saki
nius (6).

90) Kas bijo numirėlių, tegul 
pakūčiavęs geria nuo kapų at
neštų ir išvirtų šermukšnių 
skystimą (14).

91) Kūčių naktį žiūri pro Tau

U5NWW A

1605-07

UODEKN1SKUS AlR-CONLUTlONED KOPLYČIOS

į
i r 
F

SO. HERMITAGE AVENUE
TftL S27-1741 — 1742

SO. CALIFORNIA A VENĮ HE
Telefonas 523-6440

kom — mat, avys nedvėsią (22).
108) Jei kūčių vakarą sninga 

dideliais gabalais, tai avys ves 
daug gėriukų ir jie visi gerai 
augs (1.4). - j .

10S^) Avis reikia kirpti kurio
se. Po to raganos jau niekad ju

110) Kad avys >po du gėriuku 
vestu, kūčių vakarą geria po du 
stiklu alaus ir dviese eina per 
sodžių. Kad avis gėriukų mylė
tų, vyras muša ją kūčių vakarą 
kepure. (Kaflcūhų k., Joniš
kėlis) .

111) Jei kūčių pavalgius at
eina viešnagėn du žmogų, tai' 
avys ves po du gėriuku, o jei* 
Vienas — po vieną (4).

112) Jeigu kūčių vakarą siu- . 
va. tai avelės būva margos; taip 
pat, jei pirmas ateina į kūlę su 
margais kailiniais, avelė veda • 
margus gėryčhiš. . i-

113) Kūčių vakarą' moterys 
lopo drabuži baltais lopais (ar
ba siuva baltą rūbą), kad avysi 
vestu baltus gėtiukUs (1).
. 1-14) Jei kūčių vakarą sninga, 

avelės ves po kelis gėriukus. 
.(Kupiškis). • .,;..

115) Kad Dievas sergėtu lau-
, ir kad avys jpo du gėryčiu

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero
' ■ ‘ - IHef. 47S-2345

117) Pakūčiavę. traukia šieną. j Ą
10-2) Kad . .vasarą užderėtu Kuris ilgą ištraukia — ilgai gy- |

Pirkta duona peilio bijo

VAKARU VĖJAI

I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

stiklu alaus (18).
116) Kūčių vakarą negalima

R. VILIAUS

ločių v.).
101) Pakūčiavę bitininkai nu

eina prie avilio, <

vens, kuris •' trumpą — tuoj 
mirs (18). •

(Bus daugiau)

obuoliai, sddfnirtkas kūčių vaka- į 
ra eina i sodą ir kiekvieną obelį 
apkabina. (A. žiolbniš, Jakūbo-J 
nių k., Pušaloto v.).,

103) Kūčių vakarą reikia ap-

Tokį paciento 
veiksmą pamatęs, 
toj as sako:

— Ops.. Labai atsiprašau, 
kad raidžių ir skaičių lapelį pa
kabinau aukštyn kojoms...

XX-X XXK,Z -------------------------- ---------- -------- ------------------------ ................................

suduoda ir' dėti ant stalo" peilio, nes Kristų ! . 
klausosi. Jei bitės atsiliepia, tai perdūrsi. Kai šieną nuima, tai tf 
kitais • metais jos bus darbš- tada jau galima (17).
čios (9).

f

rsuo
s

1914 metu
Tet lArtt 7-lSU

ii

5 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Friday, December 11, 1981įlietu
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BUTKUS - VASAIUS
TeL: OLympic 2-10W

4fnthnd t-avinei įpt»- 
nauia raflęyaho a .«inn 
paskolų re«akj$ visos m6- 
SU apy’tnkes. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti .cuds nanchngi

nri $40,000
?457 W. 69 STREET 
CUla^i. lt 6062

i / ■ 
/2

Pacientas, matvdamas kad 
ant sienos kabo raidžiu ir skai 
čių lapelis atvirkščiai paka
bintas, atsistojo ant galvos, 
savo kojas nekėlęs aukštyn.

neįprastą 
akių gydy-

— Kaip? Ateini viena bran
gioji? O kur tavo vyras?

