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IRANO MULAi

NAUJI RINKIMAI NUMATYTI VASARIO MĖNESĮ

biudžetui

Terandąs pasiryžęs
Naujos demokratų partijos

- kalbėto jas--paraškė^, kad kon- —■ SEOUL, P. Korėja. —
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tikėjimo išreiškimą, 
priešingi kelti kainas 
balansuoti.
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SUDARYS TARPTAUTINI KOMISIJĄ SUIMTIEMS 
AMERIKOS KALINIAMS APLANKYTI

Keturios valstybės 
pakėlė naftos kainą

Saudi Arabija, didžiausias

valstybės! Valstybių Organizacijai —
i studen-; OPEC. Jos susirinks nustatyti 

nutarė leisti' eksportuojamai naftai bei jos

mi prieš konservatorių sudary-1 romas spaudimas nepirkti Irano 
tą biudžetą, balsavo už nepasi- gazolino, bet jie tvirtino, kad 

Jie yra be jo negali apsieiti.

žinią apie eksporteris Amerikon, ketvirta- 
tribunolo! dieni pakėlė naftos bei jos pro- 

pradėti i dūktų kainą -5H už statinaitę.
Ją pasekė Venecuela. Arabų

library of Coajress Gr. 
PeriodiMl DlVlCTbn

r» ,, Tricon

Kova tarp Korėjos 
generolų

JAV 
ambasadorius labai rimtai įspėjo 
Pietų Korėjos kariuomenės va
dus dėl kovos, einančios Korė-

PARLAMENTAS PAREIŠKĖ NEPASITIKĖ
JIMĄ NAUJAJAI KANADOS VALDŽIAI

OTAVA (UPI). — Konserva
toriaus Joe Clark vadovaujamai 
Kanados vyriausybei, išbuvu
siai valdžioje tik 7 mėnesius, 
ketvirtadienį parlamentas pa
reiškė nepasitikėjimą. Premje

ras Joė Clark pareiškė, kad 
nauji rinkimai numatyti vasario 
mėnesį. Nepasitikėjimas išreikš
tas 139 balsais prieš 133, trims 
konservatoriams nedalyvaujant 
posėdyje.

Konservatoriai laimėjo rinki
mus, pravesdami į parlamentą 
136 atstovus. Liberalai pravedė 
113 atstovų, bet sudarė koaliciją 
su Nauja demokratų partija, tu
rinčia parlamente 27 atstovus. 
Penki Solial Credit partijos na
riai, visuomet palaikę konser
vatorių programas, protestuoda-

Japonai pirks mažiau 
Irano naftos

TOKIJO, Japonija. — Ameri
kai nustojus pirkti naftą Irane, 
Japonija pradėjo ją ten pirkti. 
Irano vyriausybė apsidžiaugė, 
kad gavo naują pirklį, bet tas 
pirklys ne toks jau buvo lai
mingas. šiaip už gazolino stati
nę Iranas iš kitų ėmė po $28, 
o iš japonų pareikalavo po $40. 
Japonams tai buvo labai bran
gi suma, bet, kaip jie tvirtina, 
nafta jiems buvo būtinai reika
linga, o pirkti nebuvo kur.

Penktadienio rytą japonų už
sienio reikalų ministeris pa
skelbė, kad Japonija sumažins 
naftos pirkimą Irane. Ji pirks 
tiktai tiek, kiek parduodavo 
Amerikai. Į Japoniją buvo da-

servatoriai sulaužė pažadus, 
duotus prieš rinkimus. Jie ža
dėjo nekelti, mokesčių, o juosi 
mažinti, darant pastangas ug-j jos generolų tarpe. Grupė gė
dyti Kanados ekonomiją. Prista-! nerolų, griežtos valdžios šali- 
tytas tvirtinti biudžetas rodo, njnkų, tariamai darbuojasi už 
priešingai. 1 kulisų, siekdami, kad nauja val-

