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DAILININKAS LOCERIS REIKALAUJA
LEIDIMO EMIGRUOTI

Į Vakarus pateko vilniečių 
Laimučio Ločerio ir Almos- 
Saulės Ločerienės pareiškimas 
Kosyginui ir Kanados ministe
rs ui pirmininkui Clarkui, kuria
me jie reikalauja, kad jiems bū
tų leista emigruoti į Kanadą, 
pas Hamiltone, Ont., gyvenan
čią Ločerienės motiną. Ločeris, 
pasireiškęs m o n umentaliosios 
dekoratyvinės dailės srityje, bu
vo praėjusių metų balandžio 
11 d. pašalintas iš Dailininkų 
Sąjungos.

Savo pareiškime, antrašte 
“Artėjant Madrido pasitarimui”, 
Ločeriai rašo, kad jie-ir du-jų 
vaikai jau. antri metai veltui 
prašo sovietinės vyriausybės lei
dimo išvykti į Kanadą. Savo 
norą išvykti jie grindžia “ele
mentarią žmogaus teise”, pa
skelbta Visuotinėje žmogaus ( 
Teisių Deklaracijoje bei Helsin
kio . susitarimuose. Sovietinė 
valdžia, “dangstydamasi teisiš- 

^kai nepagrįstais^-argumentais ’. 
n esu teik ia t eisės išvykti, nes So-;

rių broliai, “nors LSSR Vidaus 
Reikalų Ministerijos vizų sky
rius tūri iš visų brolių dokumen
tus, kuriuose jie nurodo, kad 
jokių .turto bei kitų pretenzijų 
mums^nereiškia ir mums išvykti 
į Kąnaidą netrukdo”.

Pasak Ločerių, visi jų prašy
mai “su didžiausiu. atkaklumu 
atmetami”, kas rodo, “kbkibs čia 
mūsų pilietinės laisvės”. Atsisa
kymu išduoti vizas, aiškiai ig
noruojama. tiek Visuotinė Žmo
gaus'Teisių deklaracija, tiek ir 
Helsinkio susitarimų baigiama
sis aktas J ’“Praradę viltį susi
laukti žmoniškumo iš Tarybų 
Sąjungos vadovų”, rašo Loče
riai,- “mestiesiogiai-kreipiamės 
į Kanados vyriausybę, suteiku
sią mums teisę atvykti į šalį... 
ir dar kartą... į Tarybų Sąjun
gos -vadovus. Mes kreipiamės ir 
į Kanados Raudonąjį Kryžių 
(kurio dokumentą VRM vizų 
skyrius atsisakė priimti) — in
formuokite Madrido Pasitarimo 
dalyvius apie mūsų beviltišką 
padėtį ir nepalikite mūsų šeimos 
nežmoniškumo valiai”.
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IŠSKRIDO 309 VAIKAI, MOTERYS, 
ABU UŽMUŠTU KARIŲ LAVONAI

PAKISTANO PREZIDENTAS ATSIPRAŠĖ 
NUKENTĖJUSIUS AMERIKIEČIUS

buvo nuteistas už “pasišventimą 
toms žmogaus teisėms, kurias 
Sovietų Sąjunga Įsipareigojo 
gerbti Helsinkio susitarimu”. 
Petkus esąs vienas iš daugelio,
kurie persekiojami dėl savo iš- AFGHANISTAN 
tikimybės tikėjimui: “Jį užstoti 
— tai ■ užstoti Lietuvos bažny
čia, lietuviu tauta”. V/ - Cr

Vyskupas Aloyzas Wagneris, 
Justitia et Pax komisijos-pirmi- 
ninkas, Petkaus nuteisimą pa- 
vadino “žmogaus teisių išjuoki
mu”. Austrų katalikai raginami 
rašyti laiškus Petkaus reikalu j 
Sovietų Sąjungos pasiuntiniui ( 
Vienoje. Austrijos užsienio rei
kalų ministeriui, Lietuvos KP 
CK pirmajam sekretoriui Gris 
kevičiui, ir siųsti atvirukus Pet
kui j Cistopolio kalėjimą.

(Elta) .
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Grįžta anglių gadynė
WASHINGTON (UPI). — Pa

saulinis Bankas paskelbė nuo
dugnią studiją apie energijos 
šaltiniuš-ir- išteklius. Joje Tvir
tinama,-kad iškilus naftos kai
nai ir susitrukdžius atominių 
jėgainių statybai, akmens ang
lims susidaro palankios sąlygos 
grįžti rinkom JAV yra didžiau
si visame pasaulyje anglių re
zervai.

Anglių produkcija ir kainos 
pakilo 1973-74 metais arabams 
sulaikius naftos eksportą į JAV. 
Studija sako, kad anglių pa
brangimui didžiausios Įtakos tu
ri žymiai pakilusios transporto 
kainos, tačiau yra daug pigiau 
kūrenti anglimis, negu alyva ar 
dujomis, kurių yra riboti ištek
liai. Anglių pramonei plėstis 
trukdo oro taršos gan griežti 
įstatymai.

AUSTRAI UŽTARIA
V. PETKŲ

Austrijos katalikų spauda pa
skelbė Viktorą Petkų rugsėjo 
mėnesio “persekiojamu asme
niu” — Verfolgte des Manats. 
Linzo, Salzburgo, Kamteno ir 
Voralbergo vyskupijų laikraš
čiuose buvo rašoma, kad Petkus

Lapkričio 24: Flora, Protazas, 
Valdė, Rumbaudis, Mantvinas.

Lapkričio 25: Kristaus Kara
liaus šventė, Kotryna, Merkuri
jus, Girdūnė, Santautas.

Saulė teka 6:49, leidžiasi 4:25.
Oras vėšus, gali snigčioti. .
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Išleidžiami politiniai 
kaliniai

SALISBURY, Rodezija (UPI). 
— Rodezijos - Zimbabvės minis- 
teris pirmininkas vysk. Abel T. 
Muzorewa Įsakė paleisti politi
nius kalinius iš krašto kalėjimų. 
Jau paleista 400 politinių kali
nių, gi artimoje ateityje numa
toma paleisti dar 1,300. Beveik 
visi kaliniai buvo įsijungę Į par
tizanų veiklą arba ją rėmę. Ne
bus išleidžiami įtariami žmog
žudystėmis bei kitokiais jėgos 
vartojimo veiksmais, ypač ne
sant duomenų, kad jie nėra at
sisakę kartoti prievartos veiks
mus.

Zambijos prezidentas Ken
neth D. Kaunda ir Mozambiko 
prezidentas Samora M. Machel, 
anksčiau rėmę “Patriotinio” 
fronto partizanus, dabar pata
ria partizanų vadams priimti 
Britanijos pasiūlymą dėl naujos 
konstitucijos sudarymo ir dėl 
rinkimų. Muzorewa pareiškė, 
kad nauji rinkimai pagal britų 
planą būtų pravesti ir be fronto 
partizanų bei jų vadų, kurie sa
vo delsimu trukdo susitarti.
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SAUDI ARABIJOS KARIAI JAU 

NUGINKLAVO ĮSIBROVĖLIUS
KARIUOMENĖS DALINIAI VEJASI IŠ SAUDI 
ARABIJOS PASPRUKTI NORINČIUS ŠIJITUS

JIDDA. Saudi Arabija.— Sau- daugiausia šijitų suimta 
di Arabijos kariai tiktai penk-. 
tadienio rytą nuginklavo visus 
Įsibrovėlius i Mekos švenčiau
sią maldyklos vietą, kui' Prana
šas rašė ir aiškino Koraną.

Šijitai tris dienas laikė šven
čiausią maldyklos vietą ir joje’ 
nužudė tris mulas. Saudi Ara
bijos kariai suėmė visus šijitus, 
kurie buvo Įsibrovę į šventyk
los vidų, užsirakinėjo iš vidaus 
ir nenorėjo nieko išleisti, jei 
mulos nebūtų sutikę leisti šiji-

Irano 
pasienyje. Iš Mekos šijitai bėgo 
visomis kryptimis, bet visi no
rėjo pasiekti Iraną.

Šijitai yra-> kiekvienoje arabų 
valstybėje, bet jie nėra tokie 
fanatiški, kokie yra Irano šiji
tai. Mula Chomeini yra vyriau
sias šijitų vadas visame pasau
lyje. Sučiupti šijitai bus teisia
mi Saudi Arabijoje.

SAUDI ARABAI
TEIS ŠIJITUS

ŠVENTĘ 
įsibrovę į Me

i

tams “teisingai” interpretuoti 
Koraną. Maldykloje trečią die
ną kilo nerimas, nes žmonės ne
galėjo būti be maisto ir van
dens. Be to, jie žinojo, kad yra 
apsupti Saudi Arabijos karių. 
Šijitai pamažu pradėjo išleisti 
savo šalininkus, kuriems atrodė, 
kad mūšis jau pralaimėtas. Ka
riai išėjusius nuginklavo ir nu
vežė tiesiai į kalėjimą, kur jie 
bus iki teismo.

ŠIJITAI SUGADINO 
METINĘ ✓

i Irano šijitai,
kos šventyklą, krauju aplaistė 
pačią švenčiausią vietą ir išardė 
pačią didžiausią metinę arabų 
šventę. Į Meką ir Mediną suva
žiuodavo dešimtys tūkstančių 
mahometonų iš visų arabų vals
tybių, bet ginčas ir žmonių žu
dynės sugadino nuotaikas.

Ketvirtadienį Saudi Arabijos 
kareiviai, raiteliai ir aviacija 
pradėjo ieškoti šijitus, atvyku; 
sius iš Irano. Pasirodo, kad tai 
ne toks lengvas dalykas. Į Me
ką vykstantieji arabai neturi 
jokių dokumentų. Vieni joja, 
kiti važiuoja automobiliais, o ki
ti naudoja lėktuvus. Kai artėja 
prie Mekos, arabai eina būriais. 
Jie būriais meldžiasi, būriais

-Saudi Arabijos kareiviai ^pri
valo prižiūrėti tvarką švenčių 
metu. Paprastai niekas neatima 
ginklų iš arabų maldininkų, at
vykusių Į Meką ar Mediną. Ara
bai vartoja ginklus tiktai ap
saugai, bet jie neturi teisės var
toti ginklu kitiems maldinin- O c
kams pulti.

šijitai nušovė tris mulas, kai 
jie pasisakė prieš šijitų reika
lavimus. Saudi Arabijos kariai 
nuginklavo kiekvieną šijitą, ku
ris buvo Mekos šventykloje. Jie 
taip pat suima ir nuginkluoja 
kiekvieną šijitą, pagautą bėgan
tį iš Saudi Arabijos.

Manoma, kad teismas bus 
trumpas ir griežtas. Teisėjai tu
rės spręsti pagal kiekvieno pri
sipažinimą ir liudijimus kitų ši
jitų. Saudi Arabijos kariai teis 
suimtus šijitus. Jie gali skirti 
mirties bausmę. Saudi Arabijos 
karalius turi teisę mirties baus
mę pakeisti ilgų metų kalėjimu.

Tvirtinama, kad Saudi Arabi
jos kariai jau uždarė virš 400 
šijitų.

— Londone studentai reika
lauja, kad mula Chomeini iš
leistų visus Įkaitus.

— Pakistano kariai Islamaba- Jie būriais meldžiasi, būriais 
de saugojo , amerikiečius, veža-.jniega ir - būriais traukiasi iš 

f-,-b : šventų .vieĮų* Tvirtinama, kadntus į aerodromą.. $

— 49 įkaitai bus nužudyti, 
jeigu JAV karo jėgas puls Ira
ną, pranešė Irano studentai

„ Kinijos ir Vietnamo 
konfrontacija

PEKINAS Linija. — Vietna
mo kalbėt .o Ding N ho L’r:r. 
tiesiogi'.ese taikos derv’ pa
kaltino Kiniją, ka*4 ,i padidino 
savo karines p~j.gas Vietnamo 
pasienyje dar 3 divizijomis. Jų 
dabar yra 15. Jos ginkluotos 
puolamaisiais ginklais: šarvuo
čiais, ilgų distancijų kanuolė- 
m;s, naikintuvais ir bombone
šiais. Nauji daliniai atsirado 
Hainan saloje prie Vietnamo 
pakrančių. Pietų Kinios jūroje 
plaukioja sustiprintas laivynas.

Kinijos atstovas Han Nian 
Long pakaltino Vietnamo ka
riuomenę masinėmis žudynėmis. 
Vietnamiečiai, jo pareiškimu, 
nužudė milijoną kambodiečių.

Nežiūrint šios konfrontacijos? 
taikos komisijos nariai nutarė 
tęsti derybas.

— Sakoma, kad šachas turi 
tiek pinigų, kad jis galėtų nusi
pirkti visus reikalingus instru
mentus vėžiui gydyti.

— Palestiniečiai tvirtina, kad 
santykio’ Jarp I^no i" JAV pa- 
sit^’svs. kai šachas išvažiuos Į 
Meksiką.

— Irano Islamo tarybos nariai 
bando Įtikinti kiekvieną suimtą 
JAV diplomatą, kad dėl esamos 
padėties nėra kaltas Chomeini. 
o prez. Carteris, kuris neatiduo
da šacho Iranui.

— Išrastas mažas prietaisas 
insulinui stumti. Diabetikams 
tai bus didelė lengvata.

— Minneapolio ligoninėj žmo
gus gavo dirbtino kraujo. Jis 
tvirtina, kad jaučiasi gerai.

— Ekspertai abejoja, kad Ira
nas galėtų eksportuoti aukštes
nės rūšies gazoliną, nes naftos 
pramonėje yra didelė netvarka.

