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MULA UŽSIDARĖ DVARr IKI GRUODŽ. 5 DIEh 
TARPTAUTINĖS SACHAROVO GRUPĖS 

SUSIRINKIMAS WASHINGTONE
Rugsėjo pabaigoje Washing

tone įvyko trečioji sesija “In
ternational Sakharov Hearings”, 
kurie daromi kas du metai nuo 
1975 m. Dalyvių buvo keli šim- 
tai ir liudijo 67 asmenys, jų tar
pe rugs. 29 d. liudijo ir Tomas 
Vanclova apie politinius kali
nius Gajauską ir Petkų. A. Ginz
burgas perskaitė Orlovo žmonos 
laišką apie jos riyro padėtį Per
mės kone, stovykloje, kur rado 
jį “labai suvargusį ir suliesėju- , 
sį”. Buvo liudyta ir apie pusės 
milijono Krymo totorių likimą, 
kurie buvo Stalino ištremti į 
Uzbekistaną ir jiems neleidžia 
grįžti į savo šerią tėviškę — Kry-1 
mą. N. A. Scharegin, praleidęs 
10 metų sovietų kalėjimuose, 
paliudijo, kad dabar kaliniai ten 
gamina net keturių rūšių spor
to olimpiados, ženkliukus — su- Į 
venyrus su įrašu “Moskva Olim
piada 80”, už kuriuos sovietai 
susirinks iš turistų gerą pinigą.

Pabaltiečių pareiškimas, rusų!

rinskas yra Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto nariai. Žiniomis 
iš Lietuvos, su Tamkevičiumi 
rugpiūčio 29 d. kalbėjosi vyr. 
prokuroras Kairelis. Jis tvirti
no, kad minėtasis komitetas bu
vęs įsteigtas JAV Kongreso ini
ciatyva ir kaltino Tamkevičių 
“sovietinės tikrovės šmeižimu, 
piliečių kurstymu nesilaikyti 
kulto įstatymų”, ir komiteto 
dokumentų išleidimu. Panašių 
kaltinimų susilaukė. ir kunigas 
Svarinskas.

Sovietinė spauda retai skelbia 
oficialius perspėjimus žymiems 
“disidentams”. Vienas pavyzdys 
yra Tasso žinia apie perspėjimą-1 
Sacharovui 1977 m. sausio mėn. 1 . 
Solženicynui atsisakius reaguoti 
į panašų perspėjimą, jis buvo 
jėga ištremtas iš Sovietų Sąjun
gos. (Elta)

daūgintaš, buvo^T Venclovos 
įteiktas ir Sacharovo tyrinėjimų 
dalyviams.

Senatorius R. Dole paminėjo 
šiuos Sacharovo grupės liudiji
mus savo kalboje Senate ir su 
gražiu įvadu davė paskelbti pil
ną anglišką vertimą pabaltiečių 
pareiškimo, padaryto rugp. 23 d. 
Maskvoje, kuris ir buvo atspaus
dintas Congressional Record — 
Senate, Sept. 28, 1979, psi. S 
13722-23.

Sovietų agentai įtariami 
milijonieriaus nužudymu

.-. NEW YORK
nes ir artimieji rašo Fortune 
žurnale, kad milijonierius David 
Karr, miręs š.m. liepos 7 dieną 
Paryžiuje, tikrumoje yra Sovie
tų agentų auka. Paryžiaus gy
dytojai mirties priežastimi lai
ko širdies ataką. Tačiau gimi
nės nurodo, kad D. Karr darė su 
Sovietu valdžia dideli biznį. 
Tarp kitų dalykų jis buvo apsi
ėmęs už 25Q-300 milijonų dole
rių nukaldinti 1980 metų plim-. 
piadai suvenyrines monetas iš 
sidabro, aukso ir platinos. So
vietai jį įtarė sukčiavimu.

Izraelio pareigūnai ir saugu
mo agentai netiki, kad D. Karr 
mirė sava mirtimi, rašoma tame 
žurnale. Jis dalyvavo slaptoje 
ginklų prekyboje su Libija, 
Uganda ir Palestinos Išlaisvini
mo Orgariizacija. Ir, matomai, 
šiose transakcijose jis apgavęs 
sovietus.

D. Kairo žmona Eva tvirtina, 
kad jos vyras buvo paimtas į 
Maskvą ir grįžo pro Paryžių, kur 
jis po 12 valandų nuo sugrįžimo 
iš Maskvos mirė. Ji tiki, kad 
jis Maskvoje buvo apnuodintas
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Sovietų poilsio namai 
vargina atostogauto

jus taisyklėmis
Londono Daily Telegraph Įdė

jo aprašymą apie Sovietų Sa
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RINKTI NEKOMUNISTUS
KAS ILGIAU DIRBA, TAS ILGIAU IR 
GYVENA. — NUSTATĖ PROFESORIAI

PUOLAMAS TIKINČIŲJŲ 
i t. TEISĖMS GINTI 

KOMITETAS
" Tiesa (79/9/5), Sovietskaja 
Litva (79/9/5) ir Valstiečių 
Laikraštis (79/9/6) pranešė, kad 
į LTSR prokuratūrą buvo iš
kviesti Viduklės bažnyčios kle
bonas A. Svarinskas ir Kybartų 
bažnyčios klebonas S. Tamkevi
cius. Jie buvo “oficialiai įspėti 
už tai, kad jie, naudodami baž
nyčią ir kulto tarnų padėtį, 
skleidžia žinomai melagingus’ 
prasimanymus, šmeižiančius ta-f 
rybinę valstybę ir visuomeninę nužudė ’ KGB‘"agentai
santvarką, pažeidinėja religinių Paryžiaus buteĮ

PEKINAS, Kinija. — Kinijos noma, kad ateinančios savaitės 
komunistai pirmą kartą leido 
gyventojams rinkti ir nekomu- 
nistus. Rinkimai vyko pačioje 
sostinėje Pekine, kur per 25 me
tus nebuvo jokių rinkimų. Šį 
kartą Pekino gyventojai turėjo 
teisę ne tik pasirinkti komunis
tus, bet ir partijai nepriklausan
čius žmones.

pabaigoje bus paskelbti rinkimų 
rezultatai.

KAS ILGIAU DIRBA — 
ILGIAU GYVENA

susivienijimų nuostatus ir tam 
kursto tikinčiuosius”. Pasak Tie
sos, Svarinskui ir Tamkevičiui 
“išaiškinta, kad už pakartotiną 
tarybinių įstatymų pažeidinėji
mą ’ jiems gali būti taikomos 
griežtesnės teisinio poveikio 
priemonės”.

Kaip įprasta, Tiesa nemini

Buvo renkamas Pekino ir pro
vincijos seimelis, susidedąs iš 
350 atstovų. 60% pastatytų kan
didatų priklausė komunistų par
tijai, o kiti nepriklausė partijai. 
Balsuotojai galėjo balsuoti už 
komunistus, bet niekas jų ne
būtų baudęs, jeigu jie būtų pa
sirinkę ir kandidatus, nepriklau
sančius Kinijos komunistų 
tijai.

RINKIMAI TpSIS 
KELIAS DIENAS

par-Palestiniečiai pasiruošę 
vykti į Irana

BEIRUTAS, Libanas.—J. Ara
fato vadovaujami palestiniečiai 
penktadienį pranešė Irano vy
riausybei, kad palestiniečiai yra 

. pasiryžę vykti į Iraną ir padėti
fakto, kad. Tamkevicius ir S va-’ valdžiai kovoti prieš bet kokius 

P ] tos valdžios priešus. Jeigu rei- 
i kėtų, tai ir pats Arafatas vyktų 

į Teheraną.
Dabartiniu metu Beirute pa

lestiniečiai neturi ką veikti. Iz
raelis taip stropiai saugo sie
nas, kad joks palestinietis ne
gali įžengti į Izraelį. Kas slap
čiomis įžengia, tą nušauna. 
Jungtinės Tautos nenori, kad 
palestiniečiai maišytųsi pasie
nyje, n£s Izraelis visur, kur jie 
pasirodo, bombarduoja. Jie no
rėtų vykti į Iraną ir tęn tapti 
ištikimais Chomeinio sargais.

KAJLENDORELIS

Lapkričio 17: Elzbieta, Alfie- 
jus, Gilvinė, Goda, Getautas.

Lapkričio 18: Salomėja, Ode
nas, Ledruma, Domantas, Liz
deika.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 4:30.
Oras šiltas.

t

Pekine rinkimai prasidėjo 
penktadienį ir tęsis kelias die
nas. Bet sąrašo kiniečiai netu- 

J rėjo, nes per 25 metus nieko 
nerinko, o dabar leidžia rinkti 
bent 40 procentų nekomunistų. 
Krašto valdytojas Teng Hsiao- 
pingas rinkimų nebijo, bet jis 
vis dėlto nenori paleisti vadelių. 
Rinkimai užtruks tris dienas, o 
vėliau balsu skaičiavimas dar 
ilgiau užtruks. Jeigu kas ban
dytų sukčiauti arba du kartus 
balsuotų arba atsiųstų kelis šim
tus balsų paštu, tai tas turėtų 
aiškintis teisme. Sukčiaus, kad 
ir komunistų partijos nario, by
la nebūtų numarinta ir bylos do
kumentai nebūtų pražudyti. Ma-

NEW YORK. N.Y. — Harvar
do medicinos mokyklos profe
sorius Charles H. Heinnenens, 
dirbąs kartu su Peter B. Bing
ham ligoninės gydytojų grupe, 
priėjo išvados, kad juo ilgiau 
žmogus dirba, tuo jis ilgiau gy
vena. Nuo 1970 metų gydytojų 
grupė nutarė ištirti pensijų ir 
ilgo gyvenimo klausimą ir pri
ėjo daugeli nustebinančios išva
dos. Visi buvo įsitikinę, kad 
žmogus, nieko nedirbdamas, 
pasilsi ir ilgiau gyvena. Pasiro
do, kad taip. nėra. Kai žmonės 
išeina pensijon, tai sutrumpina 
savo gyvenimą. Tik reikia ste
bėti, kad dirbdamas žmogus 
jaustųsi laisvas ir be didesnių 
rūpesčių ar spaudimo, nes ner
vų įtampa yra tikra prieažtis, 
kuri per anksti užbaigia daugu
mos gyvenimą.

— Niekad bendrovės nepar
davė tiek mažai automobilių, 
kiek jos pardavė šio lapkričio 
mėn. pradžioje. Niekad pinigų 
paskolos nebuvo tokios brangios 
kaip š.m. lapkričio mėn.

MULA CHOMEINI VARTOJA TERORĄ PRIEŠ 
AMERIKOS PILIEČIUS IR AMBASADĄ

WASHINGTON, D.C. — Da-. 
bartinė Irano valdžia vartoja \ 
terorą prieš Amerikos ambasa-Į 
dą Teherane ir prieš Amerikos ■ 
nil’ečius Irane. — pareiškė pre-; 
zidentas Carteris. Chomeini. 
mano, kad šantažu ir žiauriomis I
teroro priemonėmis jis priveis . jungos poilsio bei atostogų na

mus, kurie savo taisyklėmis yra 
panašūs į darbo stovyklas. Prieš 
tas taisykles ir prieš propagan
da yra keliami balsai Sovietu 
spaudoje.

Laikraščio “Kultūra” kores
pondentas buvo pasiust.''" ’ Gor
kio poilsio namus Kryme ir pa
rašė reportažą apie juose vargi
nančias taisykles bei tvarką, 
kurią reguliuoja 31 paragrafas, 
šiuos poilsio namus administ
ruoja Profesinės Sąjungos cent
ras. Daugumą mažesnių poilsio 
namų kontroliuoj a paskiros 
darbo unijos. Juose tvarką nu
stato biurokratai, kurie, kaip ir 
visoje Sbvlėtiįoje, valdo įsaky
mais bei potvarkiais. Vakarų 
atostogautojai netoleruotų tokių 
potvarkių. Apie juos tas kores
pondentas taip rašo:

— Galima daleisti. kad toje 
vietoje buvo sunkaus darbo sto
vykla ir jie pamiršo panaikinti 
tuos 31 paragrafą.

amerikiečius imtis tokių pat 
priemonių, bet jis privalo žinoJ, j 
kad šitokiomis priemonėmis j 
amerikiečių nepaveiks. Irano; 
valdžios įsiveržimas į Amerikos į 
ambasadą neprivers JAV vy- ? 
riausvbės atstovu imtis šantažo. I 
Tuo pačiu metu noriu pranešti, i 
kad Chomeini ir kiti Irano vai-j 
džios nariai bus atsakingi už 
ambasados tarnautojų ir Irane 
dar užsilikusių Amerikos pilie
čiu saugumą ir gerbūvį Irane.

Prezidentui Carteriui pasmer
kus Irano valdžios vartojamus 
teroro veiksmus, Irano valdžia 
nutarė, atšaukti- iš Amerikos 
bankų visus Irano, indėlius.. Ta
da prezidentas Carteris įšaldė 
visus Irano indėlius Amerikos 
bankuose ir įstaigose.

TEHERANAS. Iranas. — Mu
la Chomeini, patyręs apie pre
zidento Carterio nutarimą įšal
dyti visus Irano indėlius Ame-: 

•9 

tikos bankuose ir įstaigose, pa
reiškė. kad prez. Carteris yra 
“vagis”, pasisavinęs Irano auk
so atsargas. Amerikos valdžia 
sma didžiausią “Irano tautos 
vagi. ne:šleidžia jo Į teismą ir 
savinasi Irano pinigus, kaip juos 
savinosi tas Irano valstybės nu
sikaltais”.

Prezidento Carterio nutari
mas įšaldyti Irano pinigus ir at
sargas Amerikoje, yra viena di
džiausių mūsų laikų vagysčių. 
Šitoks amerikiečių elgesvs tiek 
paveikė Chomeini. kad its labai 
blogai pasijautė ir nutarė išva
žiuoti į Qon. i savo dvarą, kur 
jis rengiasi pailsėti, atsigauti ir 
iki šių metų gruodžio 5 dienos 
nesirūpinti jokiais valstybės 
reikalais. Jis isakė niekam nesi
kreipti jokiais reikalais, nes jis 
nieko neatsakys.

Islamo- taryba paske’bė, kad j 
dar užtruks kelios dienos, kol* 
bus išleidžiami Amerikos pilie
čiai iš Irano ambasados. Ketvir
tadienio vakare Amerikos am
basadoje jau buvo 70 žmonių, 
o penktadienio ryte ten jau bu
vo visas šimtas. Atrodo, kad Te
herano policijai įsakyta suvesti 
visus Amerikos piliečius į am
basadą.

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Carteris ketvirtadienio 
ryte įšaldė visus Irano pinigus 
ir bankuose laikomas vertybes, 
bet ketvirtadienio vakare jau 
padarė kelias išimtis. Pirmiau
sia jis leido iš Irano valstybinių 
fondų naudoti pinigus Ameri
koje veikiantiems Irano diplo
matams pragyvenimo išleidoms 
mokėti. Ketvirtadienį paaiškėjo, 
kad Amerikoje yra ne 30,000. 
bet 50,000 jaunų iraniečių stu- 

kad savivaldybė atleis 316 ligo- dentų, atvykusių siekti aukšto- 
ninės darbininkų. jo mokslo. Dalis studentų me-

SAUDI 
ARABIA

Laidotuvių direkto
riai laimėjo

WASHINGTON, D.C. — Fe
deralinė verslų komisija buvo 
pasiruošusi paskelbti taisykles, 
kurios visiems laidotuvių direk
toriams nurodytų, kaip privalo 
reikalus tvarkyti. Tyrinėjimai 
parodė, jog kai kuriose vietose 
laidotuvės brangiai kainuoja. 
Ypačiai brangūs yra karstai, 
bent truputį pagražinti. Komi
sija nustatė, kad už patarnavi
mus ir karstus imama perdaug.

Laidotuvių direktoriai itikino C 
komisijos narius leisti Kongreso 
atstovams svarstyti reikalą. Lai
dotuvių direktoriai pristatė di
doką skaičių liudininkų, kurie 
savo paliudijimais paveikė Kon
greso atstovus. Kada atėjo lai
kas pasisakyti, 223 atstovai pa
sisakė prieš naujas taisykles, 
o už jų priėmimą *’k 147 atsto
vai. P’ gale; laidoti
kaip tai darė iki šios dienos.

Chicagos biudžetas 
$1.4 bilijono

CHICAGO. — Miesto merė J. 
Byrne pasiūlė priimti rekordinį 
$1.4 bilijono biudžetą, užkraus- 
dama gyventojams virš $99 mi
lijonų naujų mokesčių. Padidės 
mokesčiai dujų ir elektros są
skaitoms. Miesto tarnautojams 
algos pakeliamos 5-8.25%.

— Cook County asesorius T. 
C. Hynes pareiškė, kad jis siū
lys balsuoti už Carterį prezi
dento pareigoms. Jis nepritaria 
merės Byrne planams indorsuo- 
ti sen. Konnedžio kandidatūrą.-

— Popiežius patarė vienuo
lėms užmiršti sukneles ir Įsi
kalti į galvą, kad visą gyveni
mą reikės nešioti vienuolės dra
bužius.