Atrodo, kad Liberalų partija'džia sektų ta pačia politine li- 
atidės vėlesniam laikui savo nija, kuria ėjo nužudytas prezi- 
konvenciją, numatytą kovo mė- dentas Park Chung Hee. 
nėšiui Winnipeg mieste, o par- Kyla kiek abejonių, ar sulai- 
tijos vadas ir buvęs premjeras] kytas karo stovio viršininkas 
Pierre Trudeau neis pensijon, gen. Chung Seung Hwa turėjo 
bet liks aktyviu dar du ar tris; iš tikrųjų ką nors bendro su 
metus;

Amerika stiprina 
krašto apsaugas

priemonių demokratijos įvedi
mui. Amerikos ambasadorius 
protestuoja prieš tokias Savi

sąmokslu nužudyti prezidentą, 
ar tik jis nesutiko su dabartine 
šių generolų grupės pozicija. 
Eina kalbos, kad šie generolai 

. kontroliuoja prezidentą Choi
WASHINGTON, D.C. — Pre- Kyu Hah ir neleidžia jam imtis 

zidento Carterio prašymas pa
didinti JAV krašto apsaugas 
labai šiltai sutiktas Senate. Pre
zidentas paruošė penkerių me- tarpio kovas ir reikalauja pil
tų planą krašto apsaugoms su-i nai atstatyti tvarką. Jeigu Ko- 
stiprinti. Pirmais metais krašto rėjos kariuomenės vadai demo- 
apsaugos biudžetas padidės 4.8 kratijos neatstatys, tai JAV ne- 
nuoš., bet sekančiais ketveriais teiks Korėjai jokios paramos, 
metais jis gali padidėti žymiai! 
daugiau. 

1 
Georgia valstijos demokratas* 

senatorius Sam Nunn, turįs di-Į _ - - J. • • •••*» . • •». i _ 1
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Kvebeko teismai 
bus angliški

OTTAWA, Can. — Aukščiau- 
delės įtakos biudžeto komitete,! sjas Kanados teismas panaikino 
pagyrė prezidentą Carterį, nesi Kvebeko provincijos seimo pri- 
nieko rusai taip nebijo, kaip ga-J jmta įstatymą, liepiantį Kvebe- 
lingos Amerikos. | ko provincijos teismams skelbti

į visus prendimus prancūzų kal- 
i ba. Aukščiausio teismo sprendi

mas buvo vienbalsis, 9 prieš 0. 
Teismo sprendimas sako, kad 
Kvebeko provincijos seimas 
peržengė savo galią. Ne provin
cijos teismas turi teisę nuspręs^ 
ti, kokia kalba turi būti rašomi 
teismu sprendimai, bet visos 
Kanados parlamentas.

Ce-| fcitas sprendimas gali panai- 
Ko-| kinti ir 250 įstatymų, kuriuos 

Į Kvebeko seimas buvo priėmęs 
| ir kurie buvo rašyti vien pran- 

Gruodžio 16: Albina, Euzebi-i cųZų kalba. Aukščiausio teismo

KALENDORĖLIS

Gruodžio 15: Kristijoną, 
linas, Vingilė, žvaigždutė, 
votas, Gaudenis.
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jus, Alvinė; Dora, Vigaudas.
Saulė teka-7:104 leidžiasi 4:21

Oras vėsus. ’ /

§pr°ndimas kirto labai skaudų 
smūg,/ Kvebeko provincijos na- 
cionalistams, . norėjusiems Kve
beką atskirti įŠ Kanados.. .

’ , r *
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Evergreen Parko First National banko eglu;ė, kurioje 
jų tarpe ir lietuviai.