— Aš tyčia palikau jį na
muose, nes būdamas nuobo
džioje draugijoje, jis taip žio
vauja, kad man būna tikra 
gėda.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

TKIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

112 modernios poezijos puslapių. Kaina S5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

WHAT IS THEFA3TKT GROWING 
HE A L TH CARE RROFESSIO±AND WHY? 

------------------------ ■ ■ - ---- --------------------------------

©5TEOPATHIC &EDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O.’S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
HUMBER-GROWING FROM 
]QfOOO TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

LhieafCW

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWĮC%2

2424 WRST Wth S1TCKKI K^jmDiic 7-1211
llOZb SWfMWEST HIGH H Al, Paioe HIlia, UI >74-441*

MIDLAND
SAVINGS

) A

PIRKITE JAV. TAUPYMO BONUS

Kasdien nuo pirmadienio iki peek 
tądien io 3:30 nd. vakaro.

Visos laidės it WCKV ateUea, 
banga 1450 AM.

Si Petersburg, Fta., tt:3® Tai. p.p.
8 UTIS stoties, 1110 A* banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, fittnois 6062S 
Tetef. 778-5374

K a'r l cm AV 

tėL 598 9400
CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254*^470

®.O.'5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
• DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE.

ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE 
THERAPY. - < ' , ' ~

Bo. HAJLSTEU iSTtLKET ' I
i

Primary reason , 
FOR THE PROFESSION'S ! 
RAPID GROWTHS THE j 
EMPHASIS IT PLACES ' 
ON TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS.

/&LTMOVGH ONLY PIVK

'SIČIAM POPULATION,

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE- TeL:’ LAT<yett» 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
319 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7*1138 - 1131



Žemaičių kultūros klubas 
rėjų savu prašmetini susiit 
mą, kuris Įvykt 
18 d 2 vai. p. p 
kienės svetainėje 
man Avė.

klubo

* Taulln'af Namai, "šių organiza- į 
ei jų nariai ir jų artimieji ma- ‘ 

poniai kvLčiami sutikime da’y- j 
‘ vauti. šokiams gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Dalyvio 
mokestis 25 dol. Registruotis* 
iki gruodžio 27 d. pas B. Kasa-1 

J kaitų, 778-7707 arba pas J. And- 
į ra.šūną, 523’0227. (Pr )

—SLA 134-os Moterų kuopas 
narių susirinkimas įvyks gruo
džio 12 d., šeštadienį, 12 vai., 
Chicagos Savings bendrovės pa
talpose, 0201 S. Western Ave., 
Chicagoje. Kviečiame visas na
res dalyvauti. Bus SLA Pildo
mosios Tarybos nominacijos ir 
kuopos valdybos rinkimai. Atsi- 

. neškite dovanų dėl "Grab Bag”.
Po susirinkimo bus vaišės.

Valdyba

j — Gruodžio 13 d., sekmadie- 
Anį, 1 vai. po pietų, Tėvų Jėzuitų 
: koplyčioje bus atnašaujamos šv.

Mišios už mirusiuosius ir gyvuo
sius paštininkus bei jų šeimas. 
Po pamaldų visi paštininkai su 
šeimomis bei artimaisiais ren
kasi p.p. Repšių namuose, 6G08 
So. Richmond Ave., kur įvyks' 
metinis susirinkimas, o po to j 
bus bendros vaišės — Kūčios.