— Mokyklose draudžiama sta
tyti eglutes, kad nekiltų gaisrų.

ISLAMABADAS. Pakistanas. 
— Penktadienio rytą išskrido 
didysis Amerikos lėktuvas su' 
309 amerikiečiais ir riaušių me
tu žuvusiais dviem Amerikos 
kariais. Lėktuvas būtų galėjęs 
paimti daugiau norinčių išva
žiuoti. bet jie turėjo atvykt; iš 
Karachi ir kilų didesnių cent ų.

Riaušės buvo tokios žiaurios, 
visus jos užklupo taip netikėtai, 
kad negalėjo suprasti, kaip 
draugingi gyventojai tapo tekie 
žiaurūs. Irano radijas kartojo 
pranešimus iš Mekos, skelbiam' 
čius. kad amerikiečiai įsiveržė 
į Mekos šventyklą ir-ten sukėlė 
riaušes. Kažkas visame Pakista
ne paskleidė gandą, kad ameri
kiečiai išniekino švenčiausią 
maldyklos vietą, kur daroma ga
lutini sprendimai apie Korano 
interpretaciją.

Išskrenda iš Islamabad© vai
kai ir moterys ir tie tarnauto
jai, kurie nieko bendro nebetiui 
su amerikiečių- vedamais dar-, 
bais. Ambasados personalo dalis 
pasilieka, bet žmonos ir vaikai 
išskrido. Kartu su tarnautojų 
šeimomis išskrido ir apie 40 
nieko bendro su ambasada netu
rinčių žmonių. Išvažiuojantiems 
buvo leista pasiimti smulkes
nius, bet reikalingesnius da
lykus.

Dabar Pakistane aišku, kad 
amenkiečiai visai be pagrindo 
buvo kaltinami. Mekos šventyk
loje ėjo ginčas mahometonų 
daugumos ir 15c< šijitų. Ši ma
žumą labai veikli ir užsispyrė 
gauti privilegiją tarti paskutinį 
žodį bet kuriuo svarbesniu Ira
no klausimu.

Pakistaną buvo pasiekusi ži- 
nia, kad amerikiečiai įsiveržė į 
Mekos švenčiausiąją vietą, su
ėmė 90 mulų ir privertė juos 
savaip interpretuoti Koraną, bet 
suimtieji nesutiko, tai nužudė 
tris mulas, ši žinia labai suer
zino mahometonus ir minia 
fanatikų pradėjo pulti Ameri
kos ambasadą. Pradžioje jie tik 
rinkosi ties ambasada ir šūkavo. 
Atsirado policija ir liepė skirs
tytis. bet minia nebeklausė. Už 
poros valandų visa apylinkė 
buvo užplukdyta. Šį kartą ji jau 
kaltino amerikiečius del Įvykių 
Mekoje. Jie sulaužė vartelius, 
tvoras ir įsiveržė i ambasados 
kiemą. Policija buvo bejėgė su
stabdyti.

Jeigu kareiviai būtų tuojau 
atvykę ties ambasada, tai gal ta
da jie būtų dar sustabdę mimą 
nuo ambasados. Bet kareiviai 
atvyko už poros valandų. Minia 
jau buvo užėmusi pirmus du 
aukštus. Vienas Amerikos ka
reivis jau buvo užmuštas. At
vykę kareiviai tuojau pradėjo 
stumti laukan įsibrovėlius.

Tuo tarpu Įsiveržėliai pradėjo 
kurti gaisrą. Jie. matyt, vartojo 
gazoliną kilimams padegti. Vie
ną karį įsibrovėliai užmušė, o 
kitas žuvo, kai ambasada buvo 
padegta. Kareiviai išgelbėjo 
ambasadoj* buvusids- t'amauto-

Kambodijos pabėgėliai 
sudaro Tailandu!

problemų
BANGKOK, Tailandas.— Tai

lando valdžios žiniomis, pasie
nio stovvklose vra 500.000 Kam- 
bodijos pabėgėlių. Dalis jų yra 
kontroliuojami dviejų frakcijų:

• Khmer Serei ir Khmer Rouge. 
Khmer Sei ei. kovojanti už lais
vą Kambodiją, priklauso vidu
rinei kambodiečių klasei, jie 
atmeta Vietnamo okupacinę val
džią ir priešinasi Khme. Rouge 
režimui.

Kai kurias pasienio stovyklas 
kontroliuoja Khmer Rouge ka
rininkai. pabėgę į Tailandą nuo 
vietnamiečių kariuomenės. Jie 
laukia progos vėl ten grįžti. Ne
žiūrint šių frakcijų įtakos, apie 
200.000 pabėgėlių norėtų keltis 
į stovyklas krašto gilumoje, to
liau nųUKambodijos pasienio.

— Islamabade buvo nužudy
tas JAV karys Bryan Ellis. Jo 
tėvas labai nepatenkintas, nes 
atrodo, kad JAV užsienyje pra
rado savo tvirtas pozicijas. Z

— Buvęs Irano šachas Rėza 
Pahlevi nori galimai greičiau iš
važiuoti iš JAV, kad kiek at- 
žlugtų įtempta padėtis Irane dėl 
jo gydymosi New Yorke.

— Finansų sekretorius W. 
Miller išvyko į Artimuosius Ry
tus naftos ir gazolino reikalams 
plačiai aptarti.

— Bedford miesto spaustuvė 
Anglijoje, kadaise spausdinusi 
Irano šacho portretus, gavo už- 
-sakymą, spausdinti mulos Ru- 
hollah Chomeini portretus.

jus. bet jie nepajėgė užgesyti 
gaisro. Buvo sudeginta 21 mili
jono dolerių ambasada.

Pakistane gyvenantieji ame- 
rikiečia; nusigando sufanatizuo
tais mahometonais. Jeigu jie 
taip lengvai patikėjo tuščiu gan
du. tai jie bet kada gali ir vėl 
piadėti užpuolimą. Amerikie
čiams atrodo, kad geriausia vis
ką palikti ir išvažiuoti. Visi ge
rai pris’mena, kad Irane buvo 
45.000 c neiikicč’u. šiandien ten 
tebr '.o 49 ambasadoje ir 10 
! isvų -.isame Irane.

Gerai, kad kareiviai apsaugo
jo amo< sadoje buvusius ameri
kiečius. Jeigu jie būtų neatvy
kę. tai amerikiečiai būtų sude
gę kartu su liepsnojančia amba
sada.

Amerikos ambasadorius Ar
thur W. Hummel Jr pasilieka 
Pakistane. Pakistano vyriausy
bė jo atsiprašė, kad negalėjo 
laiku suteikti ambasadai ap
saugą. Ambasadorius yra pasi
ryžęs ginti JAV piliečius Pakis
tane. Jis nori sudaryti sąlygas 
jiems išvažiuoti, jeigu jie norės 
išvažiuoti. Jis nori teikti pagal
bą ir patarimus Amerikos biz
nio Žmonėms Pakistane.
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CHICAGOS APYGARDOJE DIRBANČIŲJŲ
MAŽUMŲ SKAIČIUS DIDĖJA

CHICAGOS Ai'YGARDi)JE 
DIRBANČIŲJŲ MAŽUMŲ

SKAIČIUS DIDĖJA
Chicag s Reporter Magazine 

praneša, kad statistikos duo
menys rodo, jog mažumu dar 
binįnkų skaičius per 1978 me
tus rodė didesnį padidėjimą.

Štai tos firmos, kuriose dir
ba mažumu dirbantieji ir jie 
sudaro vis didėjantį skaičių, 
būtent:

a) Industrial, McGrawEdi- 
son komapanijoje 53.1%,

b) Utility, People Gas Light 
and Coke koinp. 25.8**į ,

Transportation, Cb 
and North Western

e)

Retail. Monty°niery
Word kompanijoj 28.7% 
Bankai, American A 
Trade kompan 44.6%.

Pažymima, kad iš mažumų, 
kuriuos samdo McGraw-Edison 
kompanija ir Montgomery 
Word, lotynai sudaro 44.6% 
visų dirbančiųjų skaičiaus, o 
samdonij juodukai sudaro 7.4 
procentus. Gi Sears kompani
joje dvigubai daugiau samdo
ma lotynų negu Ward bendro
vės. pr. petitas

VIENA Iš TAUPIAUSIŲ

GENEVA. Reuterio agentūra 
šiomis dienomis pranešė, kad 
Taurpiautinis Taupomųjų ban 
kų institutas, surinkęs duome
nis iš viso laisvojo pasaulio, 
priėjo išvadų, jog šveicarai 
laikylinis taupiausi iš visų 
laisvojo pasaulio kraštų žmo
nių.

Pasirodo, kad Šveicarijos gy 
ventojai sutaupo didesnes pa
jamų sumas iš turinių pajamų, 
negu visas laisvasis pasaulis, iš 
skiriant gal tik japonus.

Iš 63 milijonų Šveicarijos 
ovvenloiu, vienam asmeniui.

čiai ($4^685).
Tarptautinis taupmenų ban- 

1. rj institutas įspėja, kad jo 
duomenys liečia tik indėlius, 
kurie laikonų taupymo bend- 
drovėse, ir neapima kitų tau
pymo formų, kurios prakti
kuojamos vakarų valstybėse, 
pavyzdžiui įvairios apdraudos, 
kurios plačiai išsivysčiusios Di 
džioje Britanijoje, JĄV-bėse, 
Danijoje ir Šveicarijoje, o 
taip pat kapitalų investicijos į 
akcijas ir obligacijas, labai po
puliarios amerikeičių tarpe.

Magd, Š-nė

čiui reikalinga piniginė pašal
pą gauti, nemokamą gydymą, 
ar pan. šioje srityje gaii pa’ 
dėti (Welfare of Illinois, Pub
lic Aid), kur pareigūnai ap- 
klausinėja beturtį ir skiria 
jam pašalpą (grant) ir išduo
da nemokamo gv’dymo korte
lę, vadinamą “Green cart”. Pa 
gal tokią kortelę beturčiai gau 
na gydymą, vaistus, ligoninės 
gydymą ir 1.1. į

Chicagoje yra ir kitų įstai-j 
gų, kaip antai Salvatioq Army 
ir kit., kurios suteikia betur
čiams visokeriopą pagalbą.

Pastebėta, kad mūsų tautie
čiai mažai kreipiasi dėl pašal
pų į valdines ir privačias įstai
gas- Tuo tarpu juodžiai, mek
sikiečiai ir kiti (lotinai) prašo 
ir gauna kartais net ir apgau- 
dami.

Mūsų tautiečiai moka mo
kesčius ir turi moralinę teisę 
'gauti atgal dalį mokesčių, kai 
patenka bėdon. Tūli pensinin
kai net nereikalauja kasmet 
buto nuomos ar nuosavybės 
mokesčių grąžinimo, kur Val
stijos (Illinois) legislatūra pa
skyrė tam tikslui nemažą pini
gų sumą. Kai kurie skundžia
si, kad negali pragyventi i_, 
pensijos, bet iš valdinių įstaigų 
paramos neieško, nors teisę 
turi.

Cliicą'goje ir berods kitur 
yra lietuvių organizacijų, ku
rios mažiau ar daugiau pagelb 
sti savo nariams, esantiems bė
doje.

Kiek teko patirti Chicagoje 
bene penkiolika metų veikian-

MEDICARE APDRAUDOS ‘TEISINGAS’ (‘REASON
ABLE’) SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS

Mecicare medicinos apdrauda apmoka 80% gydyto
jų pateisinamo (reasonable) honoraro — po pirmųjų 60 
dolerių per metus, kuriuos jūs privalote mokėti.

• Tie “teisingi” (reasonable erarges) nuostatai,, vis- 
dėlto, yra keistoki (tricky). Ir štai dėl ko:

Tei ‘‘teisingi” (reasonable charges) nuostatai . vis
to Medicare įstaiga (carriers) — apdraudos kompani
jos, kurios su federalinės valdžios pavedimu tvarko me- 
dicisos apdraudos pretenzijas (claims). Tos “teisingos” 
išlaidos suprantamos neva pasiremia vartotojų ar bend
rai praktikuojamų mokamų išlaidų jūsų apygardose 
kaip gydytojams ir medžiagoms apmokėjimo vidurkis.

Kai kurie gydytojai sutinka su tokiomis “teisingo
mis”* honorarų apmokėjimo normomis (abide by these 
reasonable charges). ' ■

Tie gydytojai yra tiesioginiai Medicare apmokami

santaupų. Antroje vietoje stovi 
japonai (Si3.305) o visos likti- 
s.’osi-.s vaisivbės seka iš ps-

trečioje vie- 
($6,381), to

liau seka austrai ($4-885), vak. 
vokiečiai ($4,776) ir anierikie-

Pagal taupymą 
oje seka Belgija

Nemaža asmenų, jų tarpe ir 
lietuvių, atsiduria kritiškoje 
padėtyje, ypač kai nemoka an
gliškai ir nežino įstatymų. Ta
čiau yra ir išeitis, reikia tik 
kreiptis į atitinkams įstaigas ir 
žinoti kompetengą asmenį, sa
vos tautos žmogų. Pvz., tautie-

jūs mums gauti informacijų iš 
U.S- Imigracijos ir Natūraliza
cijos Tarnybos? Būdami bevai 
kiai, po beveik 11 metų, mes 
norime adoptuoti vaiką iš mū
sų kilmės krašto. Mes esame 
nuolatiniai šio krašto gyvento
jai, bet dar neprašėme piliely.

C.K.S., iš Westų 
piremiesčio.