PREZIDENTAS CARTERIS ŠVENTES 
PRALEIS WASHINGTONE

VYRIAUSYBĖ NORI PRIVERSTI MULĄ PALEISTI 
VISUS TEHERANE LAIKOMUS ĮKAITUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris pranešė, kad 
šių švenčių metu jis nesirengia 
niekur išvažiuoti. Prezidentas 
jaučia, kad Iranas, norėdamas 
išvengti didesnių nemalonumų, 
gali paleisti, jei ne visus, tai 
bent didesne dali įkaitu, šiomisV- 4. *

dienomis iš Amerikos išvažiuos 
183 Irano diplomatai ir tarnau
tojai. Grįžę j Teheraną, jie in
formuos ne tik patį mulą Cho- 
meinį, bet ir kitus Islamo tary
bos narius. Jie turės progos in
formuoti Chomeini apie ameri
kiečiu nuotaikas ir 
atsiimti be pagrindo 
diplomatus.

pasiryž’mą 
sulaikytus

pasiruošęsPrezidentas yra 
derėtis kitais abiejų valstybių 
klausimais, bet jis nori būti 
Washingtone, kad galėtų statyti 
sąlygas. Prezidentas nėra pasi
ryžęs bausti Irano, bet jis nori 
sutvarkyti skolų reikalą ir su
stabdyti Chomeinio savavalia
vimą.

TURĖS SVARSTYTI VALS
TYBĖS SKOLĄ

šachas pirko galingų ginklų 
Amerikoje, bet už juos dar ne
sumokėjo. Mula Chomeini buvo 
atsisakęs mokėti Irano. skolas,

I

dalyvavo įvairių tautų atstovai.
(Ed Mankaus nuotrauka)

bet šiandien jau reikia galingų 
lėktuvu daliu. Prezidentas neat
sisakys jų parduoti, bet turės 
būti sutvarkytas skolų reikalas. 
Chomeiniui reikia kitų ginklų, 
bet ir čia galioja tik susitari
mas ir sutartis.

neaklai sekti Chomeinio patvar- 
kvmu. Kol Chomeini neišmoks V v
tartis su kitais mulomis, tai 
krašte ramybės nebus, sako ša
riat Madari. Atrodo, kad mula 
yra linkęs tartis su kurdais, bet 
jam labai sunku rasti bent vie
ną įtakingesnį kurdą, kuris su
tiktų tartis su pačiu Chomeini 
arba jo atstovais, 
jau kelis kartus 
pažadus.

Turkai labai
ivvkius Irane. Iki šio meto tur- v V 
kai nesikišo į Irano vidaus rei
kalus. Bet t 
dabartine 
njo

nes Chomeini 
sulaužė savo

atidžiai

EUROPA SUTINKA SKELBTI
IRANUI BLOKADA

TEHERANAS, Iranas. — Mu-1 
la Chomeini, informuotas apie 
JAV vyriausybės nutarimą iš
varyti iš JAV teritorijos 183 
Irano diplomatus, šnipus ir mu
los draugus; gavęs 
Hagos tarptautinio 
nutarimą šeštadienį 
svarstyti JAV skundą prieš Ira

Chomeiniui labiausiai rūpi 
ma;sto klausimas. Iki šio meto 
Iranas gaudavo Amerikos javus 
ir ryžius. Jeigu Iranas negalėtų 
pirkti Amerikos maisto, tai 
jiems būtų aršiau, negu Ameri- [ 
kai

ka' reroii leisti 
vald; i": žudyti pasie

ny ve n tojus.

be gazolino.
DIDELI VIDAUS 

NERAMUMAI

Irano ateinančios žiniosIš
sako, kad Azerbajano provinci
joje įtampa labai didelė. Gyven
tojai nebalsavo už ‘‘Islamo 
konstituciją”, priešinasi mulos 
Chomeinio atsiųstiems ginkluo
tiems pareigūnams, bet karo 
veiksmai dar neprasidėjo. Jeigu 
Azerbajane kiltų susirėmimai 
kaip Kurdistane, tai žūtų žy
miai didesnis gyventojų skai
čius. Azerbajano iraniečiai kal
ba turkiškai. Jie skaito Koraną, 
bet jie labai griežtai priešinasi 
šijitų sektai.
. Mula šariat Madari tebesako 
kalbas tikintiesiems, ragina juos

i

Salvadore pagrobė 
13 asmenų

SAN SALVADOR. — Ketvir
tadienį Populiarios Lygos par
tizanai pagrobė 24 metų ameri
kietę ir 12 Salvadoro piliečių ir 
juos laiko įkaitais dviejose sos
tinės prekybos centrų raštinėse. 
Jie reikalauja sumažinti miesto 
gyventojams mokesčius ir butų 
nuomas.

