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PREZ. SADATAS PARSIVES SACHASAUDI ARABIJA LABAI BIJOAMERIKOS KARO IRANE
FINANSŲ SEKRETORIUS W. MILLER BUVO SAUDI 

ARABIJOJE, KUVEITE, EGIPTE IR KITUR
LONDONAS, Anglija.— Wil

liam Miller, kelias dienas pra
leidęs Saudi Arabijoje, Kuveite, 
Egipte ir kitose vietose, tvirti
na, kad JAV, negalėdamos iš
laisvinti 49 JAV piliečių Irane, 
gali įsitraukti į dviejų valsty
bių karą. JAV ilgai nepakęs, jei 
mula Chomeini nesutiks atiduo
ti ambasadoje tebelaikomus 
Amerikos piliečius.

versmes. Jie galėtų pakelti į pa
danges tiltus ir padegti uostus, 
bet arabai, mulos Chomeini ra
ginami, vestų kovą prieš ame
rikiečius. Tai būtu “šventas” ka
ras, kuris išnaikintų visą kraš
tą, bet naudos Amerikai iš to; 
nebūtų.

Arabų vadai bijo, kad
Irane suskaldytų arabus jų 
valstybėse. Jis galėtų persimesti

gandus apie 
pradėjo pulti

MEKSIKA ATSISAKĖ ĮSILEISTI SVEIKSTANTĮ IRANO ŠACHĄ
kraš-

kara.s

Pakistane suėmė 12 
ambasadas ardytojų

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
Policija jau suėmė 12 asmenų, 
kurie- lapkr-cio 21. dieną palei
do melag ngus 
amer.kiečius ir
JAV ambasadą ir elektroninio 
susisiekimo centrą. Buvo paleis
tas gandas, kad Mekoje, didžio
je moskėje, įvyko žudynės, ku
rias sukėlė amerikiečiai ir žy
dai. Jie Įsiveržė į moškės šven
tus kambarius ir pradėjo kan
kinti besimeldžiančius.

NAUJAS IRANO UŽS. REIKALŲ MINISTERIS 
NEVAŽIUOS Į SAUGUMO TARYBĄ

IAS, Egiptas. E"ip n kingiems pareigūnams į 
p;i'skundą prieš lianą dėl k( 

.s -;liaiinės sutarties sulauž 
Įsiveržimo į ambasadą, < 

:iL- nientų pagrobimą, nuolat 
ša-į tardymus ir šūkavimą 
ė.:-' mirti amerikiečiams, kas 
,(ja ku nepateisinama. Vietoje 
.Ja lekcijos diph matus pieva 
re’- ja. Patarė reikalauti, kad 
ga mas Įsakytų Iranui tuojių 

ambasadą amei 
paleisti visus suiu 
nubausti 

siausti 
aii>

preziedntas Anwar Sūdai", 
t v re 
bė

kad Meksik: s w 
itsisakė duoti >va

vi, nutarė leisti bu'usiar. 
chui apsigyvenei Egip'c. 
chas galįs išskristi pir. . 
Egipto lėktuvu, iš;k:ei;.k. 
iš New Yorko. Jeigu bū.uUžpuolikai pirmiausia nušo

vė vieną mariną, saugojusį am
basadą nuo.. užpuolikų. Užpuo- 
___  __ __ ’. prieš amerikiečius 

kiečiai^, o kiti kovotų prieš juos, j ir bandė Įsiveržti į ambasados 
Tiktai didesnis pasitarimas ga- • vidų. Ambasados tarnautojai 
lėtų šią problemą išspręsti. Arą-' buvo nuvesti į trečią aukštą, 
bai pataria amerikiečiams ne- kur buvo išstatytą. stipriausia 

karo jėgos, bet kantriai namo 
įsikarščiavusių apsirami-

Arabų valstybės pataria ame- į Siriją, Iraką, .lemenus ir ki- nuų
tur. Dalis arabų eitų su ameri-' likai šūkavorikiečiams turėti kantrybės. Jie 

mano,- kad mula Chomeini nėra 
toks pamišęs, kaip jis savo pasi
reiškimuose kartais atrodo. Cho- 
meinį labai paveikęs prezidento 
Carterio nutarimas įšaldyti ira
niečių auksą, laikomą Amerikos 
bankuose. Bani Sadr buvo mu
los Chomeinio aistras kontro
liuojantis žmogus, bet dabar jis 
nustumtas antron vieton. Nau
jas užsienio ministeris Kortbzadė 
ragina mulą Chomeini dar at
kakliau pulti amerikiečius, sa
vo laiku padėjusius šachui Įsi
stiprinti. .

siusti
C

laukti
nimo.

Pakels užsienio

. i. i.. FINANSŲ SEKRETO
RIAUS ĮSPŪDŽIAI

Sekretorius Miller,, grįždamas 
i Amerika, su laikraštininkais 
pasidalino savo įspūdžiais ir 
mintimis, kurias jis įsigijo Sau
di Arabijos vadų tarpe. Arabai 
žino,-kad amerikiečiai-turį ge
rų ginklų. Per vieną dieną JAV 
karo laivynas 'gali išgriauti Ira
no pramonę ir užversti naftos

Kinijoje panaikinti. 
sieniniai laikraščiai

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
valdžia uždraudė kabinti rastus 
ant vadinamas “demokratinės 
sienos” Xidan gatvėje. Tais šie 
niniais laikraščiais piliečiai ga
lėjo • pareikšti savo nuomonę 
įvairiais klausimais. Prie jos 
rinkdavosi demokratijos šali
ninkai ir disidentai. Siena nau 
dotis buvo leista 1978 m. lap
kričio mėn., bet po virš metu 
uždrausta.

Ketvirtadienį Pekino laikraš
čiai rašė, kad dabar Kinijoje 
yra demokratija ir jokių demo
kratinių sienų jau nereikia. Tą 
dieną ir baigėsi vadinamasis 
Pekino pavasaris.

Pekino revoliucinis komitetas 
pareiškė, kad “Xidan siena bu
vo išnaudojama agitacijai ir 
nelegaliai veiklai, kenkiančiai 
socialinei tvarkai, nuteikiančiai 
prieš modcniizacijos pastan-

.WASHINGTON, D.C -Tarp 
tautinė Pašto ‘Sąjunga’ pafare 
pakelti užsienin siunčiamų lai
škų ir siuntinių kainas. Dole
rio vertei sumažėjus,’ laiškų 
pasiuntimas turi būti pabran
gintas. JAV pašto adrnfnišftrą-y 
cija sutinka, kad užsienin siun
čiamų laiškų ir siuntinių’ per
siuntimas teks pakelti, bet jie 
dar neapskaičiavo kokio dy
džio tas pakėlimas turės būti. 
Manoma, kad už kai kuriuos 
siuntinius turės kelti bėnt 1.00 
procentų- Taj reiškia, kad teks 
išleisti dvigubai didesnį pašto 
ženklą, negu dabar naudojame.:

Pasaulinė Pašto Sąjunga jair 
veikia 105 metus. Josios cen
tras yra Šveicarijoje, Berno 
mieste. Jeigu kas nepatenkin
tas pašto patarnavimais, tai 
gali kreiptis į Berne esnti cen
trą. Praeitą mėnesį Brazilijoje 
įvyko Internacionalinės Pašto 
Sąjungos atstovų konferenci
ja. Buvo aptartos patarnavimo 
kainos užsienin siunčiamų lai
škų iki 20 gramų kainuos tris
dešimt centų.

apsauga. Už poros va
landų užpuolikai pralaužė du- i 
ris ir veržėsi i vidų, bet aukš-: v ■ • “ ‘ciau lipti negalėjo. Tada jie pa-: 
degė pirmąjį aukštą. Kai iš am-i 
basados pradėjo rūkti dūmai, 
tai atvyko kareiviai. Įsiveržiu- 
sieji mahometonai nenorėjo iš-j 
eiti. Kareiviai kelis nušovė, ta
da kiti pradėjo trauktis. Suim
tiesiems teks aiškintis teisme.

Irano studentŲ padėtis

Irano šachas buvo pasiruošęs skristi i Meksika, 
bet dabar, kai Meksika jo nebepriima, tai ieško 

naujos vietos Karibų salose ar Egipte.MULA CHOMEINI NORĖTU TEISTI
C

NEUŽTENKA LEISTI SAUGUMO TARYBAI I
Į. IRANO POLITIKĄ IR ADMINIS^ ..aCIj

inas 
duoti 
čiams.

pra-jsitis ii
pradėjusiu?

Prezidentas
instrukcijas saugumo 
nariams pasmerkti

f Amerikos ambasadoje ha 
j kad imtųsi žygių teisėt 
' atitaisyti.

Irano valdžios atsisuk
■ atsiųsti -avo atstovą į Sau;
• tarybos posėdį ir pasiaiš

- kodėl ji vartoja prtev 
veiksmus jirieš aineriki

K AL EN DORELIS

Gruodžio 1: Natalija, Eligijus, 
Giedrūnė, Gedūnė, Butigeidis, 
Dargaitis.

Gruodžio 2: Evazijus, Skir
mantė, švirgaila, Mangaudas.

Saulė teka 6:57,' leidžiasi 4:21.
Oras šaltas, gali snigti,

TEHERANAS, Tranas. —Mu
la Chomeini-, norėdamas iš
vengti kaitinimų, kiekvieną 
dieną paskelbia naujus kalti- 

ergaftizuoja kovą

vo sunk: tusioji našta. Ckiklų 
jie nenaudojo. <> sk'*1 . užtrau
kė dideles.

hnigracijos_ir_iNattiralizaciio^ ____
Tarnybos.-. - {4-NŠ)-- • • pranešimu I ”‘,nns ,r
JAV-ėse.yrą 26.148 Irano stu-| PHeš amerikieck^.• Penktmlie- 
dentai. Lapkričio 13 jiems bu- j ..................... ..
vo įsakyta registruotis INS įs-’ 
taigose. Centrinės 'INS įstaigos 
pranešimu 3,592 iraniečiai stu
dentai neturi teisinio-statuso ’•>’ Chonieini 
gali būti deportuojami. Tačiau r 
tik 405 iraniečiai sutiko savano- r 
riškai grįžti-į savo kraštą, o 293 
prašė leidinio pasilikti JAV azi- 
lio teisėmis. ...

Illinois valstijoje yra 6,500 
iraniečių studentų. Iš 543 ap
klausinėtų ir patikrintų rasta, 
kad 42 neturi reikiamo statuso

nio rytą mula Chomeini parei
kalavo, kad' būtų teisiamas 
prezidentas Cai’teris. ir anks
čiau buvęs, prezidentas Fordas.

ne-

INS įstaiga instruktavo savo 
įstaigos pareigūnus neklausti 
studentų politinio įsitikinimo. T

pradėjo skaičiuoti, 
kiek ir kokių nusikaltimu pa
darė tie prezidentai, kurie pa
dėjo šachui. Jis pakartojo ank 
sčiau skelbtus kaltinimus. Jei
gu Amerikos prezidentai nebū
tų padėję šachui išnaudoti Ira
no gyventojų, tai šiandien jie 
nebūtų tiek daug pakenkę tra
nui ir jų gyventojams. Visi tai
kiau ir turtingiau gyventų. 
Ginklų pardavimas Tranui bu-

7 dideles eisenos 
SOSTINĖJE

Žinia, kad Irano šachas 
priimtas įvažiuoti i Meksiką ir
ajisigyventi, sujaudino dar !a j 
biau Iraną.

Tūkstančiai iraniečių, išgir 
dę anujo užsienio ministerio 
pranešimą per radiją, metėsi ’ 

šūkaudami iš džiaugs
Jiems atrodė, kad Meksi- 

šachui su-

lėtų pasiųsti specialų L 
šachui į Egiptą parvežti. 
zidenTas savo nutarimą 
neš sveikstančiam šachui iri 
laukia jo pranešimo.

NEW YORK, N. Y.—C< rneli i 
ligoninės vyriausias gy.Ętojas, 
pranešė, kad Irano šachas Be-

i za Pahlevi jau yra sustiprėjęs 
laikas komplikacijoms yra pra 
ėjęs ir gali išvažiuoti, kada lik 
ta, nori.

Privačiu lėktuvu Irano ša
chas penkiadienį rengėsi išsk
listi į Mekesiką, (,uei na viloje!įuri- išaiškintas ir pri 
šachas via nusipiikes namus, i, tos veiksmai baigti. Jeigu 

į varta nebus sustabdytu.
Saugumo, taryba turi imtis 

i monių sauvalei baigti.
Saugumo tarybos p.;sėd 

bus atidėliojamas ir tiep 
matuoti kaltinimai bus .a 

įti. Saugumo taryba prival 
tis priemonių normaliems 
tykiamsĮ.alslatyti.