— Cook County tarybos pir
mininkas George Dunne sakė, 

1 J • 1 J V • 4.1 • Z? 1 *

— Britų premjerė M. That
cher pranešė parlamentui, kad 
Sir Anthony Blunt, 72 metų am- 

' žiaus. Antrojo Pasaulinio karo 
metu, būdamas karalienės Elz
bietos patarėjas, šnipinėjo So
vietų Sąjungos naudai.

kosi Įvairiose technikos mokyk
lose ir visai nesikiša į politiką, 
nereikalauja išduoti šachą, ne- 
orotestuoja prieš JAV vyriau
sybę. bet mokosi. Įšaldžius vi
sus Irano pinigus, studentijos 
dauguma liks be pinigų ir tai 
gali sukelti kitų problemų, todėl 
prezidentas leido naudoti Irano 
valdžios fondus mokėti jiems 
pragyvenimui reikalingas su
mas.

TEHERANAS. Iranas.—Penk
tadieni sušaukta labai didelė de- i

! monstracija Teherane. Valdžia 
rado reikalo pranešti Islamo 
santvarkos šalininkams, kad 
Amerik'1 ’šaldė visus Amerikos 
bankuose laikvi--<? Irano pinigus 
ir V : Cbome.ni nutarė per 20

• i: .amiai apgalvoti tolimes
ni Irano valstybės gyvenimo ir 
tvarkos planą.

Nežin.a, kuriais sumetimais 
dabartine Irano vyriausybė pa
skelbė, kad ji niekam neparduos 
nė lašelio gazolino, kuris pri
klausė amerikiečiams. Amerika 
k;ekvieną dieną turėdavo gauti 
700,000 statinių naftos Irane, tos 
statinės nebus niekam parduo
damos. Be to. bijo, kad Amerika 
nesustabdytu javu vežimo i Ira
ną. Ketvirtadalis iraniečių val
gomų kvietinių miltu ir ryžtų 
ateina iš JAV. Jeigu būtų su
stabdytas Amerikos javų siun
timas į Iraną, tai kiekvienas gy
ventojas pajustų.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS
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sidaro nedarbingais. Reikia pasakyti, kad So- 
pdiauda nedarbingumo sąvoką apibrėžia labai 

Nedarbingumas privalo neleisti beneficiarui

=^JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME
AR TAI NĖRA DISKRIMINA
CIJA BANKŲ PRAKTIKOJE?

.KL. Praeitą savaitę gavau iš 
Marina bano pranešimą, kad 
nuo lapkričio 1 d- už jų patar
navimą, bankas imsiąs $1 mo
kestį. Banko viceprezidentas 

mokestis 
naudojimą 

sąskaitos čekį 
Jis, tačiau pažymėjo, 
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KAIP PADĖTI ŽMOGUI, KURĮ IŠTINKA 
EPILEPSIJA?
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pasakė, kad naujas 
esąs būtinas už 
savo taupymo 
įrašant.
kad šį taisyklė neliesianti 
pilnamečius ir vyresnio 
žiaus (seniors) žmones, 
ateis ir praneš savo pavardę ir 
sąskaitos numerį. Bet mums 
apie šias naujas taisykles ne
buvo nieko praenšta,
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Epilepsija, tai yra antra daugiausia žmogų- ištin- 
karna neurologijos netvarka šiame krašte- Tai nėra liga 

^Z^-ar psichologiškas žmogaus nedarbingumas;-tai nėra už-

NEDARBINGAS? KIEK JŪS GALITE GAUTI 
BENEFITŲ (IŠMOKĖJIMŲ) ?

Socialinė apdrauda padeda jauniems darbininkams, 
kurie pt 
Cialmė l 
griežtai.
įsijungti į bet kurį pagelbinį, uždarbį mokantį darbą ap

skritus metus ar ilgiau arba tas nedarbingumas galėtų 
baigtis mirtimi.

Išmokėjimai (benefitai) pradedami mokėti tik po še
šių mėnesių nedarbingumui Prasidėjus- Tokius išmokė
jimus apdrauda moka iki nedarbingojo asmens mirties, 
arba iki jis pasveiks ir grįš į darbą-

Pirmutinis žingsnis, kad gautumėte nedarbingumo 
išmokėjimus, jūs turite sueiti į kontaktą su Socialinės ap
draudos įstaiga- Po to, kai visos aplikacijos yra užpildy
tos, jūsų byla turi pereiti tokį procesą:

*) Valstijos agentūra, paprastai valstijos vadinama 
‘•'vocational, rehabilitation” agentūrą, turi nuspręsti ar 
jūs esate “negalintis įsijungti į bet kurį pagelbinį uždar- paprastą skaičių taup. sąskai

tų, kuriose įdėta mažiau negu 
j $100. Taip pat, daugelis 
į pymo 
I aktyvumą.

buvo nieko praenšta, kai mes- 
banke prašėme čekius išrašyti. 
Atrodo, kad mums reikės ieš
koti kitus bankus, kur yra ma 

ir aro-

1

žiau diskriminacijos 
gantiškos bankinės ’ praktikos.

Mrs. F. O. McDonald iš Ro
ger Parko ir Magd. š-nė iš 
Brighton Parko apylinkių .

ATS. Michael Loops prezid. 
tarp kitko atsiuntė tokį paaiš
kinimą: ‘‘Mūsų bankas turi ne-
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bi mokantį aktyvų darbą dėl esamos prieažsties medici- 
nlškai nustatytos fizinės ar mentališko būklės, (impair-1 
ment), kuri yra numatyta, kad tęsis mažiausia 12 mene-j

* 1 *1 “ * r ’ • ' j

tau
rodė didėtisąskaitų

Tos sąskaitos ūda-
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šių arba iki mirties ’. Tokia įstatymo nustatyta sąvoka. J rė daug bankui išlaidų. Naujos 
taisyklės seniorų ir jaunuolių 
sąskaitoms netaikomos, 
už banko patarnavimą čekius 
išrašant, bet daugelyje atveju 
bankui yra problema ir neįma
noma išaiškinti ar taupymo są 

peliuot- į Socialinės apdraudos administracijos 6181 skaita yra nepilnamečio ar se- 
, 1 .. S — T T-r —v' X — — —— JL— ~ _ l r *11 V* ^*1 1 1 *Y>'| 1 X»**l***l *1 Fi ..n •- *1

*) Jeigu jūsų pretenziją atmestų valstijos agentūra,} 
tai pareiškimą svarsto Socialinės apdraudos administra
cijos atskira peržiūros sekcija, kuriai reikia pristatyti

jiems

papildomų įrodymų dėl savo nedarbingumo.
*) Jeigu jūsų aplikacija iš naujo būtų atmesta, jūs

£( "I įpili* AT * 1 X API 5J1 iDOC O ne i Q I

administratyvinės teisės teisėjus. I nil’°- ?ra nSa procedūra tas
* Jeigu dar kartą jūsų pretencija būtų atmesta, jūs Į s?skaita^?saiskinti ir paskelbti 

galite kreiptis į Appeals Coucil, taip vadinamą Socialinės

ratyvinės teisės teisėjus.

‘no service charge’ (patarnavi
mas neapmokamas) ”.

Mūsų patarimas būtųapdraudos teisėjus.
“) Pagaliau, išbandę šias instancijas, jūs galite kreip- santaupas' laikykite lietuviško- 

Į federalin distrikto teismą. se tapymo ir skolinimo bend-
Paskaitykite daugiau apie nedarbingumo apdrauda ^^ėse, kurios iš klientų už pa 

ir kitus socialinės apdraudos išmokėjimus (benefitus) |

savo

t

ir kitus socialinės apdraudos išmokėiimus (benefiriiR) tarnaviIUUs 
naujoje AV.Iliam Steif knygoje “What You’ve Got Com-;
ing in Social Security and Medicare”, Leidinys gauna- 
mas Chicago Sun-Times administracijoje.

Lietuvių kalba apie nedarbingumą paaiškinimų ga
te gauti pas Socialinio Klubo reikalų vedėja A- Čepulį, 
u ris r
-•61 So. Halsted St-, Chicago Ill. 60608.

in Social Security and Medicare

į;i I CC
1-

o

(čekius) 
į mokesčio neima.

atskiro 
pr. šul

ikalui esant ir aplikacijas užpildo klubo adresas: 
pr. fab,

100 MILIJONŲ DOLERIU vo stambias dovanas 
DOVANA

i Coca-C ia Co.Išėjęs poil
ezidentas Robert W- Wood- 

ruf, šiomis dienomis padova- 
įgiau negu 100 milijo- 

! doleriu vertės staku Emcrv 
’įtversi teini,

i

n jo dai: 
n 
i'
ta mieste.

8G-niu metų Atlantos 
lantropas buvo Emory kolegi- 

buvo Dxord, 
Jis ir anks- 

universitetui

esančiam Atlan-

fi-

Universiteto vadovvbė sako , w . . * 7
j multimilijoninė dolerių

KL. Pasakykite ar kokius i • f
Į nors žygius daro prez. Carte- 

rio administracija, kad sulai
kytų šio krašto ligoninių kai
nų nuolatinį didėjimą?

Susirūpinęs pacientas OI.
ATS. Lt Washing^ no, D. C. 

pranešama ,kad prez. 
adi m i n istraci ja pasi untė

Pasakvkfte ‘ 9

.jos, (kuri tada 
Ga.,) studentas, 
čiau tam

kad šj i
dovana gal būt yra didžiausia 
pavienio asmens f’ 
dovana universitetui.

filantropinė 
... M. Š-nė

Ar jūs žinote^ kad automo
bili ii katastrofose žūsta dau
giau vaiku negu, kad nuo bet 
kurios atskiros ligos miršta.

duoda- jimą

Sakalai turi geriausia
Sakalai turi geriausia 

iš visų žinomu gyvųjų

Forging Fuel Economy

regė- 
regė

Carterio 
kon

gresui įstatymo projektą,pagal 
turį siūloma sulaikyti ligoni- 
iių kainų kėlinį;). Prezidentas 
projektą laiko vienu svarbiau

siu kovoje su infliacija.
■, Prez. 

Karteris siūlo, kad 6,090 priva
čių ligoninių savanoriškai su
tiktų nebranginti kainas už li
goninėse pacientų buvimą dau
giau, kaip 9.7r, kasmet. Mat,

SMI Z

Kongresiniai šaltiniais

kaip 9.7‘y kasmet. Mat, 
ekonomistai apskaičiuoja, kad

H
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T
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Petras Vaičiūnas

J
T į.

X" :
į- r&-

• i s u o 111 r a 11 ii n k asKalbės
g ūsiai atšilau-i Algis A. Regis. Programoje da- 

Racine iiętuvių moterų 
aktor.ns Bronius .la

bel ras ir “Bijūno’’ lietuviškų šokių

1 Oath ja bux siu Lm tii HC’,— Tsi gu] st
vaidinimas? mas visuomene

— Oi, ne! Bus normali see- kyti. Prie progoj tik nori prrįlyvaus 
ferma, su apsirengimais, minti tai, kad, nors

Sa- denio pavardė ir ta pati, 
ra 

minė. Kad kas nepagalvotų, kad 
idų susidary-j norima savo gimmę pakeiti.

j Jūsų korespondento gimi 
(yra kiti Vaičiūnai: tėvas Anta | 

, konipezirius, 
-ros solistas, o!

* X. a 11 -1 
jaunimo:

irio” baliaus ap

ALTa skubiai prašo pagalbos
lapkričio mėn. 13 d. J.A.V. Atstovų Rūmų nariai vienbalsiai 

(390) balsiai priėmė House Concurrent Resolution 200 Pabal-' 
tijo valstybių klausimu.

Dabar si rezoliucija pereina į Senato užsienio reikalų komite-.j 
tą svarstymui, y . • 1

Skubiai prašoma siųsti laiškus užsienio reikalų komiteto na
riams prašant jų paramos, kad ši rezoliucija kuo greičiau būtų 
švaistyta ir priimta viso senato.

čia pridedamas užsienio', reikalų komiteto narių sąrašas ir 
laiškų teksto pavyzdžiai. Malonėkite kuo daugiau išreklamuoti 
ši reikalą. *•

d ii

i

i' korespon- kvartetas,nos forma, su apsirengimais, minti tai, kad, 
kai kuriomis dekoracijom
valine suprantama, kad kažko- Petras Vaičiūnas visai nė 
kiu dekoracijų nepajėgiame įs 
gyti: per daug iš>a 
tu.

J krečiamas, nei paveldima žmogaus būklė.
A Tai yra centrinės nervų sistemos netvarka, kuri ’ 
| pasireiškia staigiu sąmonės netekimu bei. apalpimu-

Tiktai apie. 30 procentų epilepsijos atvejų gali iššau
ti susižeidimus ar susirgimą; kitų 70% atvejų pasekmės 
iki šiol neišaiškintos.

Epilepsijos gydymo priemonės taip pat iki šiol dar 
neišaiškintos; gailmas daiktas, kad kontrolė arba pašali
nimas daugelio epilepsijos atvejų, tai yra panaudojimas 
prieš konvulsiją vaistų. /

Daugelis suaugusių gali dirbti bet kurį darbą, tačiau 
prie sunkesnių darbų, turėtų ePilepciją darbininkai, ne- 
prileistini, nes gali greičiau susižeisti epilencijos atvejuo
se. Daugely atvejų epilesija yra rūšiuojama: 1. grand 
mal (pran. ‘didelė liga’) arba 2) petit mal (‘maža liga’). 
Daugelyje atveju tikiškame epielpsijos priepuoly žmo
gus pradeda rėkti ir netrukus, apalpęs krneta žemėn.

Epileptiko raumenys sustyra ir kai kada visas jo kū
nas susiriečia, Kvėpavimas maždaug vos pastebimas.

Kuo jūs galėtumėte padėti, žmogui, kurį ištiko epi
lepsijos priepuolis? . .. . •

*) Surask žmogui saugią vietą, kur nėra kieto pag
rindo ar kitų kietų daiktų akmenų, cementinio šąli- 
®atvi°) ’ ... jįaž

Atsagstyk rūbus (marškinius, paltą) ir pagudyk' 
apalpusį ant jo šono;

*) Stovėk prie to asmens, kol jis ar ji atsigaus nuo 
epilepsijos ir nuo savo keistos kūno būklės, jam visokerio
pai padedant atgauti normalę būklę.

*) Leisk apalpusiam pasilsėti, jeigu jis yra pavargęs, 
po to grąžink jį į paprastą veiklą-

*) N ebandyk sulaikyti to žmogaus judėjimų.
❖

tų. Jei gali (nevartojant jėgos) įkišk pvz. sulenktą nosinę 
arba gumos gabalą tarp apalpusį© žmogaus dantų, kad jį

g’
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Ponia režisore, būtų įdo- Į 
atsilieptumėte | ”
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Dr. Vinco Kudirkos paminklas su iškaltu granite jo pa-
. rašytu Lietuvos himnu. Šįmet sueina 80 metų 

nuo didžiojo varpininko mirties.

kiame krašte visokį
Ir patarnavimo kainos tokiu 
procentu kasmet didėjančios.

* £ ❖

KL. Būkite malonus paaiš
kinti Supplemental security in 
come nuostatų prasme, sąryšy 
su pagalba šeimoms pagalbos 
suteikimu kai vra išlaikomi tos9
šeimos vaikai, kai gaunamų ze 
nefitų (išmokėjimų) neužten
ka. Kaimynė Birutė R-nė

ATS. Patyrėme, kad vaikas 
negali gauti SSI išmokėjimų ir

ių produktų į idcare apdrauda apmokė
C »-V X-K _I « —    J! . 1 —3 _

ės už 
jos vadinamą dialysis procesą 
ir kitus svarbesniu patarnavi
mus. Malonėkite paaiškinti ką 
Medicare apdrauda neapmoka 
arba nepadengia?

ATS. Kai kuriuos paciento 
aptarnavimus Medicare apdrau 
da neapmoka, būtent:ambulan 
so arba kitas transportacijos iš 
laidas, važiuojant iš namų j Ii. 
goninę, kur suteikiama diali- 
sis pagalba, dialysis patarnavi
mo ligonio namuose ir kt. pro
ceso 
das:

J. Mitenė

būti dalimi šeirtios pagalbos su 
išlaikomais vaikais veikiančio] 
programoje (angliškai vad. (A 
FDC). Bet jeigu vaikas turi 
teisę pagal abi programas tai 
tėvai ar u 
(vadinami gardians) gali pasi
rinkti kuri iš jų geriausiai ap
rūpina šeipią. Daugiau infor
macijų apie šias dvi progra
mas galite gauti vietos Public 
Assistance ir bet kuriose. So
cial Security įstaigose. 

* ❖
KĄ MEDICARE APDRAUDA 
APMOKA IR KO NEAPMOKA 

\

Mūsų dukra pagaliau 
įgijo teisę į Medicare - apdrudą 
dėl to, kad visiškai neteko ink 
stų veikimo (vad- kidney fai
lure). Mes girdėjome, kad Me-riųs pranešė, kad jūsų buvęs

veiksnių smulkias išlai.