Amerikietė yra Taikos korpo 
savanorė Deborah Loff iš Succa
sunna, N.J. San Salvadoro me
ras Julio Adolfo Rey Prendes 
pareiškė, kad jis bandys su par
tizanais susitarti be policijos 
akcijos.

Valstybės departamento kal
bėtojas pareiškė, kad užpuoli
mas nėra nukreiptas prieš JAV 
nei prieš Taikos korpą.'

no vyriausybę, nedavusią reika- Emiracas ir Kataras, priklau- 
lingos apsaugos Amerikos am-isančios Nhftą Eksportuojančiu 
basadai. suėmusią 
tarnautojus ir leidus’ą 
tams savavaliauti, i.-..
ant greitųjų sudarytai tarptau-. produktams kainas už 4 diemr 
tinef komisijai išsikalbėti su j Venecueloje. bet savo pažadą 
suimtais amerikiečiais ir įsiti- < — nekelti kainų — sulaužė, 
kinti, kad jie yra ne kaliniai. Į Amerikiečiams tai kainuos pen- 
bet Irano apsaugoje esantieji 
amerikiečiai.

Irano užsienio reikalų minis
teris Sadegh Gotbzadeh užsie
nio žurnalistams tvirtino, kad | 
bus sudarytas tarptautinis teis
mas. kuris turės progos susipa
žinti su Irano vyriausybės pa
ruoštais dokumentais ir galės 
sužinoti apie amerikiečių taria
mai nelegalią veiklą Irane. ŠįĮ 
kartą neduota tiek reikšmės 
šacho R. Pahlevi sugrąžinimui. 
Anksčiau Islamo taryba jo grą
žinimą laikydavo sąlyga bet ko
kiems deryboms pradėti. Mula 
nenorėjo kalbėti net apie gali- 
mvbe amerikiečius bausti. Jis 
per savo užsienio reikalų minis- 
teri tik pranešė, kad bus suda
ryta kormsija su jais pasikal-! 
bėti.

Vyrauja įsitikinimas, kad teis
mo gali ir nebūti. Apklausinė-, 
jimo metu tarptautinės komisi- 
tos nariai galės pasižymėti, kaip 
jiems viskas atrodo, o vėliau 
suimtuosius išleis.

Visi ypač pastebėjo, kad pats 
mula Chomeini. informuodamas 
laikraštininkus apie tarptautinę 
komisiją, nei vienu žodžiu ne
užsiminė apie šachą.

Irano vyriausybė keliais 
vėjais norėjo pridėti kelis kitus 
klausimus prie Amerikos am-j 
basados tarnautojų išleidimo.; 
bet niekad amerikiečiai neatsi-' 
sakė pagrindinio reikalavimo — 
išleisti Įkaitus. Kaip Jungtinių 
Tautų Saugumo taryboje, taip 
ir ruošiamame Hagos teisme, 
amerikiečių reikalavimas visuo
met buvo aiskus: išleisti JAV 
diplomatus ir ambasados tar
nautojus. Iraniečiai keliais atve
jais priešinosi. Prezidentas Car-į 
teris pareiškė, kad jis įsakė i 
Amerikos karo jėgoms nepulti. | 
bet reikalauja paleisti diplo
matus. Kiti klausimai gali būti 
aptariami vėliau. i