šachas yra nusipirkęs namus, 
kur rengėsi grįžti, bet jį n lįste 
bino Meksikos vyriausybės 
tarimas nedu< ti buvusiam 
chui įvažiavimo vizo^. I 
šachas, prieš išvažiuodami 
JAV, turėjo .Miksikos isv 
vimo ir įvažiavimo vizas.
chas buvo toks tikras, kad jam

nu

:Hln

tuo reikalu jis visai neabejo jo. 
Turėjo išvažiuoti į Mušiką 
ne tik jis pats, bet ir jo žmona 
su vaikais. Paskutiniu melu 
jam buvo pranešta, kad Įva
žiavimo į Meksiką viza panai-

pareigi 
t tu., r: 
pat < 

tai
ScU

— Amerikos gyventojai 
kad atominės elektrinės 
saugesnės.

Didinamas gynyba 
biudžetas

gatves, 
mo.
kai atsisakius leisti
grįžti į Cuernavaca šachas tu
rės važiuoti Į Techeraną. Bet 
taip nebuvo. Egipto preziden
tas pasiūlė kelis ramius ūkius, 
kur šachas galės gyventi.

Iraniečiai mano, kad iš < saugios vietos kin i' įt

Salvadoras atiduos pa
grobtą diplomatą

SAN SALVADOR, Salvado
ras. — Salvadorą valdančių ka
rių chunta nutraukė santykius 
su Pietų Afrika, bet chunta 
pranešė Pietų Afrikai, kad ji 
tikisi ir paleisti dingusį diplo
matą. Prieš tris dienas Salva
doro sostinėje dingo Pietų Afri
kos ambasadorius Archibald C. 
Dunn. Pietų Afrikos vyriausybė 
reikalavo, kad Dunn tuojau bū
tų paleistas, bet chunta nieko 
negalėjo atsakyti, nes ji pati ne- 

i žinojo, kur tas diplomatas galė
jo dingti.

Dabar atrodo, kad kariuome
nės vadovybė, susisiekusi su 
maištininkais, išsiaiškino, kad 
Pietų Afrikos ambasadorius 
esąs maištininkų žinioje. Po il
gų derybų maištininkai sutiko. . 
jį perleisti chuntai. Oficialiai 1 
kraštą valdo 5 žmonių chunta, ’ 
kurios priešaky yra pulkininkas.,

111 Tiitei-

. Mula Chomeini nenori aiškintis Saugumo taryboje, 
bet .jis norėtų teisti prez. Cartrrį-Islamo teisme.

sigauti šachą arba ten nužu
dyti.

Minia 
taip smr 
bet pats 
minia „

pric-s 
kiai i

mula
ino.

amerikiečius 
i nešūkavo, 
susirinkusiai 
<i reikia tei-

Šachas šią žinią tuojau pr 
nešė savo artimiesiems. Ji: p 
šė ištirti 
saugiai 
teiraut
nors saugioje Karibų jūros sa
loje. Tuo tarpu Egipto nieži- 
d-.ntas. patyręs apie nemalo
nia šacho ir šeini s iuioeti.
pasiūlė apsigyventi Egipte 
Jeigu būtu reikalo,. šach i.- ga 
lėtu apsistoti ramioje Egipl< 
vietoje o vėliau .kai sustiprės

L-į WASHINGTON (AP).
a | ministracija pasiuntė st 

.tu ni- biudžeto apžvalg 
je nuredema. kad gynyba' 
kalams 1981 m. bus pad 
5-7r'<, o penkeriu metų pe 
bus dar pridėti I-5G . Pat 
džetas pasiunčiamas sausio 

Iki dabar adminįslracij 
vo nusistačiusi didinti gy 

Ibiudžetą tik 3’. . atsizve

suūrasti naują vie- 
ū

i tvirtinta sutartis verčia b 
tą djdinti.

Buvęs
Heni v

ko-
ra-

TRUMPAI IS VISUR
— Federalinė susisikiemo 

misija pasmerkė didžiąsias 
dijo stotis, atsisakiusias duoti
prezidentui reikalingą pusva
landi žinioms perduoti.

— Chicagos U.S. Steel bend
rovėje darbo neteko 1,640 dar
bininkų. Gary srityje bedarbių 
liko žymiai daugiau.

— Valstybės departamentas 
pataria amerikiečiams nevažiuo
ti į 11 arabų valstybių, prade
dant Bangladešu ir baigiant Si
rija, Libija ir Iraku.

— Chicagoje galonas gazolino 
pabrango pusantro cento.

— Nuo šeštadienio uždrausta 
palikti automobilius didelio ju
dėjimo gatvėse, kad dėl sniego 
nekiltų susisiekimo problemų.

1 EtlhKANAb, lrana>. -Nau
jas Irano užsienio reikalu mi
nisteris Kotbradė* pareiškė.kad 
šeštadieni jis visai nesirengia 
važiuoti i New Yorka ir ten ais 
kintis Saugumo taryboje. Jis 
visai nesirengia minėtos orgir 
nizacijos vadams pasakoti, ką 
Iranas rengiasi daryti ar daro. 
Jis yra įsitikinęs, kad Iranas 
jau žino,ką jie rengiasi daryti. 
Jis inanas^kad pranešimas Ira
no gyventojams esąs svarbes
nis, negu New Yorko sudrinku 
sienis ponams. Naujas minis
teris nerado reikalo pranešti 
Saugumo tarybai, kad 
visai nesirengia.

• WASHINGTON, D.C -
■zidenFas Carteris. (sakė* atsa*

Pre-

ręšk

Cl.Jo.-

niek

sekre
Kisingeris pa 

komitetui 
ųynybos b 

virš esamos 
norint išlaikyti gin 

k< nkurenciją su S 
l-’.k.-pertn nuomo:

riybos biudžetas; turėtu but

Prez, Carterio 5 metų 
numatyta statyti iki '.M) į 
karo laivų, bet tai yra Idg 
vų permužai kontroliuoti 
dess kelius.

— Islamo idėjų propaga 
mula Chomeini paskyrė 
užsienio reikalų minister! 
niekad nebuvo užsienyje 
ruošė jokios sutarties. Jis 
nias pateikė, bet tiktai-aj 
todir Čhdrfielni jį" ir' pas:
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’NINKUI LEIDŽIAMA UŽDIRBTI
Ay Administracija paskelbė, kad nuo 

o mėn. 1 dienos pensininkai tarp 65 ir 
Įstaigose už- 
jų gaunamų

gali uždirbti

galės darbovietėse bei
5 €C0 dolerių ir tai nesumažins 

i'.' soc. see. Įstaigos pensijų.
Per šiuos (1979) metus pensininkai 

iki 4,500 dolerių.
Jaunesni kaip 65 metų amžiaus pensininkai po 1980 

metų sausio 1 dienos galės uždirbti iki $3,720 dolerių.
Įsidėmėtina, kad už kiekvienus 2 dolerius ankstes

nio uždarbio bus pensininkams atskaitoma po vieną do
leri iš gaunamos sol. ser. pensijos.

VYR. AMŽIAUS ŽMONĖS (SENIOR CITIZENS) 
GAUS MOKESTINES LENGVATAS

Daugiau, negu 140,000 vyresnio amžiaus žmonių 
(senior citizens), gyveną Illinois valstijos, Coop apskri
tyje, gaus mokestinę lengvatą (exemption), kuri sieks 
apie 125 dolerius iš 1979 nekilnojamo turto mokesčių. 
Šią linksmą žinią šiokis dienomis pranešė Cook aps
krities asesorius Thomas Hynes.

Vyresnio amžiaus žmonės, kurie turi teisę i šią mo
kestinę lengvatą (vadinamą “Homestead Exemption”) 
greitu laiku iš- apskrities Įstaigos gaus specialų prausi
mą (note), — pasakė asesorius Hynes.

į yra Venecueloje: 
aukštesnis už Niagaros krioklį.

— Pati mažiausia pasaulyje 
isianos leritcriją už mažą pi'upė ‘‘Po” yra Italijoje, turinti 
ų sumą tik dėl to, kad bijo- 525 pėdų ilgio, ji teka nuo BaL- 
kad jos neužimtų Anglija, ‘do kalno iki Gardija ežero; ji 

— Pats didžiausias krioklys turi patį mažiausią vardą ‘Po‘.

<>s imperatorius Na 
pardavė JAV-bėmsi

Uš SOCIALINIO DRAUDIMO PINIGŲ ATGAVIMO 
GALIMYBĖS

Pagal Socialinio draudimo Tais atevjais, jei pasitaiko, di- 
nuostatus pensininkai
dažnai asmeniškai apmokėta 
gydytojams honorarą už jų gy 
dymą bei priežiūrą ligoninėje, 
daktaro raštinėje arba pacien
to namuose.

gana dilė stambi pinigų sumos sąs
kaita, pavyzdžiui, už operaci
ją, tai ją galima soc- see. įstai
gai nieko nelaukiant pristaty
ti ,kad tuojau apmokėtų.

Įsidėmėkime, kad už praeitų 
melų gydytojo honorarą pa-

jų sąskaitas, vėliau jas patie
kia Sue. See. įstaigai, kuri tada 
užmoka X0' ( visų ‘‘priimtinų” 
(reasonable charges) gjdytojų 
išlaidą, išskiriant pirmuosius 
$60, kuriuos turi apmokėti 
pats pacientas.

Pasitaiko, kad pacientas su 
kai kuriomis gydytojų sąskai
tomis susimaišo. Būna atvejų, 
kai Soc. See. įstaigai pasieniai 
pristato daug sąskaitų, kurių 
daugelis gali būti atmesta. Ky- 'tinkant ir užpildant tą 
la klausimas, kodėl? Todėl, foriną, kurią tada turi pasira-

teikti sąskaitas galima per vi-
sus šiuos metus ir tai nebus 
per vėlai.

Pateikiant gydytojo honora 
ro sąskaitas, reikia užpildyti 
ir speciali formą (Form SSA- 
1 100), kuri yra gaunama kiek
vienoje soc. see. įstaigoje.

Kartais daktaras pats tiesio
giniai neri išsireikalauti hono
rarą iš Medicare Įstaigos. Tai 
jis gali padaryti pacientui su- 

pačią

ILLINOIS BELL KOMPANI
JAI ĮSAKYTA GRĄŽINTI 

$6.41 MILIJONUS
Illinois Bell'Telefonų Kom

panija gavo parėdymą grąžinti 
$6.44 milijonus savo kostiume- 
riams ir prekybos įstaigoms, 
kadangi gavo netikėtą pelną, 
patarnaujant kostiumeriams.

la klausimas, kodėl? 
kad viena ar kita sąskaita turi 
trūkumų, būtent, nepažymėta, 
už ką gydytojui buvo apmo
kėta^ Taigi, pacientas, patei
kęs gydytojo sąskaitas, privalo 
atsiminti, kad toje sąskaitoje 
gydytojas būtinai turi nurody
ti dėl kokios priežasties pa
cientas jam užmokėjo tokią ar 
kitokią pinigų sumą. Jei gydy
tojas nurodo, kad pacientas už 
mokėjo jam -už ofiso vizitą, tai 
to nepakanka. Sąskaitoje turi 
būti nurodyta ir liga ir prieža- 
tis tos raštisės, ligoninės ar na
mų vizito, už kurį užmokėjo 

į gydytojui.
Pacientas turi- atsiminti, kad 

gydytojų sąskaitos turi būti

šytį abu: pacientas ir gydylo-

Jis yra daug soc. see. įstaigai nustatytu lai
ku pristatytos, būtent, kad pa
cientas visas sąskaitas už pra
eitus metus pristatytų metų ga
le vienu kartu- Reikėtų vengti 
bėgiojimo- į soc. see. Įstaigą, 
kai gauni gydytojo sąskaitą.

Jeigu, pacientas miršta ir 
prieš tai turėjo gydytojo išlai
dų, tai už tas išlaidas ieškinį 
galį pateikti tas asmuo, kuris 
užmokėjo už mirusiojo gydy
tojų išlaidų sąskaitas- Tekiu 
atveju suinteresuotasis asmuo 
turi pritatyti įrodymus, jog jis 
tas sąskaitas apmokėjo.

Šiaip ,ka;i pacientas yra gy
vas ir pateikia gydytojų hono
raro išlaidų sąskaitas, tai nėra 
būtina, kad jos jau būtų ap
mokėtos.