KL.

paskirti rūpintojai

«
KL. lllinojaus Bureau of Em

ployment Security atmetė ma
no prašymą bedarbio pašalpai 
gauti.-Nežiūrint to, kad aš tam

*) Nesprausk tarp dantų tam žmogui kietų daik-

apsaugotum nuOdiežuvio ir žandų jsikaųdimų.
*) N e d u o k apalpusiam asmeniui gerti, bet kokių 

skysčių. . ’ : 1
Jei būtų reikalas, iššaukite ugniagesių medicininį vie

netą, jei apalpumas užtruktų ilgiau negu 10 mim arba 
netrukus pasikartotų. Gyd. Dalia š-hč

(Medžiagą paruošė Californijos Medicinos draugija.(Medžiagą paruošė Californijos Medicinos draugija.k 
Jeigu kiltų specifinių klausimų šiuo reikalų, jūs turėtu
mėt pasitarti su savo šeimos gydytoju. D. Š-) ;

paaiškino, kiek jūs!
Tu n t t f F 1 A

darbdavys paaiškino, kiek jūs Į 
iš viso uždirbote, Jūs turite tei-|
segantibedadrbio pašalpos 129

biurui pristačiau visus turimus dol per savaitę ir išlaikomam
duomenis ii’ dokumentus, 
čiau ta įstaiga man pranešė, 
kad aš neturiu teisės Į bedar
bio pašalpą. Malonėkite išaiš
kinti kodėl? Aš esu 50 m. amž. 
ir turiu masterio laipsnį.
aš esu virš kvalifikacijų, nes 
darbų agentūros man neranda 
atitinkamo darbo.

H- S. iš Rockfordc

ATS. A. W. Milier, Employ 
inent Security administrate

ta-

Gal

Security

vaikui $125. Išmokėjimai už 7 
savaites, iš viso $1,078 jums 
pašalpos čekis išsiųstas paštu.

* » *
KL. Ieškant pašalpos ir para

mos, kreipiantis į valdines įs
taigas, kokias informacijas ir 
įrodymus reikia atsinešti?

Pašalpos reikalingas Simas
ATS. Jeigu jūs einate į So

cial Security įstaiga, 
naudinga turėti pas save

*

a.: banko ar taup. bendro
vių arba bankų knygeles, 
raštelius (kvitus) arba 
mokestinių (tax returns) 
formų kopijas,
Infonnacijas apiė kartu 

' asmens tvargyvenančio 
kvmasi.
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SENATO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NARIAI

Senator FRANK CHURCH, Chairman (Idaho)
SENATOR Claiborne Pell (Rhode Island)
Senator George S. McGovern, (South Dakota)
Senator Joseph R. Biden, Jr. (Delaware)
Senator John Glenn (Ohio)
Senator. Richard Stone (Florida)
Senator Paul S. Sarbanes (Maryland)
Senator Edmund Muskie (Maine)
Senator Edward Zorinsky, (Nebraska)
Senator Jacob K. Javits (New York)
Senator Charles H. Percy (Illinois)
Senator Howard H. Baker, Jr. (Tennessee)
Senator Jesse Helms (North Carolina)
Senator S. I. Hayakawa (California)
Senator Richard Lugar (Indiana)

Adresas: The Honorable . ..................

Senate Foreign Relations Committee
United States Senate
Washington, D. C. 20510

DRAMATURGAS PETRAS VAIČIŪNAS
MARQUETTE PARKE

Dear Senator:

Your help is most sincerely requested for passage of II. C. 
Resolution 200. We would appreciate your support of the Bal tie
sta tes issue.

Yours very truly,
Dear Senator:

' grupė.

Po minėjimo, bendri 
džiai ir pavakarojim?.s. Ruošia

užkan-

ne DLK Kęstučio ŠūuIių kuopa.

mu, kaip Jūs
bendrai apie Petro Vaičiūno se
nos veikalus?

— Petras Vaičiūnas buvo ofi- 
rialus Kauno teatro dramatur-

Tas jau daug ką pasako. 
Tačiau, man atrodo', kad pav. 
Binkio veikalai buvo scėniškes- 
ni. Tačiau Vai

u as.

Jurgis Milas

z

i dirigentė
. į motina

ėių veik
uklėt-aj

muziK 
s ir operos sehstas 

rašytoja, poetė, 
ja. iiiei-ytoja, j..: 
, tautinių šokiu 

C i

mapradė, kaip ir Liūtinio spor
to giinnazijos->.

KLAIDOS PATAISYMAS

ūnas buvo be 
pretenzijų: jeigu kur režisorius 
nt rėciavo ką keisti, niekad nie
ko neturėdavo prieš. Šiaip ar 
taip, Vaičiūnas savo scenos vei
kalais buvo labai populiarus Ne
priklausomos

.;. Vaščiūnas

RACLML WIS.
Maisto paroda

Lapkričio mėn. ! d. Memorial

Klaipėdos Jūrų šaulių "švitu- 
tšyme, skyriu

je, kur išvardinti baliaus tarny
boje dirbę uniformuoti šauliai, 

paminėtas Juozas Mitkus.j yra 
Turi būti Juozas Mikulis. Šau
lį Mikuli atsiprašau.

Ap. Skopas

Lietuvos laikais, salėje įvyko tarptautinė maisto
Jo daug veikalų Įėjo j mėgėjų paroda, kurioje dalvvavo 

bių. Tenka stebėtis, kad 
lidžiosios Racine- tautybės- 

niet parodoje

scenas provincijose.
— Įdomu, kaip Ponia galvo

jate apie patį pasirodymą. Aiš
kiau: ar ko pageidautumėte iš 
publikos ar iš viso iš žmonių?

— Kad mūsų Įdėtas darbas
. Vėliau dirbau pasiteisintų, norėčiau, kad dau- 

Šiaulių teatruose giau atsilankytų pasižiūrėti. Ta
pinų butą Marquette Parke, vii- su Juknevičium, Tvirbutu. esant da mums duotų daugiau ryžto 

teatro direktorium Staniuhui. ir ką nors daug’au parodyti, ir 
Labai krito mano atmintin ne dalimis, bet visą veikalą. O 
Blaumanio “Sūnus palaidūnas”, mums šiandien tikrai stinga to- 

— štai, spektaklis prieš akis, kių pasirodymų 
i

I — Ką mes čia šnekėjomės, 
,, lietė grynai pasta tymo reikalą. 

Ar Jums priklausytų ir admi
nistracija ir kiti techniški daly
kai?

— Viskuo rūpinasi ir spektak-

Aną gražią dieną Jūsų korės-Idas Junkevicius.
1 V 1 1 . _____ iru:., i t— z* tpond entas užsuko į p.p. Sera- Klaipėdos

I _ - Z — T J f z\ ^3 rw •< O vx w /"Wk4~ ID 1 Z\ B

vote in favor of passage of H. C. Resolution 200 'when it comes įtekę 
up before the Foreign Relations Committee. j

. -/ • - . Yours very truly,

The issue of the Baltic States needs yotir support. Please-j.i2>

damasis gauti kiek žinių apie 
ruošiamą spektaklį.

Dar, tur būt, nėra buvę atsi
tikimo, kad p.p. Serapinai būtų 
kam nors uždarę duris. Jos, ži
noma, buvo atdaros iki galo ir 
šiuo atveju.

— Gerbiamoji Ponia, prašau 
{paskirti keletą minučių laiko. 
Norėčiau visuomenę supažindin
ti su spektakliu, kurį Jūs sta
tote ir režisuojate.

— Mielai.
— Norėčiau sužinoti šiek tiek 

apie Jus pačią. Ar Jums teko 
kur susipažinti su teatrine vei-

ar

Dear Senator:

Please support adoption of H. C. Resolution 200. Your assis
tance will be greatly appreciated for passage of this resolution 
concerning the Baltic States.

Jums ir anksčiau yra 
aktyviai teatro veikloje 

į dirbti ?
— O, žinoma. Ir gana daug. 

Lietuvoje, vėliau tremtyje Vo
kietijoje, pagaliau ir čia, Ame
rikoje, man teko režisuoti, pav.i 
K. Binkio “Atžalyną”, čiuriio- 
nienies “Aušros sūnus”, 
karalaitę’’,

teatro

ir

krito nr?no

Dear Senator:

Yours very truly,

The Baltic States issue needs your support. Please vote for 
passage of H. G. Resolution 200. Ydur help will be greatly appre
ciated.

Yours very truly,
E .

kurioje
iu. Tenka

10

Lietuvius

Koks ir kaip?
— Norime 

Vaičiūno
parodyti Petro 

Tuščios pastango’s”.
Keturių veiksmų komedija. De
ja, nepajėgėme visą paruošti: 
teks pasitenkinti tik Įdomiausio- ( 
mis vietomis. Kad žiūrovai su-] 
prastų, mano vyras pradžioje IĮ organizuoja LB Marquette 
trumpai paaiškins turinį. į Parke Apylinkės Valdyba (R).

Vyresnieji puikiai prisimena,-Dėl to mes gavos nesukame, 
kad Kauno teatre “Tuščios pas-] — Pagaliau, paskutinis žodis, 
tangos” buvo rodomos su dide-įKada ir kur Jūsų spektaklis 
liu pasisekimu.

— Įdomu, ko'kios Jūsų jėgos 
šiandien.

l Įvyks?
— Lapkričio 25 dieną, 3 vai. 

po pietų, Marquette Parko šv.
— Į jokius, profesionalus ne-, Mergelės Gimimo lietuvių para-

ta ui 
dvi 
danai ir lenkai 
nedaiyvavi. Sakoma turėję eko
nominių sunkumų.
atstovavo' Racine Lietuvių Mo
terų klubas.

Jau
moterys p.p. Pliūrų namuose 
pradėjo gaminti Įvairius patie
kalus ir pyragaičius ir apsčiai 
jų prisigamino, bet viską, dar 
dvi valandos p
darymą, išpardavė, Lietuviai 
parodoje turi gerą pasisekimą 
ir tenka dėkoti klubietėms bei 
jų energingai pirmininkei Feli
cijai Pliūrienei, kad jos taip ge
rai garsina lietuvių vardą.

Minėjimas

Lapkričio 25 d. šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje ruošiamasi 
paminėti Lietuvos
Pajėgų atstatymo 61-sias meti-

Izraelis plečia kolonijas 
užimtoje teritorijoje

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jeras Menachem Begin pareiš
kė. kad sekančiais metais bus 
praplėstos izraelitų gyvenvietės 
vakariniame Jordano upės kran
te. Tikimasi, kad ten gyvenan
čių izraelitų skaičius patrigubės.

gerokai prieš parodą,; Toje teritorijoje bus statoma po 
Pliūrų

parodos už- 
išpardavė,

Ginkluotą

10,000-15,000 butų kiekvienais 
metais, praplečiant jau esamas 
penkias kolonijas.

Pasaulinės sionistų organiza
cijos duomenimis, vakariniame 
Jordano upės krante jau gyve
na 14,000 izraelitų. Jų skaičius 
pagal dabartinę programą gali 
patrigubėti.

Washtingtono p o 1 i t i niuose 
sluoksniuose vyrauja įsitikini
mas, kad tokios kolonijos užim
tose teritorijose yra nelegalios. 
Jas draudžia tarptautinė teisė. 
Joms priešingi ir ten gyveną 
palestiniečiai.

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

9 HŪPESITNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

pretenduojame, bet. dažnai ir.pijos salėje. Sekmadienį.
— Ką daugiau galėtumėte tar- 

Galiu ti iš savo pusės ?
I »

j — Atrodo, viskas išsiaiškin
ta. Tik būtina neužmiršti, kad 
po vaidinimo dr. V. Dargis skai
tys trumpą paskaitą mediciniš
komis temomis. Jis atsakys ir i 
keliamus klausinius.

Jūsų korespondentas, žinoma,

mėgėjų spektakliai publikos bū-^ 
na teigiamai priimami. C 
pasakyti, kad motinos vaidmuo j 
tenka man pačiai. Be manęs vai
dins dar Filina Braunienė, Juo-; 
zas B'agdžius, Antanas Marma ir 
Stepas Rudokas . . . Pati mintis 
yra kilusi iš Dainininkų būrelio, 
kuris jau daug kartų yra pasi--

’padėkojo p.p. Serapinams už 
■ gražu pokalbį. Jis linki gedau

tai paglosto, kad Jūs ir dabar: . * ,
rankų nenuleidžiate: ____________
kiek galite. Tik ar Jūsų akto- 
riai reiškia didesnio susidomė
jimo?

“Sniego
“Rūtų šalies pasa

ką”, “Pelenę, Vaičiūnienės “Eg
le, žalčiu karaliene”, Lauciaus 
“Paslaptingoje zonoje” ir daug 
kitu.

— Nepamiršk ir pastatymą 
gimnazijose, — įsiterpė Ignas 
Serapinas.

— Neužmirštu. Kada mano 
vyras buvo gimnazijų direkto
rius, man tekdavo režisuoti mo
kinių vaidinimus. Tai buvo pa
galba mano vyrui, o tikslas tas 
pat: lietuviškas reikalas.

— Kažin, ar be mokyklos Jūs 
būtumėte pajėgusi?

— Klaipėdoje buvo tokia Ma- 
žlietuvių Kultūros Draugija.
“Aukuras”. Prie draugijas bu-' 
vo įsisteigęs vaidybos skyrius.
Tą studiją aš baigiau. Dėstė Bo
risas Dauguvietis ir Romual- repeticijų ir salėje padaryti.

rodęs įvairiomis progomis.
— Tikėkite, Ponia, mane šil- .gražu pokalbį. Jis linki geriau- 

i

dirbate, Į ■

r * f
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Tėvas skambina telefonu gv- o.
dytojui: —Gerbiamas daktare! 
Mano sūnus prarijo plunksna
kotį. Ką aš turiu daryti,

For your headache get — Visi entuziastiškai lanko 
repeticijas. Tekstus mokosi są
žiningai. Dirbame jau senokai, 
įdėjome daug laiko. Svarbiausia 
pasitikėjimas, o mes tai turime.'

— Repetuojate, tur būt, sąlė- 
je?

— Kolkas mūsų bute sutelpa-’ 
me, bet pabaigoje teks keletą

extra strength and safety, too.
Anacm* has extra strength.

Mere strength than any reg
ular headache tablet And 
Anacin combines that strength 
with safety.

i

*

jei

iki
jūs ateisite?

Rašykite su pieštuku,—
atsakė gydytojas.

by a panel of experts, used as 
directed. But Ahacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache

< tablet. Gives you safety you 
Like afl leading beadache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Ertra atreugfli with safety.That’s common sense. That’s Anacin.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

— Ar jūs galvojate, — klau
sia teisėjas kad kaltihamasis 
jus pavadino visišku idiotu, 
pats būdamas susijaudinimo

// *
/

labai 
to

kias žinias su savimi, būtent:
Savo ir išlaikomų vaikų
Soc. See. numerius,
juos turite,
Gimimo ceitifikatą ar se
niausią amžiaus įrodymo 
pažymėjimą,

* Mediciniški rekordai arba 
apie 

adresus social.

pavadino visišku idiotu* }
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kitos informacijos 
vardę ir

būklėje?

—: Nemnau . . >

Perhaps 
I love

r A GIFT 1 
OF LOVE 
•Relatives
• Friends 
•Employees

...
Some 130 typical American homes can be heated for a 

year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car ppjts before they even go into the auto- 

The tuc! gas is being saved at Chevrolet’s Detroit
Gear & Ax> pl^nt in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hardla Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 

cubic feet of gas per jnontiu<ax 3t mdlUou cubitm u tier j i

O/erjvh^lmed with the presence of His Holiness, Pope 
John Paul II, the teething crowds chanted over and 
over, “We love you.” The Pope replied, ‘‘Perhaps I love 
you more.”
More than all other words, this emotion-filled utterance 
cemented the bond between His Holiness and the peo- 
I............................................................................
ty that stirred the beans and feelings of all.
Now you can rehve this magic moment by giving your 
friends and loved ones a gift of love commemorating 
this great occasion ... a genuine suede, woman's 
wallet, displaying a gold embossed medallion of the 
Pope and his immonal words, “Perhaps I love you 
more.”

Order now for Christmaš Giving
It >s a gift that will be treasured for years to come and 
wilt serve as a reminder to all of your care and 
thoughtfulness. Only $9.95 each, these fin* (Quality

suede wallets are a first edition They are not sold at
steres.... only through the mail. So don’t be disappointed, 
Order several for aH the special women on your Christmas
I ‘ *' / ~ ~ \ '
Satisfaction guaranteed.

pie. It was an act of ’ove. an outpouring of deep humili- Į

I 
> 
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
} CKyiSute— -------------;------------ , žip_'
J C Yea, 1 l*i In trwi’s wwiUMs w4h fm Rnpe s

a

list. Hurry! Order today to assure delivery before Christmas,

EB Enterprises

ponas teisėjau, 
darbuotojų,mokyklų VeZ fUCS_ kal’ 
stę. Jei raportai negautini, 
praenškite pavardes dak
tarų, ligoninių ir klinikų^ 
suteikusių gydymą ir glo
bą, jų adresus; taip pat pa . 
varde ir adresus social, 
daruotojų, mokyklų vedė
jų ir institucijų superin
tendentu 
Informacijas apie savo i 
vaiko pajamas ir turtą; k. Ulelių kraičiu..

- .... . . - ..... ... 
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= Importuoti kristalai, par.celianiniai servizai, gintaro karo- = 
liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P A T R i A C 0. ■
1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento;

Tel. 247-5081
dTinTTniTHūijitiiiHlmiūiūiiiiiuuūiūiTfiiiii(iiTnn!r!ū?imWmmHmm
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Ztinamasis į mane ilgai žiūrėjo, - 
o tik vėliau taip mane pavadi- 
no 1

Malki, ar žinai, kad žino
vai teigia, kad priešingų savy
bių moteris ii- vyras yra geriau
sia vedyboms pora,

. Jurgis: Taip, girdėjau. Dėt- 
ir| to aš ir ięškau merginos su di-

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

ti

Taip, girdėjau. Dėl-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
\ iJ. J—mteM, A KISS IM TM« OARK. Fttanti&q lr_intymh> nnutytlą j

paimti ii gyvenimo. Lengvu stillct. gyva kalba, srafiai iiletfta ; į
1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ

Minkšti viršeliai, 410 psl.------

p«L Kain* S2J0.
Dr. J«Mus •. Kanflua, HISTORY OP LITHUANIA. Lietame latarijai i 
r»nh nn» nat aannjn amifn IH nnkarin Meta Vldntinio formato. 143 

nL, kainuoja tt.00. 1

Dr. Jtmaa B. Konfhn, VYTAUTAI TH P GR1AT. tetorimil DTK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valftyoea ir kaimynu 'i>tori]a 
III nei. Kaina SS.OO. Kietab viiiellaia S4.00.