Matomai, mulą Chomeini pa-Į 
veikė Irano diplomatų praneši
mai iš Europos apie sekretoriaus 
Cyrus Vance kelionę po Vakarų 
Europos valstybes ir sutikimą 
skelbti Iranui blokadą, jei iki 
tam tikro laiko Iranas nepaleis 
suimtųjų. Chomeini nori iš
vengti blokados. Jis taip pat įsi 
tikino, kad šachas nebus įtrauk
tas į kovas prieš Iraną. Jeigu 
Europos valstybės įšaldys Tra
no dolerius Ir kitas vertybes, tai

ki centai daugiau už galoną.
OPEC priklausančios valsty

bės: .Alžyras, Libija. Nigerija ir 
Iranas jau anksčiau pakėlė naf
tos kainas virš $23.50 nustaty
tos ribos už statinaitę. .

at-

Tailando pasienyje vis dar 
vyksta Vietnamo karo jėgų su
sirėmimai su Khmer Rouge iš
sklaidytos kariuomenės bei par
tizanų grupėmis. Gerai ginkluo
ta Tailando kariuomenė saugo
ja pasienį.

Pulk. Prachak. kuriam paves
ta saugoti 60 mylių pasienio 
ruožą, pareiškė: “Aš turiu pa
kankamai žmonių ir pakanka
mai ginklų tinkamai sutikti 
Vietnamo karo jėgas. Jie yra da
bar labai silpni. Jie kalba, kad 
yra stiprūs, bet yra labai silpni. 
Jei jie. persekiodami priešą, 
peržengs sieną, mes juos sutik
sime ir sunaikinsime. Vietna
miečiai yra pavargę. Mes pa
ėmėme daug dezertyrų. Jie ne
nori kariauti. Karo metu reikia 
stiprios ekonomijos. Hanojaus 
valdžia neturi nieko. Jie neturi 
ekonomijos, 
kad

Nereikia pamiršti, 
prieš juos eina Kinija”.

Šimtmetinis žemės 
drebėjimas

BOGOTA. Kolumbija. — Tre
čiadieni įvykęs žemės drebėji
mas padarė labai didelių nuos
tolių Kolumbijos gyventojams. 
Policija jau nustatė, kad drebė
jimas užmušė 200 gyventojų. 
500 sur kiai ri’žeidė, o 250.000 
žmc . liko be puMugės. Drebė- 
’’ > .su išgriauti keli tiltai, 
su^lričyti keliai, nutraukti elekt
ros laidai ir sutrukdytas viso 
krašto g. venimas.

1873 metais maždaug tose pa
čiose vietose įvyko dar didesnis 
žemės drebėjimas. Tada žuvo 
2.500 žmonių.

mulos Chomeinio islamizmas 
gali sužlugti pačiame Irane.

PARYŽIUS. Prancūzija. —. 
Prancūzijoje sekretorius Cytus 
Vance pradėjo pokalbius su 
Prancūzijos užsienio įeikalų tx- 
nisteriu; šiandien sekr. Vance 
baigia tartis Bonoje. Atrodo, 
kad visa Vakarų Europa boi
kotuos Traną.
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KOKIO DYDŽIO YRA SAVAITINĖ BEDARBIO 
IŠMOKOS (BENEFITO) SUMA?

Bendroji ta:syklė — mokėtina paveiniui bedarbiui 
apie 5Q'' tos suptos, kiek jis ar ji uždirbo, kai darbavosi 
Įmonėje (įstaimoję), o maksimalinė pašalpos suma nusta
toma atskirų valstijų.

Pažymėtina, kad šio krašto kiekviena valstija iš
mokų (benefitų) sumos apskaičiavimą savaip apskai
čiuoja. Dauguma valstijų išmokų pagrindinę sumą nu-į 
stato procentualia baze nuo visų uždarbių per vienerą 
kalendorinį ketvirti. Kai kurios valstijos apskaičiavimą 
pagrimfžia individualiniu savaitinėio uždarbio vi

durkiu.
Šiuo atveju reikia pažymėti, kad visos valstijos tu

ri nustačiusios maksimalinę savaičių išmokų (benefitų) 
sumą. Toji suma svyruoja nuo $70 iki $172 per savaitę.