Nevisas gydymosi išlaidas 
Medicare apdrauda apmoka.

Paprasta] nėra apmokamos 
tokios išlaidos, būtent:

a) Paprastas gydytojo apžiū 
rėjimas, jei tuo metu pacien
tas neserga;

b) Įvairios rūšies varstai;
c) Akinių- pritaikymas(ar akių

pa-

pirmo laikotarpio, jūsiį mama 
tebėra tam pačiame Medicare 
ap<iraudos išmokų laikotarpy
je ir ji neturi mokėti papildo
mos sumos

KL. Mano niGtuą salesman 
įkalbėjo padaryti už $7,200 na
mų pertvarkymą (home-remo- 
deling) ir jį pasiraašė*dam rei
kalui sutartį. Tuo laiku ji tu
rėjo pelningą darbą o šiuo me
tu ji yra bedarbė. Ji nori tą su
tarti nevykdyti ir nori atgauti 
$200 sumokėtą užstatą. Elm
wood Park Interior kompani
ja nesutinka su jos prašymu ir 
užstato negrąžino. Motina yra. 
71 metų amžiaus ir vargiai iš
gyvena iš gaunamų soc, st c. iš
mokų. Mis. E K. iš Burbank.

ATS.Interior kompanija pra 
nešė, kad jūsų motina neturi 
dėl tos sutarties rūpintis, ji į- 
mokėtą $200 užstatą galina at
gal. Kompanijos atstovas pažy 
niėjo ,kad jūsų motina nėra to
kia neturtėlė,nes ji turinti savo 
grožio salioną ir be to yra su- 
pervįsorė baseino ir gauna ai-' 
gą iš distrikto parko administ
racijos.

Hong Kongo pakrančių vaizdelis

JŪS KLAUSIATE, - MES ATSAKOMh
KAIP SUTAUPYTI ENERGIJĄ, KAD SUMAŽINČIAU 

GAZO BEI ELEKTROS IŠLAIDAS? ? ’

KL. Žiemos mėnesiai ypatingai sunkūs vyresnio 
amžiaus žmonėms ir' kitiems asmenims, kurie gyvena iš ' 
ribotų pajamų, kai mums tenka mokėti gazo bei .elekt
ros sąskaitas. Gal Illinois valstija turi kai guriuos-pą?;,; 
tarimus, kaip sutaupyti tą energiją, kad aš galėčiau su- - 
mažinti tokių sąskaitų (gazo bei elektros) sumą? y ! -

1 ■ - Aleksas ■ Oliukas.

ATS. Illinois valstijos atural Resources institutas 
yra išleidęs brošiūrą, vad: “That Also to Save You 
Energy”, Leidinys gaunamas nemokamai. Joje yra pa-

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds: pvz.

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6%%.

This 6^2% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the

as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, awd for Series H Bonds, - 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979. iakę

So you see, StOclc^^

ro America-

Bonds are getting better all the 
time. This new 6.%% interest rate, 
together with the tax advantaged 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

—o—
Dantistas pačeintui sako:
— Nustokite mosuoti ranko

mis ir raukytis. Aš dar nepa
liečiam jūsų dantų!

Pacientas sako:
— Aš žinau ,kad jūs nepalie

tė te mano danties, bet jūs užli
pote ant mano mozolio!patikrinimas pritaikant 

cientui akinius);
d) Klausos aparatai, ;
e) Skiepijimas;

■ f) Dantų plokštelių, dantų 
taisymas ir paprastas dantų ap 
žiūrėjimas;

g) Ortopediniai*balai;
h) Asmeniniai patogumai ( 
nagų apkarpymas);

i) Trys pirmosios kraujo 
.transfuzijos.

Įsi dėmėti n a, kad gydytojų 
išlaidos dėl akių ir dantų g>'dy 
mo apmokamos tik tuo atveju, 
jeį gydytojo gydymas buvo bū. 
tinas (pvz. paciento akys iri 
dantys buvo sužeistos ir gydy
tojas turėjo akis arba dantis 
operuoti).

—o,—
pr. tercija,

kuri turi 
buvo ligo.Medicare apdrauda, 

nihėje š m pradžioje ir po mė
nesio laiko grižo į namus. Ne
trukus ji vėl atsidarė ligoninė
je ir dabar ten tebesigydo. No
riu paklausti, ar ji turi nusta
tytą sumą antrą kartą, šiais me 
tais sumokėti už antrą kartą 
gydantis ligoninėj? Marytė L

ATS. Jeigu, jūsų mama ant
rą kartą atsiguli ligoninėn,, 
maždaug praėjus 30 dienų nuo

tiektos sugestijos ,.,kąip taupyti šilumą, atšaldymą mai
sto. parengimą ir. laikymą, vandeny sunaudojimą, auto
mobilio užlaikymą* parinkimą buto apšvietimu ir kt. 
Štai keletas Sugestijų: ' , N "

a) Nuspausk šildymo aparato (pečiaus) ėjtermosta- 
ta, kai išeinate iš būto 5 valandoms ar ilgesniam laikui x -t t i • <■ jgą.j y n
žiemos metu; ::A;' r; .rh

! b) Izoliuokite grindis, esančias virš nešildomų pa
talpų- kaip pvz- šliuožimo (crawl) patalpų ir garažą;

c) Patikrinkite ar pastogėje.-turite mažiausia 6-”
(R-14) izoliacinės medžiagos; /

d) Nenaudokite pečiaus del greitesnio' virtuvės- ap-

Kartą vienas vyras ir moteris 
sųsitio šaligatvyje ir negalėjo 
išsiskirti ir vieną kartą, kada 
vienas iš jų ėjo į dešinę arba į 
kairę, jiedu iš naujo vienas ki-Į •
tą paliesdavo. Pagaliau vy as, Laikykite iš lauko pusės-visas duris standriai 
noje vietoje, O aš per jus per- Į uždarytas ,kact kad vejas nepraeitų (weatherstnped}; 
šoksiu!” ! f) Pakelkite kambario užuolaidas^-saulė-f) Pakelkite kambario užuolaidas irAha^šy saulė- 

-------------- I tomis žiemos dienomis, kad patalpas prisf] x TkT T • _ 1"' • - _ ______ -1 ? ? .- M J _   "L
i , a g y. <0,1.1x14 pcLicpcoc vjrancc^ ^oci-

vK&il¥t0jlĮ D&iSBIt mas duris, langus užlipykite.- celofano lipdėmis (tape-); 
-----------------  ----- ------ Į h) šildymo aparatūros termostatą -dienos mefu l^i- 

Gerbiamieji Naujieniečiai! kykite 68 laipsnfųr.o naktį sumažinkite 5—10 laipsniai^. 
Prisiunčiu Jums čekį ioo do-[ŠĮ būdą vartodami“galite sutaupyti iki 15% šilumįos se

lenų vertės. Tai bus Naujienų Įskaitas; ’ |
finansinei paramai. Mums, vi-' 
siems Naujienų skaitytojams, 
turi rūpėti Naujienų gerovė. 

Naujienos veda didžiausią ko
vą su visokiais bendradarbiau
to jais ir Lietuvos pavergėjo pa
taikūnais. Netekus- šio dienraš
čio, mes labai daug nustotume 
Skubėkime su fmansine para
ma, kol dar nevėlu.

r* j j \1 Al*-* \

) Namų palėpėse standriai uždarykite-visas'ęsa

Gerbiamieji Naujieniečiai!

buotojams ir bendradarbiams 
geriausios sėkmės.

Charles Bukaveckas 
Miami, Fla.

tXPRfSSIMYDMW&
I

following distances...

there's a sudden STOP

IF YOUiOFtVE. AT THE

-■ r M
-Uždarykite ir išjunkite šilumą žiemos metu ineg^-. 

venamų patalpų bei kambarių. .*■ £
Minėtą brošiūrą, vad. “156 Ways” galite gauti 

mokamai, parašius atvirlaiškį minėtam; institutui: 325 
West Adams, Springfield, ILL. 627$6. . pr. petitas

- • ' "rįi- ' ' ’ ■' ' - fN T į ?

į Sportiniai pratimai labai yra. svarbūs, tiems- žmo-
I . 5, -• L * ' y f

Įnėms, ypač tiems asmenims,, kurie per save^ Aigą ^ve- 
nimą turėjo daug darbų ir visą laiką nuolat judėjė*-

Jeigu jūs per 20 — 30 metų bet. kurį darbą bedirb
dami visą laiką judėjote, tai dabar išėjję poilsfxi, nesu- 
stabdykite savo motoro,, tegu jis visa laiką juda ir na
muose nesėdėkite rankas sudėjo nieko neveikdami!

Pasitarkite su savo šeimos gydytoju, kad jis- jums 
patartų, kokią sporto rūšį jums geriausia praktikuoti, 
kad išlaikytumėtevgerą kūno fizinį pajėgumą.

Žinovai .teigia/, kad ilgesnis vaikščiojimas, dviračiu 
važinėjimas, plaukimas yra labai geri pavyzdžiai^ ge
ram fiziniam kūno išlaikymui.' Ų.

Paprasta sportinė mankšta pageriną kvėpavimą, 
sumažina kraujo spaudimą ir sumažina svorį, žmogus 
pajunta stiprumą ir energiją.

Pasirinkite aktyvų gyvenimą, kas pagerins jūsų 
savijautą. Prisijunkite prie tokių pat žmonių, kurie 
sportuoja ir gerai jaučiasi Magd. šulaitienė*

Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai, gintaro karo
liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.,

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

= 1207 S. Sacramento (kampav Arcfier :jr SacramėrūaJ ^ =

J - ' “r:—■ TuL 247-5081 ' .... 7B
J; ; • ; y- ,f ; > • a K '*
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•E DANGAUS IŠKRITUS?
Buvo skelbiama, kad sekma- neatlieka savo užduoties, bet

dieniais, tarp 8 ir 10 vai. vaka- dar nori nurodyti kitoms orga- 
ro yra transliuojama lietuviškai 
įdomi programa per radijo ban
gas, kuriai vadovauja p. Siutas.

S.in. lapkričio 18 d. atsisukau
radijo 1150 AM stotį. Pro
gramos pradžioje buvo pristaty 
tas p. Jurgis Janušaitis biznie-

n zacijoms, ką ir kaip jos turi 
veikti, jas duplikuoja, pav. du
plikuoja ALTo veiklą ir grobs-

rius, visuomenės veikėjas ir
žurnalistas.

Pastarasis papasakojo apie 
savo kelionės įspūdžius Austra
lijoje, apie ten aplankytus lie
tuvius ir apie jų įsikūrimą. Ne
apsiėjo nepalietęs ir apie ten 
gyvenančiųjų lietuvių visuome
ninę veiklą. Bepasakojant apie 
visuomeninę veiklą, neapsiėjo 
ir be palyginimų tarp Australi
jos ir Amerikos lietuvių veik-
los. Kaip pavyzdį paminėjo Au
stralijos ir JAV L. B-nes. Au- 

i f -

strati jos LB-nės opozicija pasi-

to aukas Lietuvos laisvinimo 
reikalams. L. Fondo pinigais 
leidžia ir platina mokyklinio 
amžiaus vaikams skirtus vado
vėlius, bei istorijas, kurių turi 
niai persisunkę pro komunisti 
nib letargo..O ką bekalbėti apie 
Pi J Sąjungą, kurią globoja 
PLB.. PLJS-gos suruoštuose 
Kongresuose laisvai veikia pro
komunistinis elementas, skaito 
paskaitas ir rodo skaidres apie 
“dabartinę” Lietuvą . . . Janu
sai tis visa tai nutylėjo . . . Ko
dėl? . . . Tuo kart jis JAV LB 
skilimo kaltę suvertė patrio
tams, kurie mokino patriotiz
mo kitus patriotus . . . ('•!)

pasisakymu, padariau jam s©-j legendas yra p:jra>. s ir dauge’į ūda pa:.i s 
kaulį klausimą:

Ponas Janušaiti, ryšyje su jū j madiniai p.it
su pasisakymu, kad vieni pa-įniu* žodžių, t:

|n kroldgų. Pasikalbėjimo metu., kalbėti su 
ktis pttsugyri- jam atsilh 
p..kartojo jau kė, kad j 

Iriotai nori mokinti patriotizmo' pasakytus s.’km tis.
rai išnaudojo šių 
gą užpilti šiukš ių. 
Naujienų ir jų ved

kitus patriktus, kyla klaus mas, 
kaip reikia suprasti neregistruo
tos LB-nės toleravimą komu
nistų propagandinių filmų rody

• mui Jaunimo Centre. Ar ir tai

rodo tik laike susirinkimų, bet) Nesuprantama, kodėl Janušai- 
LB-nės tis pavartojo tokį žodžių žaidi-prie kiekvieno Austr.

darbo priremia savo petį, o JAV

tia sieną. Ji panoro*
Jairušalčiu. Pastara 1

įrodantys dokumentai!.
tos pomes pasisakymą 

.is, ta ponia pasisa Į Janušaitis atsakė, kad ir Drau- 
skaii.mu ve k visąįg' buvo paskelbtas dokumen-

Hamiltcn Jordan 
kelia rūpesčiu

WASHINGTON. D C. — H.
1 i*ip nat ge-1 L* tuviška s}. J * 4 * -
uksine pro- kaknisi veil 
bei paplavų-paskelbtum 
ktor'.aus ad-.ios inanvina

ką pastaroji užginčijo, kao Joidan yra gabus ir energingas 
■' nebu-i pol.tikas, bet ta jo energija ke 

doktimen-l l<a rūpesčių jam pačiam, prezi-
via liiš.i ir bevei tas . . . Pasimetęs Janušail

Janušaičio 1/rauge, teismo reikalu, 
s, kūne, vo paskelb tas

ne- dentui Carteriui ir visiems Bal
tųjų Rūmų pareigūnams.