Dauguma Uu knygų yr* tinkamo* devanoe Įvairiotab progomia. Jm Ii į 
dtaa knygaį galima atailankltM 1 Naujienai arba tiriunhw čeki u 
ifaigtoe perlaida

I 
i
I

i I
antranki nno pit aennln amfiq iki pokario «ettj. Vidutinio formato. 143 1 

winrini. «nn 1 i __ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai —

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ....... .................   $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai .......................... $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

• 340 psL Minkšti viršeliai ...-- --- -----
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ

ritas knygai galima įrigyti atatlanktiia 1 Naujierw arba striuntaa č«kl v

N AU J1EN 08
ITW Beat! HaUUd Stre< IK

i

I

$10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________ _______ 115.00

— i 

d 4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai —

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI
MAUJIINOS* OALIA.A GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- $10.00i

t
iJO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Pr. A. J. OvaMA — MINTYS IR DARBAI, 23P psl., liečiančiu* 190B 
metų tvykiua. Jtblonakic Ir Totoraičio launa> dienia tr raid 
"♦ptalMą i—  ------------------ -------- ... .... —— • —_

.. — OANTY1, jtj prleilttr*, »TeOcat* Ir gnril*
Iletala ririellaJa, rietoje S4.00 dabar tik 

Wnkitala ^Heliais tik__________ i,________________

Or. A. J. - AUKŠTA KULTŪRA — JLIAURO* 1MONR*.
KwUonė« x> Raropa UpftdUM. Dabar tik  

Mp »rf rialtakytl Foitr, Č»k1 arba •r4»ri,
nW. «arfyf»< kairia Mc. p«r«len*te«« Ul*l*<^a,

NAUJIENOS,
17I» ?«. HALSTED 8T. CHICAGO, DJL
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P.O Box 1008. Trnley Park fll. 60427
Enclosed is $ At $9 95 each, send me____________

. women s wallets in the following colors. Dark Brown___
k Rust _ Burgundy r-__ : r “ \“

return merchandise within 10 days for a complete refund.

Name_________ c________ L-_______  •,

Address .... ... ____

; Burgundy

suede

W not completely satisfied, I wffl

I

t - NAVJię^ęę. Saturday, November 17, 1979
I <I

■<

.... $6.00 - 11 «L "■? 
^1.

«LM

«

U2 PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

I

t

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, D1-, 60608

Pridėti doleri pa^to išlaidoms.

&
I «« inAUJiafec*, lt tu* Saturday, November 174 1979

I 4
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H \



i

i™ — ".-. .. ---------------------- - - .... ............ . - ----------------------- --- -------

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

III metą! Lapkričio 1", 1979. Nr. 46(106)
| Klausimus ir medžiagą siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

sidaro nedarbingais. Reikia pasakyti, kad So- 
pdiauda nedarbingumo sąvoką apibrėžia labai 

Nedarbingumas privalo neleisti beneficiarui

=^JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME
AR TAI NĖRA DISKRIMINA
CIJA BANKŲ PRAKTIKOJE?

.KL. Praeitą savaitę gavau iš 
Marina bano pranešimą, kad 
nuo lapkričio 1 d- už jų patar
navimą, bankas imsiąs $1 mo
kestį. Banko viceprezidentas 

mokestis 
naudojimą 

sąskaitos čekį 
Jis, tačiau pažymėjo, 

ne-
am- 

kurie

;< M?
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KAIP PADĖTI ŽMOGUI, KURĮ IŠTINKA 
EPILEPSIJA?

t i
f

pasakė, kad naujas 
esąs būtinas už 
savo taupymo 
įrašant.
kad šį taisyklė neliesianti 
pilnamečius ir vyresnio 
žiaus (seniors) žmones, 
ateis ir praneš savo pavardę ir 
sąskaitos numerį. Bet mums 
apie šias naujas taisykles ne
buvo nieko praenšta,
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Epilepsija, tai yra antra daugiausia žmogų- ištin- 
karna neurologijos netvarka šiame krašte- Tai nėra liga 

^Z^-ar psichologiškas žmogaus nedarbingumas;-tai nėra už-

NEDARBINGAS? KIEK JŪS GALITE GAUTI 
BENEFITŲ (IŠMOKĖJIMŲ) ?

Socialinė apdrauda padeda jauniems darbininkams, 
kurie pt 
Cialmė l 
griežtai.
įsijungti į bet kurį pagelbinį, uždarbį mokantį darbą ap

skritus metus ar ilgiau arba tas nedarbingumas galėtų 
baigtis mirtimi.

Išmokėjimai (benefitai) pradedami mokėti tik po še
šių mėnesių nedarbingumui Prasidėjus- Tokius išmokė
jimus apdrauda moka iki nedarbingojo asmens mirties, 
arba iki jis pasveiks ir grįš į darbą-

Pirmutinis žingsnis, kad gautumėte nedarbingumo 
išmokėjimus, jūs turite sueiti į kontaktą su Socialinės ap
draudos įstaiga- Po to, kai visos aplikacijos yra užpildy
tos, jūsų byla turi pereiti tokį procesą:

*) Valstijos agentūra, paprastai valstijos vadinama 
‘•'vocational, rehabilitation” agentūrą, turi nuspręsti ar 
jūs esate “negalintis įsijungti į bet kurį pagelbinį uždar- paprastą skaičių taup. sąskai

tų, kuriose įdėta mažiau negu 
j $100. Taip pat, daugelis 
į pymo 
I aktyvumą.

buvo nieko praenšta, kai mes- 
banke prašėme čekius išrašyti. 
Atrodo, kad mums reikės ieš
koti kitus bankus, kur yra ma 

ir aro-

1

žiau diskriminacijos 
gantiškos bankinės ’ praktikos.

Mrs. F. O. McDonald iš Ro
ger Parko ir Magd. š-nė iš 
Brighton Parko apylinkių .

ATS. Michael Loops prezid. 
tarp kitko atsiuntė tokį paaiš
kinimą: ‘‘Mūsų bankas turi ne-
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bi mokantį aktyvų darbą dėl esamos prieažsties medici- 
nlškai nustatytos fizinės ar mentališko būklės, (impair-1 
ment), kuri yra numatyta, kad tęsis mažiausia 12 mene-j

* 1 *1 “ * r ’ • ' j

tau
rodė didėtisąskaitų

Tos sąskaitos ūda-
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šių arba iki mirties ’. Tokia įstatymo nustatyta sąvoka. J rė daug bankui išlaidų. Naujos 
taisyklės seniorų ir jaunuolių 
sąskaitoms netaikomos, 
už banko patarnavimą čekius 
išrašant, bet daugelyje atveju 
bankui yra problema ir neįma
noma išaiškinti ar taupymo są 

peliuot- į Socialinės apdraudos administracijos 6181 skaita yra nepilnamečio ar se- 
, 1 .. S — T T-r —v' X — — —— JL— ~ _ l r *11 V* ^*1 1 1 *Y>'| 1 X»**l***l *1 Fi ..n •- *1

*) Jeigu jūsų pretenziją atmestų valstijos agentūra,} 
tai pareiškimą svarsto Socialinės apdraudos administra
cijos atskira peržiūros sekcija, kuriai reikia pristatyti

jiems

papildomų įrodymų dėl savo nedarbingumo.
*) Jeigu jūsų aplikacija iš naujo būtų atmesta, jūs

£( "I įpili* AT * 1 X API 5J1 iDOC O ne i Q I

administratyvinės teisės teisėjus. I nil’°- ?ra nSa procedūra tas
* Jeigu dar kartą jūsų pretencija būtų atmesta, jūs Į s?skaita^?saiskinti ir paskelbti 

galite kreiptis į Appeals Coucil, taip vadinamą Socialinės

ratyvinės teisės teisėjus.

‘no service charge’ (patarnavi
mas neapmokamas) ”.

Mūsų patarimas būtųapdraudos teisėjus.
“) Pagaliau, išbandę šias instancijas, jūs galite kreip- santaupas' laikykite lietuviško- 

Į federalin distrikto teismą. se tapymo ir skolinimo bend-
Paskaitykite daugiau apie nedarbingumo apdrauda ^^ėse, kurios iš klientų už pa 

ir kitus socialinės apdraudos išmokėjimus (benefitus) |

savo

t

ir kitus socialinės apdraudos išmokėiimus (benefiriiR) tarnaviIUUs 
naujoje AV.Iliam Steif knygoje “What You’ve Got Com-;
ing in Social Security and Medicare”, Leidinys gauna- 
mas Chicago Sun-Times administracijoje.

Lietuvių kalba apie nedarbingumą paaiškinimų ga
te gauti pas Socialinio Klubo reikalų vedėja A- Čepulį, 
u ris r
-•61 So. Halsted St-, Chicago Ill. 60608.

in Social Security and Medicare

į;i I CC
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o

(čekius) 
į mokesčio neima.

atskiro 
pr. šul

ikalui esant ir aplikacijas užpildo klubo adresas: 
pr. fab,

100 MILIJONŲ DOLERIU vo stambias dovanas 
DOVANA

i Coca-C ia Co.Išėjęs poil
ezidentas Robert W- Wood- 

ruf, šiomis dienomis padova- 
įgiau negu 100 milijo- 

! doleriu vertės staku Emcrv 
’įtversi teini,

i

n jo dai: 
n 
i'
ta mieste.

8G-niu metų Atlantos 
lantropas buvo Emory kolegi- 

buvo Dxord, 
Jis ir anks- 

universitetui

esančiam Atlan-

fi-

Universiteto vadovvbė sako , w . . * 7
j multimilijoninė dolerių

KL. Pasakykite ar kokius i • f
Į nors žygius daro prez. Carte- 

rio administracija, kad sulai
kytų šio krašto ligoninių kai
nų nuolatinį didėjimą?

Susirūpinęs pacientas OI.
ATS. Lt Washing^ no, D. C. 

pranešama ,kad prez. 
adi m i n istraci ja pasi untė

Pasakvkfte ‘ 9

.jos, (kuri tada 
Ga.,) studentas, 
čiau tam

kad šj i
dovana gal būt yra didžiausia 
pavienio asmens f’ 
dovana universitetui.

filantropinė 
... M. Š-nė

Ar jūs žinote^ kad automo
bili ii katastrofose žūsta dau
giau vaiku negu, kad nuo bet 
kurios atskiros ligos miršta.

duoda- jimą

Sakalai turi geriausia
Sakalai turi geriausia 

iš visų žinomu gyvųjų

Forging Fuel Economy

regė- 
regė

Carterio 
kon

gresui įstatymo projektą,pagal 
turį siūloma sulaikyti ligoni- 
iių kainų kėlinį;). Prezidentas 
projektą laiko vienu svarbiau

siu kovoje su infliacija.
■, Prez. 

Karteris siūlo, kad 6,090 priva
čių ligoninių savanoriškai su
tiktų nebranginti kainas už li
goninėse pacientų buvimą dau
giau, kaip 9.7r, kasmet. Mat,

SMI Z

Kongresiniai šaltiniais

kaip 9.7‘y kasmet. Mat, 
ekonomistai apskaičiuoja, kad
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Petras Vaičiūnas
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• i s u o 111 r a 11 ii n k asKalbės
g ūsiai atšilau-i Algis A. Regis. Programoje da- 

Racine iiętuvių moterų 
aktor.ns Bronius .la

bel ras ir “Bijūno’’ lietuviškų šokių

1 Oath ja bux siu Lm tii HC’,— Tsi gu] st
vaidinimas? mas visuomene

— Oi, ne! Bus normali see- kyti. Prie progoj tik nori prrįlyvaus 
ferma, su apsirengimais, minti tai, kad, nors

Sa- denio pavardė ir ta pati, 
ra 

minė. Kad kas nepagalvotų, kad 
idų susidary-j norima savo gimmę pakeiti.

j Jūsų korespondento gimi 
(yra kiti Vaičiūnai: tėvas Anta | 

, konipezirius, 
-ros solistas, o!

* X. a 11 -1 
jaunimo:

irio” baliaus ap

ALTa skubiai prašo pagalbos
lapkričio mėn. 13 d. J.A.V. Atstovų Rūmų nariai vienbalsiai 

(390) balsiai priėmė House Concurrent Resolution 200 Pabal-' 
tijo valstybių klausimu.

Dabar si rezoliucija pereina į Senato užsienio reikalų komite-.j 
tą svarstymui, y . • 1

Skubiai prašoma siųsti laiškus užsienio reikalų komiteto na
riams prašant jų paramos, kad ši rezoliucija kuo greičiau būtų 
švaistyta ir priimta viso senato.

čia pridedamas užsienio', reikalų komiteto narių sąrašas ir 
laiškų teksto pavyzdžiai. Malonėkite kuo daugiau išreklamuoti 
ši reikalą. *•

d ii
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i' korespon- kvartetas,nos forma, su apsirengimais, minti tai, kad, 
kai kuriomis dekoracijom
valine suprantama, kad kažko- Petras Vaičiūnas visai nė 
kiu dekoracijų nepajėgiame įs 
gyti: per daug iš>a 
tu.

J krečiamas, nei paveldima žmogaus būklė.
A Tai yra centrinės nervų sistemos netvarka, kuri ’ 
| pasireiškia staigiu sąmonės netekimu bei. apalpimu-

Tiktai apie. 30 procentų epilepsijos atvejų gali iššau
ti susižeidimus ar susirgimą; kitų 70% atvejų pasekmės 
iki šiol neišaiškintos.

Epilepsijos gydymo priemonės taip pat iki šiol dar 
neišaiškintos; gailmas daiktas, kad kontrolė arba pašali
nimas daugelio epilepsijos atvejų, tai yra panaudojimas 
prieš konvulsiją vaistų. /

Daugelis suaugusių gali dirbti bet kurį darbą, tačiau 
prie sunkesnių darbų, turėtų ePilepciją darbininkai, ne- 
prileistini, nes gali greičiau susižeisti epilencijos atvejuo
se. Daugely atvejų epilesija yra rūšiuojama: 1. grand 
mal (pran. ‘didelė liga’) arba 2) petit mal (‘maža liga’). 
Daugelyje atveju tikiškame epielpsijos priepuoly žmo
gus pradeda rėkti ir netrukus, apalpęs krneta žemėn.

Epileptiko raumenys sustyra ir kai kada visas jo kū
nas susiriečia, Kvėpavimas maždaug vos pastebimas.

Kuo jūs galėtumėte padėti, žmogui, kurį ištiko epi
lepsijos priepuolis? . .. . •

*) Surask žmogui saugią vietą, kur nėra kieto pag
rindo ar kitų kietų daiktų akmenų, cementinio šąli- 
®atvi°) ’ ... jįaž

Atsagstyk rūbus (marškinius, paltą) ir pagudyk' 
apalpusį ant jo šono;

*) Stovėk prie to asmens, kol jis ar ji atsigaus nuo 
epilepsijos ir nuo savo keistos kūno būklės, jam visokerio
pai padedant atgauti normalę būklę.

*) Leisk apalpusiam pasilsėti, jeigu jis yra pavargęs, 
po to grąžink jį į paprastą veiklą-

*) N ebandyk sulaikyti to žmogaus judėjimų.
❖

tų. Jei gali (nevartojant jėgos) įkišk pvz. sulenktą nosinę 
arba gumos gabalą tarp apalpusį© žmogaus dantų, kad jį

g’
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Ponia režisore, būtų įdo- Į 
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Dr. Vinco Kudirkos paminklas su iškaltu granite jo pa-
. rašytu Lietuvos himnu. Šįmet sueina 80 metų 

nuo didžiojo varpininko mirties.

kiame krašte visokį
Ir patarnavimo kainos tokiu 
procentu kasmet didėjančios.

* £ ❖

KL. Būkite malonus paaiš
kinti Supplemental security in 
come nuostatų prasme, sąryšy 
su pagalba šeimoms pagalbos 
suteikimu kai vra išlaikomi tos9
šeimos vaikai, kai gaunamų ze 
nefitų (išmokėjimų) neužten
ka. Kaimynė Birutė R-nė

ATS. Patyrėme, kad vaikas 
negali gauti SSI išmokėjimų ir

ių produktų į idcare apdrauda apmokė
C »-V X-K _I « —    J! . 1 —3 _

ės už 
jos vadinamą dialysis procesą 
ir kitus svarbesniu patarnavi
mus. Malonėkite paaiškinti ką 
Medicare apdrauda neapmoka 
arba nepadengia?