Nedaiigelis valstijų išmoka specialius priedus tiems 
bedarbiams, kurie turi išlaikomus asmenis (depen-j 
dentus)...

Čia iškyla klausimas, kiek laiko praeina, kol bedar
bis gauną pirmą išmokos čekį?

Bendrai tarus, tas vyksmas užtrunka nuo dviejų 
iki trijų savaičių, nuo to laiko, kai bedarbis užpildė rei
kiamas kompensacijoms gauti formas. Tos pretenzijos 
(claims),- kurios pareiškiamos kitose valstijose, negu, 
pavienes asmuo dirbo, paprastai išmokų (benefitų) iš
mokėjimas užtrunka ilgesni laiką. |

RIEK LAIKO MOKAMOS IŠMOKOS (Benefitai)?
Datigėlis valstybių daugiausia išmokas (benefitus) 

moka 26 savaites, tuo tarpu mažiau valstijų išmokas mo
ka nuo 38 —.39 savaites.. 5

Jan Moteikos paveikslas, vaizduojąs Grunvaldo mūšį.

conduct) yra dvi svarbiausios diskvalifikacijos priežas
tys gauti pašalpas (benefitus).

Trečioji priežastis yra atsisakymas nuo tinkamo 
(suitable) darbo be pakankamos priežasties. Tuo atve
ju “geras priežastis” (“good cause”) bendrai turi būti su
sijęs su darbu, teisingiau, negu su asmenišku gyvenimu. 
Taip pat, darbininkai bendrai neturi teisės Į pašalpas 

Iš tilęrų’jų. dauguma valstijų išmokas mokalpasirem- i (benefitus), jei jų nedarbo priežastis remiasi darbininkų 
damos uždarbių suma, kurią asmuo yra uždirbęs arba ginčuose (labor dispute) dėl uždarbių, sąlygų, atostogų 
kiek savaičių išdirbęs, per vienerius metus yra išdirbęs, padidinimo ir t.t.

Tas asmuo, kuris yra diskvalifikuotas, gauna prane-

damos uždarbių suma, kurią asmuo yra

prieš tapdamas bedarbiu;
■Tėnka-'pabrė'žtij kad' kai kurios valstijos suteikia Šimą, kuriame išaiškinamos priešatys, dėl kurių išmokos 

teisę gautu bedarbiui išmokas per visą nustatytą maksi J (benęf tai), negali būti išmokamos ir tuo pačiu laiku nuro- 
malinj savaičių skaičių. Jiems išmokamą 1-nų metų laiko- domą kuriam laikui ta'diskvalifikacija veikia.

Ar gali būti diskvalifikacija apeliuodama? Jeigu as
muo nesutinka su. ta diskvalifikacija j jis ar^ji gali ape
liuoti, Tokiame atvejuje, specialus tarnautojas (refer- 
ree) padaro vieną apklausinėjimą (public hearing) ir 
padaro, sprendimą, pasiremdamas faktais.

Dauguma valstijų numato dvi ..ar tris rūšis (levels) 
adm'nistrazyvinžs apeliacijos. Pašalpos ieškovas (clai- 

Įmant), kuris nesutinka su galutinu administratyviniu 
J sprendimu, gali apeliuoti Į vietos teismus, kad išaiškintų 
nesutik mus (to settle the disagreement). pr. petitas.

tarpyįįe, kuriame jie gauna maksimum išmokų sumą, i 
kuriąiijis ar ji turi* teisę. > ' ■ •

Tuo laiku,, kai krašte ar valstijoje pakyla nepapras
tas bedarbių ska'čius, tada per 13 papildomų savaičių be 
darbiems išmokos (benefitai) išmokamos.