Prieš kelis mėnesius preziden
tas Carleris pasirinko Hamil
toną Jordaną tvarkyti vieną da
lį prezidento rinkiminės kam
panijom Nespėjo jis net pradėti 
dirbti, tuojau pasklido gandas, 
kad tas energingas vyras mėgs- 
ta marijuana rūkyti. Vos spėjo 
nuvažiuoti i Kaliforniją ir su
kviesti judrių rinkiminėse kam
panijose dirbančių vyrų ir mo
terų grupę darbams aptarti, 
tuojau pasirodė, kad tos grupės 
nariu tarpe buvo marijuana 
mėgstančių parūkyti vyrų ir 
moterų. Buvo tvirtinama, kad 
ir pais Hamilton Jordan kelis 
kartus patraukė dūmus.

Dabar jau paskirtas specialus 
prokuroras ištirti ir tikrai nu
statyti. ar H. Jordan tikrai kar
tais užtraukia daugiau negu 
vieną dūmą.

. sulygindama .’unršaitj' vokusiai atsakė, kad jįs neate- 
Kriaučedūnu, p sakyda-įjo daryli polemiką . . . I'ada ta 

g blusa j ponia patarė Janušaičiui, saky- 
'jos.i. lt dama: Amerikos teismai yra 

Į visiems prieinami. - t en gali 
islsakv-i nueiti bet kas ir pamatyti norį 
panau-imą bylą ir pasitikrinti. Tad pra- 
Rudėti;šėma žmonių nekiaidinti?

.šgelbėjo švukūcs muzikos a- j Nors laike savo pasisakymų 
kordai, kuliuos grojo lietuvių; J.tnušaitis gyrėsi, kad jis skai- 
styg.njs ansamblis. Į tąs visą lietuvišką spaudą, net

Aš asmeniškai nesutinku su ir Naujienas; bet laike atsaky
tos ponios pasisakymu, kad Ja-jmų i paklausimus matėsi, kad 

sičio rašrmiai nieko verti. I jis labai mažai skaito tos spau- 
vrą parašęs daugelį nekroln- Į dos. Jis nematė Naujienose pu- 
Malomai, visi negrotogai bu-'sę puslapio užimantį dokumen- 

ašyii, nes nei vienas Į tą ir jo nuorašą, kui
lį iki sieliai dar 
tai išeina, kai! 
.io parašypui 
o neverti.
jnnt tes tiienos pro- 
utas vcl sujungė tc- 
norinciu pakiausti. 
klausimas lietė lie-

Į uivišką aktualiją. Paklausėjas 
i norėjo žinoti, kuri LB-nė kuria 
padavė į teismą. Į ši klausima 
Janušaitis po nevykusių išva
džiojimų pasakė: Kadangi byla 
dar neišspręsta, tai ateitis paro
dys. Tą savo tvirtinimą J. kelis 
kartus pakartojo, bet neatsakė 
į klausimą, kuri LB kurią pada- 

i vė į teismą . . .
Sekančiai tas

Kadangi yra dvi versijos tai kas 
užmokėjo už Simo Kudirkos ir 

i į o šeimos atvežimą i Amerika, 
i Vienį sako, kad LB-nė, kiti tvir
tina, kad- ALTa. •

Iš nradžm Janušaitis-' sake, c t . ,. * , .. . . :: Kad uz Kelionę mosejo ir vieni 
Į ir kiti. (Sprast ir LB ir ALTa), 
i bet paklausėjui priminus, kad: 
’ buvo Naujienose paskelbti Įro
dantys dokumentai, kad už S. 
Kudirką jr jo šeimos kelionę už-- 
mokėjo ALTas, tada ir Janu- 

, šaltis sutiko su tuo, pridėdamas, 
I kad LB-nė kokiu nors būdu 
1 “atsiėmė” įmokėtus pinigus.

Programos pabaigai dar bu
vo Įjungtas vienos ponios tele
fonas. Pastaroji ponia išreiškė 
savo nusistebėjimą, kad ponui 
Janušaičiui dar neaišku kuri 

I LB-nė yra padavusi teisman. 
Tuo reikalu buvo paskelbti Nau-

resu . . . čia reikia p: aiškinti 
kad dirbant ir šv iriausi darbą

šių bei ma, k«d jiedu atrodo 
□aplavŲ, tai kurgi ja* dėti, o su- š ikmėjanli ant vienos 
pilti ant Naujienų, ■ tai unula-j-r užkaliino telefoną.

SU <■

sisuometyra skaitoma patriotizmu?

J ši klausima Januša tis atsa 
kė, kad jis nežinąs tų filmų tu
rimo. Tuikart suglaustai paą.š- 
kinau apie tų filmų turinį, tada 
Janušaitis pasisakė, jog jis to
kiu filmų rodvmui nepritaria...

4. V i

Ir tai jau neblogai.
Janušaitis iš esmės neitsakė 

į mano klausimą, t.y. ar irgi 
skaitoma patriotizmu, kaip Įvy 
kęs neregistruotos LB-nės tole
ravimas komunistų pagamintų 
filmu redvmui Jaunimo Centre.

*■

Matomai, jis i tai atsakyti pa
būgo.

Laike pasikalbėjimo su p 
Šlutu, Janušaitis plačiai apibū
dino savo rašinių kokybę, jų 
grožį, jų pozityvizmą ir, kad įo 
rašiniai skatina sutarimą, bro
liškumą, meilę artimui ir t. t.

K U nik.o
na1

mą, ar tai padarė iš “mandru- 
ar norėdamas užtušuoti

neregistruotos LB-nės kenks 
minga veiklą mūsų tautai, ar

kė, jog Aust. LB Veikia sutar-|dėl pataikavimo tiltų statyto- Į Nors, galimai ir ne tais žodžiais, 
tinai ; su kitomis organizacijo-1 jams. [bet tąja prasme. Iš pasikalbę-
mis, o JAV LB ne tik, tinkamai1 Ryšyje su tokiu Janušaičio jimo buvo suprantama, kad pre-

LB-nės opozicija atskilo' ir už- mo
siregistrtivo kaip kita LB-nė. 
(Gailia; kad Janušaitis nepasa-

pašakojimus apie savo žurnj 
lisiiko? darbus, gavosi įspūdis 
kad tai kalbėjo ne eilinis žmo
gus, bet tiesiog ikras gerasis 
angelas, kuris kokiu nors būdu 
iškritęs iš daug :us, per ten atsi
radusį plyšiuką ir bekrisdamas 
žemyn pataikė Chicagon ...

Ir taij) beskęstanti savo pa- gų 
negirikoje, šluta 
jo gelbėti Jau 
ar kartais jis, 
vaikšto ant 
pridėdamas, 
kad viskas, 
yra teisybė?
simus Janušaitis pasi 
išvadžiojimais nelabai 
atsakė: — Iki čia vis 
pakenčiama.

Sekančiai, Siutas ii

labai 
ar J; 
ka r

matoma; nore- ve 
šaitį. užklausė iš 
Janušaitis, ne

plono ledo.
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^į>THE NAME OF THE PEOPLE OF THE STATE OF ILLINOIS

THEęyiRCUIT COURT OF COOK COUNTY, ILLINOIS
DIVISION

ats užklausė:

^Name altparties]

TY DEPARTMENT, CHANCERY

LlTHUANi^^AĮvįE'RlČAlįcCOl^JNITY OF 
" THĘ'-^jNi 
a ConnecticuUcc^rp^ration, and 

AN COMMUNITY 
an Illinois

/

Plaintiffs,
No.

LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 
OF THE UNITED STATES, INC., 
an Illinois corporation, and 
LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 

/OF MARQUETTE PARK, an Illinois 
/ corporation,

*

Defendants

*
SUMMONSy

To the officer:

Dions shall be returned so in

This summons must returned bv 
indorsement of service and feesxif^any,

i;

77pijZL n

To each defendant:

\ YOU ARE SUMMONED and required to file an answer in this case, or otherwise file your appearance, 
in the office of the clerk of this court (located in the Chicago Civic Center, Room* , Chicago, Illinois 
60602), within 30 days after service of this summons, not counting the day of service. IF YOU FAIL (- 
TO DO SO, A JUDGMENT BY DEFAULT MAY BE- TAKEN AGAINST YOU FOR THE RELIEF ‘ 

<ASKED IN THE COMPLAINT. ______Chicago, I
:-<&ugustinas Orentas, 6842 S. Campbell"' 
^Andrius Juskevicius, 1616 S. 49th Ave.

. u .. . Cicero, Ill. ,.officer or other person to whom it was given for service, with 
mediately after service. If service cannot be made, this sum- 
mmens- may not be served later than 30 days after its date.

TNESS<_

CJ

ir žlibas 
ne-1 įiam ityių. Karlu jis matė Drau-I 
nė ge lokį dokumentą, kuris visai 

yra i nebuvo paskelbtas! Kad p. Ja
nu ūsaičiui ir jam panašiems bei 
.suklaidintiems būtų aiškiau, 
kas ką yra padavęs teisman, yra 
skeloiamas tos bylos pirmo pu
slapio kopija.

Grįžtant į netolimą praeitį 
visi atsimena, kad p. Janušaičio 
krautuvėje buvo parduodamas, 
kaip padori prekė, tas anonimi
nis paskvilis, kuris teršė patrio
tinę spaudą, jos bendradarbius 
ir padorius visuomenės veikė
jus, bei-jų orgaizacijas. Nejau
gi ir tas Janušaičiui yra patrio
tizmas?

Kvirinas Runimas

'•— Atstovų Rūmai patvirtino 
1980 metų valstybės biudžetą.

— Vis didesnis senatorių skai
čius abejoja, ar verta patvir
tinti SALT II sutartį.

A

i

€
&

<-
I

257 keleiviai
Iš Naujosios Zelandijos pra

nešama, kad trečiadienį Antar- 
likcs kalnuose sudužo N. Zelan
dijos keleivinis DC-10 lėktuvas 
su 257 keleiviais, jų tarpe 21 
amerikiečiais. Spėjama, kad 
avarija įvyko dėl piloto naviga
cinės klaidos, skrendant, kalno 
pakraščiu, kuriame būna smar
kus vėjas. Pilotas Jim 
45 m., šia ekskursine 
vaizdų linija niekuomet 
važiavęs.

Collins, 
gražių 

nebuvo

• KAS SKAITO, RAŠO — 
NAUJIENAS UŽSIRAŠO.

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
‘ DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

*■' Atdara šiokiadieniais nuo
OilKMOii

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

TeL 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

(Seal of Court)

$10.00

110.00

___ $10.06

Telephone 476-5800

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti doleri palto iilaidoma.•LAW DIVISION ROOM 801 
CHANCERY-DIVORCE DIVISION ROOM S02 .

-COUNTY DIVISION ROOM Ml 
PROBATE DIVISION ROOM im

Name gVAI J. BYLAITIS 
AttomeyTor Plaintiffs
Address 2458 West 69th Street
City Chicago,-Illinois 60629

sed. This

Date of service:

“o

1 — MĄUJIBNO^ CSICAM & MX, Saturday, December 1, 197»

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

REGISTERED

APR 15 1977

• FINLEY, ClerH

[To be inserted by officer on copy left with defendant 
or other person]

MATTHEW J. DANAHE R, CLERK OF THE CIRCUIT COURT OF COOK COUNTY

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

Minkšti viršeliai_

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
------- Minkšti-viršeliai |15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60608
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buvo įsakyta viską mesti ir skristi į pavergtą Lietuvą. 
Lietuva negalinti pakęsti, kad Amerikoje įvyktų dar viena 
tragedija, kokia buvo įvykusi Kalifornijoje.