ATS. — Gaila, Imigracijos 
Jr-, pasakė, — tiktai nuoiati- 
Tarnvbos dir Michael London * • ' 
nis JAVrezidentas gali užpil
dytį giminystės peticijos vizai 
gauti aplikaciją, kad gautų an- 
tros eilės imigracijos vizą savo 
sutuoktiniui arba nesutuokti- 

. ■ . , - Inams sūnui ir dukrai,
ris Socialinis klubas (Antano adobtuotl) vaiko, _ 
Gintneno, P šulo, A. iepulio, j [ots nu6statas kuris 
A- Aglinsko, J. Jaso ir kt įsteigj -UOR j ’ 
tas) gana daug pagelbėjo mū
sų tautiečiams, atsidūmsiems 
sunkion būklen. šio klubo ad
resas: 3261 S. Halstęd St, Chi' 
cogo, III, 60608. Metinis moke
stis tik 1 dot

Pašalinis stebėtojas.

i

už jums suteiktą medicinišką patarnavimą. Jūs moka
te tik tą skirtumą, kurį iŠ tikrųjų gydytojas už patarna
vimą skaito ir tarp to, kurį apdraudos įstaiga jūsų gydy
tojui apmoka. Medicare įstaiga tam reikalui federalinės, 
valdžios turi pavedimą už medicinos patarnavimą ap" 
mokėjimus daryti. . •

Bet kiti gydytojai, kurių skaičius paskutiniu laiku

iš • bės.

Kas dėl 
vaiko, tai veikia 

> nustato 
šiuos reikalavimus adobtuo-

kaip “rakto parinkimo siste
ma”. Pirmininkaujantis teisė
jas iš Law divizijos parenka 
numerį. 1979 m. raktinis nu
meris yra 2. Tai reiškia, k'ad 
kiekvienas sekantis iš visų pre
cinktų sąrašų ir kiekvienas ket yjs didėja, atsisako popierinį susirašinėjimo darbų atli- 
virta pavardė po antrųjų gaus Minėti su Medicare, kad gautų iš jūsų honoraro dalį. Jie 
klausimų lapelį iš jury komi-1 
sionieriaus.Kai tie lapeliai bus 
grąžinti, kvalifikuoti posėdininj 
kai (jurors) parenkami “ju-įdicare įstaiga.
ry” pareigoms. | Gydytojai honoraro sąskaitų įteikia jums tiesiogi-
APRCPINIMO ’padengimas} niai' tur^te užpildyti visas susirašinėjimo for

intas ir jas pristatyti Medicare įstaigai.
Medicare Įstaiga atsiunčia jums 80% tos sumos, ku

rią ji laiko “teisingu” honoraru. Tada jus turite savo gy-

taip pat atsisako paisyti vadinamo “teisingo” apmokėji
mo “abide by the reasonable charges), kurį nustato Me-

ESĄS RIBOTAS

KL- Mano abudu gymrytojai 
turj Medicare apdraudą. Bet aš 
sustebau, ; 
care apdrauda nenori apmokė-j 
ti tų išlaidų, kurios susidaro * tė Mrs. Ellen $1,500 sąskaitą už jai padarytą 
perkeliant pacientą iš ligoni-1

ui V vii JLJv/L A4U • < ♦

sužinojus kad Medi- Rytojui nusiusti pilusį honoraro sunia.
_ TA 1 'T'TT t •Pavyzdžiui: Vienas Washingtono chirurgas atsiun-

■ nugaros
. . . . . . only j nervų operaciją. Ji užpildė rėikalingas Medicare formas.
I tąsi s vaikas turi būti įsūnutas- nes įsenelių prieglaudą.. Paais-I i i r. • ... „ ...-----
1

IJŪS KLAUSIATE.
- MES ATSAKOME 
KL. Mano žmona ir aš esame 

labai nusiminę. Gal galite

(įdukrintas) prieš savo 14 in. 
amžių ir turi būti su tais tė
vais išgyvenęs bent du metus. 
Įstatyme nėra tokių nuostatų, 
kurie leistų įvažiuoti į JAV-bes 
tokiam adoptuotam vaikui ir 
gyventi su rezidentu, kurie ue- 
atatinka veikiantiems nuosta
tams.”

kinkite, kodėl pacientai nėra1jį iš/Medicare įstaigos ’gavo ček| 8960: 
pilnai apdrausti. Teresė J-tė

ATS. Jack H. Gustafson iš 
Social Insurance administraci-į 
jos teigia, kad Medicare ligoni nutarė veikti. Ji parašė gydytojui laišką, kad ji negalinti 
nes apdrauda negali mokėti uz pįjnaj SąSkaitos apmokėti, ji pridėjusi dar savo kiek pini- 
Lose (skilled nursing facili P* Ir’J5??6 ceį.$1’200’ sakydama, kad ?400 negalmti .su- 
ty) ir aprūpinimą (for mainly "■ . - - eostodial care).

Chirurgo sąskaitos skirtumą ji turėjoHpridėti ir jam pa
siųsti, kaip pilną honorarą iš visd-$640i ■ / ■ .r <

Kadangi Mrs: Ellen gauna labai mažą pensiją tai ji
• • 1 i • -r • _ _ - _

fl
V*
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New Cookbook—A ‘‘Sneak Preview”
Pumpkin NutFragrant

Bread and luscious Buttery 
Apple Squares are sure to be
come harvest-time favorites, 
whether to warm a chilly lets- 
stay-at-home evening or pro
vide a congenial welcome to 
friends or relatives. These 
kitchen-tested recipes are a 
“sneak preview” of a brand new 
hard-cover cookbook.

The Kellogg’s Cookbook in
cludes 200 pages of recipes, over 
80 of which are shown in full- 
color photographs throughout 
the bock.

It is being offered for S3.50 
and two box tops on packages 
of several of the company’s 
cereals and other convenience 
foods.

KL. Skaičiau jūsų vedamam 
skyriuje ,kad Illinois guberna
torius Tompsonas pasirašė nau 
ją įstatymą apie senelių na
mus (nursing home). Malonė
kite kiek plačiau paaiškinti to 
įstatymo nuostatus. J. K-kus

ATS. Gub. Tompson pasirašė 
Senato Bilių 316. rugsėjo 23 d. 
ir jis vadinasi Nursing Home 
Care Reform Act of 1979 m. 
Šis naujas įstatymas įsigalios 
1980 m. kavo 1 d.. Jis turi-kele
tą svarbių naujų nuostątų:

Suteikia tų namų gyvento
jams tam tikras teises, būtent,
* teisę tvarkyti savo pinigus,
* teisę tvarkyti savo asmeniš
ką nuosavybę ir rūbus, * teisę 
pasirinkti sau gydytoją, * tei
sę atsisakytj nuo gydymo, * tei

KL. Aš suprantu, kad jūs ne 
galite paveikti Chicagos miesto 
savivaldybės, bet tikiu, kad jū
sų plunksna — kaip galingas 
kardas tą galės padaryti. Aš tu 
riti problemą su vandens sąs
kaitų apmokėjimu. Pradžioje 
už' vandens naudojimą man są 
skaitą atsiųsdavo $20, o dabar 
prisiuntė $50.90. Dėl tos prie
žasties aš savo lėkštes einu 
plauti pas kaimynus ir ten ej 
nu nusimaudyti. Padėkite!

mokėti. Mrs. Ellen atvejuje, -gydytojas = , ^dovanojo” jai> 
galbūt- galvodamas, kad.kraujo<iš>: ąkmens - negalima 
išspausti.. .• . •. - • - ■■■ \

Šis pamokymas kiekvienam gali būti aiškus.. Turėki
te dėmesin, kad chirurgas, prieš darydamas operaciją, 
jums pasakys, kiek jam reikės mokėti honoraro. Papra
šyk gydytoją, kad honoraro sumą sumažintų. Tada ap
skaičiuok kiek Medicare įstaiga už tokią operaciją ap
moka ir kiek pačiam reikės pridėti'prie gautos sumos* 
kad chirurgo honorarą pilnai apmokėtum. "

Daugiau patarimų jūs galite rasti išleistoj William 
Steif knygoje “What You Got Coming in Social Secu
rity and Medicare, Chicago Sun-Times administracijoje.

PUMPKIN NUT BREAD
Us cups regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking powder 

’4 teaspoon baking soda 
’2 teaspoon salt
1 teaspoon ground cinnamon 

’2 teaspoon ground cloves 
teaspoon ground ginger 

’4 teaspoon ground allspice 
cup regular margarine or 
butter, softened 
cup sugar

1 egg
cup milk

• 1 teaspoon vanilla flavoring
1 cup solid pack pumpkin
1 rup All-Bran cereal or Bran 

Buds cereal
’2 cup chopped nuts

• Tn mixing bowl, stir 
together four, baking powder, 
soda, sait and spires. Set aside.
• Tn large mixing txre4. 
margarine and sugar until wen 
blended. Add egg. milk and 
vanilla. Beat well. Stir in 
pumpkin. All-Bran cereal and 
nuts. Add flour mixttL" Mix 
until well combined. Spread 
batter evenly in well-greased 
9x5x3-*nch loaf pan.
• in oven aL 350* F. about 
5C minutsb or un il wcaucn pick

ne^r cO'rcs out 
eican. Remove from pan. Cool 

oa Wuc bef^e 
Serve hr if s'J c's rend- 

wxch-.'Avie with softened cream 
erxese as the Ailing, if ckaired. 
Yield: 1 loaf

/*!"?=:■ 1 ciip pimmkin b half 
b* -L 1 lb. can

2 cun* Rice Krispies cereal
1U cnps regular all-purpose flour

12 teaspoon salt
5s C’ip regular margarine or 

bitter
milk

2 if Jrtespoons regular
AJ-purpose flour

• Crush Rice Krispies cereal

svą susirašinėjimą, * teisę pa
sirinkti lankytojus, * vedusie
ji turi teisę kartu gyventi, * lai 
svę į religijos pasirinkimą,*Jai 
svę nuo priverstino- iškrausty- 
mo (discharge) be viešo ap
klausinėjimo, *._■ apsigynimo 
laisvė nuo išnaudojimo ir kt.

Senelių namų priežiūra įs
tatymu pavesta • Dc|iartamen- 
lili, kuris duoda tarki mis ai- są
lyginius leidimus namams ope
ruoti. Departamentas Turi- tei
sę atžauli liccnsijas ir namams 
uždėti bausmę už nuostatą su
laužymą ar nevykdymą ir 1.4-

ATS. Jūs namus pirkote 1978 
m. kovo mėn Tie namai buvo 
sąrašuose kaip didelės šeimos 
dviejų būtų (dwelling), tai ii 
už vandens naudojimą didės 
nė rata. Dabar kaina suma
žinta, kaip vjenos šeimos (sin
gle-family) namui. Miesto Bu 
eau of Waters įstaiga jūsų per 

mokėtą sumą užskailė į jusi 
kreditą. C

KL- Mano draugas Jonas ir 
aš maždaug po paties amžiaus 
Per paskutininį dešimtmetį 
mudu abudu uždirbome 
džiausią uždarbį, kuri soc. see. 
iškaito į apdraudos sumą, 
kai mudu abudu išėjome į 
ilsį, sulaukę 65 metų amž., jis 
gavo septyniais doleriais dau
giau išmokų kiekvieną mėnesį 
už mane. Malonėkite paaiškin
ti kodėl? Petras K-is

Aš esu nusistatęs persikrausty-' 
ti į kitą valstiją sekantį mėnesį. 
Noriu sužinoti, ar aš turėsiu iš 
naujo užpildyti formas dėl Pa 
pildomų pajamų išmokėjimų 
gavimo, kai aš į kitą valstiją 
nusikraustysiu gyventi?

Sofija M-lienė
ATS. Nereikės. Tačiau jūs 

turėsite pranešti soc. sek. įstąi-j 
gai, kad jūs- persikrausto te į 
kįtą valstiją, kad jūsų išmo
kų čekius persiųstų jums pa
gal naują adresą. Turime pąžį. 
mėti, kad išmokų suma
pasikeisti, nes kai kurios vals
tijos prideda priedus prie fede- 
ralinių išmokų, o kai kurio to
kių priedų neprimoka.

gali
di-

Gi 
po-

radęs tą soc. sęc. aprūpinimą, 
kur esu uždirbęs? M«I<as5B-lis

ATS. Jei jūs ėšatė išdubęs 
bent 10 metų soc. įseė. padeng
tame darbe, jūs turite teisę į 
soc. see- išmokėjimus per- visą 
savo gvveninią; taip pat turite 
teisę į Medicare apdraiida ir į 
išmokas jūsų išlaikomiems šei 
mos nariams. Bet išnioku-- su
mos, kurią jūs ar jūsų šeimos 
nariai galėtų gauti, palaipsniit 
sumažėtų netolimoje ateityje, 
kaip ir jūsų soc. seę. padeng
tas uždarbio vidurkis (kuria 
suma pagrįsta) pamažu mažė
ja. iBUTTERY APPLE SQUARES

Ii teaspoon jrround cinnamon
t; teaspoon gnrand nutmeg

į cup sugar t

5 cups sliced, pared tart applet 
(about lbs.)

1 tablespoon lemon juice 
Confectioners’ Sugar Gb»f«

to fine crumbs, in medium -size
mixing bowl, stir together crushed cereal, the l’ < cups flour and 
the salt. Cut in margarine until mixture resembles coarse meal, 
Add milk, stirring until entire mixture is moistened. Pat half the 
dough in bottom and about half way up tiie sides of greased 
9x9x24nch baking pan. Srt aside.
• Stir together the 2 tablespoons fiour, the cinnamon, nutmeg

<ugar. Mix wnth sliced apples. Spoon into crust. Sprinkle with 
lemon jincr. Set aside.
• Roll out remaining dough on lightly floured surface to fit pan. 
Place over apples. Prick crust with fork 3 or 4 times.
• Bake in oven at 375" F. about 45 minutes or until aptilęs arc 
tender. While soil warm, drizzle with CerLįcctionerf Sug*r
Cut into squares and serve warm or cooled.
Yield: 9 servings

VARIATION: 2 cups Corn Flakes cereal, crushed to measure 
cup, may be su-^tituted for the Rice Krispies cereal.