Tuo pačiu laiku kyla klausimas, ar yra numatyto'" 
bausmės už apgaulę nedarbo išmokoms gauti? Kaip ži 
nia, milijonai žmonių gauna nedarbo apdraudos išmokas 
kiekvienais metais. Daugelis iš gaunančių pašalpas prisi
laiko veikiančių įstatymų reikalavimu. Mažuma to ne 
paiso, Kai kada per vienerių metų laikotarpyje mažiau 
negu VM ’ išmokąs gaunaria per apgaulę. Tas asmuo ku
ris apgaulingai užpildo pareiškimą bedarbio pašalpai 
gauti arba kuris kitokiais būdais išgauna išmokas, į ku
riąs jis arba ji neturi teisės, yra administratyviai ar kri- 
minaliniai baudžiami. Kiekvienais metais keletas tūk- 
stąnčių ąsmenų yra pagaunam ir nubaudžiami, kaip ne
teisėtai gaudavę bedarbio išmokas,

AL bedarb’o apdraudos išmokos privalo būti įrašy
tos Į pijamų mokesčių formas (income tax return) ?

Pradedant 1979 m. sausio 1 d., bedarbio pašalpos yra 
apmokestinamos, jeigu asmens visos pajamos (adjusted.1

gt. aišino,kąip saugo-

VYRESNIO TAUS ŽMONĖMS — SENIORAMS 
KONFERENCIJA CHICAGOJE

Illinois gubernatoriaus įstai-1 atstovas s
gos globojama Project Senior I ti» įvairių sukčių, įsilaužėlių jr
Ethic Fund Chicagoje XI. 15. Į kt- nusikaltėlių.
pagarsėjusiuose Ja įmini o na
muose suruošė seniorams kon- 
fereiciją, kuriai vadovavo A. 
Reyis. Pristatė koordinatorių 
Leo Kazaniwckyj, o šis pasvei- 

i kino susirinkusius. Hrrauoju 
^uaWuC118 visus, Pijamus vaujuMea. k.jlb • j() J()hn Jai.enko, sulau.

.eros wome) pasiekia nustatytą rybą (certain level), kęs daug paklausim i Policijos 
Yra reikalaujama, kad gaunamą pinigini pašalpos čekį*---------------------- ----
iš federalinės valdžios ir valstijos kiekvienas Įtrauktų Į 
savo mokestinius pareiškimus.

KAS YRA DISKVALIFIKUOJAMAS?
Ai- gali būti asmuo diskvalifikuojamas gauti iširto- 

kas (benefitus) ? |
Gali būti. Savanoriškas darbo apleidimas be rimtos | ^^-4

priežasties ir esant ateleistam iš darbo už netvarkos (mis-

Vėliau kalbėjo iš Cook apsk. 
asesoriaus Įstaigos Stanley Ka
lėta ir Uick Mukqs; jiedu aiš
kino kaip vyksta mokesčiais 
nuosavybės apdėjimas. Jų pa
dėjėjos seniorams padalino į- 
vairiu mokestiniu formų-

Konferencijos pabaigoje kai

TALMAN MAISTO IR DELIKATESŲ 
KRAUTUVE

į; 2624 Ws 69 St, Chicago, Ill. 60629
> NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKI PATIEKALAI

• KEPYKLŲ GAMINIAI* ĮVAIRUS
*- IMPORTUOTI PROIM ETAI.

Priimami -užsakymai švenčių stalui.

Tek 434-9766.

Ta proga linkimo linksmų Kalėdų ir laimingų metų 
visiems tautiečiams.

L. M. Kupcikevjčiai, Sav.

KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

avo klientams, draugams ir 
pažįstamiemsG. AUTO REBUILDEKS

3518-24 West 63rd Street 
Tel: 776-5888

Chicago, III. 60629
ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav

bėjo Doris Miaso iš Illinois gu 
bernatoriaus pavaduotojo įstai 
gos atstovė, kuri aiškino kaip 
vyksta’ įstatymų svarstymas ir 
jų priėmimas. Ji ragino, kad 
ir seniorai galėtų i tą vyksmą 
įsijungti.