Nežiūrint į Bostone sudarytą didelį komitetą, pate
kusį labai nemalonion padėtin, Kaukaitė Bostone nedai
navo. Kas ją išleido Amerikon- tai ją iškvietė Maskvon, 
o vėliau ir Vilniun. Ji, kaip ištikima juodos rankos įsa
kymų vykdytoja, viską metė ir sovietiniu lėktuvu išskrido 
į Maskvą, o vėliau viską papasakojo, kas įvyko po kon-Į 
certo ir kas po vakarienės- Nežinome, ar papasakojo, kaip 
ji jautėsi Bostone, apvylusi didelę grupę lietuviškų dainų 
mėgėjų- sumokėjusių už bilietus jos balso pasiklausyti, bet 
jos balso išgirsti negalėjusių.

Kas siuntė Amerikon Kaukaitę, ruošė jai koncertus, 
o paskut’niame koncerte neleido dainuoti, ta pati ranka 
siuntė Amerikon ir Daunorą. Geriausieji dainininkai prieš 
tą juodąją ranką yra bejėgiai. Nė Virgilijus Nore ka iš
siuntė iš Vilniaus Daunorą į Kauną, nė Noreika liepė jam 
važiuoti į Chicagos jėzuitų centrą ir dainuoti sentimen-1 

/ talias dainas bei galingas Milano mokyklos arijas. Ta pati 
! ranka siunčia Daunorą į jėzuitų centrą. Ne kur kitur,

V. Daunoro kelionės tikslas
Visi žinome, kad geriausią balsą turintis dainininkas 

Vaclovas Daunoras atvyko Chicagon. Jis esą norįs Chica- 
gos lietuviams parodyti, kokį gražų, stiprų ir galingą 
balsą turįs. Jis jau dainavęs New Yorke ir Bostone, bet 
visa tai nieko nereiškė, kol jis nebus padainavęs.Chica
go je, Amerikos lietuvių sostinėje.

Jeigu jam būtų rūpėję pasirodyti amerikiečiams, tai 
jis nebūtų užsispyręs ruošti koncertą lietuvių centre. Jis 
būtų nusisamdęs salę miesto centre, būtų-pasiskelbęs ang
lų spaudoje, būtų sukvietęs dainas mėgstančią publiką ir 
padainavęs geresnėje salėje, negu jėzuitams lietuvių pa
statytoje. Jeigu jo balsas būtų buvęs toks-geras, malonus, 
ausį ir' širdį kerėjantis, tai Daunoras būtų tapęs ameri
kiečių mėgiamu dainininku, kaip savo laiku čia dainavo 
geriausieji italų ir vokiečių balsai.

Bet Daunoras nenorėjo dainuoti amerikiečiais. Jis 
šį kartą, .yisai nesirengė sužavėti amerikiečius, mėgstan- 

. čius" grąžų balsą ir kerėjančias dainas- Jam rūpėjo pa
dainuoti lietuviams. Savo laiku Amerikos lietuviams dai
navo Kaukaitė, tai dabar tą patį nori padaryti ir Vac
lovas Daunoras.

"Kaukaitė dainavo didesniam būriui' Kalifornijos lie- 
-tuvių, bet Chicagoje jai nepavyko gauti didesnės salės. 
Grupėlė lietuvių tuo metu rinkdavosi Mildoje, bet Chica
gos lietuviai į Mildą nėjo ir gerą balsą turinčios daini
ninkės, neklausė. Kalifornijoje, klausytojų skaičius buvęs 
didesnis. Ten ir susižavėjimas buvo, didesnis. Vienas dai
nos mėgėjas, po geros vakarienės važiuodamas paryčiu 
namo, net nuo greitkelio nuvažiavo ir mirtinai susižeidė. 
Jis buvo susižavėjęs ne tik Kaukaitės dainomis, bet ir to 
vakaro bendra vakariene ir gražios moters pasakojimais, t ■

- -Kaukaitė buvo pasižadėjusi padainuoti dar Bostono1
lietuviams- Jie-buvo sudarę komitetą, nusamdę-didelę salę, j 
pardavę bilietus Kaukaitės koncertui. Kaukaitė, atsikvė
pusi Chicagoje, išskrido į Bostoną, kad galėtų sužavėti 
ir Bostono lietuvius. Bet Bostone ji gavusi telegramą iš 
Vilniaus, kuri jai liepė- valandos neatidedama, viską mesti 
ir kristi tiesiai į Maskvą, o iš ten į Vilnių. Ji bandė aiš
kintis; kad koncertas jau suruoštas, bilietai parduoti ir 
žmonės pasiryžę klausyti, bet Vilnius buvo kietas. Jai

bet tiktai į tą centrą. Jeigu jis ten negalės dainuoti, tai 
jis iš viso nedainuos. Jeigu Chicagos lietuviai nevyktų
į minėtą centrą, tai ta pati juodoji ranka- kuri šiandien 
kontroliuoja geriausius pavergtos Lietuvos balsus, Dau
norui pasakys, kad nedainuotų, tai jis paskutinę minutę 
viską mes ir nedainuos, kaip Bostone nedainavo Kaukaitė- 
Daunorai įsakys, kad jis, viską metęs- skubėtų į Maskvą, 
kaip ten nuskubėjo Kaukaitė, kaip ten nuskubėjo Liud
mila Vlasova, garsaus šokėjo Aleksandro Godunovo žmor 
na. Ji labai savo vyrą mylėjo, viešai pareiškė, kad jį ir 
šiandien myli, bet ji iš sovietinės vergijos kojos neiškeis, i 
Ji savo vyrą mylėjo- galėjo pasilikti Amerikoje su savo 
vyru, bet juodoji ranka buvo galingesnė, negu Vlasovos 
meilė. New Yorke prilaikė ją tris dienas ir naktis, bet ji, 
kaip Bostone Kaukaitė, apsiverkė, bet vis dėlto išvažiavo. 
Okupantas savo rankose turėjo labai brangų Kaukaitės 
įkaitą, kaip šiandien jis turi Daunoro įkaitą.

Kad okupantas kontroliuoja kiekvieną užsienin siun
čiamą lietuvį- žino kiekvienas, kuris seka paskutinių metų 
įvykius. Pagaliau, praeitą savaitę Vakarus pasiekęs Ka
siulis per radiją pareiškė, kad be Maskvos žinios neiš
važiuos nei vienas lietuvis. Kiekvienam taip pat turėtų 
būti.aišku, kad Maskva parenka laiką ir vietą geniausiems 
dainininkams važiuoti Amerikon- Maskva, ne lietuviai, 
parenka dainoms vietą ir laiką. Ji parinko vietą ir laiką 
Daunoro dainai. Ne visi komiteto nariai gali tai žinoti, 
bet praeitis moko, kad taip buvo su Kaukaite, taip yra 
ir su Daunora.

JEI ĮLEISI VELNIAI BAŽNYČIĄ...
(Tęsinys)

Mes, naujieji ateiviai katali
kai, labai mylėjome ir garbėme 
savo vienuolius. Parapijos atro
dė svetimos ir nelietuviškos, o 
senieji emigrantai lietuviai 
‘naivūs amerikonai”, nes nieko 
lesupranta apie komunizmą! 
Kas tūkstančiais, kas našlės 
skatikėliais, bet visi karšta šir
dimi, išstatėme rūmus, kuriuos 
mūsų mylimi vienuoliai pava
dino didžiais vardais — jauni
mo centrais ir kultūros židi
niais. Jautėme, kad pasaulyje 
darosi kažkas negera, kad ne 
visai esame saugūs nuo raudo
nojo maro. Buvo nejauku, bet 
perdaug nesirūpinome. Svar
biausia, tikėjome, kad mūsų 
vaikai mokytų vienuolių globo
je tikrai gaus imunitetą prieš 
visokias ateistines ir komunis, 
tines apraiškas.

Ak, Dieve, kaip klydome! Kas 
vyksta tuose rūmuose dabar? 
Mūsų mylimi vienuoliai kone 
pirmieji ištiesė ranką KGB 
agentui. Katalikų pabėgėlių nuo 
komunizmo pastatytuose rū
muose pradėjo lankytis Mas-
kvos ambasadų žmonės, pasiro
dė ko'munistinės filmos, kny
gos, renginiai. Daug buvo rašy

i . Maskva žino, kad Atstovų Rūmai priėmė rezoliuciją
Nr. 200. Ji taip pat žino- kad panašią rezoliuciją ruošia

■ir Senatas. Kai galingiausios valstybės įstaigos praneš ta, bet šį visiems žinomą įvykį 
prezidentui, kad Lietuvos laisvės klausimą reikia kelti Į pakartosiu kaip labai būdingą:

juokiantj pornografinį romaną 
“Striptizas” Ateitininkai tą ro
maną išleido čia ir ant viršelio 
uždėjo ateitininkų ženklą — 
kryžių su lelija. Vienuolių jėzui
tų namuose, vyskupui plojant, 
vienuolis pranciškbnas įteikė to 
romano autoriui premiją, o vie
nuolis marijonas patarė iš jo 
melstis!

Nerašysiu apie jaunimo gir
tuokliavimą vienuolių rūmuose 
ir parengimus su šokančiom 
“striptizėm”, kur vynas ir me!. 
lė upeliais teka, kaip sako jų 
reklamos. Apie tai rašyta.

Nerašysiu nė apie vienuolių 
įsijungimą į veiksnių griovybą 
ir lietuviškosios veiklos skaldv- 
mą, nė apie ilgas viešnages ok. 
Lietuvoje maloniai gen. Petro
niu! globojant. Rašyta ir apie 
tai.

Noriu iškelti vieną iš didžiau
sių moderniųjų vienuolių nusi
kaltimų lietuviams katalikams 
— tai jaunimo aiskyrimą nuo 
vyresniųjų ir nuo bažnyčių.

Tema mažai liesta', o katali 
kams pati skaudžiausia. Jauni
mas ' išvedamas iš bažnyčių bei
koplyčių į sales, golfo laukus ir 
miškus. Į Mišių Auką įvedamos 
eksperimentinės- naujenybės, te
atro elementai, priešingi7 lietu
vių būdui ir papročiams, kurių
Bažnyčia visai nėra įsakiusi. 
To’ks “modernus’5 kunigėlis Jur-

Madrido konferencijoje tai Maskvai bus sunkiausioji va-; Ok. Lietuvos komunistų žur-
landa. Madride bus iškeltas melas ir apgaulė, kaip So-j?al^v. . P.ergJ^.ausdi^° . . , .....

. ... šlykščiai kataliku tikejuną is- gis Sarauskas, daznar ateitmin-.vietų karo jėgos- apgavo pavergtas Pabaltijo tautas ir jas ... .
apgaule įjungė į Sovietų Sąjungą. Tada paaiškės, kad; ^iauSyti okupanto vergo, ar neiti? Ar parodyti Lietuvos 
ir Sovietų karo jėgos su policija turi trauktis iš Lietuvos-1 ]ajsvės draugams kad gaB<Jieii 'lietuviams' jau vis vien,

Bet ką pasakys Madrido komiteto nariai, kai rusai 
pakiš jiems salės fotografijas, kur dainuoja geriausias lie
tuvis solistas, Chicagon atsiųstas artistas? Ką pasakys 
Lietuvos laisvės draugai, pamatę 50 žmonių komiteto 
pavardes?

Daunoro pasirodymas Chicagoje kelia kiekvienam 
lietuviui naują problemą. Jis turi spręsti, ar eiti pasi-

ar jie patys savo reikalus tvarko, ar jie jau priprato prie 
okupanto įvestos tvarkos ir baisaus išnaudojimo?

Lietuviai supranta Daunoro tragediją. Lietuviai žino, 
kad okupantas jį valdo. Bet kiekvienam lietuviui taip pat 
aišku, kokion padėtin jo nelaimė -siunčia visuš .kovojan
čius už pavergtos tautos laisvę. Reikia turėti viltį,, kad 
laisvi lietuviai padarys kovotojų sprendimus.