CONFECTIONERS* SUGAR GLAZE
1 cup sifted confectioners" sugar 4 teaspoons warm wafer
• Combine sugar and water in small mixing bowl, stirring 
smocw). If a thinner gk.zc is desired, add to 1 teaspoon 
water.
Yield: % cup I

VARIATIONS: 4 teaspoons lemon or jwce may be 
sUuiedfGr Uu fc^ier- ’

KL. Noriu sužinoti ;kaip iš
renkami teisino prisiekę pesė- 
disinkai? Mano vyras jau pora 
Įtartų toms pareigoms buvo iš
rinktas, o tuo tarpu mane nė 
karto nebuvo parinkę. Aš tiek 
žinau, kad negalima savanoriš
kai pasisūlyti, lx; U aš norėčiau, 
kad mane nors vieną kartą pa 
rinktų. Ada Houkicnė

I ATS. Užkimštas Jury kimij- 
z sionlcrius iš Cook county atsa

kė, kad jei jūs esale registruo
tas balsuotojas (ai galim patek 
tj j parenkamųjų skaičių. Pa
rinkimai “jurors"-yra žinoma* 

t - ■

ATS. Pagal veikiančius nuo 
status, paprastai pensijos iš
mokų sumos yra pagrįstos dar 
bimhko uždarbių vidurkiu po 
1950 m., penki metai su ma
žais uždarbiais yra neįskaito
mi. Nors jūs ir Jonas uždirbo* 
te tokius pats uždarbius per 
paskutinius 19 metų, jis turbūt, 
gaudavo didesnius uždarbius 
ankstyvesniais metais. Tą rei
kalą galite išiaiškinli soc. see. 
įstaigoje.

K L. Aš esu išdirbęs 15 
tų soc. see. padegtame darbe, o 
dabar aš pradėjau dirbti fede
ralinė tarnyboje ir šiuo metu 
esu Civil Service apdraustas. 
Noriu paklausti, ar aš esu pra-

nic’

Mokytoja pamokų metu vai
kučių klausia: ■— išsakykite, 
kodėl mes švenčiame Padėkos 
dieną su kalakutiena?

— Dėlto, panele mokytoja, 
kad kalakuto* sumuštinis \*ta 
pigesnis, begu hamlmrgcris! — 
choru atsakė, vaikučiai. , .

liuportuoli kristalai, parcelianiniai servizai,’ gintaru karo
liai ir žiedai, China Boscntal ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcija?. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedatpaą, biznis) E

KL- Ai gaunu Papildomu pa'

1207 S. Sacramento (kampas Archer ij Sacramento/

Tei. 247.5081

NAUJUMO^ %;XAG0 a. ILL Saturday, November 24, 1279-



MENO ZINI05
Bcdaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Povilo Kaupo pomirtinė paroda
1978 m. spalio mėn. 10 d. Cbi- dijavo' iki paskutinės detalės, 

cagoje mirė dailininkas Povilas Jis dirbo “tik su:’’, nekreipda- 
Kaupas. Jis gimė Kaune 1898 ma? dėmesio, ar kam patiks ar 
m. groudžio 16 d. Jo tėvas Jonas nepatiks.
Rudolfas Kaųfmanas, buvo vo
kiečių kilmės, o motina, Luisa' siškai 
, . ____ ____ _____ _ ■ sunkuKovaikovskaitė — lietuvė.

A. a. Povilas Kaupas, atlikęs

Povilas Kaupas buvo visapii- 
originalus dailininkas, I 

būtų su kuo palyginti. į 
Pagrindiniai jis buvo realistas^

V. Rasčiauska namo parsiuntė vulkanas . Jis prašė Josephinę Mileriūtę.
i išvažiuojančią j Kiniją, kad su
1 rastų jo skyrbėlę ir parvežtų.
■ Jis pasakė, kur.ame kambaryje 
jis būtų galėjęs ją palikti. Jis 
girdėjo, kad dabartinėje Kini
joje vagių nėra. Ten visi privalo 
dirbti, kad užsidirbtų duoną. 
Mile iūtė jau pas ekė Hong- 
kongą r rengiasi įskristi į Ki
niją. J’ apsidairys, ar kartais

Potvynio madonaM. Šileikis

Vladas Rasė auskas, dažniau- — Diegai, — sako šoferis.
s ai apt nk pasaulį važ'nėjantis — Kodėl blogai. — paklausė 
lietuvis keliautojas, parvažiavo Rasč’avskas.
Į Chicago žymiai anksčiau, negu — Prasiveržė vulkanas, o jo 
jis tikėjosi. Manėm, kad galėsi- pelenai krinta ant žemės ir au- 
rre baigti jo paliktus įspūdžius 
apie jo kel onę Algio Truchano 
pėdomis, bet savo sugrįžimu jis 
juos nutraukė, nes pirnja turime

— fai ką daryti? ...
— Ge i’austa apsisuk’

Havajų vul

kurinę prievolę, įstojo į Kauno ką liudija jo akvarelės .atliktos 
Meno mokyklą. Studijavo profe-Į Vokietijoje ir Amerikoje, taip, 
soriaus Justino Vienožinskio ve- pat ir kaikurie aliejaus darbai.1 
dainoje studijo'je. Po to studijas Amerikoje jis -sūkurė nemažai 

abstrakčių kompozicijų 1969,’ 
(68), 69m. ir vėliau. Tačiau ir! 

■realistinėje tapyboje (aliejus) I 
i pav., kamtovaiz-džiai, turi tvir
tai, pabrėžtas piokštumines de
tales, pan., kaip Cezanno tapy- 
goje, priešingai “paviršuti- i atidengtas ateinantį pavasarį; kylėjus. Dail. V. šbsb'enė yra 

nams efektans. j Liet. T autinėse kapinėse. i ii lapyte ja, bet šį kartą išstato
Parodoje išstatyta nemažai j A. a. Povi’ar, Kaupas paliko' tikrai grafikes darbus. Put i- 

puikiij akvarelių, kurių techni- savc: gyvenimo pėdsakus gyvie- ko kviečiama į aiidarymą. 
ka ir kolorito grynumas, kiek'sjems, kaip nuoširdus, savo mi- 

! skiriasi nuo jo aliejinės tapy-' sijai ištikimas menininkas, kū- 
dalinimą atliko dail. Br. Mūri-(bos, tarytum būtų ne to paties 
nas. Redakcinę 
komisiją sudarė

gilino Vokietijoje ir Prancūzijo
je.
7 Kolegų ir draugų ryžtu, lap
kričio 16 d. Jaunimo Centro ga
lerijoje buvo atidaryta Kaupo 
pomirtinė dailės darbų paroda. 
Išstatyta 72 aliejaus ir akvare
lės darbai. Parodos atidarymo 
proga, buvo pristatyta ir vos 
spėjusi iš spaudos išeiti velionio 
kūrybos monografija. Monogra
fijos viršeli ir ‘echninį apipavi-

kanas pasiuntė namo anksčiau. 
Iš Kinijos jis ari'vko nuilsėti. 
Jis buvo planavęs praleisti ten 
bent savaitę, šį kartą jis buvo 
ioaie; gotas vadovauti 32 žmo
nių ekskursijai, kurion jis pats j 
pirmą kartą važiavo. Jis buvo 
vien’ntelis 1 etuvis. nes visi kiti 
buvo amerikiečiai. Jis pripažįs
ta. kad lengviau ekskursijoje 
važiuoti vienam, negu 32 žmo-; 
niu grupei. Ilgų metu patirtis

vaiandą, raaųas jau pa- 
j. kad pirmą valandą pra-

K lau’iiios vulkanas ir

Tuo tarpu mes šiomis dieno
ms baigsime kelionės į Tasma
nia Įspūdžius, o keliautojas 
V Rasčiauskas pradės tvarkyti 
savo' kelionės po Kiniją įspū-

Apie antrą valandą jau buvo. 
prakiurę dar keturi plyšiai, ku ! 
ric vertė aukštvn sieros dujas

monografijos autoriaus darbai. Yra keletas 
Vyt. Kąsniu- dar Vokietijoje atliktų akvare- 

nas, dail. Aleksandras Marčiuli- lių: Wuerzburg 
enis, Juozas Mieliulis ir Br. Mu- pės, f 
rinas.

Knygoje dail.- P. Kaupas api
būdinamas trimis kalbomis: lie
tuvių, anglų ir vokiečių. Knyga 
gražiai - išleista ir parduodama 
beveik už savikainą. — $6.00.

Velionis Povilas Kaupas buvo
kilni asmenybė: kuklus, liuošir- Kaupas buvo geras mokyklos 
dus ir mielai padėdavo tiems, vedėjas. Tada dėstė geri moky- 

pa- tojai: pats Kaupas — tapybą,!“.
Vikt. Petravičius — grafiką, se-l” 
selė M. Mercedes — paišybą ir- 
tapybą, EI. Marčiulionienė —’ 
keramiką — skulptūrą. Mikas 
Šileikis skaitė keletą paskaitų.
■ Velionis 'Kaupas desta'mentu 
paskyrė po du paveikslus abiem 
Čiurlionio Galerijom: Čiurlionio 
Galerijai, Ine. ir Jaunimo Cen
tro galerijai, kur vyko jo paro
da.

Parodą atidarant, kalbėjo Vy
tautas Kasniūnas, kun. J. Bore- 
yičius, S. J. ir dail. Br. Murinas 
pristatė Kaupo monografiją ir 
paminėjo, kad velionio pamink
las, kurio projektą paruošė 
skulp. Aleks. .Marčiulionis, bus

', Bavarijos Al- 
švabijos kamtovaizdis ir 

kt.
Dail. Kaupas Chicagoje buvo) 

pirmas sumanytojas ir steigė
jas “69 Art Gallery”. Nors ši 
mokykla baigdama ketvirtą se
mestrą užsidarė, bet ji išauklė
jo keletą lietuvių dailininkų.

rėjas.
Po parodos atidarymo buvo 

kavutė ir vaišių. Publikos atsi
lankė nemažai, pusė paveikslų 
jau parduota. Paroda pasibaigs 
sekmadienį, lapkričio 25 d.

M. Š.

ŠVABIENĖS-BUTKIENĖS 
PARODA

Lapkričio 30 d., penktadienį, 
00 vai. vakaro, Čiurlionio Ga- 

i038 Archer Avė., bus

ROCKFORD. ILL
35-ki METAI SU BA1.FU

Lapkričio 18 dieną Rockfordo 
skyrius paminėjo 35-kių 
balfo veiklos sukakti. Šia 
buvo suruošti pietūs. Lie- 
klubo mažojoje salėje,1 

ų stalų, su

Balfo' 
melų 
proga 
tuviu
prie rūtomis papu 
sirinko. Balfo rėmėjų šeima 
virš 50 asmenų..

nauja našta. Vi--
Pirmą dieną Honolulu vieš-j 

būtyje jis gerai pailsėjo. Poil-; 
sis buvo toks gilus, kad jis ir j 
pusryčius pramiegojo. Anksčiau 
papietavus, nutarė nuvažiuoti į 
naujai plečiamą Honolulu. Mies
tas auga ir viskas brangsta, nes 

i poilsiui vis didesnis žmonių 
i skaičius traukia Į Havajų salas, i 
i John Pakelis ir jį buvo pakvie
tęs investuoti pinigų Į naujas 
salos statybas, užtat jam rūpėjo 
patirti, kaip tie lietuvio biznie
riaus spėjimai žengė pirmyn.

Važiuojant taksi į naujas sta
tybas, sudrebėjo žemė. Pavažia
vus dar 20 minučių, pasigirdo

j keistas ūžimas, o netrukus Į ma- 
i šinos stogą kirto kažkoks daik

tas. Nespėjo praeiti pora minu
čių, antrą kartą kažkas kirto 
į stogą.

saioie nebus pousio. paprašė 
t ai na u rc jos pasakyti, kada iš
skrenda pirmas lėktuvas i Ame- 
Xikx išaiškino išskridimo 
laiką, sumokėjo už nakvynę, 
susirinko valizas ir išvažiavo į 
aerodromą. Parvažiavęs namo, 
daugeli nustebino. Jis ir pats 
nustebo, kad parvažiavo be 
skrybėlės, v

kuriems bųv reikalinga 
gaiba. Visuomet pažįstamą su 
pagarba pasveikindavo. Savo 
laimėjimais Besididžiuodavo, 
net savo individualių kūrybos 
parodų neruošdavo, tik kai ka
da -.kolektyvinės dailės - parodose 
pasirodydavo su savo vienu ki
tu kūriniu. Gal būt daug kas net 
'nežinojo, ką jis kuria ir ką turi 
sukūręs.

Dabar a. a. Povilo Kaupo po
mirtinė dailės paroda atsklei
dė jo kūrybą visame pilnume ir 
įvairume. Jis skrupulingai stu- 
dij avo kiekvieną savo ' kūrinį, 
net daugumą savo-darbių nebu
vo pasirašęs, gal dėl to, kad nie
ko nedarė - skųbiąir vis> tebestu-

/ 
ierijoje 
rlidaryta dviejų dailininkų jung-

■ tinė dailės darbą paroda. Vera 
Įšvabienė išstatys grafikes dar
bus, c' Sofija Butkienė — kera
mikos.