ATS. Kai kuriuos paciento 
aptarnavimus Medicare apdrau 
da neapmoka, būtent:ambulan 
so arba kitas transportacijos iš 
laidas, važiuojant iš namų j Ii. 
goninę, kur suteikiama diali- 
sis pagalba, dialysis patarnavi
mo ligonio namuose ir kt. pro
ceso 
das:

J. Mitenė

būti dalimi šeirtios pagalbos su 
išlaikomais vaikais veikiančio] 
programoje (angliškai vad. (A 
FDC). Bet jeigu vaikas turi 
teisę pagal abi programas tai 
tėvai ar u 
(vadinami gardians) gali pasi
rinkti kuri iš jų geriausiai ap
rūpina šeipią. Daugiau infor
macijų apie šias dvi progra
mas galite gauti vietos Public 
Assistance ir bet kuriose. So
cial Security įstaigose. 

* ❖
KĄ MEDICARE APDRAUDA 
APMOKA IR KO NEAPMOKA 

\

Mūsų dukra pagaliau 
įgijo teisę į Medicare - apdrudą 
dėl to, kad visiškai neteko ink 
stų veikimo (vad- kidney fai
lure). Mes girdėjome, kad Me-riųs pranešė, kad jūsų buvęs

veiksnių smulkias išlai.

KL.

paskirti rūpintojai

«
KL. lllinojaus Bureau of Em

ployment Security atmetė ma
no prašymą bedarbio pašalpai 
gauti.-Nežiūrint to, kad aš tam

*) Nesprausk tarp dantų tam žmogui kietų daik-

apsaugotum nuOdiežuvio ir žandų jsikaųdimų.
*) N e d u o k apalpusiam asmeniui gerti, bet kokių 

skysčių. . ’ : 1
Jei būtų reikalas, iššaukite ugniagesių medicininį vie

netą, jei apalpumas užtruktų ilgiau negu 10 mim arba 
netrukus pasikartotų. Gyd. Dalia š-hč

(Medžiagą paruošė Californijos Medicinos draugija.(Medžiagą paruošė Californijos Medicinos draugija.k 
Jeigu kiltų specifinių klausimų šiuo reikalų, jūs turėtu
mėt pasitarti su savo šeimos gydytoju. D. Š-) ;

paaiškino, kiek jūs!
Tu n t t f F 1 A

darbdavys paaiškino, kiek jūs Į 
iš viso uždirbote, Jūs turite tei-|
segantibedadrbio pašalpos 129

biurui pristačiau visus turimus dol per savaitę ir išlaikomam
duomenis ii’ dokumentus, 
čiau ta įstaiga man pranešė, 
kad aš neturiu teisės Į bedar
bio pašalpą. Malonėkite išaiš
kinti kodėl? Aš esu 50 m. amž. 
ir turiu masterio laipsnį.
aš esu virš kvalifikacijų, nes 
darbų agentūros man neranda 
atitinkamo darbo.

H- S. iš Rockfordc

ATS. A. W. Milier, Employ 
inent Security administrate

ta-

Gal

Security

vaikui $125. Išmokėjimai už 7 
savaites, iš viso $1,078 jums 
pašalpos čekis išsiųstas paštu.

* » *
KL. Ieškant pašalpos ir para

mos, kreipiantis į valdines įs
taigas, kokias informacijas ir 
įrodymus reikia atsinešti?

Pašalpos reikalingas Simas
ATS. Jeigu jūs einate į So

cial Security įstaiga, 
naudinga turėti pas save

*

a.: banko ar taup. bendro
vių arba bankų knygeles, 
raštelius (kvitus) arba 
mokestinių (tax returns) 
formų kopijas,
Infonnacijas apiė kartu 

' asmens tvargyvenančio 
kvmasi.
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SENATO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NARIAI

Senator FRANK CHURCH, Chairman (Idaho)
SENATOR Claiborne Pell (Rhode Island)
Senator George S. McGovern, (South Dakota)
Senator Joseph R. Biden, Jr. (Delaware)
Senator John Glenn (Ohio)
Senator. Richard Stone (Florida)
Senator Paul S. Sarbanes (Maryland)
Senator Edmund Muskie (Maine)
Senator Edward Zorinsky, (Nebraska)
Senator Jacob K. Javits (New York)
Senator Charles H. Percy (Illinois)
Senator Howard H. Baker, Jr. (Tennessee)
Senator Jesse Helms (North Carolina)
Senator S. I. Hayakawa (California)
Senator Richard Lugar (Indiana)

Adresas: The Honorable . ..................

Senate Foreign Relations Committee
United States Senate
Washington, D. C. 20510

DRAMATURGAS PETRAS VAIČIŪNAS
MARQUETTE PARKE

Dear Senator:

Your help is most sincerely requested for passage of II. C. 
Resolution 200. We would appreciate your support of the Bal tie
sta tes issue.

Yours very truly,
Dear Senator:

' grupė.

Po minėjimo, bendri 
džiai ir pavakarojim?.s. Ruošia

užkan-

ne DLK Kęstučio ŠūuIių kuopa.

mu, kaip Jūs
bendrai apie Petro Vaičiūno se
nos veikalus?

— Petras Vaičiūnas buvo ofi- 
rialus Kauno teatro dramatur-

Tas jau daug ką pasako. 
Tačiau, man atrodo', kad pav. 
Binkio veikalai buvo scėniškes- 
ni. Tačiau Vai

u as.

Jurgis Milas

z

i dirigentė
. į motina

ėių veik
uklėt-aj

muziK 
s ir operos sehstas 

rašytoja, poetė, 
ja. iiiei-ytoja, j..: 
, tautinių šokiu 

C i

mapradė, kaip ir Liūtinio spor
to giinnazijos->.

KLAIDOS PATAISYMAS

ūnas buvo be 
pretenzijų: jeigu kur režisorius 
nt rėciavo ką keisti, niekad nie
ko neturėdavo prieš. Šiaip ar 
taip, Vaičiūnas savo scenos vei
kalais buvo labai populiarus Ne
priklausomos

.;. Vaščiūnas

RACLML WIS.
Maisto paroda

Lapkričio mėn. ! d. Memorial

Klaipėdos Jūrų šaulių "švitu- 
tšyme, skyriu

je, kur išvardinti baliaus tarny
boje dirbę uniformuoti šauliai, 

paminėtas Juozas Mitkus.j yra 
Turi būti Juozas Mikulis. Šau
lį Mikuli atsiprašau.

Ap. Skopas

Lietuvos laikais, salėje įvyko tarptautinė maisto
Jo daug veikalų Įėjo j mėgėjų paroda, kurioje dalvvavo 

bių. Tenka stebėtis, kad 
lidžiosios Racine- tautybės- 

niet parodoje

scenas provincijose.
— Įdomu, kaip Ponia galvo

jate apie patį pasirodymą. Aiš
kiau: ar ko pageidautumėte iš 
publikos ar iš viso iš žmonių?

— Kad mūsų Įdėtas darbas
. Vėliau dirbau pasiteisintų, norėčiau, kad dau- 

Šiaulių teatruose giau atsilankytų pasižiūrėti. Ta
pinų butą Marquette Parke, vii- su Juknevičium, Tvirbutu. esant da mums duotų daugiau ryžto 

teatro direktorium Staniuhui. ir ką nors daug’au parodyti, ir 
Labai krito mano atmintin ne dalimis, bet visą veikalą. O 
Blaumanio “Sūnus palaidūnas”, mums šiandien tikrai stinga to- 

— štai, spektaklis prieš akis, kių pasirodymų 
i

I — Ką mes čia šnekėjomės, 
,, lietė grynai pasta tymo reikalą. 

Ar Jums priklausytų ir admi
nistracija ir kiti techniški daly
kai?

— Viskuo rūpinasi ir spektak-

Aną gražią dieną Jūsų korės-Idas Junkevicius.
1 V 1 1 . _____ iru:., i t— z* tpond entas užsuko į p.p. Sera- Klaipėdos

I _ - Z — T J f z\ ^3 rw •< O vx w /"Wk4~ ID 1 Z\ B

vote in favor of passage of H. C. Resolution 200 'when it comes įtekę 
up before the Foreign Relations Committee. j

. -/ • - . Yours very truly,

The issue of the Baltic States needs yotir support. Please-j.i2>

damasis gauti kiek žinių apie 
ruošiamą spektaklį.

Dar, tur būt, nėra buvę atsi
tikimo, kad p.p. Serapinai būtų 
kam nors uždarę duris. Jos, ži
noma, buvo atdaros iki galo ir 
šiuo atveju.

— Gerbiamoji Ponia, prašau 
{paskirti keletą minučių laiko. 
Norėčiau visuomenę supažindin
ti su spektakliu, kurį Jūs sta
tote ir režisuojate.

— Mielai.
— Norėčiau sužinoti šiek tiek 

apie Jus pačią. Ar Jums teko 
kur susipažinti su teatrine vei-

ar

Dear Senator:

Please support adoption of H. C. Resolution 200. Your assis
tance will be greatly appreciated for passage of this resolution 
concerning the Baltic States.

Jums ir anksčiau yra 
aktyviai teatro veikloje 

į dirbti ?
— O, žinoma. Ir gana daug. 

Lietuvoje, vėliau tremtyje Vo
kietijoje, pagaliau ir čia, Ame
rikoje, man teko režisuoti, pav.i 
K. Binkio “Atžalyną”, čiuriio- 
nienies “Aušros sūnus”, 
karalaitę’’,

teatro

ir

krito nr?no

Dear Senator:

Yours very truly,

The Baltic States issue needs your support. Please vote for 
passage of H. G. Resolution 200. Ydur help will be greatly appre
ciated.

Yours very truly,
E .

kurioje
iu. Tenka

10

Lietuvius

Koks ir kaip?
— Norime 

Vaičiūno
parodyti Petro 

Tuščios pastango’s”.
Keturių veiksmų komedija. De
ja, nepajėgėme visą paruošti: 
teks pasitenkinti tik Įdomiausio- ( 
mis vietomis. Kad žiūrovai su-] 
prastų, mano vyras pradžioje IĮ organizuoja LB Marquette 
trumpai paaiškins turinį. į Parke Apylinkės Valdyba (R).

Vyresnieji puikiai prisimena,-Dėl to mes gavos nesukame, 
kad Kauno teatre “Tuščios pas-] — Pagaliau, paskutinis žodis, 
tangos” buvo rodomos su dide-įKada ir kur Jūsų spektaklis 
liu pasisekimu.

— Įdomu, ko'kios Jūsų jėgos 
šiandien.

l Įvyks?
— Lapkričio 25 dieną, 3 vai. 

po pietų, Marquette Parko šv.
— Į jokius, profesionalus ne-, Mergelės Gimimo lietuvių para-

ta ui 
dvi 
danai ir lenkai 
nedaiyvavi. Sakoma turėję eko
nominių sunkumų.
atstovavo' Racine Lietuvių Mo
terų klubas.

Jau
moterys p.p. Pliūrų namuose 
pradėjo gaminti Įvairius patie
kalus ir pyragaičius ir apsčiai 
jų prisigamino, bet viską, dar 
dvi valandos p
darymą, išpardavė, Lietuviai 
parodoje turi gerą pasisekimą 
ir tenka dėkoti klubietėms bei 
jų energingai pirmininkei Feli
cijai Pliūrienei, kad jos taip ge
rai garsina lietuvių vardą.

Minėjimas

Lapkričio 25 d. šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje ruošiamasi 
paminėti Lietuvos
Pajėgų atstatymo 61-sias meti-

Izraelis plečia kolonijas 
užimtoje teritorijoje

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jeras Menachem Begin pareiš
kė. kad sekančiais metais bus 
praplėstos izraelitų gyvenvietės 
vakariniame Jordano upės kran
te. Tikimasi, kad ten gyvenan
čių izraelitų skaičius patrigubės.

gerokai prieš parodą,; Toje teritorijoje bus statoma po 
Pliūrų

parodos už- 
išpardavė,

Ginkluotą

10,000-15,000 butų kiekvienais 
metais, praplečiant jau esamas 
penkias kolonijas.

Pasaulinės sionistų organiza
cijos duomenimis, vakariniame 
Jordano upės krante jau gyve
na 14,000 izraelitų. Jų skaičius 
pagal dabartinę programą gali 
patrigubėti.

Washtingtono p o 1 i t i niuose 
sluoksniuose vyrauja įsitikini
mas, kad tokios kolonijos užim
tose teritorijose yra nelegalios. 
Jas draudžia tarptautinė teisė. 
Joms priešingi ir ten gyveną 
palestiniečiai.

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

9 HŪPESITNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

pretenduojame, bet. dažnai ir.pijos salėje. Sekmadienį.
— Ką daugiau galėtumėte tar- 

Galiu ti iš savo pusės ?
I »

j — Atrodo, viskas išsiaiškin
ta. Tik būtina neužmiršti, kad 
po vaidinimo dr. V. Dargis skai
tys trumpą paskaitą mediciniš
komis temomis. Jis atsakys ir i 
keliamus klausinius.

Jūsų korespondentas, žinoma,

mėgėjų spektakliai publikos bū-^ 
na teigiamai priimami. C 
pasakyti, kad motinos vaidmuo j 
tenka man pačiai. Be manęs vai
dins dar Filina Braunienė, Juo-; 
zas B'agdžius, Antanas Marma ir 
Stepas Rudokas . . . Pati mintis 
yra kilusi iš Dainininkų būrelio, 
kuris jau daug kartų yra pasi--

’padėkojo p.p. Serapinams už 
■ gražu pokalbį. Jis linki gedau

tai paglosto, kad Jūs ir dabar: . * ,
rankų nenuleidžiate: ____________
kiek galite. Tik ar Jūsų akto- 
riai reiškia didesnio susidomė
jimo?

“Sniego
“Rūtų šalies pasa

ką”, “Pelenę, Vaičiūnienės “Eg
le, žalčiu karaliene”, Lauciaus 
“Paslaptingoje zonoje” ir daug 
kitu.

— Nepamiršk ir pastatymą 
gimnazijose, — įsiterpė Ignas 
Serapinas.

— Neužmirštu. Kada mano 
vyras buvo gimnazijų direkto
rius, man tekdavo režisuoti mo
kinių vaidinimus. Tai buvo pa
galba mano vyrui, o tikslas tas 
pat: lietuviškas reikalas.

— Kažin, ar be mokyklos Jūs 
būtumėte pajėgusi?

— Klaipėdoje buvo tokia Ma- 
žlietuvių Kultūros Draugija.
“Aukuras”. Prie draugijas bu-' 
vo įsisteigęs vaidybos skyrius.
Tą studiją aš baigiau. Dėstė Bo
risas Dauguvietis ir Romual- repeticijų ir salėje padaryti.

rodęs įvairiomis progomis.
— Tikėkite, Ponia, mane šil- .gražu pokalbį. Jis linki geriau- 

i

dirbate, Į ■

r * f
XL

■i
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Tėvas skambina telefonu gv- o.
dytojui: —Gerbiamas daktare! 
Mano sūnus prarijo plunksna
kotį. Ką aš turiu daryti,

For your headache get — Visi entuziastiškai lanko 
repeticijas. Tekstus mokosi są
žiningai. Dirbame jau senokai, 
įdėjome daug laiko. Svarbiausia 
pasitikėjimas, o mes tai turime.'

— Repetuojate, tur būt, sąlė- 
je?

— Kolkas mūsų bute sutelpa-’ 
me, bet pabaigoje teks keletą

extra strength and safety, too.
Anacm* has extra strength.

Mere strength than any reg
ular headache tablet And 
Anacin combines that strength 
with safety.

i

*

jei

iki
jūs ateisite?

Rašykite su pieštuku,—
atsakė gydytojas.

by a panel of experts, used as 
directed. But Ahacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache

< tablet. Gives you safety you 
Like afl leading beadache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Ertra atreugfli with safety.That’s common sense. That’s Anacin.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

— Ar jūs galvojate, — klau
sia teisėjas kad kaltihamasis 
jus pavadino visišku idiotu, 
pats būdamas susijaudinimo

// *
/

labai 
to

kias žinias su savimi, būtent:
Savo ir išlaikomų vaikų
Soc. See. numerius,
juos turite,
Gimimo ceitifikatą ar se
niausią amžiaus įrodymo 
pažymėjimą,

* Mediciniški rekordai arba 
apie 

adresus social.

pavadino visišku idiotu* }
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kitos informacijos 
vardę ir

būklėje?

—: Nemnau . . >

Perhaps 
I love

r A GIFT 1 
OF LOVE 
•Relatives
• Friends 
•Employees

...
Some 130 typical American homes can be heated for a 

year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car ppjts before they even go into the auto- 

The tuc! gas is being saved at Chevrolet’s Detroit
Gear & Ax> pl^nt in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hardla Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 

cubic feet of gas per jnontiu<ax 3t mdlUou cubitm u tier j i

O/erjvh^lmed with the presence of His Holiness, Pope 
John Paul II, the teething crowds chanted over and 
over, “We love you.” The Pope replied, ‘‘Perhaps I love 
you more.”
More than all other words, this emotion-filled utterance 
cemented the bond between His Holiness and the peo- 
I............................................................................
ty that stirred the beans and feelings of all.
Now you can rehve this magic moment by giving your 
friends and loved ones a gift of love commemorating 
this great occasion ... a genuine suede, woman's 
wallet, displaying a gold embossed medallion of the 
Pope and his immonal words, “Perhaps I love you 
more.”