VINCAS STAUGAITIS

Krikščionys demokratai svarstė 
svarbiuosius išeivijos klausimus 

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ PRISIMINUS

(Tęsinys)

Už tai jie (KD) buvo kriti
kuoti, nes jų nusistatymas buvo griežtas ir nepa
laužiamas- Tačiau įvykiai pavergtoje Lietuvoje, 
pokalbiai su iš Lietuvos čia atvykusiais bei jų 
vieši paėriškimai jOgi ir visa pogrindinė spauda 
liudija KD tuometinį (ir šiandieninį) nusistaty
mą ir veiklos kryptį buvus teisingus tuomet ir 
esančius dabar.

Krikščionių demokratų nusistatymas jauni
mo ir politikos klausimu (jaunimo politinio švie
timo ir sąmoninimo reikalu) taip pat buvo tiks
lus ir teisingas, nežiūrint išskirtinai didelės kai 
kurių sluogsnių kritikos. Juk savo laiku tiesiog 
audra buvo kilusi, kai kuriuose ateitininkų sluog 
sniv’.'^e (beveik išimtinai tarp frontininkų) kai 
Teigėsi ir .J tyviai veikė lietuvių krikščioniškosios 
demokratijos tudijų klubai. Jų steigėjai buvo 
kaltinami būtaisdr nebūtais nusikaltimais: jauni
mo politicizavimu, ateitininkijos trukdymu ir pan.

Klubai gi nieko daugiau nenorėjo kaip jaunimui 
suteikti politinio ugdymosi galimybę. Kad studen
tinio amžiaus jaunimo trukdymas nuo politinio 
sąmoningumo ugdymo buvo nepaprastai žalingas, 
mato visi- kurie turi akis. Matė tai ir praeitasis 
Ketvirtasis PLJ kongresas, kuris tą klausimą 
svarstė ir tarė tą reikalą jaunimui būtinu.

K D gali didžiuotis, kad savo pastangomis 
prisidėjo ir prie VLIKo struktūros pakeitimo, 
pritaikymo prie šių dienų darbo sąlygų ir veik
los formų ir tuo pačiu institucijos sustiprinimu. 
KD prasmingai prisidėjo prie dirbtinai sukeltos 
krizės VLIKe likvidavimo. Lygiai prisidėjo ir 
prie ALTos problemos išsprendimo, kai ši orga
nizaciškai kiek sukliuvo, o jos priešai bandė tai 
išnaudoti jos sugriovimui.

KD gali didžiuotis ir tuo faktu, kad jau 
1968 m.- taigi jau prieš 11 metų, paskelbė savo 
deklaraciją, kurioje išsamiai nors deklaratyviai, 
labai kondensuotai pasisakė pačiais pagrindi
niais valstybinias, politiniais, ekonominiais, so
cialiniais klausimais- Pasaulio K D Unijos panaši 
deklaracija pasirodė tik šiais metais.

K D gali džiaugtis ir “Tėvynės Sargo” leidyk
la, knygų išleidimu bei kitais darbais, liečian
čiais spaudą-

V- Negalime prasmingai kalbėti apie veiklą 
be veiklos fono apžvalgos.'

Opozicijos pastangos sugriauti VLIKą ir 
ALTą toli gražu nemažėja, bet, turbūt didėja. 

' (Tik plg. abiejų institucijų vadovybių rinkimų lai- 
ikotarpį ir jų priešininkų visokias priemones tą 
interregnumą išnaudoti joms sugriauti).

PLB suorganizavimas “bendruomeninio vil
kiuko” yra juk viena — nereikalingas, o antra — 
akibrokštas tiek VLIKun tiek visai išeivijai.

Bendradarbiavimo su okupantu problemos 
■ ne tik nemažėja, bet gausėja. Kaip paprastai už 
•grašius okupantui daug greičiau parsidavinėja 
it agtvės mergelės ne kas kiti, kaip tik tie vadi
namieji kultūrininkai • literatai, muzikai, daili
ninkai. Tie “nevidonai politikieriai” ir visokį 
“kraštutiniai” tvrtai laikosi nusistatymo su prie
šu nebroliauti ir tautos interesų neparduoti.

Krikščioniškai katalikiškai auklėto 
jaunimo ideologinio sąmoningumo lygmuo yra 
smuktelėjęs- Nemaža pavyzdžių tai paliudiją. 
Matyti, kad visuomenini© apsukrumo neužtenka. 
Dar reikia ir politinio sąmoningumo bei ideolo
ginio brandumo- kitaip toks jaunimas ne kartą 
tampa gudresniųjų taraeliais ir net tarnauja 
priešingų idėjų interesams.

kiškajam jaunimui kalbąs.ame- 
rikieeių vadinamo Vatikano' di
sidentu Andrew Greeley ’ lūpo
mis, patį Dievą pristato^ “šokan
čiu juokdariu”! (Ateitis, T978 
m. bal. ir geg. nr.j t 1-

Šitoks religinis^ "ąųklėjimas 
jauĮiuolįp širdį iiek ir tepalie
čia, kiek teatras ar kitą pramo
ga. Toks jaunuolis pasįdąro at
viras kiekvienai ■stipresnei įta
kai, dažnai žalingai. Todėl taip 
nedaug jaunimo bažnyčiose bei 
tautinėse- šventėse.-',Kas vyres
niems brangu,- jMinain° neįdo
mu. šeimų- santykiai;avesta. 
Lietuviškos parapijos ir, tradici
jos nyksta. Viskas. kaip Sovietų 
Sąj ungo j e . pagal / ■ komparįi jos 
planą ... * ,
1 4 ž <■ v 4. r c &

Už viso fo pirma neaiškiai, 
bet vis aiškiau ir aiškiau, rvš- 
kėja nejaukūs KGB agento kon
tūrai . .. .5į, *

1 į ■ Į i , .

...:: "'■: t (fJT
— Sovietų kafo jėgos manėv- 

ruoja ' Afganfštaihb ’ 'pasienyje 
Afganistaniečiai" Bijo' kad ru- 
sai neįšiveržtų į Afganista-

— Visos ęJektrąi-gaųiinty ato
mo -dirbtuves gaus naujas, sau
gumo instrukcijas; --*

— Aukso uncija" ketvirtadie
nį. Londone kamąyo $400.00.

— Amerikos policija^ labiau
siai rūpi rasti priemones  ̂rauto- 
mcbilių vagystėms sustabdyti.

— Apdraudos bendrovės lau
žo galvas, kad galėfty afsau-
goti-mašinas nuo; vagilių.

— Karibų valstybės žengs 
pirmyn su JAV, bet he šų sve
timais kraštais, prižadančiais 
jdms duoti “rojų ant žemės”. 
Prezidentas patarė neklausyti 
“Zga” prižadančių- agitatorių.

Iš kitos pusės tautos pasipriešinimas paver
gėjui ir Bažnyčios kova yra tiesiog nesibaigiantis 
stebuklas. Tai įvykiai, iš kurių tauta kur’a legen
das, kurios ateityje-maitins naująsias kartas. 
Krikščioniško ir lietuviško sąmoningumo gelmės 
yra tokos gilios ir srovės tokios sraunios, kad at
ima žadą vien apie tai bemąstant.

VLIKo ir ALTos vadovybių pasikeitimai ir 
jų tamprus bendradarbiavimas yra labai svarbus 
dabarties ir ateities faktorius.

Pagaliau tokie faktai kaip lietuviškųjų encik
lopedijų lietuvių ir anglų kalbomis išleidimas, pa
saulio lietuvių dienos bei jaunimo kongresas liu
dija nemarią išeivijos gyvybę. Tai juk pats svar
biausias faktorius.

VI- Po šios A. Kasulaičio apžvalgos, susirin
kus' eji labai aktyviai svarstė keltuosius, o ir savy
binius reikalus, o jų mintys atsispindėjo priimta
me (ir jau šiame laikraštyje paskelbtame) suva
žiavimo komunikate. .

Diskusijose, į kurias jungėsi beveik visi daly
viai, kalbėtasi naujų narių reikalais, tartasi įta
kos sustiprinipio katalikų bendrinėse orgąnizaci- 
rjose klauš'mais, ideologinio įsisąmoninimo,’kas
dieninio gyvenimo ir veiklos atsklėidhtib’ prlūėipų 
reikalavimams būtniumu. .. ’ • " J

: (Bus daugiau) i
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRiKSCĮOriUi ~ j

PASAULIO TEISMO DIENA
Teismu vadinasi tardymas, bylos nagrinėjimas ir tik po to Į 

ištarimas nuosprendžio. Ap. Darb. 17:31 ska tome, kad D.evas 
“nustatė dieną,, kurią teisingai teis pasaulį per Vyrą, kurį jis ' 
paskyrė, o tai patikrino visiems prikeldamas jį iš numirus, ų”. 
Tasai Vyras yra Jėzus Kristus, nes jis pats yra pasakęs: “nes 
Tėvas nieko neteisia, bet visą teismą pavedė Sūnui, kad visi 
gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvą” (Jono 5:22, 23). O kadangi šitas ; 
teismas- paEeėfa visą pasaulį todėl klausimas, kaip ilga bus šita 
teismo diena? Atsakymą randame 2 Petro 3:8: ‘Bet vienas daik
tas tenebūnie jums, mylimiausieji, nežinomas, kad vena d era 
pas Viešpatį kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena 
diena”. Pranašas Izaijas, kalbėdamas apie tą patį teismą ir te 
sėją ll-me sk. sako: “Jis teis ne kaip akims rodosi ir pasmerks 
ne kaip ausims girdisi; bet jis teis te;sybe beturč us ir su lygybe 
darys nutarimą šalies nužemintiems”.

SV. RASTO 1 YRI N STOJAI
K Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. \ Y. 10303

Ant Kuršmarių kranto . .

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

UK. K. G\ BAEHKAS 

akcMWJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tai. LU 5 6446 
■Mima ligonius nasal susitarinu- 

Tef neatsiliepia, skambinti 374-8004

OR. PAUL V. DARGI?
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS

Community klinikos 
Madici not. di rektorius

c933 S. Manheim Rd., Westchester, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. .
Tel vi 562-2727 arba 562-2723

T E L. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
J ‘ŠPEČlALYBė AKIŲ LIGOS 
'' JJ 3<*T Was# 103rd S+raa*

Valandos pagal susitarinig.

OIL ^R AN K PLECKAS
• • OPTQMETR1STAS 
KALBA TJETUVTŠKAT 
3 W 71 St. Tol. 737-5149 

Tikrina akis. Priliko akinius ir 
•■■■“eootact lenses”

Vai; sifiM »”*iUrima. Jždarvta tre<*

DR. LĘON AS ŠEIRTTTP 
. iMarvriJ. pŪSLėS 'O 
PROSrarbtr cprrvTJPGrra 
?6S< W~ST C3rc» F-RĖFT

V#I Totrsd 1—4 paoi*t

Europos Bažnyčių Sąjungos aštuntasis Stepono Kairio atsiminimai

Dfrw. *»«•€• T16- “•«*« 
RoOTkr'xifai fo^fir *48-5545

DR vyt. KADRAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saįddra oraktlka. w»r.,*4OT^RŲ Ilgė* 
6fl«« W«’ S’iRŪBT

ToL PR MttL
OFISO VAUi . •ntrod . tročiao 
(r penkt 2-4- ir 4-R w»l- ’’•k HLit>d> 
niaip 2-4 vai. popiet ir Sitų Taiki 

TKgMl SUSitCTIDlB. 
■'" ■ ' - ’ '

F ŠILEIKIS. CLP.
Aparatai- Protezai Med bar 

mci’M Ir 
SirnunrtięV ir + f

•aį.4- 0- -6 ir <—®-

Tėte*-

DR. G K. BOBELIS
Prostatos. inkstų ir šlaoumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL- AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
Tel. (813) 321-4200

PFRKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

tFMA KAINA 
R. i ER* NAS 
Tai. WA 5-9063

~~~MOVING
Apdrvuitaf pArkr«u«tym»B 

14 Nalrfv •Mumv. 
ANTANAS VILIMAS 

' > UI. 374-IM2 «rb» 376-«*>*
B ..................... ....................... ■

suvažiavimas Kretos saloje
(Tęsinys) j įSensibililat ųnd Offenheil so- 

7Z .. , .. . . pvie Glaub'.vūrdigkeit”. “Skel-Kasdien vvko rytines ir va-!,. ... ®bunas Evangelijos ir diakonija, 
jautrumas ir atvirumas bei pa
tikimumas.’’

IV sekc’Ja: Huter dės Lebens, 
Botcn des'Friėdens in einer be- 
drohten Welt.” ‘‘Saugotojas gy
venimo, taikos pasiuntinys grės
mingame pasaulyje.” Paskutinę 
dieną buvo priimtas raštas, ku
riuo kreip’amasi Į visus krikščio
nis Europoje: visos vyriausybes 
prašomos sumažinti ginklavimą
si, atstatyti pasitikėjimą Euro
poje t.y. tarp Rylų ir Vakarų, - 
vykdyti Helsinkyje priimtus nu-į 
tarimus, šventosios Dvasios pa-! 
galba melstis už taiką, ramybę 
ir ūkumeninj bendradarbiavi-

karinės pamaldos. Po rytiniu 
pamaldų buvo Biblijos studijos, 
° po JŲ paskaitos, pranešimai, 
finansinė ataskaita ir t.t. Aito 
straipsnio rėmuose neįmanoma 
visų paskaitų, pranešimų ir 
sveikinimų išvardyti. Į smulk
menas negaliu įsileisti, nes me
džiagos apie šitą suvažiavimą, 
kuris truko 8 dienas, turiu la
bai daug. Be to pasaulinė ir 
krikščionių spauda ■ užtektinai 
,apie tai parašė. Tikiu, kad mū
sų Bažnyčios vicesenjoras ku
nigas Juozas Urdzė, kuris daly
vavo Kretoj kaip pilnateisis de
legatas, padarys raštu šito su
važiavimo apžvalgą, įvertinimą, 
iš teologijos pusės ir padarys 
savo kritiškas pastabas. Mūsų 
brolius ir seses turime gerai -pa
informuoti apie ; šitą . Europos 
Bažnyčių konferencijų Kretos 
saloje.

Popiečiai 
joms.' Visi 
kirstyti i
sprendė tokius klausimus i

buvo skirti sekei’ 
delegatai -buvo -pas- 
atskiras grupes ir

(Tęsinys)

anais laikais ir daugiau.
Retas mūsų galėjome išveng. 

ti lenkiškosios įtakos. Jei visdėl- 
to to’i nėjome, tai už tai turėjo
me būti dėkingi gimtajai pas
togei: pustrečio mėnesio kas 
vasarą namie praleidžiamų ato
stogų ir manyje pakankamai at
gaivindavo 
'natūrą’.

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

Kai dabar ir vėl ska’tau dr.i (Pagaliau ar Palangos pro
vince Kudirkos ‘Tėvynės Var- gimnazijos ‘studentui’ buvo di-i 
pus’, noriu manyti, kad panašių delio reikalo galvoti apie gyve-' 
kaip su manim atsitikimų būta nime pasirinktiną kelią ir savo' 

jame uždavinius-’ Daugumas 
mokinių buvo iš anksto ‘Dievu- 
liui paaukoti’, ir. progimnaziją 
baigę, teturėjo vieną kelią — į 
Kauną. O ten jau viskas nusta. 
lyta ir iš auklėtinio tereikalau
jama klusnios valios. Dėl to, 
kalbant apie vyresniuosius mo-

mano lietuviškąjį kinius, mokykla ir aplinka ne
galėjo iš ‘studento’ perdaug pa
daryti. Intelektualiai ir išorinės 
kultūros atveju juos stambiai 
teap.tašydavo, palikdamos toli
mesnį jaunuolio formavimą jo. 
tolimesniam gyvenimui ir jam 
pačiam. Jaunesni mokyklon Įs
toję buvome laimingesni: leng
viau mokslas sekėsi, daugiau 
skaitėme, gal daugiau mokėjo
me pasisavinti ir iš mus supu
sios aplinkos. Už ką mes visi tu 
rėjome būti Palangai dėkingi,, 
tai kad gamta supo’ mus iš visų 
pusių, kati, bėgiodami pajūriais 
ir įsikardami į Birutės kalną, 
galėjome gėrėtis neaprėpiamos 
jūros horizontų paslaptingu gro. 
žiu ir kad galėjome augti ma
žai kieno žalojami.

Mano bandymas trumpai api
būdinti Palangos ‘studentą’ bū
tų kreivas, jei nepriminčiau, kad 
ypač mokinių vyresniuosiuose ir 
nežiūrint į nevisuomet sotų 
maistą, fizinės energijos pasirei
škimai dažnai viršydavo sielos 
ekspansiją. Prasižengčiau isto
rijai, jei nepagerbčiau didelio 
Palangos studentų kovingumo, 
pasireiškusio ir kruvinam 1892 
melų žiemos mūšyje.

PADĖKA PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

neli- 
susi- 
savo 
Cen- 
dak-

Š/m. spalio 13 <1. Įvykus 
ketai nelaimei ir sunkiai 
žeidus besidarbuojant apie 
namus, buvau paguldytas į

• tral Community Ligoninę
i taro Algirdo Maciūno priežiū- 

anglų, pran-'r0-e
Visi yešedžiai .buvo pravesti 

kętūricm kalbom:
e yij. vokiečių jr rusų. Vertėjai Būnant i1'

- jos vertė viską i minėtas kal-'^j.
-riaū iš daugybės žmonių
.lės,

1

__ L ligoninėje ir dabar 
gydantis ' namuose, paty- 

mei- 
žmogus žmogui, apraiškų

minėtas kal- 
ir užsidėję ausinius klaušė- 
p iskakų. pranešimų ir va

t, '6s e\gą. Jautėmės. ug. jęurįas su gjj;u nuoširdumu
kmn Jungtinėse 1 autose - UNO.|nopiu vig:ems Retuviš.
Sovietų de’ėgacija buvo savo

j sekcija; Getrennte Kirchen ,'ertėjite atsivežę. i
Sekantis t Iv. 9. Euronos Baž

nyčių konferencijos suvažiavi
mas. numatytas Škotijoje.

Vicesenjoras kunigas Juozas!
Urdzė ir kunigas Pr. Skėrys nuo- 
šūdžiai dėkoja visiems-oms už 
aukas kelionei ir išlaikymui 
Kretos saloje. Tik Jūsų dėka 

•mes- abu galėjome dalyvauti 
Europos Balnyčių konferencijo
je -8. suvažiavime ir reprezen-

? tuoti musų mažą lietuvfą evan- 
gehkų liuteronų Bažnyčią išei-

n Europa -r— Auf der Suchė 
nach Gamąinschaft “und Ein- 
heit’’ — “Atskirtos Bažnyčios 
Europoje įieško bendravimo ir 
vienybes. ~:

II sekcija: Theologfe in Eu
ropa — zAvĖchen Spiritualitat 
und We'.tcrfahLn.ing”, “Theolo- 
,gija Europoje —- tarp dvas ngu- 
mp ir pasaulio patirties”-..^

III s.ekcfja,: ‘■Verkūndirigur.g 
dės Evangcliunis und Diakonie,

I onferen

Pirmiausia dėkoju mielai 
žmonai, kuri ir pati negaluoda
ma, su skubiu tikslumu rūpes
tingai visą patvarkė atiduoda
ma mane mediciniškai priežiū
rai. Taipgi, dukrai Ramunėlei 
už visą pagalbą ir nuoširdumą.

I Kaip galėčiau nepadėkoti 
Igerb. Dr/ALGIRDUI MACIU- 
įNUI kuris, praeityje ir dabar, 
lyra parodęs man, rečiau besu- 
Įlinkamų daktarų, originalaus ir 

prasto nuoširdumo patarnau
ki žmogui nelaimėje.

vijoje tarptautiniame gremiu 
me. Čia mes abu įrodėme, kad 
mūsų. Bažnyčia išeivijoje dar 
yra gyva ir. Dievui padedant, 
duT ilgai gyvos. Man asmeniš
kai pirmą kartą teko dalyvauti 
tokiame tarptautiniame
žiavime ir jis paliko man didelį 
Įspūdį.

kunigas Fr. Skėrys

■ Labai ačiū Inž. DOMUI ADO 
i.MAIčIUI ir p. ANTANUI KRU- 
jTULIUI už lankymą ligoninėje 
į ir transportą cine pagalbą.

Nuoširdžiausius ačiū Vyt. 
'Didž. šaulių Rinktinės Lig. Lan-

šuva-!kymo K-jos pirmininkui .IU0-

— Japonų jena gerokai nukri
to. nes jiems reikia importuoti 
daugiau gazolino.

ZUI GUREVIČIUI kurio patvar- 
Jkymu per K-jos narius LIUDĄ 
VITKŲ ir MARIJĄ DAPKIENE 
buvau aplankytas ir pareiškiant 
Nuojautą, brangiomis, gėlėmis 

; apdovanotas.
Giliai jaudinančią dovana ir 

ižuojautą, ne tik žodžiu, gavau

(Bus daugiau).

Lietuvių

AMBUiLANSO 
PATARNAVIMAS

*

TUR1ME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

DALYSE.

IAJT YEAR 2^50 4CWOOL* 
AG* CHILDREN BRTWEEM 
TM« AGSS OP 5 AND *4- 
WER» K1LLCD BY MOTO* 
VEHICLE* tN TH* U.G. 
CmARLE* M. MAYW, 
PRlSlDCNT OP T Mt CMlCAfi© 
MOTOR CLUB, ASKS PRIVIRS 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

iš kazinferietės seselės M. HEN 
RIETOS bet, ir v'piems metam? 
užpirktą Šv. M šių auką. Mane 

i padėka jai iš visos ši dies.
žinau, kaip nelengva surast 

laiką ligoniams lankyti bet. dai 
įninka: M1KA< ŠILEIKIS ir 
JUOZA3 MAčkNAS, taip pa: 
p. VINCAS KAČINSKAS ir p. 
KAZIMIERAS MAŽONAS jo su
sirado. Nuoširdus ačiū.

Dėkoju p.p. T. ir I. SERAPI
NAMS už nuošinlžia užuojautą 
priekurios, taipgi, prisidėjo 
gcib. Dr. VYT. P. DARGI? 
R.L.B. C.V-bos vardu.

R.L.R. Marquette Park’o Skv 
riaus užuojautą pasirašė p.p. ii 
p-nios: JZ. BAG DŽIUS, V. KA
ČINSKAS. EDMy JASIŪNAS. 
1GN. PETRAUSKAS, JONAS 
KREIVĖNAS, i. SERAPINIE
NĖ ir S. KAI I.ĖNIENĖ. •

Visiems nuoširdžiausias 
ačiū, ačiū ačiū!

JONAS TRIČYS

KVIETIMAS
R. Liet. Bendruomenės Tary

ba ir Centro vaidyba maloniai 
kv’ečia Jus ir Jūsų artimuosius 
dalyvauti tradicinėje

KŪČIŲ VAKARIENĖJE 
š.m. gruodžio 8 d. 7 vai. va.

ŠAULIŲ NAMUOSE
2417 W. 43rd St. Chicago, Ill. 
Tradiciniu vaisiu vakarienė. 
Kūčių nuotaikos programa. 
Kūčių vakarienė — auka $8 

asmeniui.
Rengėjai

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Bridge{»orto Lietuviu Namų 
Savininkų Draugijos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks gruo
džio 1 d. 1 vai. popiet 3808 So. 
Union Avė., įėjimas iš kiemo. 
Nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug nutarimų svarsty 
i ir bus renkama nauja valdy

ba. Po susū’inkiino bus vaišės.
Stella Kaulakis, pirm.

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kuilūros klubo priešmetinis su
sirinkimas įvyks antradienį, 
graudžio I d., 1 vai. jiopiet Vy
čių salėje, 2555 W. 17 St. Na
riai prašo’mi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti 
jr bus renkama valdyba. Po su
sirinkimo bus vaišės. I

A. Ralys

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

PHILLIPS - LukBANAUSKAS
33(17 So. LITUAN1CA AVE, Tek: y Ar d s 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tei.r 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 974-4416

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

SOPHIE B ARCUS
RADIJO IE1M.OS VALANDOS
Vl*^, .rMnirvH Ii WOPA.

14«« HL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
t*L ryto.

Vedėja Aldona Deukus
T»W.i HVmleek 4-141J

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

A “Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDUONYTt

Program

Kasdien nuo pirmadienio Iki 
penktadienio 9 vai. vuk.

Visos laidos ii W0PA rtotim 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p 
iž WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60621 

TeleL 778-5374
l—' 1 ■■ B. ill . ■ 1 ■ B w * M. I IL.
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rėLfos Hol Springs skyriaus inuosc buvo puiki įvykiams pri- 
slsuotinis narių susirinkimas, taikyta programa, kurią atliko 
jxykt'S lapkričio 1 1 d. Ark. Bank į iš Chicagos menininkai. Mūsų;

bcmhuomenės žmonės šiuos 
AI.Tos skyriaus minėjimus boi 
kutąvo ir daiė Įvairius trukdy
mus, l>ct patriotų lietuvių susi
rinko' gausiai ir visi džiaugėsi 

augšto lygio parengi- 
to buvo surengta du

prad 
pasveikindami:

X trust Co. patalpose, buvo 
skaitlingas naria’s ir praėjo pa- 

e nuotaikoje. Susirinkimą 
ėjc' skyr. p-kas V. Rastenis, 

su.-ii inkusius
ir pristatydamas naujai Įstoju Ic-kiuis 
sius narius. Susirinkimui pra i mals. Be 

išvažiavimai į gamtą.
Rastenienė pers- 

viauotinįo 
susirinkimo nrotokolą, kuris bu
vo pri intas be pataisų, ir papa
sakojo iš skyriaus veiklos, kuri 

darbinga.
Iždininkas K. Plepys pranešė 

kiek per šiuos metus buvo paja
mų ir išlaidų ir kiek dabar yra 
kasoje. Revizijos k-jos pirmin.
K. Marcinkus perskaitė revizi
jos komisijos aktą ir pranešė, 
kad viskas rasta tvarkoje.

Skyr. vicepirmininkas P. Mal- 
deikis, kuris atstovavo mūsų 