Vera švabienė studijavo “69 
Art Gallery” vėl. Povilo Kaupo 
vedamoje mokykloje. Ji, be ta
pybos, studijavo grafiką dail. 
V. Petravičiaus klasėje, o So
fija Butkienė taip pat studijavo 
V. Petravičiaus vedamoje mies* 

- te mokykloje ir pas kitus mo-

siu šeimą sudarė klubo vado 
vybė, Balfo darbuotojai ii- rė
mėjai; ju tarpe buvo ir parapi-' 
jos klebonas kun. W. P. Collins, į

Minėjimą atidarė skyriaus 
pir. P. šernas, susikaupimo mi-; 
nute pagerbdamas mirusius 
Balfo narius. ’■

Perskaitytas atsiųstas sveiki
nimas ir padėka aš centro. Dr. 
V. Plioplys tarė žodį apie Balfo š 
paskirtį ir nuveiktus darbus; to
liau sekė pietų vaišes. Tai Balfo 
šeimos šventė, ši šeima supran-j 
ta šalpos reikalingumą ir šįmet,’^jernos 
vajaus proga, suaukojo šalpai

Josephine Mileriūtė

Nepriklausomos Lietuves 
kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimas

Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 61 metų 
sukakties minėjimas Įvyks š.m. 
lapkričio mėn. 25 d., sekmadie
nį. Jaunimo centre. Iškilmingos 
pamaldos 11 vai. Jėzuitų kop
lyčioje.

Chicago] ir jos apylinkėse lie
tuvių organizacijos su savo vė
liavomis ir visa lietuvių visuo
menė kviečiama dalyvauti. Or
ganizacijų vėliavas su asista 
prašome atvykti į Jaunimo 
centrą laipkričio mėn. 25 dieną 
10:45 vai. ryto. Sky. V-ba

DENTURE WEARERS
A major € 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel/VI 7-1515 ||

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis- J!

virš 500 dol.
šiuo Balfo padengimu rokfor- 

diečiai baigė šių metų o'rganiza- 
cine veikla. Prie vaišiu stalo 
pradėjome svarstyti ateinančių 
mėtų * problemas-tai Lietuvos 
Nepriklausomybės m inėjimas, 
Naujienoms paremti vajaus 

.pravedimas ir kitos problemos. 
Į Problemos bus mums ne pro- 
____ >, jei mes sveikai galvosi
me ir dirbsime vieningai ben
dram mūsų tikslui pagelbėti 

■vargan patekusiam lietuviui, 
i pagelbėti pavergtai Lietuvai.

Rockfordietis

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

5 RŪPESTINGAI 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 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tei. 476-2206

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacia* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg* directed. But Ahacin gives you 
ular headache tablet And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. • tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Aaacm starts with a want Read and follow label 
paia reliever recognized safe directions.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente
Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

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 --------------- $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
»

J. A KISS IN THS DARK. PlkantlHnj Ir Lntymhj navtyWa
taniyml, paisti ii gyvenimo. Lengvu atUioa. gyva kalba. sraHat 
ISO pal. Kaina S2J0.

Dr. Jwena S. KaoČIua, HISTORY CP LITHUANIA. Lletavoa iftorijo. 
antranki nuo pet aenqju amžių iki pokario ■etų. Vidutinio formato. 1U 
<L, kainuoja 13.00. I <

Dr. Joana K. KonShn, VYTAUTAS THS GREAT. Išoriniai DIK Vy 
taato bruožai, paliečiant to laiko Lieturoa valatynes ir joa kaimynu ■•korija 
UI pal. Kaina 13.00. Kietais rlriallala S4.00.

Danrnma du knygų yra tinkamos dorino* įvairiomis progom!*. Jm b 
dtaa knygai galima lalgyti atallankiu* i Naujiena* arba ataiuntui čeki u 
Pinigine perlaida

ITtt Baath Salrtatf StraM. fK ««•>

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE OALIA.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO. VISUOMENRS VEIKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvaaon — MINTYS IR DARBAI, 230 p*l., llečiančlna 1900 

metq įvykiui. Jablcmiklc ir lutoralčio jaunai dienia b ral 
rtytnlwg — .... --------- --------------- —

Jr. A.~J. Gvtaan — DANTYS, j® pnetlflra, rreirata ir įrrtu
Kietai* vbiellaiA vietoj* >4.00 dabar tik
WnkMal* rirtellal* t”-_________________________

O. A. J. Be—** — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURŪS 1AAONSS.
KeUonėa p* Ruropą įspūdžiai. Dabar tik

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

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

Minkšti viršeliai _ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai _ $10.00

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608

Pridėti dolerį palto iilaidoma.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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istorijoje praliejo kraują Mekos “šventų švenčiausioje” 
maldykloje, kurioje ir pats pranašas meldėsi ir Koraną 
rašė ir aiškino.

Gerai apginkluoti Saudi Arabijos kariai drįso ap
supti švenčiausią maldyklą Mekoje, kai gavo užtikrini’ 
mą iš užsienio, kad ateis į pagalbą, jeigu prasidės di
desnė kova ir įsimaišys užplūdę šijitai.

Jau šeštadienį paaiškėjo, kad Saudi Arabijos Me
koje nebuvo nė vieno amerikiečio, kuris darė ansčiau 
ar darė šeštadienį ir sekmadienį bet kurios įtakos į šiji
tus. šijitai ilgai priešinosi Saudi Arabijos kariams, 
bet sekmadienį šijitai buvo priversti atiduoti ginklus 
ir eiti į Saudi Arabijos teismą už kraujo praliejimą 
Mekoje.

Tas pats gandas pasiekė ir Pakistano Šijitus. Pa
tyrę. apie amerikiečiai riaušes Mekoje, Pakistano par
tizanai pradėjo pulti Amerikos biznio centrus, konsu
latus ir Amerikos ambasadą Islamabade. Nužudė mari
nu gynusį ambasados vartus. Amerikiečiams pajėgus 
užsidaryti trečiame ambasados aukšte, fanatikai padegė 
ambasadą. Kol atvyko Pakistano kareiviai, ambasada 
jau liepsnojo. Pakistano kariai išvarė minią iš ameri
kiečių kiemo, išgelbėjo uždarytus amerikiečius ir už. Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba) Antanas Tamošaitis

Melas - naujausioji mulų kovos priemonė
Maskva, nenorėdama naudoti masalų naujiems už

kariavimams, pradėjo naudoti tikybininkus. Jie bando 
prieiti prie įvairių tikėjimų dvasiškių, bet didžiausią 
pagalbą jiems teikia mahometoniškės musalos. Ypatin
gai Maskvai yra naudingas Irano Chomeini. Maskva būtų 
neppajėgi laimėti tiek daug pozicijų arabų pasaulyje, 
jeigu ne mula Chomeini. Niekas mulai Chomeini nepa
skyrė ‘šventojo žmogaus” titulo, bet jis pats ir jo štabas 
neleido niekam -prieiti prie mulos, jeigu jo nesutiko ti
tuluoti “šventuoju žmoguli”. Maskva pasirinko svar
biausius Irano partizanų vadus, teisėjus, Chomeinio pa
tarėjus ir kitus, politikos vadovus. Maskvos specialistai 
pradėjo gaudyti ir teisti pirmiausia karo ir-palici- 
jos vadus.

Irano mula Chomeini,. klausydamas Maskvos pata
rėjų, jau pradėjo naudoti melą sovietų politikai' sustip
rinti. Jis naudojo melą fanatiškiems šitijams nuteikti 
prieš Ameriką. Pirmiausia mula Cromeini nuteikė Ira
no jaunimą prieš Ameriką. Praeitą pavasarį jis vos su
traukdavo po 6—8 tūkstančius savo šalininkų į Tehe
rano aikštes, šiandien jis sutraukia net iki 100,000. Dar 
gegužės mėnesį Bazarganas -pajėgdavo sustabdyti mu
los Chomeini įsakymus prieš kurdus, o rugsėjo 
mėnesį pats mula pasiskelbė nauju Irano karo vadu ir 
pradėjo naujus areštus, karo teismus ir žudynes.- Cho
meini atmesdovo prem. Bazargano atsistatydinimus, o 
šį kartą Bazarganą atleido ir paskyrė Islamo tarybą, 
susidedančią iš jo paties paskirtų narių.

Bet didžiausią melą mula Chomeini naudoja kitų 
arabų tarpe. Pirmas ir žiauriausias melas buvo paleis
tas Mekoje. Ten nuvykusiems šijitams ištikimi mulos 
agentai tvirtino, kad amerikiečiai veikia Saudi Arabi
jos mulas, kai jie svarsto “Korano” interpretaciją. Jie 
tvirtino, kad šijitai yra tikrieji Moramedo minčių aiš
kintojai, o ne Mekon suvažiavę mulos, ir kiti aukšti pa
reigūnai.

Įtikino visus šijitus, kad amerikiečiai daro įta
kos į “Korano” aiškintojus, kad kartą mahometonų

gesino gaisrą.. Suimtas didokas fanatikų šijitų 
skaičius.

Sekmadienį Pakistano diktatorius gen. Zia pasiuntė 
prezidentui Carteriui telegramą, kurioje apgailestavo 
amabsados sudeginimą, kurį atliko suklaidinti pakista
niečiai fanatikai šijitai. Gen. Zia nurodo, kad Pakistano 
kariai apgynė. S. Arabijos ir Irano šijitai apgavo, tvirtin
dami, kad amerikiečiai sukėlė riaušes Mekos šventyk
loje. Jam nežinoma, kad amerikiečiai būtų kišęsi į šiji
tų padedamas kovas su kitais mahometonais. Gen Zia 
pats yra mahometonas ir dažnai vadovaujasi “Kora
no” dėsniais, bet jis negali suprasti, kaip amerikiečiai 
būtų įvelti į tokią intrigą, kurioje jie visai ne
dalyvavo.

Praeitą šeštadienį ir sekmadienį ABirijoje vyko 
arabų valstybių pasitarimas. Buvo susidaręs įspūdis, J 
kad susirinkę arabų vadai gali visą Artimųjų Rytų ne
ramią padėtį primesti amerikiečiams, kaip tai ne vieną 
kartą sakė mula Chomeini. Galima buvo laukti nera
mumų kitose arabų valstybėse, kaip jų sulaukė Paki
stane.

Mūsų laimė, kad patys arabai pamatė mulos Cho-

P. STRAVINSKAS

ATSAKYMAS A. JUODVALKIUI

vienas mano viešas atsi- nėra nei buvę, rodo, kad aš tųd
viejų asmenų įžeisti tikrai neno
rėjau. Todėl Jūsų manęs kaltini
mai, ypač Jūsų laiško stilius, 
manęs visokie tarinėjimai, yra 
mano asmens ir spaudos įžeidi
mas.

• K
p&Įymąs dr. L. Kriaučeliūno ir 
dĖ.čJ., Valaičio “Naujienose”, da 
argi . taip greitai, paskelbtas 
vicšiausioje laikraščio vietoje, 
prieš vedamąjį, didelėmis rai
dėmis, kokio mūsų žurnalisti
nėje praktikoje dar niekuomet

Savo straipsny “šešių punktų 
sutartis ir kriminalinė bendruo
menė” parašiau, kad dr. L. 
Kriaučeliūnas ir dr. J. Valaitis, 
‘‘neturėdami įgaliojimų atsto
vauti ALTą” (tai mano tiesa) 

j be. ALTo Valdybos žinios ' (čia
meini kartotą melą. Pakistanas liks be amerikiečių pa* | būta mažos klaidos) ir pritari- 
galbos. Pakistatui JAV pagalba labiau reikalinga, ne-!1710 (cia tiesa)» nuvyko į Roche- 
gu iš bet kurios kitos valstybės. Pakistano diktatorius 
turėjo klausyti Saudi Arabijos pranešimo, kad Mekoej 
nerastas nė vienas amerikietis. Kada Saudi Arabijos 
karo vadovybė paskelbė, kad Mekoje skandalą sukėlė 
patys arabai, o ne amerikiečiai, tai tada ir pats Cho- 
meni paktadienį paskelbė, kad kaltinti amerikiečius dėl 
įvykių Mekoje yra nesąmonė Ten kaltininkai ‘patys 
arabai. Galėjo pasakyti, kad kalti šijitai, norėjusieji 
primesti savo valią visiems arabams, bet jis apie tai nė 
žodžio nepasakė.

Šijitai ir greičiausiai paties mulos Chomeini, me
las, kad amerikiečiai buvo Mekos riaušių priežastimi,

Okup. Lietuvos sol. Vaclovo i 
Daunoro koncertas

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ
(Tąsa)

- Kituose išeivijos laikraščiuose buvo rašoma, I 
kad iš V. Daunoro, dėstančio konservatorijoje, 
buvo atimti patys geriausi mokiniai ir kad ne
trukus gali netekti net šio paskutinio darbo ir 
tada neturės iš ko išlaikyti savo šeimą. Pačioje 
pabaigoje savo straipsnelio Algis Šimkus sako: 
“Garsioji amerikiečių Allied Arts muzikos tarpi
ninkų organizacija, prisimindama Daunoro 1970 
m. pasirodymą Orchestra Hali, praeitą mėnesį 
pasiuntė jam oficialų laišką, kviesdama naujam 
rečitaliui 1978-79 m. sezone. Tikėkimės, kad šį 
kvietimą jam bus leista priimti”. Ar tai dėl to 
sol. Daunoras buvo komunistų išleistas? Tai ko
dėl Daunoro koncerto rengėjai neduoda Orchestra 
Hali, o Jėzuitų Jaunimo centre? Todėl, kad jie 
nori pasidalyti pinigų Orchestra Hali koncerto 
nuostoliams apmokėti? Bet greičiausia ta garsioji 
amerikiečių Allied Arts muzikos organizacija yra 
t;k blefinis pretekstas sol. Daunoro išeivijoje at
siradimui pateisinti. Aš nei kiek neabejoju, kad 
tie visi mūrų laikraščiuose verkšlenimai dėl sol. 
V. Daunoro nova okup. Lietuvoje turimų sunku
mų yra pačių išeivijos kolaborantų išgalvoti, kad

įžeidžiančioms fantazijoms, yra 
ribos.