Order now for Christmaš Giving
It >s a gift that will be treasured for years to come and 
wilt serve as a reminder to all of your care and 
thoughtfulness. Only $9.95 each, these fin* (Quality

suede wallets are a first edition They are not sold at
steres.... only through the mail. So don’t be disappointed, 
Order several for aH the special women on your Christmas
I ‘ *' / ~ ~ \ '
Satisfaction guaranteed.

pie. It was an act of ’ove. an outpouring of deep humili- Į

I 
> 
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
} CKyiSute— -------------;------------ , žip_'
J C Yea, 1 l*i In trwi’s wwiUMs w4h fm Rnpe s

a

list. Hurry! Order today to assure delivery before Christmas,

EB Enterprises

ponas teisėjau, 
darbuotojų,mokyklų VeZ fUCS_ kal’ 
stę. Jei raportai negautini, 
praenškite pavardes dak
tarų, ligoninių ir klinikų^ 
suteikusių gydymą ir glo
bą, jų adresus; taip pat pa . 
varde ir adresus social, 
daruotojų, mokyklų vedė
jų ir institucijų superin
tendentu 
Informacijas apie savo i 
vaiko pajamas ir turtą; k. Ulelių kraičiu..

- .... . . - ..... ... 
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= Importuoti kristalai, par.celianiniai servizai, gintaro karo- = 
liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P A T R i A C 0. ■
1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento;

Tel. 247-5081
dTinTTniTHūijitiiiHlmiūiūiiiiiuuūiūiTfiiiii(iiTnn!r!ū?imWmmHmm
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Ztinamasis į mane ilgai žiūrėjo, - 
o tik vėliau taip mane pavadi- 
no 1

Malki, ar žinai, kad žino
vai teigia, kad priešingų savy
bių moteris ii- vyras yra geriau
sia vedyboms pora,

. Jurgis: Taip, girdėjau. Dėt- 
ir| to aš ir ięškau merginos su di-

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

ti

Taip, girdėjau. Dėl-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
\ iJ. J—mteM, A KISS IM TM« OARK. Fttanti&q lr_intymh> nnutytlą j

paimti ii gyvenimo. Lengvu stillct. gyva kalba, srafiai iiletfta ; į
1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ

Minkšti viršeliai, 410 psl.------

p«L Kain* S2J0.
Dr. J«Mus •. Kanflua, HISTORY OP LITHUANIA. Lietame latarijai i 
r»nh nn» nat aannjn amifn IH nnkarin Meta Vldntinio formato. 143 

nL, kainuoja tt.00. 1

Dr. Jtmaa B. Konfhn, VYTAUTAI TH P GR1AT. tetorimil DTK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valftyoea ir kaimynu 'i>tori]a 
III nei. Kaina SS.OO. Kietab viiiellaia S4.00.

Dauguma Uu knygų yr* tinkamo* devanoe Įvairiotab progomia. Jm Ii į 
dtaa knygaį galima atailankltM 1 Naujienai arba tiriunhw čeki u 
ifaigtoe perlaida

I 
i
I

i I
antranki nno pit aennln amfiq iki pokario «ettj. Vidutinio formato. 143 1 

winrini. «nn 1 i __ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai —

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ....... .................   $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai .......................... $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

• 340 psL Minkšti viršeliai ...-- --- -----
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ

ritas knygai galima įrigyti atatlanktiia 1 Naujierw arba striuntaa č«kl v

N AU J1EN 08
ITW Beat! HaUUd Stre< IK

i

I

$10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________ _______ 115.00

— i 

d 4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai —

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI
MAUJIINOS* OALIA.A GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- $10.00i

t
iJO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Pr. A. J. OvaMA — MINTYS IR DARBAI, 23P psl., liečiančiu* 190B 
metų tvykiua. Jtblonakic Ir Totoraičio launa> dienia tr raid 
"♦ptalMą i—  ------------------ -------- ... .... —— • —_

.. — OANTY1, jtj prleilttr*, »TeOcat* Ir gnril*
Iletala ririellaJa, rietoje S4.00 dabar tik 

Wnkitala ^Heliais tik__________ i,________________

Or. A. J. - AUKŠTA KULTŪRA — JLIAURO* 1MONR*.
KwUonė« x> Raropa UpftdUM. Dabar tik  

Mp »rf rialtakytl Foitr, Č»k1 arba •r4»ri,
nW. «arfyf»< kairia Mc. p«r«len*te«« Ul*l*<^a,

NAUJIENOS,
17I» ?«. HALSTED 8T. CHICAGO, DJL

MH . m M I LILIUI.     H1LW JI.H I I "LI .JJMt.    . m I ........................ r II II r-IM- R. »_UL—^01. J--.. -L.
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4to «B M4B • «» *

P.O Box 1008. Trnley Park fll. 60427
Enclosed is $ At $9 95 each, send me____________

. women s wallets in the following colors. Dark Brown___
k Rust _ Burgundy r-__ : r “ \“

return merchandise within 10 days for a complete refund.

Name_________ c________ L-_______  •,

Address .... ... ____

; Burgundy

suede

W not completely satisfied, I wffl

I

t - NAVJię^ęę. Saturday, November 17, 1979
I <I

■<

.... $6.00 - 11 «L "■? 
^1.

«LM

«

U2 PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

I

t

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, D1-, 60608

Pridėti doleri pa^to išlaidoms.

&
I «« inAUJiafec*, lt tu* Saturday, November 174 1979
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Kristijono Donelaičio mokyklos scenos mėgėjų būrelis.

Kodėl jie atsiribojo?

884.00
818.00
8 4.00

888.00
818.00
8 8-80

818.00
8 9.00 
« 8.00

Antanas GųįĮiuŠįs yrą aipim- 
tą§ baimės, kad LB-ųė§ yąjpyy- 
bė nebūt sudaryta fedęrąęįųįąis 
pagrindais, kadangi, anot ją, 
būtų pavojus patekti nepagei
daujamiems asmenims yadąyy- 
bėn, Kąstię ngpągeįdąyjaiųi as
menys, jis nep.a§akd, Beik pa

prašytų jų balsuoti už 200-tąją rezoliuciją.
Inž. Kamanto ir Gurecko pareiškimas apie PLB

am- 
maši-

= Tai gražiausia Kalėdų dovaną visame ma
no. gyvenime, — dėkojo jięmą senutė,

Rūta Tamulionytė, VU B kl

VIRT RI7N1VRT4T 
GARSINKITE NAUJIENOSE

Visi žinome, kad gyvename labai didelės tarptau
tinės įtampos laikotarpį- Santykiai yra įsitempę ne tik 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos. Santykiai ganą įtempti 
tarp JAV ir mulos Chomeini valdomo Irano. Irano 
“dvasios vadas” tiek toli nuėjo, kad pasiuntė Irano stu
dentiją įsiveržti į Amerikos ambasadą, iškraustyti vi
sas spintas, išmėtyti svarbius visus ambasadoje ra
stus dokumentus ir ambasdoje rastus visus 
basądorįaus patarėjus, konsulus, Sekretorius, 
nistes ir vertėjus nugabeno į rūsį ir kankina įvairiomis 
priemonėmis., i*

. .-./Prezidentas Carteris, netekęs kantrybės, lapkri-

Rodezija priėmė 
britų planą

LONDONAS (AP) — 10 sa- J 
vaičių. užtrukusios derybos tarp 
Zunbąbvės-.Rodęzijos dabartinės 
valdžios ir opozicinių partijų bei 

' partizanų vadų einą prie pabai
gos. Opozicinės partijos paga- 

1 liau ketvirtadienį priėmė Brita- 
' nijos užsienio reikalų ministerio 
Lordo Carrington planą. Jam. 
nesipriešina ir buvęs Rodezijos 
premjeras Ian Smith. Lieka ap- . 
tarti kovų sustabdymą klausi-

I mą. Septynių metų kovose žuvo 
20,000 žmonių. Rodezijoje gyve
na 7 milijonai juodųjų ir 230,000 
baltųjų.

Galutiname plane akcentuoja
ma, kad Zimbabvėj ę-Rbdezi jo j e | 
bus pravesti linkimai. Prieš .• 
juos kraštą valdys britų guber- į 
natorius. Fronto partizanų kai- t 
Kėtojas pareiškė:

Naujas vilties spindulys | 
šviečia mūsų žmonėms. Ęąi tik j 
atvyks gubernatorius, teroristų i 
nebus. Męs tapsime legalia ka- | 
rine jėga.

SNIEGUOTA ŽIEMOS DIENA
Nei žmonių, nei gyvulių nęmątytį. Namąi 

beveik pradingu po vėjo suneštais sniego kalnais- 
Sunku net tikėtį, kad po kokių šešių mėnsių šita 
nuskriausta vietovė keps šimto laipsnių tempera
tūroje, Bet dabar 19 laipsnių žemiau nulio ir vė
jas pučia iš šiaurės 25 mylių greičiu. Jaučiasi 
lyg Sibire- Dar reikia pasakyti, kad tik eausip

K. Donelaičio mokyklos 
mokinių darbai

KAIP LIETUVIAI SENOVĖJE GYNĖSI 
NUO PRIEŠŲ

(Tąsa)
Vien tik žemė niekados, 
Nepamiršdama skriaudos, 
Nuo Čičinsko palaidumo 
Gynės metė iš kapų , • .

Maironis taip pat vaizdavo Čičinską kaip la
bai blogą žmogų: jis nužudė savo žmoną, padegė 
miestelį, nušovė kunigą ir veto teise išdavė savo 
tėvynę. Atrodo, kad Čičinsko blogybių net išskai
čiuoti neįmanoma.

Perskaičius “Čičinską” man pasidarė labai 
jo gaila, nes, atrodo, kad jis labai kentėjo dėl sa
vo blogų darbų- Kiekvienas žmogus yra iš tikrų
jų geras, tik reikia jį suprasti. Gal kokie gyveni
mo įvykiai žmogų paveikia taip skaudžiai, kad 
jis pasikeičia ir tada nori visam pasauliui atker. 
šyti. Kažkodėl man atrodo, kad panašiai buvo ir 
«u Čičinsku- Maironis vienoje vįtoje sako:

O, Čičinskas niekados 
Keršyti neužmirš skriaudos 
Ir tikėjimo apvilto - . .

Dalia Polikaitytė, VII kl.

venimu nesiskundė, nįeko jiems per dąug ne
trūko- Kartais ta senutė visą dieną sėdėdavę Prie 
lango ir žiūrėdavo, kaip žaidžia tos šeimos vai
kai. Ji labai mylėjo vaikus, bet niekad neturėjo 
progos su jais susipažinti, nedrįso užkalbinti.

Artinosi Kalėdos.- Moteriškei nereilęėjo rū
pintis dovanomis ar eglute. Ji puikiai žinojo, ką 
veiks Kalėdų dieną, nes ta diena nesiskirs nuo 
visų kitų: pabus sau viena, suvalgys ką nors iš 
dėžutės ir tiek.

Ta didžioji šeima labai norėjo kam nors ge-r 
ra padaryti Kalėdų proga. Besirūpindami savo 
dovanomis ir pasiruošimu šventėms, jie vis. tiek 
norėjo bendru džiaugsmu pasidaliniti su kitąją. 
Atėjus Kalėdų rytuL jie sudėjo visas dovanas j 
dideles dėžes, sukrovė visus indus su šventiško
mis vaišėmis į krepšius ir nužygiavo prie tos se
nutės buto durų.

Tai buvo staigmena senai moteriškei, kai ji 
atidarė duris- Visi linksmai susigrūdo į mažą se
nutės butelį, vaišinosi, dalijosi dovanomis Ir lin
kėjo vieni kitiems linksmų Kalėdų. Iš didelio 
džiaugsmo ir susi jaudinimo1 ta senutė net apsi
verkė. Buvo per daug linksma, kad kas nors ga
lėtų verkti-

70 colių iškrito ir dar galo nematyti- Sakysit^, 
kur ši Dievo apleista vieta?, Aliaskoje? Sibire? 
Ne, ji Chicagoje-

Aš esu vienas iš Cbicągps Miestiečių, pralei
dęs visą savo gyvenimu šiame mieste. Esu piatęg 
daug šaltų ir snieguotų žiemų, bet dar tokios ne
buvo. Žinau, kad kitų vietovių gyventojai nete
kėtų, kaip mums sunkų, todėl Papasą.- 
kosiu.

JAV bankuose ir įstaigose, o vakare pareiškė, kad Ira
nas vartoja terorą prieš JAV, įsiveržė į ambasadą, iš
vogė dokumentus, suėmė 62 žmones, uždarė juos amba
sados rūsyje ir bando vartoti šantažą prieš JAV. Pre
zidentas pranešė visam pasauliui, kad JAV nepaveiks 
teroras. JAV skaito mulą Chomeini atsakingu už tero- j 
rizmą prieš JAV. Teroro JAV netoleruos- - ■ --į \

Ką padarė mula Chomeini, patyręs apie prezidento’
Carterio pareiškimą? Jis pranešė ne tik Islamo tary- VLIKo nariai buvo susirūpinę Rezoliucija No- 200, kad 
bai, bet visam Iranui ir visam pasauliui, kad jis 20-čiai jie bandytų kontaktuoti visus Atstovų Rūmų narius ir 
dienų pasitraukia iš visuomeninio gyvenimo. Jam esą 
reikalingos atostogos, jokių Problemų jis nespręs ir į
jokius klausimus neatsakinės- Vadui reikalingas poilsis- valdybos veiklą buvo paskelbtas pirmądignį prieš JAV 

šventoje žemėje, ne- j Kongreso nutarimą priimti Rezoliueijj No. 200 o from
* ' J ‘ J ’.1 vyrų

giau galį padaryti ,negu kurie kalbą supranta, vietos 
įstatymus žino ir jau kelintas dešimtmetis pavergtai 
Lietuvai naudingą darbą dirba ir okupantui kenkia-

Lietuvai netekus nepriklausomybės, visos politinės 
partijos sudarė Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą- Visos partijos ir grupės įgaliojo savo atstovus, 
kad bendromis jėgomis galėtų stipriau pasipriešinti 
okupantui ir greičiau atgauti nepriklausomybę. VLL 
Kas ir suorganizavo Bendruomenę, kad ji rūpintųsi 
jaunų lietuvių auklėjimu, įdiegtų jiems lietuvišką dva
sią ir galėtų įsijungti į tinkamų kovotojų eiles. Ben
druomenės pirešakyje atsistojusieji jauni vyrai ryžosi 
daugiau padarys, negu lietuvių dauguma.

Šių metų spalio 29 dieną VLIKo posėdin atėjo jų 
ryšininkas Algimantas Gureckas/dięnos Posėdyje pers^ 
kaitė iš anksto paruoštą pareiškimą, o vėliau kita tiek 
pridėjo žodžiu, iškoneveikė VLIKo narius, apšmeižė 
VLIKo pirmininką, davusį jam teisę perskaityti pa
reiškimą, ir už šmeižtus ir įžeidinėjimus buvo paprašy
tas išeiti iš posėdžio. Išeidamas net pareiškimo neįdavė 
VLIKui,. kodėlei jis ir atėjo į VLIKo valdybos posėdį.

VLIKo nariai, Gureckui išėjus iš posėdžio salės, 
šitaip vertino ryšininko Gurecko elgesį VLIKo po
sėdyje-

“To pareiškimo pasėkoje VLIKo valdybos pir
mininkas poną Gurecką paprašė apleisti posėdžio 
salę dėl: a) savo kompetencijos peržengimo, b) vi
suomeninės veiklos perkėlimo į asmeniškumą, c) 
pirmininko įžeidimą be pagrindo”
Visi VLIKo nariai tą pačią dieną tuojau po Gurec

ko išprašymo, priėjo viršuje nurodytos nuomonės ir mi
nėtą pareiškimą visi pasirašė ir išsiuntinėjo visiems 
VLIKo nariams, Bendruomenės vadovybės nariams ir 
paprašė p- Kamantą skirti kitą atstovą ryšininko prie 
VLIKo pareigoms, nes p. Gureckas ne tik išniekino 
VLIKą ir įžeidė VLIKo pirmininką, todėl prašė paskir
ti kitą žmogų ryšininko Pareigoms.

Bet kuri kita organizacija, gavusi dėl personą non 
grata pareiškimą, nė vienos valandos nelaukdama, pa
skirtų kitą žmogų. Tuo tarpu inž. Kamantas lepterėjęs, 
kad jis labai norėjęs su VLIKu bendradarbiauti — at
sisakė siųsti žmogų, kuris VLIKo narius nekoliotų, ve
damo darbo netrukdytų ir glaudžiai bendradarbiautų. 
Kito žmogaus nepasiuntė- Jis pasiuntė tą patį ryšininp 
ku, tarytum VLIKas būtų PLB pavaldus, p ne at
virkščiai-

Reikią neužmiršti, kad visa tai buvo padaryta, kai

Jis daro ir iokją užuominą, 
ikad būtų suteikia RLItnės vei
kėjams amnestija, jęį šio var
do išsižadėtų ir būtų užmiršta 
jų padaryta skriaudą LB-nei.

Bet kas keisčiausia, kad An- 
ii tanas Gailiusis kelia aliarmą ir 
' šaukia, kad B-nės vadai budėtų 
;ir būt pasirengę atremti rėorgų 
žalingus veiksmus. Įdomų ką 
šitoks jo demegogiškas ąliąiv 
muoj antis šauksmas reikštų ir 
dėl kokių žalingų -veiksmų jie 
turėtų budėti? Gal jis skaito ža
lingais veiksmais, kad RLB-nė 
gina laisvinimo veiksnius? O 
gal jų griežtas pasisakymas 
prieš bendradarbiautojus, tilti- 
ninkus? O gal prieš kursus 
kapsukiniame Vilniaus univer
sitete. Nejaugi, Antanas Gailiu
sis tokius veiksmus laiko žalin
gais ir įspėja LB-ųės vadus bu
dėti? Tai baisu' Kur šis bend- 
ruomeninkas atsidūrė. įr . kodėl 
jis rado reikalą šitokius nerim
tus savo svaisčiojimus skelbti 
Aiduose, kultūrą astovaujaučia
me žurnale?