skyr. 39-me AI.Tos suvažiavi-iį5 va]dvbos „asitraukli. Visi Sll. 
me ir 9-me Amerikos Lietuvių 
kongrese, trumpai papasakojo 
suvažiavimo ir kongreso eigą ir

lursuii Mykolą.
O. Nagelė, padėkojęs nz pusi- kaitė praeitų metų 

tikėjimą ir suteiktą gar! 
sirinkimą vesti, pa.-idži 
visiems priminė, kad yr 
būti šios organizacijos nariu J buvusi gan 
nes ALTA yra sena ir garbinga i 
organizacija, joje telpa \isų pa
žiūrų lietuviai (iskiriant komu- 
nislus) ir jos tikslas bei užduo
tis yra padėti išsilaisvmli mūsą 
tautiečiams iš komunizmo ver
gijos o tėvynei Lietuvai atgau 
ii laisvę ir nepriklausomybę 
Tada jis perskaitė darbotvarkę, 
kuri buvo' priimta.

Pirmininkas V. Rastenis pra
nešė, kad šiais metais valdybos 
veikla buvo gyva ir naši. Buvo 
surengta Naujų Metų sutikimas, 
vasario 16 d. ir birželio tragiš
kų Įvykių minėjimai. Minėj i-

įgė ir 
garbė

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su

PETRAS KAZANAUSK.AS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, lib Tel. Virginia 7-7747

ir Kongresas gausus turiningo-1 
mis paskaitomis ir nutarimais. 
Visi skyrstėsi Į namus su paki
lia ir ryžtinga nuotaika ir pasi
šventimu dirbti dėl tėvynės Lie
tuvos laisvės. 5 ‘t*

Skyr. p-kas pranešė, kad AL- 
Tos skyriuje dirba nuo jo Įsi- 
kūrymo Hot Springse ir norėtų

sirinkimo dalyviai vienbalsiai 
prašė pasilikti, mes esą paten
kinti p-ko ir valdybos veikla.

1 me
tams liktų ta pati senoji valdy

pasidžiaugė, kad viskas praėjo Todėl norėlUi kad kiUems 
su pakilia nuotaika, buvo dar-4/ --
blogas kaip suvažiavimas taipĮ^, „es kitos> kurI sugebėtli taip

sumaniai skyriui dirbti, nenu
J . rr • . ..vj..mato. Taip pat nariai.žadėjo vi-

___  _ Ipsur' ir visada reikalui esant vai-

DIAMOND HEAD
Įvertinimą ir susirinkimo pagei- 
davimą, sutiko visi senosios vai-RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

i
F 1

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

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

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak S4.95.
JKugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

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

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

Tel. 925-1678

n£LP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

Namai, Žemi — Pardavimui Namai, Žam4 — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALI

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

namu ir visais moderniais įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz
nis, reta proga.

— ■ -------- “
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

, /

Aluminum Applicators
Gutter Installers, Roofers (tile- 

hot-shinglers), Tuckpointers. 
Western suburbs. Must speak

English. Experienced.
771-3010

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

—. Hamiltono Lietuvių Pen
sininkų Klubas užsisakė Naujie
nas vieneriems metams ir pra
šė jas siųsti p. Pr. Enskaičio 
adresu. Pinigus atsiuntė klubo 
iždininkas p? A. Jankūnas. Dė
kui valdybai ir visiems to klu
bo nariams.

— Antanas - Pleškys iš M ar 
quette Parko, pratęsdamas be 
raginimo prenumeratą, tarp ki
ta taip rašo: “Kiekvienas patri
otas lietuvis, kuris brangina 
spaudos, žodžio ir visas demo
kratines žmogaus teises ir lais
ves turėtų paremti vienintelį, 
tikrai demokratiška lietuviška 
laikraštį Naujienas. Linkiu ir 
toliau Naujienoms laikytis tik
rų demokratiškų principų, spau
dos etikos ir vengti užgaulioji
mų, šmeižtų, kitų žeminimo ir 
laikytis“Tos patriotinės linijos, 
kurios Taikėsi iki šiol.” Dėkui 
už pareiškimą, ankstybą prenu
meratos pratęsimą ir ta proga 
atsiųstų $30 auką.

/-r- Povilas Goštautas, Spring
field, ’HL., tarp kita taip rašo:

839-1784 arba 839-5568.

dybos nariai likti ateinantiems 
metams.

Valdybą sudaro: pirmininkas- 
Vincas. Rastenis^, vicepirminin-

^Įkas-Petras ■ Maldeikis, sekreto-* 
UI rius-Eleonora Rastenienė ir iž- 

dinjnkas-Kostas Plepvs.| ri . -Zp Atsisakius revizijos komiši- 
jos pirmininkui Kostui Marčiu

pį kui ir kitiems nariams. Išrink- 
vidumakčio. tha Rauja revizij°s 'komisijai Aii- _ _ _ _____ _ .............

$ tanas Bertulis, Osvaldas’ Kąge- .Rasite-. $12 viršaus. Tai auka 
lės ir Antanas Zubavičius.

s NemaJtiškis

visi vienybėje ir padėti išsilai
kyti savo demokratinei spau
dai. Neskriauskime vieni kitų, 
nes okupantas visus skriaudžia. 
Nepadėkime jam, o kovokime 
visi už Lietuvos laisvę ir jos 
žmonių gerovę.” Dėkui už laiš
ku. ir už auka. * 4

-— Ponia Elma Schartner iš 
Brighton Parko, pratęsdama 
prenumeratą, savo sveikinimus 
artėjančių svečių proga ir ge
rus linkėjimus parėmė S7 auka. 
Dėkui.

— A. Lelis, Detroit, Mich., iš 
anksto be raginimo pratęsė pre
numeratą ir ta proga atsiuntė

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

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. ' 

523-8775

’ $5 auką. Dėkui. Taip pat dėkui

kad laikraštis toliau laikytųsi. 
Męs lietuviai turime laikytis

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

...... Tel. 767-0600.

Savininkas turi skubiai išvykti iš 
miesto ir parduoda 2 butų mūrinį 
namą su rūsiu Marauette Parke.

Skambinti 776-9232.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

' 0WNER4jPERAT0RS
D.O.T. qualified with taųdem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery .within a 400'mile radius.

. ; ■ - • > Chicago-based, excellent pay package.
(312) 226-7828 '

A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<>th Street 
Tel. REpublic 7-1941

V -U-<—- ■ ---- -

---
Siuntiniai i Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avė.- s 

Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-598C

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa- “ 
zinti 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!

SIUNTINIAI I LIETUVA
MAJtUA NOREIKIENt

j 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, BL 60629. — TeL WA 5-27S7

to miesto tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas 4 mėn. tinką- 
mesniam susipažinimui.

— Arturas Galinaitis iš Mar
quette Parko, buvęs monografi
jos “Mūsų Jurbarkas” leidėjų 
komisijoj, lankėsi Naujienose 
ir ta proga Įteikė $5 auką. Dė
kui.- Monografiją paruošė Anta
nas Giedrius-Gjedraitis, talkina
mas būiio jurbarkiečių. Tai la
bai gražus, gausiai iliustruotas, 
224 psl., kietais viršeliais su 
dail. Zitos Sodeikienės aplanku. 
Tolimesnio platinimo reikalus 
tvarko autoriaus duktė Grožvy- 
da Giedraityte, % Ralfas, 2553 
W. 69 St., Chicago, IL 6.0629.

— Illinois valstijos loterijoj 
lapkričio 29 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 857057. 5th Anni
versary lošime laimėjo 16, 30, 
22, 35 ir 736.

— S.L.A. 134-tos Moterų 
Kuopos susirinkimas Įvyks še' • 
tadienį, gruodžio 8 d., 12:00 va!, 
Chicagos Savings ir Loan sa
lėj, 6201 S. Western Ave. Bui 

į renkama kuopos valdyba. Vise i 
narės kviečiamos dalyvauti i? 
atnešti dovanėlę dėl “Grag Bag' . 
Po susirinkimo bus vaišės. •

C. AUSTIN, 
fin. sekr.

BEVERLY SHORES, IND I A N A. 8 
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.
219-926-4298.

M. ŠIMKUS

Notary Public į
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokį blankai. f

HOMEOWNERS POLICY

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

F. Zapolis, Agent > 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
40«2, - 424-8654 1=3.

ttATl

6 mėn. treniruotas BEAGLE veislės 
šuniukas skubiai ieško namus. 

Skambinti po 6:00 vai. vak. 
434-3190.

READINGS BY RUBY 
READER—ADVISOR

Advice on All Problems of LIFE.
She Is Truly a Gifted Lady and 

You’ll Be Amazed by Your Visit, 
with her. All Readings private and 
confidential. Also Card Readings.

CALL for appointment 9 to 9 
763-4689

Special with this AD — 
Readings $2.00

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Bridgeporte išnuomojamas miega
mas kambarys su virtuve. Teirautis 
tel. 253-1387.

FOR RENT - 4 room apartment, new
ly decorated, vicinity Addison & Mil
waukee.

Call 395-7771 evnings.

State farm Tire .aod Casualty Company

NAMŲ REMONTAS 1
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai į 
TeL476-5635

" 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

Chicago, UI. 60629

• Iš anksto be raginimo 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 _______ _____________

dresąs ......—..................

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas-----------------------------------------------------------
Adresas ------------------- --------------------- --------------------------------

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus diroa.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
* Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

— kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikė ius, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tel. (212) M-221f

— Horoscopes or Astrologic: i 
Tarot Card Readings. Saturdc 
11 to 5 no appointment necc 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 L. 
STATE St., Rm., 1717. Mes k; 
game lietuviškai. 782-3777 cr 
925-8392. Professional Month:. 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

BRIGHTON PARKE išnuomosiu 2 
kambarius su atskiru įėjimu rimtam 
asmeniui. Galima pasinaudoti visais 

i patogumais.
Tel. 376-8095.

SLA

Nablus meras baigė 
badavimą

TEL AVIVAS, Izraelis.—Nat 
lūs meras Basam Šaka, teiste 
už pagalbą palestiniečiams, ki 
ro teismo buvo nuteistas ir pr 
dėtas kalėjimam Jam atrode 
kad okupacinė žydų kariuom< 
nės vadovybė nebeturinti teisės 
išrinkto mero suimti ir laiky 
kalėjime. Lapkričio 11 dieną j 
paskelbė bado streiką. Tevalg 
tiktai sriubą. Vakar jis jau ba 
gė streiką. Jis patyrė, kad auk 
čiausias teismas svarstys j > 
skundą. Jis aiškina, kad Izrael 
kariuomenės vadovybė negalir 
ti jo suimti, atiduoti karo teis 
mui ir bausti

e SPECIALI 20% NUOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBĖ 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI’

Tuo reikalu Jums gali dau, 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomij 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica

nes monetas bei pašto ženklų igo, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
l-niekcijąs Mokam*' aukšta l pa£to išlaidoms pridėti 90c. 
kainas. P.ATRIA. 420/ So. Sac 
ramento“ -“prhr Arclicr.

Tel. 247-5081 (Pr.)

LIETUVIS
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St 
(Town ot Lake}

$ •rantuota* 

Skambinti YA 7-9107 
STASYS SAKINIS

juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygų pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

i ' Autoriaus adresas:,
7114 s. Campbell AveM

Chicago, IL. 60629.

6 — Naujienos, Chicago, UI. — Saturday, December 1, 1979