FANTAZIJOS DĖL ĮŽEL . 
DIMO BENDRUOMENĖS
Konstatavęs savo straipsny, 

■ kad dr. L. Kriaučeliūnas ir dr. 
,J. Valaitis vis dėlto pasielgė blo
gai, padarydami “neleistiną 
Veiksmą, kurį galima laikyti ir 
kriminalu”, aš savo straipsnio 
^antroje dalyje bandžiau juos iš 
dalies pateisinti tuo, kad jie 
gyvena mūsų bendruomenėje, 
kurios viešojoje veikioje nuo
lat ir nuolat reiškiasi panašūs, 
net ir didesni kriminalai, dėl 
kurių mes tylime, o kartais dar 
ir puolame tuos, kurie f drįsta 
juos iškelti ir prieš juos pasisa
kyti, ypač spaudoje. Tuos “kri
minalus” aš nurodžiau konkre
čiai, nors Jūs jų mano straipsny 
“nepastebėjote”, gal dėl to, kad 
Jūs priklausote kaip tik prie 
anų tylinčių ir nekenčiančių tų, 
kurie juos, kelia aikštėn ir prieš 
juos pasisako, negalėdami dėl jų 
tylėti. Taigi, savo straipsny aš 
norėjau Jūsų ginamuosius pa
teisinti ir siūliau kitiems būti 
jiems atlaidiems (pasidalinti vi
siems jų kalte ir atsakomybe), 
nes mes visi nusikalstame savo 
tylėjimu ir prieš visokius mūsų 
bendruomenėje besireiškiančius 
“kriminalus” nereagavimu, io 
Jūs, priešingai, šiuose mano 
straipsnio žodžiuose randate 
įžeidimą savo ginamųjų, kartu 
ir pačios bendruomenės, kuriai 
gi ir aš pats priklausau. Koks 
nesusipratimas!

(Bus daugiau)

Atsakymo A. Juodvalkiui Post Scriptum
Kiek mano tiesos ir kiek tos klaidos

savo sekantį vedamąjį) atsipra
šiau, tai' tik dėl to, kad nenorė
jau jiems padaryti nei mažiau
sios skriaudos.

FANTAZIJOS, ĮŽEIDINĖ- 
JANT ASMENIS

Nesuprasdamas mano straips
nio minties, Jūs prisikūrėte as
menis įžeidžiančių fantazijų ir 
kaltinate mane-bei “Naujienų” 
redaktorių tuo, ko visai nebuvo, 
pvz., kad aš skelbęs “sąmonin
gą prasimanymą”, — gal užtek
tų tiktai vieno “prasimanymo”, 
nes “nesąmoningo prasimany
mo” išvis negali būti, — kad -tą 
dariau, susitaręs su laikraščio 
redaktorium (vai, vai, koks be-] 
gėdiškas išmislas!), kad aš savo 
viešą atsiprašymą daręs, tiktai 
“pajutęs visuomenės pasipikti
nimą”. .. Ak, -koks nuostabus 
Jūsų gebėjimas ne tik rasti ma
no straipsny tą, ko nėra, bet ir 
gebėjimas mano mintyse bei 
jausmuose rasti tą, ko visai ne
buvo. .. Vis dėlto, pone Juod
valkį, kas perdaug, tai perdaug. 
Viskam, net ir tokioms asmenis

stęrį ir ten, pasivadinę Alto at
stovais, kuriais jie nebuvo (tai 
irgi tiesa) su JAV LB krašto 
vaidybos pirmininku A- Gėčių 
ir A. Gurecku, kaip tos LB at
stovais, sudarė ALTo vardu su
tarti”, kurią aš savo straipsny 
pažodžiui nurašiau, o kituose 
straipsniuose parašiau dėl jos 
savo, kritines pastabas, įrodyda
mas, kad ji ALTui labai žalin
ga, vedanti jį prie likvidacijos 
(kas irgi tiesa).

Taigi, kiek čia buvo mano tie- 
, sos ir kiek klaidos?! Tik viena

i

šiandien jau pačių arabų paneigiamas. Melas turi trum ■ neesminė ir tai dr. L. Kriauče- 
pas kojas. } jiūną ir dr. J. Valaitį labai ma-
------------• • • =.■ : ■ - ...... ......  ■. ■ ■ • i žai nuskaudusi klaida, dėl ku- 
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI rios aš galėjau jų ir visai ne- 

n t k- ./ i , t ■ n it zx <-« atsiprašyti. Jei aš juos viešiau-
GARSINKI! E > b A Ij J I E N O b E šioje laikraščio vietoje (prieš

tokiu būdu išeiviuose būtų sukelta sol. Daunorui 
užuojauta bei simpatija ir jo koncertai čia turėtų 
didesnį pasisekimą. Tada, žinoma, ir tie išeivijos 
bendradarbiautojai iš okup. Lietuvos komunistų 
gautą kolaboracinę užduotį turėtų progos sėkmin
giau atlikti. Okup. Lietuvos komunistai mums jė
ga bruka savo sovietinę kultūrą. Išeivių lankymą- | 
sis iš okup. Lietuvos atsiųstų menininkų koncer
tuose, arba okup. Lietuvos rodomuose filmuose, 
reiškia pauių išeivių savo noru sovietų kultūros 
priėmimą. Dabar lygiagrečiai su kultūra jau 
mums yra primetama sovietų pilietybė, po kurios 
seks mūsų politinės veiklos pakeitimas į sovietinę 
politiką ir tada lietuvių išeivija bus galutinai atsi
dūrusi okup. Lietuvos visapusiškoje įtakoje- iš I 
kurios išeiti jau nebebus kelio. Tenai okup. Lietu
voje pačių lietuvių (sukomunistėjusių oportunis
tų) rankomis yra žudoma lietuvių tauta ir išduo
dama tėvynė, o čia, išeivijoje, Kultūrinių ryšių su 
okup. Lietuva šalininkai, lietuviai kolaborantai 
komunistina lietuvių visuomenę ir išduoda tėvynę 
stengdamiesi užgniaužti Lietuvos laisvinimo ryž
tą. Nėra abejonės, kad V. Daunoras yra komu
nistų atsiųstas lyšium su tų 45-ių pabaltieČių did
vyrišku pasireiškimu Maskvoje, kad nukreiptų 
nuo to įvykio mūsų dėmesį ir paverstų jį mažiau 
reikšmingu veiksmu.

Aš kreipiuosi į jus, lietuviai, kuriuose dar 
bent kiek dega tėvynės meilė, nesilankykite ko-

ZIGMAS SUTKUS

Idėjiniai pūvančios ir besiskaldan- 
čios Žurnalistų sąjungos reikalu
Daugybėje smerkiančių nuomonių spaudoje 

dėl šlykštaus Lietuvių Žurnalistų sąjungos pirmi
ninko Jono Kuprionio šūlcio TAUTINEI ir PAT
RIOTINEI PAREIGAI, kaip centrinės organi
zacijos vadovui nebendrauti su Lietuvos oku
pantu, nesinaudoti bolševikinėmis privilegijo
mis ir malonėmis, Kuprionis tas malones, apsi
laižydamas. priėmė ir keliavo po Lietuvą su oku
panto tarnų prūpintomis privilegijomis. Visuo
menę nustebino LŽS Garbės teismo viešas parei
škimas, užmaskuotai teisinąs Jono Kuprionio 
propagandines avantiūras. Ta kelionė išprovoka
vo susisgaldymuš, ginčus, LŽS veikimo merdėji
mą, nes nei prieš tą kelionę, nei po tos kelionės,

munistų pas mus atsiųstų menininkų koncertuo
se. nežiūrėkite jų filmų, neremkite okup. Lietu
vos pastangomis įkurtų išeivijoje radijo progra
mų. Pasilikite ištikimi savo tėvynei Lietuvai ir 
laisvę ginančiai lietuvių tautos daliai. Piketuokite 
kolaborantų ruošiamus komunistinės Lietuvos 
koncertus. . . • /

(pabaiga)

• Ramiojo vandenyno vidu
tinė giluma yra virš dviejų ir 
pusės mylios.

Jonas Kuprionis, iš pirmininko posto nepasitrau
kė ir tai yra maskuota prosovįętinė veikla, nes 
viskas tai talkina LŽS reikšmės ir prestižo men
kinimui.-Kas gi šiandieną nesijuokia iš žurnalis
tų, kurie negali išsigydyti iš sovietinio furunku- 
lo, kuris užaugo ant sąjungos nosies!

“Kada Kuprionis priėmė okupanto agento 
pasiūymą naudotis jų malonėmis ir paslaugo
mis, jau tuo pačiu jis pasirašė sau “bendradar
biautojo” vardą”, rašo J. Jonaitis (Naujienuos, 
1979 m. gegužės 25 r.). J. Jonaitis paavdino LŽS 
Garbės Te:’smo skelbimą, kuriuo ginamas Kup
rionis iri smerkiami laisvos spaudos straipsniai 
prieš Kuprionio išdavikišką kelionę po okupanto 
kolchozus. J. Jonaitis pavadino tokio keistoko 
LŽS Garbės Teismo reakrija “pilypas iš kana
pių”. Teisingiau gi tinka čia pavadinimas: “Jono 
Kuprionio nusikaltimo prieš TAUTININĘ ir 
PATRIOTINĘ pareigą baltintojai.

. .L - . . . . . .... Apie tokį tautinei ir patnotnei pareikai iš
davikišką LŽS Garbės Teismo veiklą plačiai pasi
sakė J. Ktr. (Naujienas, 1979 m. gegužės 19 d.). 
Ji& parašė: ‘Jeigu jau prof, J. Kuprionis norėjo 
pasinatidoti okupanto malone ir pasivažinėti po 
Lietuvą, galėjo tai padaryti, išstojęs iš visų lię- 
tuviškų organizacijų mažiausiai jau atsisakęs iš 
pirmininko pareigų.”

(Bus daugiau)

( “ JUUJIINCU, CHICAGO I, IU. Saturday, November 24, 1979
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

*■ 7 > • • •

TIKĖJIMAS ARBA PRIETARAI
Šiandien daugelis sako: “Aš tikiu į Dievą Tėvą". Tačiau Dievo 

jie visai nepažįsta ir nežino ko jis reikalauja. Kartu su tikėjimu 
turi eiti Dievo ir jo valios pažinimas. Tikėjimas be žinojimo yra 
tik aklas įsitikinimas, paremtas spėliojimu arba įsivaizdavimu. Su 
tikėjimu turi pasirodyti geri darbai, nes parašyta, kad “tikėjimas 
be darbų yra miręs”, neturįs savyje gyvybės (Jok. 1:17). Didysis 
Mokytojas, Jėzus Kristus, yra pasakęs: “Kam vadinate mane Vieš
patie, Viešpatie, o nedarote ką aš sakau” (Luko 6.46). Panašiai 
kalba Ap. Povilas Kolosiečiams 1:10: “Elkitės kaip verta Vieš
paties... nešdami vaisių gerais darbais”. Ap. Jokūbas 1:22 sako: 
“Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys 
save. Tik vykdytojas tebus palaimintas už savo darbą”. “Nes žmo
gaus Sūnus ateis savo Tėvo garbėje su savo angelais ir tuomet jis 
atsilygins kiekvienam žiūrėdamas jo darbų”. — Mato 16:27.

SV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 
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Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737*8600
Tel. 737-8601

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845SOUTH WESTER

aMMERJJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
*449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building Tai. LU 5^44$ 
Pwima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374*8004

TORONTO NAUJIENOS Stepono Kairio atsiminimai
LIETUVOS KARIUOMENĖS Human Origins’’. Lietuviai kvie

čiami dalyvauti.

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ik chirurgas 

W*c*^h«*t«r Community klinikoc 
Medicinos direktorius

*9M S. Menheim Rd„ Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieiū '8—3 vai
< Tel.: 562-2727 arba 562-2723

TJEU —> BE .3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W»*t 103rd StiW 
Valandot pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

“KALBA LiBTUVIŠKAl 
? 2618 W- 71 St. T»L 737-5149 
tikrina akis. Pritaiko akiniu* 
• “contact lenses”* 

VaL asai susitarimą. Uždaryta

įvyks š.m. lapkričio m. 25 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p. LN ka
raliaus Mindaugo menėje. Pas
kaitą skaitys adv. Povilas Žuin- 
bakys. Meninę programą išpil
dys Toronto Lietuvių vyrų cho
ras ARAS ir GINTARO ansam
blis.

lĖJIMAS-laisva auka.
Rengėj ai - KLB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA

ATAŽALYNO TĖVŲ 
KOMITETAS

š.m, gruodžio m. 2 d., sekma
dienį, LN karaliaus Mindaugo 
menėje ir karalienės Mortos 
svetainėje rengia tradicinį AT-

ir

tree

DR.LE0NAS SEIBUTIr 
į INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad, 1—4 popiet, -■

• Ofho t»wf4 776- ’880
i RmUodlat HteLs 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spas. MOTERŲ Ilges
Ofieae 2U2 WEST Ata STESET

OFISO VALu pina- antrxL, tračūo

oUi* 2-4 vaL popiet ir Mtu lair.