Paskaičius jo santykius LB- 
nės su RLB-ne pasigendame vie
no dalyko, kas zųntąm žųrnalis- 
tui privalu. Jis puola' RLB-nę, 
bet sąmoningai nutyli priežastis, 
fcas. gi, ją pagimdė? Kodėl jį tu
rėjo a-tsirasti? Juk to reikalauja 
objektyvumas.

Taip pat, reikia labai nusivil
ti ir Aidų žurijalu, paskaičius 
tokius Antano Mįy|įą 
jimus. Atrodo, kad šis žurnalas 
yra jau “išsėmęs” kultūros ąruo-

Atostogas jis praleis Kon dvare, i
toli Kaspijos jūros ir rusų sienos. Jis atsiribojo iš kas -į tinipkų spaudoje daugiau kalbama apiex šių dviejų 
dieninių problemų ir Irano rūpesčių . . « {machinacijas VLIKą ir Dr. ■ Bobelį įžeisti įr

Jeigu nebūtume sekę visuomeninto lietuvių gyve- t niekinti.
nimo Amerikoje, tai mums ir į galvą nebūtų atėjusi Kodėl inž. Kamantui ir Guręękuį labiau rūpėjo Dr. 
mintis palyginti lietuviškąją įtampą, panašiu būdų apL Bobelį ir VLIKą suniekinti, o bendras darbas su šią 
budinamą, . kaip Irane. Atsirado vadas, kuris įsivaiz- organizacija jiems visai neberūpėjo? Kodėl šiem dviem 
davo, kad jis yra teisingasis Korano aiškintojas; kad ponams stipresnė buvo pagieža VLĮKuį, kąd viri VLI* 
jis geriausiai gali spręsti visus valstybinius ir tįkybi- Ko nariai ir veik visi Amerikos lįętųvįąi rūpinosi Rezp- nyti> guli patekti ir ne Jrbik 
nius klausimus. Panašiai atsitiko ir pas mus. Atsirado liucija No- 200? Kodėl didelė Amerikos Jįgtuvįų dąųgu^ T - ?

Aš įsivaizduoju Čičinską kaip labai žemą 
žmogų. Jis yra bedievis, nevykdo bažnyčios, nęį 
Dievo įsakymų- Advento metu jis ruošia balius, 
girtauja, liepia pusnuogėm merginom šokti. Ne
kenčia savo tarnų, baudžiauninkų, muša juos įr 
kankina. Kūčių naktį, kada žmonės eina į baž
nyčią, jis uždega miestelį, o prie bažnyčios durų 
nušauna kleboną Jis ir savo krašto išdavikas- 
Maironis baladėje taip sako:

Liaudos išrinktas balsais, 
Gavęs vardą išdaviko, 
Nepermaldaujams kitų, 
Dėl sumanymų aukštų 
Veto! velniškai užriko.

Už visus jo baisius nusikaltimus Perkūnas jį 
nutrenkė, o puikūs dvarai yra nuskandinami gi
liame vandenyje. Nedori žmonės visuomet susi
laukia blogo galo-

Danutė Pranckevičiūtė, VII B kl.

833-90
818.00 sekmadieniai.
810.00 drevė, 1739 So. Halfted St, Chicago,
8 8.10 UI 80008. Telfif. 431-6100.
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Ji gyveno prastai, neturėjo pinigų, fik vai 
džios pašalpą gawd.avo,Tame pačiame name gyve-

ANTANAS GAILUSIS KLAIDŽIOJA
“AIDŲ” ŽURNALE

(Tęsinys)

Taip pat, jo grynas svąisčio- tininkai. 0 tai jo manymu būtų 
j imas, kąi jis rašo, kad reorgąi ■ blogai. Tai bent vienybės puo- 
nori B-je užimti vadovybę, ir dąr j selėtojas! 
su veto teise. Kodėl jo galvoje 
šovė tokia naivi mintis? Manau, 
kad blaivioje galvoje tokią min
tis gimti negalėtų.

Jis skelbia, kad reiktų vadin
ti reorgus St. Barzduko išgalvo
tu niekinančiu vardu; “obstruk- 
toriais”. Ir kas gi galėtų patikė
ti, kad buvęs lietuvių kalbos 
mokytojas St. Barzukas, tik 
tiek tesugeba, būtent nukalti 
pravardžiavimus. Atrodo, kad 
jam didžiausias maldnumąs 
juos priklijuoti visiems, kurie 
ne su juo, o ypač RLB-nės veikė
jams.

Antanas Gailiušis rašo kalti
nimą RLB-nės veikėjams, kad 
jie savo biuletenyje ragino lie
tuvius boikotuoti rinkimus Ta
rybom Tai netiesa, Rašė spau
doje., bet ne boikotuoti, o prie
šingai, ragino net ir balsuoti, jęi 
ką§ pjitarią balsų falsifikavi
mui. Tpkš įspėjimas visuąmę- 
nęi, nėra boikdUs, kadangi Ame
rikoj ę tikru? faktus galima pas
kubti.- U niekas nęgąli ųgdraųs- 
tį eiti pri§ ųnių bąlsiiątį, Bet 
niekas negalį, uždrausti Įskelti 
viešai faktą, kad tokių atvejų 
bųyp falsifikuojami bąĮsąį, juo? 
grūdant glėbiais į palto dėžlį-

GRAŽIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
Gyveno mieste vieną labai neturtinga, sena 

moteris. Ji buvo praradusi savo vyrą prieš dau
gelį metų, Q vaikai — ji tikrai net nežinojo, kur 
jos vaikai gyveno, nes jie buvo išbėgę iš namų, 
kai moteris tebuvo jauna- Ji buvo labai vieniša. 
Niekas jos nepažinojo, niekas pas ją nesilanky
davo ir ji neikur neišeidavo.

biniųkąs”, kųpį tąip pąt peidžia 
vienuoliai pranciškonai, kuris 
taip pat, dažnai atspausdina ne 
tą kas visuomenę vienytų, bet 
puolimus ir niekinimus tų, ku
rią kelią balsą ppeš tai kas mus 
skąJdd,

(Pabaigą)
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Chomeini pasimetė
TEHERANAS, Iranas. -= Ket

virtadienį mula Chomeini ame
rikiečius išvadino vagimis už 
tai, kad prezidentas Carteris 
įšaldė Irano valdžios pinigus 
Amerikoje. Kai patyrė, kad 
ąmęrikįęęjąį galį sy§t&bdyti siųs
ti javus į Iraną, tai jis paskelbė, 
kad turės pasitraukti į 'savo vilą 
Qoų mįęste ip vįsą reikalą ra
cial aptąrtį. Grgįpįąųsią jis įsi- 
tikįno, kad priėjo liepto galą 
ir jam geriau bus ieškoti naujų 
kelių vęl pąlaįkytį draugiškus 
ryšius su Amerika..

A* of December L 1*^7 
Subtcrietlon Kafec

« Chicago $33.00 per year, 518.00 per 
nx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities 830.00 per year, 
$16.00 per aix months. 89.00 per 
three months. Canada 833.00 per year; 
other countries 834.00’ per year.

20 cents per copy.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

. KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKSCIOHIUI
* *

TRYS SVARBŪS DALYKAI
Rašydamas pirmąjį laišką-Korintiečiams Ap. Povilas sako: Į 

“Taigi dabar pasilieka tie trys dalykai: “Tikėjimas, Viltis ir Meilė, ■ 
tačiau didžiausias tarp jų yra meilė'’ (1 Kor. 13:13). Atkartotlnai 
pasakyta, kad visi trys minėtieji dalykai yra svarbūs krikščio
nims, bet svarbiausia ir labiausiai re’kalinga yra meilė. Rom. 
13:10: “Meilė nedaro nieko pikta artimui, todėl meilė yra įsta
tymo įvykdymas”. Taigi galima sakyti, kad meilė yra paklusnu
mas visiems Dievo reikalavimams. Pats Išganytojas sako: “šitas | 
yra mano įsakymas, kad mylėtumėt vienas kitą, kaip aš jus my
lėjau. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kas guldo savo 
gyvybę už savo draugus” (Jono 15:12, 13). Rom. 12:9 skaitome: 
“Meilė tebūnie be veidmainystės”. Tikra, neklastinga, norinti da
ryti gera kitiems. “Meilė nepavydi, nieško savo naudos. Meilė ne
ieško pašigiežti už pikta, ji nepasiduoda piktumui. Meilė nesi
džiaugia neteisybe, bet su džiaugsmu pritaria tiesai”.

Paveiksle matome 1933 m. Šančiuose pastatyta aukštesniąją mokyklą

tV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue. Staten Island. N. Y- 10303

DK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6446 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitari wiy 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

ROMO GIEDROS PASKAITA AME
RIKOS LIETUVIU KONGRESE

Skaitė šių metų spalio 14 d. Hollenden salėje, Clevelande. 
(Tęsinvs)

nijoje, Santa Monikoje. Man te- simo negaliu nutylėti. Dar bū-
ko su ja kalbėlis ir aš buvau damas Romoje girdėjau, kad jis 
nustebintas tos moters idealiz- sukėlė didelius ginčus ir skaldy
mu ir dideliu noru padėti savo 
bendrapavardžiui Baliui Gajaus
kui. Tikimės, kad jc-s pastangos Noriu tuo klausimu pasakyti sa- 
pasieks tikslą ir ji nebus sau- vo bešališką nuomonę. Mums

nąsi.
Tai liečia keliones j Lietuvą, j

kianti tvrudse. nereikia aiškinti, kokia dabar

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wos+chast»r Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis it 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tol.: 562-2727 arba 562-2723

TE1____ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRU RGAS 

. SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai aau susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTL 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

.y - - PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET - 
Vai antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 6—7 vaL.vak.
Ofiso telef.: 776 '880 

Residencljos telof.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ilges 
Ofisaa 2652 WUT Š9ta SrRQET 

Tol. PR 8-1223

Viskas pasaulyje keičiasi. Lai- inkorporavimo į imperiją? Kei- 
kas ateina su naujais reikalavi-. sta? Taip, keista. Bet tame kaip 
mais, politinė realybė diktuoja ‘ tik pasireiškia toji jauna dva- 
naujas sąlygas. Vienas tokių 
reiškiniu — tai opozicija komu-i 
nistiniams režimams komunis- į 
tinėse šalyse. Lietuvoje ji pasi
reiškia. gana plačiu mastu, ku
ris veda prie visuotinos — ma
sines psichologinės iškrovos, 
prie baimės jausmo praradimo. 
To baimės jausmo, kuris buvo 
įdiegtas Kruvinojo Juozapo lai
kais. Kartu su baime išnyksta ir 
bejėgiškumo jausmas. Žmonės 
pradeda suprasti, kad ir nuo jų 
daug kas priklauso. Nors akty
vių asmenybių nėra per daug, 
bet jos daro labai didelį poveikį 
lietuviškai auditorijai. Daugelis 
nebesupranta, .kas pasikeitė. Ko
dėl dar vakar už mažiausią kri
tiką kišo į kalėjimus, marino 
badu kondagęriuose, kai šian
dieną žmonės atvirai. pasinaudo
dami užsienio'r spauda ir radiju, 
išsako savo neapykantą siste
mai. Neapykantą, kurią sufor
muluoja pačio režimo surašy
tais įstatymais, tuo pačiu įvary
dami priešininkus į pasiutimą.

Tur būt, ne vienas čia. sėdin
tis, skaitydamas lietuvišką spau
dą, uždavė sau klausimą — kaip 
išdrįso lietuviai pasirašyti peti
ciją dėl prievartinio Lietuvos

šia, kuri, gal būt,-pakeis ne tik 
išeivijos, bet ir Lietuvoje gy
venančių lietuvių psichologiją, 
nes' išeivija pilnai supras savo 
atsakomybę prieš tautą vienu 
iš kritiškiausių laikotarpių jos 
istorijoje ir savo moraline, ma
terialine ir kitokia pagalba ne
leis, kad ji palikių izoliuota nuo 
vakarų viešosios nuomonės, o 
vėliau būtų visiškai užgniaužta, 
j Ta proga noriu čia paminėti 
du taurius išeivijos lietuvius, 
kurių idealizmas turėtų įkvėpti 
mus vfsus.

Pirmas iš jų — kunigas Ka
zimieras Kuzminskas, kurio pa
stangomis leidžiama “Lietuvių 
katalikų bažnyčios kronika” lie
tuvių, ispanų, anglų, prancūzų 
kalbomis. Iš savo pusės noriu 
jam padėkoti visų savo draugų 
vardu, kurie liKč Lietuvoje, ku
rie kankinasi lageriuose ir kalė
jimuose. Kunigas Kuzminskas 
daro labai reikalingą darba, ati
duodamas jam visas savo jėgas 
ir energiją. Alės pavieniai asme
nys ir lietuviškus organizacijos 
privalome paremti jį moraliai 
ir materialiai.

Antras taurus asmuo-ponia 
Gajauskienė, gyvenanti Kalifor-

OFISO VAL: pina.. antrad., trečia 
tr penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. kžtadir 
olai* 2-4 vaL popiet ir kita lai* 

Mgal raaitarinią.

P ŠILEIKIS. O. P.
orthopedas^botezjst/ 

Aparaui - Protezai. MSd. bar 
gy dažat SpėciaU pagalba Io|mr< 
eV (Areb Supports) ir t t 
vai.; 9—4 ir 6—8. fl**tadienlaia 9— 
2660 West 63rd 6t« ChlttM. VL 6047*

Talaf.: PRaapact 6-5064

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlanumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

Šiuo metu Lietuvoje pradeda
ma rusifikacija liudija apie ei
lines pastangas, -smeigti peilį į 
nugarą. Man neaišku, ar rusifi
kacija yra iš anksto užplanuota 
akcija taip vadinamos “kūrybi
nės marksistinės-lenininės na
cionalinės poli’, ikos vystymas” 
ar tik reakcija į suaktyvėjusias 
tautines, religines ir demokra
tines tendencija •. Gal būt, abi 
versijos teisingos, jau spren
džiant iš to, kad be rusifikacijos 
neįmanoma pilnai suvienty im
periją. Nežiūrint pastangų, re
zultatai- neproporcingi įdėtam 
darbui. Milžiniškos lėšos, laikas 
ir energija atsimuša į pasj-vų, 
o kai kada ir aktyvų priešpasta
tymą. Tautinės nuotaikos, o iš 
tų nuotaikų ^susikristalizavusi 
tautinė sąmonė yra sudėtingas 
ir dinamiškas mechanizmas.

Todėl Kremliaus ideologams 
ne visada pasiseka padaryti tai, 
ką jie buvo užąiplanavę. Todėl 
ir eilinis rusifikacijos vajus 
daugiau paremtas “gerais” par
tinių bosų norais, negu galimy
bėmis. Norėčiau tikėti, kad šį 
kartą imperialistinė politika ne
pasieks savo tikslo. Tam prieš
tarauja iš dalies pačių parašyti 
policiniai įstatymai, kurie pilie
čių registracija apriboja darbo 
jėgos migravimą, ir rusų tautos 
gimimų skaičiaus mažėjimas. 
Tačiau pati svarbiausia garanti- 
a, kad lietuviai nebus surusin

ti, jų pačių vidinis pasipriešini
mas ir istoriškai suprasta atsa
komybė už savo tautą ir jos 
ateitį.

Trumpoje kalboje neįmano
ma paliesti visus rūpimus klau
simus. Be to, ne į visus jaučiuo
si vienodai kompetentingas at
sakyti. Bet vientf svarbaus kla.u-

Lietuvoje valdžia. Mes visi su
prantame, kad Lietuva yra tik 
sovietinės imperijos provincija, 
kurios gyvenimas diriguojamas 
iš Kremliaus. Visi žino, kad mū
sų tauta yra pavergta, rusina
ma, apiplėšiama ekotiomiškai, ’ 
kultūriškai ir dvasiškai. Mes ne- 
pamiršome, kad tūkstančiai mą- 
sų brolių ir seserų žuvo miškuo
se, mirties lageriuose ir kalėji
muose. Mes esame liudininkai, 
kad šimtai tūkstančių, lyg bi
blijos laikų žydai, išsisklaidė po 
pasaulį.

Mes to niekada neužmiršime.
Tažiau nepamirškime ir to, 

kad dar didelė dalis mūsų bro
lių ir seserų liko tėvynėje. Grį
žo tremtiniai iš Sibiro. Lietuviš
ka šneka skamba Klaipėdoje ir 
Vilniuje, lietuviški artistai, spor
tininkai ir mo’k alininkai garsi
na mūsų tautos vardą.

(Bus daugiau)

— Padangas gaminanti Fire
stone bendrovė sumažins gamy
bą Europoje.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

*
Biiženy klubo metinis narių su- 

siraiKimas įvyks lapKiičio 18 d., sek
madienį, 1 vai. pop et Liet. Ev. Re- 
lormaLU parapijos salėje, 5230 S. Ar
tesian, Po susirinkimo pašnekesiai 
prie kavutės. Valdyba kviečia visus 
oirzenus su šeimomis gausiai daly
vauti.

UTENOS Draugiško klubo susirin
kimas įvyks antradieni, lapkričio 20 
d. 7:00 v. v., Joanos salėj. 4258 S. 
Maplewood. Nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Po susirinkimo, bus vai
šės.