JUmil, Imi — Farchvlmui „ Mamai, lemi — Ferrievtas^. 
IIAL BSTATK FOR SALI | BBAL B STATI FOB SALI

zas vice pirm. R. Didžgal- 
— sekretorė, L.

n spalio nūn. kasininkas, A. Kizlaitis 
c Anelės K"ja-.nansų sekretorius.
, l.)0J So. lal-j Nutarta klubo metinį suririn- 

-kinu sušaukti sausio mėn.29 d., I 
įprastoj vietoj. [

Revizijas Komisija, kurią s:i-.
daro Eugenija Strungis ir Ju-! 
iija Ramanauskas, valdybes at-i 
ska.’tomybės knygas patikrins ! 
sausio mėn. (‘ 
Didžgalvienės 
L iiiiin Av.
U/sibaigus darbotvarkės 

lams, susirinkimas uždarytas ir 
visi dalyviai pakviesti vaišėms, 
kurias paruošė Elizabeth Pei
ktinas ir vice. pirm. F. Puo
džiukas. Gardų tortą iškepė po
nia Raila.

Per vaišes Puvo draugi* 
pabendrauta ir išsikalbėta 
ap:e vieną ir pusę valandos.

' eg y v uoj a že maičia i ir

Giniotis
fi-.

iikum

Kaip jau yra Įprasta, klubo, 
tradicijoj, pirmininkas patikrino 
valdybos narių dalyvavimą su 
surinkime ir tarė sveikinimo žo
dį susirinkimo dalyviams. į

Pranešta, kad šiame susirin-1 
kimo bus renkama klubo nau
ja vaidyba 1982 metams ir aY 
si lyginam a visos skolos ir vaidy
bai metinės išlaidos.

Toliau buvo prisiminti klubo 
mirę nariai —Antanas Broke vi
rius ir Veronika Žemaičiunas, ■ 
juos pagerbiant vienos minutes 
susikaupimu, o giminėms pa
reikšta gili užuojauta. I

Pagal darbotvarkę sekė pr)-, 
tokolo skaitymas, kurį prrskai- i 
iė sekretorė j). R. Didžgalvis.’ 
Protokolas priimtas be pataisų.:

Toliau sekė valdybos narių 
pranešimai iš 1981 metų valdy-1 
bUs veiklos, bei švenčiu sveiki-I 
nūnai. Visų valdybos narių pa-!

5898
P- K-j

punk- 1

net

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: į ' / ?

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NCTARIATAS • VERTIMAI.

gyrimu.
Buvo kalbamą ir apie 

mokėjimą, švenčių proga, 
'lai ir radio programoms 
kyti, paskirtos aukos.

Išrinkti naują valdybą
v o’ sunku.nes visa senoji valdu 

sek a n tiem.

rančies grupė? delsia ateiti su 
rimta pagalba Naujienoms . .
nes be š’o organo šios insuituci- 
ilga? neišsilaikys”.

Norisi paklausti, koks lietu
viškas laikraš.is be aukų ir pa
galbos išsilaiko? Pono V. Karo
so jis perdaug nepuola, bet visą 
savo neapykantos tulžį išlieja 
ant NAUJIENŲ.

Ponas M. L. sako: “Juk pri
buvau pasiun-j simename, kaip prieš daugiau

Juozas Skeivys i j
I

Fleskys |
I

spa li
pniai-

demokratinėje Amerikoje išgy
venę virš 30 metų, nepajėgė Įsi
savinti demokratinės toleranci
jos principų kitaip galvojan- 
liems, negu jis ir ne pagal jo 
skonį rašančiai spaudai.

Norėčiau priminti visiems įsi
dėmėtiną įvyki. Maždaug š. m. 
pradžioje, vi 
raščio National Inąunrer korės 
pondantas aprašydamas vieno! 2549 W. 71 st St., Chicago’ Kuo- 
naktinio klubo dainininkės-šo- J 
kėjos pasikalbėjimą su kokiu tai

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Giniočiui 
vardu 1

ba sutiko pasilikti 
matams.

Kasininkui Leo 
visų susurinkusių
pareikšta padėka. Atsiradus rt j 
kalni kokias nors išlaidas ap-; 
mokėti, kasininkas panaudodavo , 
net ir savo pinigus, kad tuo mo-’ 
mentu nereikėtų klubo pinigų ’ 
imti iš bankinės sąskaitos, ne-; 
lenkant už juos nuošimčių.