Aparatai - Protami Mėd. ban 
dažai Speciali pasalta

»*iu 9—4 ir 8—8. jUJ^adiemaif 9—i
<tov W»«t 63rd SU Cbtam. VL 6B62*

T»M.: PR»b9*H 6-5M4

FLORIDA
‘ DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

' PERKRAUSTYMAI

moving
Valdiniai — Hina »pdr»«*da

- /EMA KAINA
> R. ilRtNAS

TeL WA S-40W
r. ■ 11

moving
Apdrturtat parkrava+ymat 

ft |aalHv af»tvn*v.
ANTANAI VILIMAS

Tel 276-1 M2 art* 876-5944L„„- - - - - - - —- - - - - - - -

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIM1D

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(Tęsinys)

i jo autoritetu ir jėga
; savitarpio santykiuose 
vo gal kiek augščiau

Mokinių 
jėga bu- 
laikoma, 

kaip betkuri kita dorybė, išsky- 
rus mokinių solidarumo' pradą 

Pasidalydamas pirmąja klasėje j 
vieta su savo draugu Petru Ruš- 
kiu, su kuriuo sėdėjome viena
me suole, pamokoms ruošti ga
lėjau skirti tiek laiko, kad jo nįe.Į<šo darbu." 
man užtekdavo ore valandomis 
palantą (populariausias tuomet,klasės draugų; Tiį"u keliaiTjų 
Palangoje žaidimas) mušti, bu-1 vėHau gyVenime susitikti. 
vo kada išvaikščioti Palangos jų Lietuvos politiniame ir

Y visuomeniniame gyvenime yra 
...----- ...■ į§Kurę savo ryškų barą. Vienoje
Pi) mutinė,; kjGSgjc prad^jau nio'kslą su Jur

giu šauliu, jau mirusiu 1918 
metais Šveicarijoje, didesnę sa- į 
vo amžiaus dalį dirbusiu mūsų 
diplomatinėje tarnyboje. Kartu 
buveine su Petru Ruškiu, su ku-; 
riuo vėliau visai neteko susitik
ti. Kartu buvau su Petru šniukš- I 
ta, kariuomenės teismo pinni- 

įninku nepriklausomojoje Lietu- 
i voje. Paruošiamosios klasės jau- Į 
nesniųjų skyriuje buvo Vladas 
Nagevičius, liesas ir nervingas 
berniukas, dažnai jieškojęs mo- 
kytojcr globos nuo stipresniųjų 
puolimų. Ar jau tuomet buvau 

į kartu su vyresniųjų klasių drau
gais S. Derini tu, Valentinavičių-, 
mi, P. Turausku, Kaziu Venc-(

PALANGOS 
PROGIMNAZIJOJE

Paruošiamoje klasėje 
mokslu neturėjau sunktu

su

11 u.

! BAZARĄ - POPIETĘ.
■ BAZARO pradžia — 1 vai. 
p.p., i kurį komitetas prašo’ vi
sus lietuvius skaitlingai atsilan
kyti ir galinčius paaukoti laimi
kių, atliekamų da’ktų ir pinigi- apylinkes ir dar laiko užtekda-; 
nru dovanu.i -

jau-* POPIETĖ prasidės 3:00 vai

ŽIEMOS SUTIKIMO 
VAKARAS

Lietuvių Namai kviečia
nimą ir vyresniuosius atsilanky- p.p. Jos meninę programą išpil
ti š.m. gruodžio m. 1 d., šešta- dys visos keturios ATŽALYNO 
dieni. Į rengiamą.

ŽIEMOS SUTIKIMO 
VAKARĄ, . - ’ i

kuris įvyks LN dviejose salėse:
1. KARALIAU S MINDAUGO !

MENĖJE — !
KONCERTAS ir ŠOKIAI ;

Meninę programą išpildys: :
a) Hamiltono mergaičių

choras AIDAS, vadovauja
mas muziko Jono Govėdo, 
b) muz. Dudonis išpildys i 

klarnetu keletą muzikos 
kūrinių. j

Programos pradžia 7 vai. v. 
Veiks bufetas su šiltais užkan
džiais, baras ir bus turtinga lo
terija. šokiams gros 5 asmenų 
orkestras. , kvklcs mokiniu1 '

ĮĖJIMAS - §-LIX). Salė ir baras Klamacijos, 
bus atidaryta nuo 6 vai. t ak.

RENGĖJAI -1 N VYRŲ 
BŪRELIS

• 2. VYTAUTO DIDŽIOJO 
MENĖJE — 

JAUNIMO ŠOKIAI
Gros gera muzika su “D.J” 

Veiks baras ir bus kitos staig 
menos. Pradžia — 8 vai. vak.' DALYVAUKIME VLSI IR PA- 
ĮĖJIMAS - £2.00 studentains.

RENGĖJAI - LN JAUNIMO
BŪRELIS.

jų santykiuose su mokykla. Bet- 
kurio mūsų bandymas pasiskų
sti dėl savitarpyje iškilusio kon
flikto mokytojui, buvo laikomas

As nebeatsimenu visų savo

vo vis labiau pamėgsta mani rei
kalui — skaityti.

’ mane pagavusi knyga buvo ‘Ar- 
j kliukas-KupriuFuis’, — eilėraš- 
.. lėiu rašyta pžtsjtfei apie Ivana- 

' durnelį ir apie..rijo du brolius 
gudruodius. Žinoma, rusų kal
ba. Dabar nemokėčiau paaiškin
ti, kas mane paga.vo, bet aš ma
ža atsimenu knygų, kurios man 
būtų padariusios tiek neužmirš
tamo įspūdžio. Gal iš dalies jai' 
turiu būti dėkingas, kad skai-j 
tyti iš viso pamėgau.

Greit apsipratau su mokykla 
ir klasės draugaik. Mokiausi ne
varomas ir beveik neprižiūri
mas. Tik kas šeštadienio vaka-j 
rą p. Jurgutis kaip bendrabučio, 
šeimininkas pasirašydavo ma
no dienyną, lenk'šku ž ------
Įvertindamas mano per savaitę 
moksle padarytą pažangą. Dau
giausia padėjo ir tai. kad mūsų 
vienintelis mokytojas, neskai- • 
tant kapeliono, mokytojas Zaic, 
mėgo pedagogo darbą.

Santykiai mokinių tarpe, kaip 
ir kiekvienoje neaugšttf ku D eri
nio lygio bendruomenėje, buvo 

vlika1n^moka-|r^uliuo-ia,ni <lvicj> Pagrindinių [

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

šokių grupės ir "'Vasaros Garsų 
trijulė.

TARPTAUTINTAMS VAIKO 
METAMS PAMINĖTI

Lietuvių Namai rengia š.m. 
Įgrūodšžio m. 9 d. sekmadienį. 2 
•vii. p.p. LN karaliaus Mindau- 
’ go menėje

VAIKŲ ŠVENTŲ
— POPIETĘ

j kui'ics i>rograma numatyta 
‘ sekan ti:

L Hamiltono lietuvių teatras 
AUKURAS vaidins P. Orintai- 
tės vaikams parašytą pasaką 
“žirgūnė ir Gaile”,

2. Maironio šeštadieninės mo
di oras ir de-

3. “Gintaro’ 
jaunųjų šokiai,

4. Maironio šeštadieninės mo
kyklos mokinių piešinių ir ra
šinių parodėlė,

5. Vaikų vaišės ir šokiai.
IĖ.IIMAŠ: ’

nias, suaugusiems laisva auka.

ir ‘'Atžalyno”

GERBKIME,
VAIKUS

LN visuomeninės veiklos 
komitetas

Dr. BIRUTĖ GALDIKAS, pri-į 
matologijos mokslininkė. lapkr.1 
22 d., ke įvirtai lienį, 7:30 v.v. 
OISE salėje, 2.52 Bloor West, 
Toronto, skaitys paskaita “Wild Gedimino pilies menėje skaitys
Urang Utang Behaviour and paskaitą tema “Lietuvių tauti-

“GYVATARO VADOVĖ 
G. BREICHMANTENĖ 

lapkričio 18 d. .” vai. p.p.

zaigonu ]aus^Ui nelieatsimenu.

veiksnių: mokytejo baime bei

jnių šokių raidom bruožai”. Ren
gėjai “Atžalynas ’ ir “Gintaras” 
kviečia lietuviškų visuomenę 
šioje įdomioje paskaitoje daly
vauti.

LAST YUA KmOQM
AG« CMHXMteN MTWMM 
THE AG«S or I AMP mA

KJIXAP PT MOTOR 
V1HKX1S *< TM« U.B. 
CMAJtUt* M. HAYTt, 

or Twe eweatt
MOTOA CLUB, ASKS 
to Bt rsPweiAu.v aus^t 

OUOCSM MQWTMjrr
SOOOL IS *4 HSIKM

(Bus daugiau)

KAITYK PATS IB PARAGINI
OAK KITUS SKAITYTI

SUSIRINKIMŲ

Lietuviu Žagarės klubo pnesmeti- 
nis susirinkimas įvyks sekmadienį,f 
lapkričio 25 d., 1 vaL popiet Anelės 
salėje, 4500 So Talman Avė. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra svar-- 
biu reikalu ap a. ti ir išrinkti naują 
valdyoą. Bus ir vaišes. į

Rožė Didžgalvienė, rasL i

Tn today's “do-it-yourself’’ vporkl, the wrateur decorator 
’ the professional too, for that matter. Is turning Increaeindy t^ 
•turnings”—or architectural .ępladles an they're tbcam M tha 
trade—to provide Innovative and imaginative Uxicbet ta the 
home.

Architectural spindles—yes, 
theyYe the same products 
’which used to be known as 

! balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
dzex and stylaa But the sky’s 
the Umlt xhoi U cocoes to 
the decorax ve uses t» which 
they're now being put.

Architect tnUrlor dcsksnerr 
and •do-tt~s<Mjn<iferBw find 
the sptodles a wr’iatfle, stylish 
and InerpdalTf way to add 

! character to h<u» or Uf lce, 
I indoon or ouL

Sawn In half, they a^t bdnc 
mounted or. waaa and doori 
m eleraenU,

p I at. t holdem or w trCua 
elements-

K A. Nord Cc, 
Waaik, the world'* 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator Uems \n nine deferent 
styles, three different thick- 

arbd in hetohu trocA 7^4 
inene* to eight feet,

The spindles are mads oX 
selected western 'roods, 
on hopper-fed Lathes, saOeUd 
to a scxxXh finish thm shrink

aa room d^ldezx. acreexw and

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago,

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMB 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel: YArd. 7-14M

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Iii TeL: OLympic 2-1063

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 74138 -113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2124 WEST 69th STREET REpublic 71213
2..14 U EST 23rd PLACE Virginia 7-6672

1102b SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-441C

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

t A OI JO itTMOI VALANDOS

Vh« » WQPA

A "Lietuvos Aidai*
_KAZt BRA2DŽ1ONYTI

Lietuvi v kalba: kasdien nūn pir- 
miri.enio iki penktad.enio 530 
8:00 vai. vak. Seitadieuiau ir 
sekmadieniais nuo 8.30 iki 9:30

Vedeja Aldonj D*uVi»< 

4-24U 

7154 Sc. MARLE WOOD AVE, 
CHICAGO, H.L. 60629

Kasdien nūn pirmadienio Ud

VlM* laido. U W0PA rtoOt. 
bara* 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 3:30 vai. P-D
ii WHS stfltea 1110—AM Mitra.

2646 W. 71*t Str*H
Chicago, IDitaoin 60629

Telef. 778-5374

I — MAUJJSMO1. CMKAGfl «. 4U- 71 rm

I
f



LAIŠKAS NAUJIENOMS.
Draugas ir dar berods. Dirvą, doje platesnį viešą pasikalbėji- 

skelbia nee'linę naujieną, kuri mą. Juk neaišku, kc'dėl jie šiuo 
verta didelio dėmesio, nes ji nu-’iuelų rado reikalą ruošti V. Dau- 
st bina ne vieną Chicagos lie- ’toro koncertą, kai pastaruoju 
tuvį. Būtent, jau kuris laikas laiku buvo sukelta labai neina- 
praėjo, kai spaudoje skaitėine, Joni trintis tarp LB-nės ir VJi- 
kad okup. Lietuvoje daininin-:ko? Ar okupantas ne panoro 
k is Vadovas Daunoras, pasi- mūsų išeivijoje dar didesnį er-.

kai disidentas ir parei- zslj 
okupacinės valdžios jį.dyti 

j laisvuosius Vakarus, j km i 
galėsiąs išvystyti sąvp’ga,

i konferencija? Siunčiamas pas; 
kartą Draugas 4isidentas’ ktris, kaip toks,

~ i užsitarnauja išeivijos simpaii-!
'•). Okupantas vis tik žino', kad • 

i kon- koncertas vis liek sukels, dau- 
certą. Ir kur? O gi, pas jėzuitus 8?au ar mažiau, ginčų ir nesan-

sukelti, dar daugiau suar--’ 
išeivijos vieningą dvasią,) 
šiuo metu labai reikalin-i 

ypač kai artėja Madrido?

kai avęs 
išleisti 
kur jis 
dainos m..n:i visoje plotmėje,

Jau kelintą
skelbia pranešima, kad V. Dau-I * I *noras atvyko Chicagon, ir gruo- J? 
dzio mėn. pradžioje duosiąs__

Jaunimo Centro salėje. Bilietu^ 
Į šį konertą, savo krautuvėje, 
pardavinėja Jonas Vaznelis.