Antanas Brokevičius

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
IL 6ERENA8 
Tol. WA 8-8068

moving
Apdraue*M parkrauetymat 

U halrip aHtvmv.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1883 arba 3764996

With all the emphasis' pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed microwave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Itš versatility 
aeems limited only by the homemaker's own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

Asparagus Ham Bundles
8 slices (8-oe pkg) thin- 1 can (11 oz) condensed 

sliced boiled ham Cheddar cheese soup
4 slices (6-02 pkg) Swiss 2 tablespoons water 

cheese ’ teaspoon celery salt
1 can (15 oz) green. v Sliced almonds

į asparagus spears, 
drained

1. Separate ham slices and lay them on a fiat, surface. Cut 
each cheese slice In half crosswise, and place atop each ham 
slice. Top each with 2 to 3 asparagus spears. Roll and place in 
a single layer, aeam side down, in a 12x7W-inch glass baking dish.

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic film.

3. Microwave on Medium for 8 to 10 minutes. Pierce a bole 
in the film for steam to eacape. Sprinkle with almonds and serve, _

YIKIJ): 4 to 6 servings. __

Tn today’s “do-lt-yourselT* world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, Is turning increasingly to 
“turnings”—or architectural spindles as they're Imo^n in th® 
trade—to provide innovative and imaginative touches in 
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when It comes to 
the decorative uses to which 
they’re now being put

j Architect Interior designer? 
and ‘‘do-it-yourselfers” find 

‘ the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a bmoe or office, 
indoors or out.

Spindles ara being used m 
candle bolden or lamp basea, 
as room dividers, screens and 
valances, or a« legs for ©off« 

wxSvMx iUar hoofr*^***

Sawn in half, they are being 
mounted on wall® and doors 
as decorative elementą, used 
as plant holders or as grffie 
elements.

K. A. Nord Co, Krerett, 
Wash., the world's largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items In nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7U 
incnes to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, tjr^ed 
on hopper-fed lathea, saftded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear. pro<Xctiw 
plastic A brochure on spindle 
cbaracteristki and ideas for

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
« A 1410 So. 50th Ave., Cicero
• Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AM6ULANS0 
PATARNAVIMAS

*

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - L.YBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: i Ard. 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Tel: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7*1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441C

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

VI**, li WOPA.

149* kll. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

ryto>

Vedėja Aldona Daukus

Telef4 HBmleck 4-24U

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

£ “Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZD2IONYT*

Profframe* vedėja

Kasdien nuo pirmadienio Iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii WOPA stotim, 
ban^a 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p 
iš WTIS stoties 1110—AM bansa

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778.5374
>...................... ... M, . .. . . »
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Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

i tijos)
I Vasarai pasibaigus, sugūžė
davo progimn.tzijds niekiniai, 
išbaidydami pavėlavusius vasa
rotojus (dauginusia jie gyven
davo tuose pačiuose butuose, 
kurie vasarą būdavo išnuomo-. 
jami svečiams vasarotojams) ir* 

■savu gaivalu duodami Palangai

Kunigų sjiiigomos moralės už-- 
teko visiems, ir jai nepažeisti 
užtekdavo bent vieno ir dviejų 
Palangos policininkų priežiūros. 
Suprataina, kad hetkokių inau- 
tlvmosi kostiumu tuchnet buvo i 
nereikalinga, ir žmogus bėgeia- 
vai jūron ar iš jos į grafo kran- lnaują vai/<hi Pa,anga vil^(lavoĮ 

busimųjų kunigų ir šiaip nioks-į 
Įlo vyrų daigynu. Mano laikais 
t Palangos progimnazijoje inokė- 

; si apie 15(1 gimnazistų. Beveik 
visi jie gyveno bendrabučiuose, 

!ir apie 20 šeinių mito, juos lai-* 
kydamos. Kita liek prisidėdavo 
pedagogų, ir, nors mokiniai že
maičiai valgvti atsiveždavo iš i 
namų, betgi jiems maitinti bei 

.. Bajoriškas mūsų eli- j išlaikyti daug ko reikėjo vieto-

te pristatytas budeles kaip tav 
Dievulis sukūrė. Tū metų Palan-j 
gos pliažui buvo būdinga, kad 
jame nesimatė nė vieno žydo: 
poniškai kurorto visuomenei 
buvo ‘nesava’ maudytis viename 
vandeny su žydu kad jo ir tiek 
daug būta kaip jūroje.

Trumjri kurorto mėnesiai Pa-j 
langos gyvenimą veikė visiems: 
metams 
tas kalbėjosi tik lenkiškai. Len
kų kalba, nuspalvinta luomo 
tradicijomis ir papročiais, vy
ravo jūros krante, grafo parke 
ir parado gatvėje. Lenkų kalba 
dominavo ir klebonijoje, kuri 
teikdavo svetingą pastogę dau-J tvarkėsi, išsidėstė ir susiskirstė, 
gurnui suvažiavusių klebdnų. 
Lenkiško žargono stvėrėsi ponų 
patarnautojas, namo savinin
kas, pas kurį gyveno svečias va
sarotojas Ir nors dažnam žemai
čiui nekaip sekėsi betgi pagar
ba visam kam, kas buvo poniš
ka, apvaldydavo jo sielą ne tik 
sezono mėnesiais, bet pasilikda
vo joje pastoviai. Gimnazistų 
bendrabučių šeimininkės, gryno 
kraujo žemaitės, dažniausiai kal
bėdavo su jų aptarnaujamais ir 
globojamais vaikais taip pat 
lenkiškai. Lenkiškos kultūros 
vėliavą nešė Palangoje grafas 
Tiškevičius ir jo gausi šeima, 
ir tik išskyrus šventadienius, 
kai bažnvčion suvažiuodavo kai
mas ir poriniais vežimais nusta
tydavo visą pašventorį, prisigrū- 
sdamas senutėje- Palangos baž
nyčioje, Palangos miestelis ki
tomis dienomis rodydavo sulen
kėjusios vietovės vaizdą, — tik
rai ‘jedyne uzdrejowisko pols- 
kie na Baltyku’ (vienintelė len
kiška jūros vasarvietė prie Bal-

je pirktis, o tai padėdavo kles
tėti Palangos prekybai, iš dalies 
ir kontrobandai: reto' gimnazis
to švarkelis nebuvo vokiečių 
darbo.

Kaip beaugdama P a 1 a n g a f

tuo ryškėjo ir lietuviškos visuo
menės struktūra. ~
Lietuvos gyvenimas suplovė Pa-į!
langon mūsų

minčiai siunčiu 825 auką Nau
jienų paramai. Jis dažnai pri 
simindavo Naujienas ir sakyda
vo, kad Naujięi’Cs buvo pirma
sis lietuviškas d enraštis Cbica- 
gojt\ Būdamas jaunuoliu, jis 

' kuią laiką dirbo Naujienų spaus
tuvėje”. ,

- t

j — Alfredas Namejūnas, Chip- 
Ipewa Falls, Wis., taip rašo: 
į “Mano tėvas Anion Namejūnas 
■mirė š.m. spalio 28 d. Shady 
j Rest Slaugymo namuose, Keno- 
jsha, Wis. Jis buvo Naujienų 
‘skatytojas ir rėmėjas visą gy- 
i venimą. Gimė 1889 m. Lietuvo- 
Ije, 1910 m. atvyko Amerikon, 
i o 1913 m. vedė Mariją Gvergz- 
riiytę. Turėjo ūkį prie Wauke-
'gano, o 1928 m. pirko ūkį prie 
į Kenoshos. Liūdesyje liko jo žmo
na Marija, duktė Joana Yokom, 
sūnus Alfredas ir 4 anūkai. Jo 
vardu siunčiu $10 auką Naujie
noms”. Apgailestaudami a. a. 
Anton Namejūnd mirtį, reiškia
me užuojautą laiške išvardin
tiems.

savininkai, dėl vienų ar kitų Gete susikoncentravo visa Pa- 
i motyvų atsikėlę Palangoh gy- langos komercija, visi amatai, 
venti šiaipsau žmonės, — visi jie gausios dirbtuvės gintarui ap- 
buvo nustumti j šonines gatves dirbti bei parduotuvės, čia bu- 
bei skersgatvius arba statėsi

Besikeičiąs ^ar neužimtose vietose. Bet ir
jie statėsi kiek galint padoriau,

i, o. .. . . J'uyargusios ba- vasara turėtų vasarotojų, c
jorijos dalį, ir ji čia kūrėsi pas- žiemą galėtų laikyti ‘studentus’ 
tovi«,m gy\enimui. Vasaros mė- išnuomoti butą kuriam ponui, 
nesiais ji versdavo'si ir vasaro-|Ta p^n^og 
tojų, likusią metų dalį laikyda-;įjUV0 r ° - — 
vo mokinius, visa tai papildyda- bandžiusi kurti
ma geresnės praeities likučiais,

gyventojų dalis 
žemaitiška katalikiška, 
—----- i savą gyvenimo

stilių, bet visa dar prakvipusi
jei jų dar būta. Tos šeimos gy- kajmu> Krikščioniškosios bend- 
veno Palangos poniškoje dalyje, ruomenės tarpe ji buvo pati

Garbingos ponios Bucevičie- 
nė, Babianskienė, Jakavičienė, 
senutė Kaminskienė, Liandsber- 
gienė, dr. Mangirdo šeima ir ei-

gausiausia.
Palangos ūkininkų likučiai ir 

tuomet gyveno Senojoje Palan-
- . r . į goję. Iš poniškosios juos išblaš-
lė kitų augo Lietuvos dvaro tra-j^g grafas, įrengdamas sena ji 
dicijose, tas tradicijas su sayi-lpa^ ir skirdamas ^kelial 
mi perkėlė Palangon, ir čia jo's *mįems fen ūkininkams rietas 
buvo visa Palangos šviesuome- kur Užsispyrusius para- 
nė, visa jos kultūra. Išskyrus gjno grafui pagalbon atjoję, ka- 
keletą vokiečių šeimų ir ten patlzokaj 
gyvenusių mokyklos pedagogų, bepasiliko kelios" ūkininku"sod^ 
ta šviesuomenė buvo ‘sava’, kad|įjOS
ir poniškai lenkiška. Į į šiaurės rytus nuo ‘kultūrin-

Antrosios rūšies miestiečiai
— visokį buvusieji tarnautojai, 
prasikūrę amatininkai, namų

Poniškojoje Palangoje

gosios’ Palangos glaustai staty
tuose namuose ir lūšnose, kur 
rudens purvas buvo giliausias, 
susimetė Palangos žydų getas.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių-metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimų pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ________________________ ______________
Adresas _____________ ______ _____ ___

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_ ___  dol.
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas ______________________________

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas_________________ ___ __________________
Adresas ____ ____....___ __ . T______

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa' 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas-----------------------------------------------------------
Adresas ...... ....... ~ ,, , . .

Namai, žomi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Narnai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Rl. Tel. Virginia 7-7747

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir 5v. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

vo ir vienintelė Palangos pirtis, 
įrengta mūsų kaimo pirčių pa
vyzdžiu tik daug didesnė. Kaip 
ir kituose Lietuvos mieščiukuo- 
se, Palangos gete tuomet dar 
taikingai sugyveno gretimai 
vienas kito soti miestiška gerovė 
su kraštutiniu skurdu. Visų in
teligentų Palangos žydai te ture-Į 
jo tuomet vieną daktarą šlezin- į 
geri, ir gausūs čia pirkliai Gut-i 
manai jau leido' savo 
progimhazijon.

(Bus daugiau)

- — Ona Makauskienė iš Cla
rendon Hills, IL, atrašė tokį lai
šką: “Siunčio $J.G auką Naujie

noms pagelbėti. Auka maža, nes 
esu pesininkė. Turime sukrusti 
visi ir pagelbėti Naujienoms”. 
Dėkui už laišką ir už auką.

— Antanas Dumčius, Cicero, 
Ilk, iš anksto be raginimo pra
tęsdamas prenumeratą, parėmė 
Naujienų leidimą $17 auka. Dė
kui už auką, nuolatinę paramą 
ir už platinimo vajaus rėmimą.

— Ona Kaulakienė, Miami ’ 
Florida, atsiuntė
“Mano vvras a. a. Alfonsas D. 
Kaulakis, buvęs daug metų 
spaustuvininku, dažnai sakyda
vo', kad spaudą reikia ten ti. Jis 
mirė 1978 iri. lapkričio 18 d. Mi
nėdama mirties metines, jo at-

vaikus! — Leonas Meilus, Warren, 
Mich., specialiu laišku pagyrėj 
Naujienų laikyseną ir atsiuntė 
$20 auką. I. Radzevičius iš Mar- 

jqnette Parko atsiuntė $4. Po $3 
atsiuntė J. Liorenlas iš Holly
wood, Fla. ir ponia E. Bachūnas 
iš Geneva, Ill. Po $2 atsiuntė:
M. Jurevičienė iš Ocean Gate,
N. J., Kostas širvinis iš Kleve- 
lando ir J. Grigaliūnas iš La-

tokį laiškąwrence, Mass. Jonas Mejus iš 
toronto atsiuntė dolerio. Dėkui 
visiems.

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package?
(312) 226-7828

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A NORETKIENt

2608 West 69th St., Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

, Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, BL 60629. — TeL WA 5-2737

— Chicago Lietuvių Styginis 
Ansamblis iš 19 muzikų ruošia 
koncertą šį sekmadieni, lapkri
čio' 18 d., 3 vai. popiet Jaunimo 
centre. Kviečiam-- visi dalyvau
ti. Bilietų bus galima gauti prie 
įėjimo.

■— Monografija ‘‘Mūsų Jur
barkas’' jau išėjo iš spaudos. Ją 
paruošė prieš savo—mirtį peda
gogas, rašytojas ir redaktorius 
Antanas Giedrius — Giedraitis. 
Prie monografijos parašymo 
daug prisidėjo Dzidorius Gied
raitis, sunkiai sergąs Bostone 
ir sesers Monikos Giedraitytė:: 
globojamas. Knyga išsiuntinė
jama prenumeratoriams. Toli
mesnį platinimą tvarkys auto
riaus duktė Grožvyda Giedrai
tytė, pasiekiama Balto adresu: 
2558 W. 6,9 St., Chicago, IL 
60629. Tel. (312) 776-7582.

— Šį vakarą, 7 vai. vak., Sau 
lių namuose įvyks žurnalui Ka 
rys paremti parengimas su me 
nine dalimi, vaišėmis ir šokiais 
kurį rengia Čikagos rajone vei 
kiantieji šaulių daliniai. Paren 
girną atidarys LšST pirminiu 
kas K. Milkovaitis, kalbės Ka 
rio atstovas Čikagoje p. K. Jus 
kaitis. Laukiama visų atsilan

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

kant.
. (Pr-)

£
— Horoscopes or Astrologies 

| Tarot Card Readings. Saturday 
| 11 to 5 no appointment neces 

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
| STATE St., Rm. 1717. Mes kaP 
$ bame lietuviškai. 782-3777 oi 

925-8392. Professional Membei 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

&

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ.. 

523-8775

Gausus namų pasirinktina® 
pietvakariuose

Įvairi andrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė®
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tei. REpublic 7-1941

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

ALUMINUM 
APPLICATORS

Installers, Roofers, (tile-hot-Gutter 
shinglers) Tuckpointers. Western su
burbs. Must speak English. Exp’d.

771-3010

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGI PARDAVĖJAI

Lietuviškai in angliškai kalbą as
menys, suintersuoti pardavėju spe
cialybe visoje Amerikoje veikiančio
je korporacijoje. Mokantis mokama 
alga ir komisija. Galima uždirbti virš 
S3,000 per mėnesį. Ateityje galima 
tikėtis vadovaujamos pozicijos. La
bai gera apdrauda ir pensijos prie
dai. Jei būtu reikalinga, tai apmokė
tu Real Estate mokyklos išlaidas.
GENERAL DEVELOPMENT CORP.

Skambinti tarp 10 ir 3 
pasikalbėjimui.
TEL. 422-0601

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos- 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Juozo šmotelioAIN I.M INI M V | SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma i) 

jdomi 250 puslapių knyga su 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsise 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

711J S. Campbell Avė., 
Chicago TL. 60629.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, Ill. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ž I M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/2 W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

S»ATt »*«•

I NS U IAN Cl

Stale Eafnf lįre . a nd ~ Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

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

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, DI- 60629

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ©t Lake)

O»to namus Ii lauko Iv Ii vidau* 
Darbas garantuotai.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKIAMS

RENTING ’IN GENERAL 
NuornJs

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, 

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill. 
BHokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie) 

Tel. 925-1678

ves-

DENTURE WEARERS
_ A major * 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days

• SPECIALI 20% NUOLAI 
;DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
jMĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
iteželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bei pašto ženklą 

; kolekcijas. Mokame aukšta 
■kainas. P ATRIA, 4207 So. Sac 
ramento > prie Archer.

1 Tel. 247-5081 (Pr.)

BRIDGEPORTE išnuomojamas suau
gusiems 5 kambarių naujai dekoruo
tas butas, apšildomas radijatoriais.

MARQUETTE PARKE prie Kedzie 
išnuomojamas 4 kamb. gražus butas, 
apšildomas radijatoriais, suaugu
siems. Yra garažas.

Tel. 778-4690/

— Illinois valstijos loterijoj 
lapkričio 15 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 449138. 5-th Anni
versary lošime laimėjo 02, 45, 
03, 01 ir 126.
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