Ta pačia proga klubo sekre- ’ 
lore ponia Rožė Didžgalvis bu- • 
vo pagerbta, išreiškiant padėką 1 
už jos kruopštų protokolų su
rašymą, derinant juos sukasi- 1 
ninko vedama knvga.
: 1982 m. valdyba sudaro: J. 
Skeivys — pirm., F. Puodžių-

Žurnalistas’ Antanas 
atsiuntė ir prašo paskelbti tokį 
susirašinėjimą: 

1981 m. gruodžio 4 d.

Gcrb. NAUJIENŲ Redakcijai

šį savo rašinį “Priekaištai ne
paremti faktais” I 
tęs "Dirvaibet “Dirva ’ jo ne-j negu trisdešimt metų tose pat, kėjos pasikalbėjimą su kokiu tai 

ir man grąžino be j Naujienose bu v. respublikos pre . pareigūnu, parašė, kad ta šokė
ja buvusi girta ar įsigėrusi. Šo-*} 
kėja paskaičiusi šią korespon-1 
denciją, įžiūrėjo jos apšmeiži
mą ir norą pakenkti jos karje
rai, padavė į teismą. Apkaltinto
sios pusės gynėjas negalėjo iro-į 
dyti, kad šokėja buvo girta iri 
teisėjas jos naudai priteisė su- r 
mokėti, kas tai, apie 1 milijoną 
doleriu. *• 1

.— SLA 260 kp. metinis narių 
ienas savaitinio laik- Į susirinkimas įvyks sekmadienį, j 
ma.l Inąv.irer korės-. gruodžio’ 13 d., 2 vai. popiet

spausdino
jokios pastabos, Dėlto gerb. 
"Naujienų” redakcijos mato
mai prašau jį atspausdinti 

a uj ienose”.
Dėkoju iš anksto.

Su pagarba
A. Pleškys i 

i

i rPRIEKAIŠTAI, NEPA
REMTI FAKTAIS

Kažkas už dviejų didžiųjų M. 
L. raidžių, Chicago, Ill., pasi
slėpęs baimingas asmuo, š. m. 
lapkr. 5 d., Dirvoje Nr. 43, psl. j 
4,. parašė prieš NAUJIENAS į 
nukreiptą neapykantos straips- j 
nį: ‘Kodėl gelbėti ir dar sku-J 
bet i”. Jis rašo: “š. m. spalio 16 
d. Naujienos paskelbė Viktoro 
Karoso laišką, kuriame be kitko 
rašoma: "Tiesiog nesupranta* 

ma, kaip VLIKą ir ALTą suda- »

1

sės us for

the best way to AT OUR 10W RATS

Z32 WEST CEXMAX ROAD CHICAGO, ILLINOIS fflSS 
Pl’.-Li Eazax&csxm, Pret&xt Phozei YIrjisfe 7»7747

BDORSt Kon.Ta8.Fri.S-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVKG CKCSGO ŽKD SUBURBS SINCE 1905
1 ■*■! ........ .....  ■ ...... B—XwfcgiHIHil

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų, |8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _ £4.00

Minkštais viršeliais, tik$3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Furopą įspūdžiai. Tik $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

monev orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
173f So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PATALINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

pos valdybos rinkimai ir SLA 
Pildomosios Tarybos narių no
minacijos. Taipgi priimsim na
rių mokesčius už 1982 metus.

Kuopos Valdyba
----- ,--------

Linksmu Kalėdų!

asme-

nurodo

zidentas dr. K. Grinius (miręs 
1950. 6. 4. A. PI.) kvietė visus 
Lietuvą ištikusios nelaimės aki
vaizdoje, pamiršti nepriklauso
mybės laikais buvusius nesusi
pratimus ar nesantaiką ir pa
skelbti vienas kitam amnesti
ją. O ką šiuo atžvilgiu po tiek 
laiko tebeskelbia Naujienų ve
damieji? Kiek jie primena to 
garbingo veterano šauksmą ii t 
kiek jie skatina vienybėn? Pra
eis kelios dienos — ir vėl ta pa
ti giesmė, juodinanti anuos lai- 
kus ir su jais susijusius 
n is”.