Paskaičius šį pranešimą, ky
ly vienas kitas klausimas. Pir
miausia, ar tikrai V. Daunoras,' 
kaip spaudoje buvo skelbiama, 
buvęs disidentas? Ir jei jis juo- 
buvo, ar dar tokiu jis iki šiam 
laikui yra? Tai kaip jis užsitar
navo tokią malonę, būti išlei
džiamas užsienin? Juk visiems 
yra žinoma, kad tokie Maskvos 
valdžiai “nusikaltėliai” papras
tai neišleidžiami užsienin. Prie
šingai, jie siunčiami Sibiran. To
kių disidentų ten pasiųstų iš pa
vergtosios Lietuvos yra jau ne 
vienas, čia ir yra mįslė, kurią 
kas nors turėtų atskleisti. Aiš
ku, nuo šios mįslės yra neatski
riami ir Chicagos lietuviai jė
zuitai. Su jų žinia ir pritarimu, 
jie duoda šiam koncertui Jauni
mo Centre salę.

Kitas klausimas, sakyčiau, 
kurį reiktų laikyti esminiu. Kas 
tie, kurie šį koncertą rengia, ji 
globoja ir jį spaudoje rekla
muoja, kviesdami visus čikagiš- 
kius lietuvius jame dalyvauti? 
Kas tie asmenys, kurie yra su
darę šiam koncertui ruošti ko
mitetą?

žinant jų vardus gal būtų 
aiškiau, kas šiuo koncertu yra 
dengiama ir siekiama. Reiktų 
būtinai, kad to komiteto vacįbvas 
ar vadovai apie jį duotų spau-

taikos.
Pagaliau labai įdomus ir tas 

klausimas, kodėl šis anonimiš
kas rengimo komitetas yra pa
sirinkęs konertui Jėzuitų Jau
nimo Centrą? Juk tokiam, kon- 
traversiniam renginiui, galėjo 
pasirinkti .kur nor& kitur Jlhi- 
akos mieste, nes tokių salių yra 
nemažai? Kodėl ir vėl į Jauni
mo Centrą? Jau kartą buvo) 
bando'ma jame demonstruoti

i

r 1?^

S*.. •?».•

■’« -J

— Viktoras Molušis iš Cicė- 
, ro, pratęsdamas prenumeratą, 

parėmė Naujienų leidimą $7 
auka. Tos apylinkės tautietis 
atkreipė dėmesį į Naujienas bei 
jų platininio vajų ir užsisakė 
dienraštį 1 mėn., laikydamas tai 
susipažinimu, tc'dėi pavardės; 
prašė neskelbti. Dėkui už auką: 
ir už dėmesį, i ' į

j — Sol. Angele Kiaušaitė da
lyvaus Lietuvių Operos baliaus 
programoje lapkričio 24 d. Tau-j 
liniuose namuose. Solistėj1 
akompanuos Arūnas Kamins. 
kas.

REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Hemai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

Amerikos lietuvius? Jis atsiųs- turėti daugiau aiškumo, dau- 
o i tas Maskvos propagandos ko- 
•Jfmisariato. O jei jį siuntė, tai

bolševikinius filmus ir Chicagos Maskva turėjo ir tam tikrą tik-
- - ‘ slą. šiuo kart tas tikslas dar nelietuviai griežtai pasipriešino ir . •

surengė demonstraciją. Ar tai|tiek aiškus, 
nėra iš naujo pastangos sulau
žyti Chicagos visuomenės nusi
statymą, apsaugoti šį Centra

— Sol. Danos Stankaitytės 
plkštelė bus pristatyta visuo
menei lapkričio 25 d. 3 vai. po- 

|piet Jaunimo centre.
— Sol. Vanda Stankienė ir 

akordeonistas Ąžuolas Stelmo- 
kts pakviesti dalyvauti Naujų 
Metų sutikimo programoje Mia
mi I ietuvių klube.

— Jurgis Mikaila iš Detroito 
išrinktas Balfo direktorium vie
toje mirusios Elzbietos Paura- 
zienės.

giau būt apdairiems, ypač, turė
tų daugiau atkreipti dėmesio ir 
mūsų patriotinės organizacijos, 
kad jos padėtų plačiau atkleisti! 

Paaiškės vėliau. į mūsų visuomenei okupanto klas-
Tat, reiktų jau iš anksto jį iši- 
fruoti, kad mūsų patriotinei vi
suomenei būtų aišku. Jau šian-

nuo okupanto pastangų, jį vis ^ien vu-a tokių, kurie nekreipia 
tik paversti kmųništų propa
gandos centru? Ir vėl šiuo atve
ju sukelti Chicagos lietuvių vi
suomenėje didžiausią erzelį ir 
tuo nukreipti dėmesį nuo pa-, 
vergtosios Lietuvos, nuo tų da
romų pavergtiesiems skiriau- 
dų?

Man eiliniam, lietuviškos.

dėmesio i okupantu klastą, o 
reiškia jautrų sentimentą disi
dentui V. Daunorui.

Šie, mano laiške iškelti klau
simai ir susirūpinimas, nieku 
būdų nėra vergo lietuvio V. 
Daunoro asmens suniekinimas. 
Daugiau yra tįk apgailestavi
mas, kad okupantas savo klas-

spaudos skaitytojui, šie klausi-Į tą nori pridengti V. Daunoro 
mai labai ir labai neaiškūs. To-j asmeniu, panaudojant jį kaip 
dėi norėčiau spaudoje platesnio '
atsiliepimo ir nuodugnaus šio 
triuko išaiškinimo. Man aišku, 
tik vienas dalykas, kad šį triu
ką okupantas nori atlikti išeivių 
lietuvių pastangomis.

Kas gali patikėti, kad V. Dau- | 
noras išvyko savd noru, norėda-Į 
mas savo daina palinksminti

įranki. Bet šiuo atveju mes tu- 
; rime būt atsargūs, kad reikšda
mi savo širdies sentimentą. V. 
Daunorui, nepatarnautume oku
pantui, jam sėkmingiau atlikti 
jo užbrėžtą tikslą. Todėl reikia

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ i

Visi lietuviai kviečiami atkreipti Į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
c. Napjjems 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!

DAŽYTOJAS 
4612 S. Paulina St 

(Town of Lake)
Dažo namus ii iMko Jr fi vidau* 

Darbas uarantuctax.

Skambinti YA 7-9107 
STASYS ŠAKINIS

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą 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 -------------------------------------------------------------------------

tą.
Su gilia pagarba Naujienų 

Redakcijai.
P. K. Matutis

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

» _ _______________ ______________
i

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis

• garažas, arti Marijos mokyklos ir šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. S47.000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

— Uršulės Astrienės iš Grand 
Rapids kalėdiniu puošmenų bei 
tautodailės darbų paroda atida
roma lapkričio 30 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre.

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 pensininkam*
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

— Juozas Bacevičius, žinomas 
nekilnojamo turto pirkimo-par
davimo tarpininkas ir Bell ap- 
draudos agentūros savininkas, 
išrinktas Southwest R e a 11 y ‘ 
Board pirmininku. Lorraine Sei. 
del, Chicago Taupymo ir Skoli
nimo B-vės vicepirmininkė, iš
rinkta garsinimų direktore. Įve
dimas į pareigas ir kalėdinė su
eiga bei vaišės bus gruodžio 1 
d. Martinique restorane.

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTI
Įvairi andrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0690.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas’ 
2646 West 6<?th Street 
Tel. REpublic 7-1941

— Vilius J. ,E. Trumpjonas iš 
Marquette Parko, Mažosios Lie. 
tavos lietuvių veiklėjas, buvęs 
sportininkas ir sporto’ entuzias
tas, parėmė Naujienų leidimą 
atsiųsdamas specialiu laišku 
$25 auką. Dėkui. Taip pąa dėkui 
tos opylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas vieneriems 
metams, o jų paramai atsiuntu
siam $7 auką, bet pavardės pra
šiusiam neskelbti.

• s
— Dėkui Floridos tautietei, ka sriuba — kopūstai su gry- 

atsiliepusiai Į Naujienų prašy- bais, šiemetiniame festivalyje 
mą ir otsiuntusiai sperialiu laiš-| dalyvauja 37 tautos, 
ku $50 auką.

— Ponia Sofita Palionis, Cr lapkričio 
cero, UI., Tautiniu šokių grupėsĮme laimėjo' 867524. 5th Anniver- 
vedėja ir mokytoja, parėmėisary lošime laimėjo 05, 42, 29. 
Naujienų leidimą atsiųsdamaj 26 ir 753.
be reginimo prenumeratą ir $1& 
auka. Dėkui. .j

BEVERLY SHORES, IND 1 A N A. 8 
i room. 2 bath 2 story concrete block 
building useable as large single-fam
ily dwelling or as a 2 flat located 
one block from Lake Michigan. High 
full basement with private ground 
level entrance and beginnings of third 
bath. Easily remodelable into third 
apartment. Attached 2 car garage. 
Yard storage shed. Immediate pos
session. National Park leaseback ex
pected $60,000.

Call Renard at Callahan Realty.
Lietuvių programa bus gruo- 219-926-4298.
džįo 10 d. 7:30 val. vak. Tarptau-| 
tuiių valgių bufete yrą lietuvis,

— 38 Kalėdos visame pasau
lyje festivalis Mokslo ir Pramo
nės muziejui prasidės lapkričio 
24 d. ir tęsis iki sausio' 6 d. Tau
tinių grupių programas pradės 
latviai lapkričio 29 d. 7:30 vai. 
vak. Jos tęsis iki gruodžio 16.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

— Illinois valstijos loterijoj 
d. Pol of Gold loši-

ALUMINUM 
APPLICATORS

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

771-3010

SIUNTINIAI Į LIET LVĄ
n" MARIJA NOREIKIKNt

klubo me- 
iwks sek- 

2:00

— Saudi Arabijos karalius 
pasisakė, kad jis remsiąs pre
zidento Carterio pastangas tai-, 
kai Artimuose Rytuose Įgy
vendinti.

■<

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ... 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas _______________________________

DIAMOND HEAD | 
RESTORANAS S

i
SAV. ZITA IR RIČARDAS 1

SHLAUSTAS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. Y A 7-598C

M. ŠIMKUS
Notary Publie

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių, 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
^^^^yma^^otok^lankai^^^^

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 >/2 W. 95th Si 
Everg. Park, Ill, 
60642, - 424-8654

STATI VAU

State Farm Fire and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus __ _ dol.
Pavardė ir vardas --------------------—--------------------------------- - .
A dresas ..................................  — , ,,,,

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas ..------------———----------------- --------------
Adresas ■■ ..................... .... .............. .

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

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.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel,. 925-1678

I

:■ — zarasiškių 
finis susirinkimas 
madeini, lapkričio 25 d 
vai. p.p., Vyčių salėje, 2455 W.
47th St Yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Prašome nariui 
gausiai dalyvauti. Bus renka, 
ma valdyba. Po susirinkimo 
bus vaišės Valdvba•

— Važiuojame į Floridą - Sun 
ny Hills ir yra vietų, Galime 
piimti keleivių.

Skambinti 737-1717.

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 o; 
925-8392. Professional Membei 
American Federation 
logers. (Pr)

• SPECIALI 20% 
DA PRISTAČIUS ŠĮ
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re

of Astro

NUOLAI
SKELBI

> — Iš Pakistano ateinančios ži
nios sako, kad kareiviai vien Is- 
lamabade nušovė 24 fanatikus, 
nesitraukusius nuo JAV amba
sados.

• Tikroji meilė yra kaip vai
duoklis: visi apie jį kalba, tik 
mažai kas jį matė (La Roche- 
founcauld).

K

siiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiir

I

Advokatas -
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. 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

teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 

I nes monetas bei pašto ženklų 
’ kolekcijas. Mokame aukšta 
; kainas. P ATRIA, 4207 So. Sac 
ramento > prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

IIIIIIIIIIIUlIIIIIIlllllllHIIIHIIIIIHIlIPfiy^

PADĖKOS DIENOS SAV. ATGALI, lapkričio 25 d., sek
madienį 3 vai. po pietų, (R) Lietuvių Bendruomenės Mar
quette Parko apylinkė šv. M rgelės Marijos Gimimo para, 
pi jos salėje (6812 S. Washter -w Avė.) ruošia įdomią kultū
rinę popietę.

Joje pirmą kartą Dainini kų Būrelis suvaidins rašytojo 
Petro Vaičiūno veikalo “TUŠ JOS PASTANGOS*' ištraukas.-

Vaidintojus paruošė Teodora Serapinienė.

Po' vaidinimo bus Dr. Vyt 
sveikatos klausimais. — Visi

uto Dargio pokalbis aktualiais 
kviečiami dalyvauti.

Išlaidoms padengti . j’mo auka 3 doleriai.

Chicago, Hl. 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

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

Tel. 778-4690.

Išnuomojamas 5 kamb. apšildomas 
"adiatoriais butas suaugusiems Mar
quette Parke prie Kedzie. Teirautis 
po 5 vai. vak. Tel. 737-7397.

MARQUETTE PARKO 71-os 
ir Richmond gatvių apylinkėje 
išnuomojami naujai atremon
tuoti du kambariai ofisui arba 
viengungiui.

Skambinti: 925-7612

Išnuomojamas kambarys gy
venti su kitu vyru.

7246 S. California,
Tel. 434-6122.

— Japonijoj vienas vyras bu
vo pasiryžęs pagrobti lėktuvą.

KriiiniiMiinniwniiiiKiraHNnuwHiiiiiiiiwiniiMiiiiiHiinwiiiiJimiiffliS Lakūnui pavyko jį nuginkluoti.
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