Jis (M. L.) cituoja p. 
roso pasisakymus ir
NAUJIENŲ datą, kad kiekvie
nas galėtų pasakymą patikrinti 
Bet nešvariai ir neteisingai kal
tindamas NAUJIENAS, datos 
nenurodo ir nepacituoja nei vie
no sakinio, kur NAUJIENOS ve 
damajame būtų juodinusios Lie
tuvos nepriklausomybės laikus 
ir su jais susijusius asmenis.Ma- 
tyt p- M. L., tų NAUJIENŲ nu
merių ir tų vedamųjų nematė 
ir nežino, o girdėjo tik kažkieno 
tuščius plepalus ar gal pats su . 
galvojo. Kodėl p. M. L. prez. 
dr. Griniaus kilnaus pasisaky
mo netaiko pats sau? Juk kalti
nimas be Įrodymo yra melas, c 
melas, norint kam pakenkti yra 
šmeižtas.

Rašant į spaudą, reikia laiky
tis spaudos etikos — rašyti 
tik tiesą, o ne melą ir šmeižtą. 
Kiekvienas rašantysis turi žino
ti, kad spaudos puslapiai nėra 
pamazgų kubilas, į kuri būtų 
galima supilti visas savo kam- 
nors neapykantos paplavas. Yra 
labai gaila, kad lietuvių tarpe 
vis dar atsiranda žmonių, kurie V /

SLA 63-ČIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 20 d. 2 vai. p.p. Ka
zio Mačiuko Real Estate Įstaigoj i 
Įvyks SLA 63-čios kuopos narių j 
susirinkimas.

■■ 1

D Ė M E S 1 O 
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI; 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pe^Finin- į 

kams. Kreiptis:
X LAURAITIS "i 

4645 So. ASHLAND AVI. V
TeL 523-8775

A. Pleškyti Į

Eina pirminiai rinkimai. Visi 
galime užmokėti nario mc'kestį 
ir privalome nominuoti kandida- » T 
tiks SLA Pildomajai Tarybai.! 
Susirinkimą pradėsime 2 vai., • 
o 4-tą turime baigti. Visi nariai, 
kviečiami atvykti.

Kuopos Valdyba

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

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.
B ARVYDAS KIELA

’ 6557 S. Talman Avenue 
' Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1717

Malonių Kalėdų 
laimingiausių Naujųjų

— Elena ir Karolis Milkovaičiai} 
sveikina savo draugus,, šaulius,} 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir! 
linki visiems laimingų 1982 me
tų. Vieton korteliu siunčiame 
20 dolerių auką.

— JONAS K. KARYS su žmo
na sveikina savo bičiulius ir pa
žįstamus tautiečius šių žiemos 
švenčių proga, širdingai linkė
dami visiems 
ir ko
Metų. (Vietoj siuntinėje trafa
retines korteles, jiedu paaukojo 
mūsų spaudai- išeivijoje parem
ti 100 dolerių.)

— Leonas; M D. Magdalena ir 
Pranas šulai, 4436 S. Washte
naw Av„ Įteikė Naujienoms $20 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
čiu proga auką, širdingai dėko
jame.

— NAUJŲ METŲ SUTIKI
MAS rengiamas Chicagos Lietu
vių Tautiniuose Namuose, šių 
metų gruodžio 31 d. Renkamės 
8<:30-9 vai. vak. Rengėjai: Korp! 
Nco-Lithuania čfiiėagojc, ALTS 
Chicagos skyrius ir Lietuviu V *

SUSIVIENLTDIAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra FeniausiA, dddžfausla ir turtingiausia lietnviq tratemallnė or- 

UniLAcija, lietuviams ištikto*! tarnaujanti jau per 92 metux.

SLA — atlieka kultūriniu* darbus, gelb<i tr kitiem*, 
darbus dirba. . •' 7?/

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

SLA — apdrautffia pigiausiomis kainomis. ŠIA neieško 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugu gfB 
Sūrivienijime apsidrausti iki $10.000.

5TA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui. nekiančUa 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiaL

apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
apdraudot suma temoka tik $3 00 metama.

vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopu reikėjui Jie Jums

^La — vi Urna 
11,000

SLA — Jroopt?
1 wivo 
mielai pagelbės i SLA Išaižyti.

Galite kreiptb tr tierial Į SLA Ontrc

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMtftKA 
Mev Ye<% H.Y. lOOt]

kurie tuoi

doleriu

pelno.

R.L.B. SUVAŽIAVIMAS 
IR KŪČIŲ VAKARIENĖ

I Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 

; seniau imamais procentais.
R. Liet. B-nės Tarybds Prezi-' 

dilimas 1981 m. gruodžio mėn. 
12 d. (šeštadienį) 9 vai. ryto ; 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
(6422 So. Kedzie Avė., Chica- j 
go, Ill.) šaukia Tarybos narių ir j 
atstovų metinį suvažiavimą. I

Po suvažaivimo 7 vai. vakaro 
toje pačioje salėje rengiama tra
dicinė Kūčių vakarienė su 
cialiai tai dienai pritaikinta 
grama.

Visuomenė kviečiama kuo 
siair dalyvauti suvažiaviir 
Kūčių vakarienėje.

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

Laikrodžiai tr brangenyW
Pardavimas Ir Taisymas 
2546 West FHh Strsei j 
T»L REpublte 7-1941

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th ;St 

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį .automatiniame aparate.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. MEDAS, 4059 Archer Ąv«tv®, 
Chicago, JM. 6O63Z f»I. YA 7-5985

spe-
Pr°~ ; HELP WANTED — MALE 

Dirbininkv Rtikie 
gau- ------------------------------ r-------
e ir A TZ1 T7 .T>

FULL & PART TIME.
Must Be Experienced.

ALSO IN NEED OF PORTER.
2952 WALLACE

842-2146

M. f I M £ U S
FvfelU j

INCOM1 TAX SERYICI 
425f S« Maplewood. Tol. 2M-743* 
Taip pat daromi vertimai, ęimlnh 
Iškvietimą if pildomi pilietybes pra 

tymai Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POUCY

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

^Liucij'a’’ 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 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

l

® Žinomas širdies ligų specia
listas dr. Paul Dudley White 
pataria daugiau mankštintis ir 
vaikščioti. Pasak jo, amerikiečiai 
per daug sėdi ir per mažai juda, 
dėl to pas juos tiek daug ir pasi
reiškia širdies ligų.

F. Zipslite Afenf x 
2208 (4 W. *5th M 
Ever* Fx% III.

Sta’e Farm F»re end Casual:/ Comply

Advosataa
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vai. ryta

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj*.

ENERGY
WISE :

Ir pagal ruMtarinu.
TU. 776-5162 arba 776-5161

Į64S West 63rd Street 
CMe*<o. m. 60629

miscellaneous 
Įvairūs dalykai

— Pasiųskite į Cook apsk. li
goninę sveikinimo kortelę A. 
Čepuliui ir j Šv. Kryžiaus ligo
ninę K. Šiaudiniui, kad jiedu 
greičiau grįžtų į namus, o pir
masis ir vėl įsijungtų j Sociali
nio klubo veiklą.

Organize car pooU tt 
eave gasoline.

CHICAGO REFINER
WILL PAY THE HIGHEST 
PRICES FOR ALL GOLD 

AND SILVER IN ANY FORM 
MARKED OR UNMARKED 

1AK-12K-14K-18K-2OK22K-24K 
Sterling Silver & Silver Plate 
Platinum, Gold Plate & Filled 

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

SUPPO SMELTING 
1240 W. Carroll, Chgo., 60607 

(312) 421-1402
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