Kadangi visi prelegentai kai-

vertėjų, kuriomis buvo Aldo
na Reinienė (ji yra baigusi So
cial Security specialius kursus 
su eilučių autorių) ir nauja Vi
sta atstovė I. Regienė.

Visiems prelegentams ir ver 
tej.ams padėkojo koordinato
rius Leo Kazaniwskyj, kuris 
aktyviai pasireiškė pr. metais 
panašioje senjorams konferėn-

ga praenša, kad pagal 1977 m. 
Social Security Papildymus — 
Amendments — yra apibrėžta 
ketvirčių definicija.

Pagal senąjį įstatymą darbi
ninkas įgija vieną padengimo 
ketvirtį už kiekvieną kalendo
rinį ketvirtį (už tris mėnesius), 
per kurį jis ar ji uždirbo$50 
ar daugiau. Tačiau tada veikė 
skirtingas ketvirčių apskaičia
vimo būdas verslininkams 
(self-employed persons).

Pagal naują Soc. see. įstaty
mo 1979 metų pakeitimą ver
slininkams (salf-eniployed per 
sons) ir i eguiiarienis darbinin
kams bei tarnautojams dabar

cijoje Chicagos u-to Camp pa- ketvirčių būdas, būtent, jie Agi 
talpose. Kai kurie seniorai nu
siskundė, kad pastarąjį astovą, 
kuris dirba miesto centre, la
bai sunku kontakuoti ir su 
juo pasikalbėti; įstaigos regist- 
rotarės atsako, ko jo nėra ir 

nežinančios kada jis bus...
pr. šul.

jos

NAUJI LEIDIMAI
m

gruodžio mėu. Lietuviams pen
sininkams skiriamas žurnalas 
išeina keturis kartus metuose. 
Vieno sąsiurinio kaina $1.00. 
Metams $4.00. Leidžia Ilaniil 
tono Lietuvių Pensininkų Klu 
bas. Redaktorius-P. Enskaitis 
Administratorius M Mingėla 
Adresas: “Sietynas”, P. O. Box 
1016, Hamilton Ont. Canada, 
1JŠN 3R4. 24 puslapių, didelio 
formato leidinys. Turiny: Pr- 
Enskaiėio str—Būk laimingas, 
Aldonos Prižgintaitės — eilė
raštis — Kiek gyvenai ne, ne
svarbu..., Grįžta žiema, Bernar 
do Naujalio eilėraštis— Ateik 
pavasari..-, Prano šulo — So
cialinė Apdrauda JAV-bėse, P. 
Poškos — Vilniaus pensininkų 
sodai. A. Balsio — Pensinhiko 
biudžetas, P. Enskaičio — Gy
veninio nuotykis, Nado Raste- 
nio eilėraštis — Gaila, gaila 
vasarėlės..., ir kt. rašinėlių bei 
informacijų iš pensininkų gy, 
veninio. Yra du puslapiai foto 
nuotraukų.

Sekantis “Sietyno” numeris 
išeisiąs 1980 m. kovo mėn.

SDC.SEC. PADENGIMO KET
VIRČIŲ APSKAIČIAVIMAS-

Kaj kurie vyresnio amžiaus 
žm< nės patys bando apskai
čiuoti Soc. see. padengimo ket
virčius. Tas vyksmas jiems nė
ra lengvas.

Tuo reikalu Social Security 
adiiiinisti’acijja tuo reikalu atei 

7!ną senimams į paaglbį- Istai-

naujo darbo jic^urudote, —83/ 
ko Kurtaman.

Antras įspėjimas, tai aepa- 
4^.yKite savo bendradarbiams, 

kad ieškote kitą darbą, i)es 
dabartinių boso ąausys šią ži
nią gali išgirsti ir jūs galite ne
tekti darbo genėjau ,negu jūs 
asmeniškai numatote.

♦ *- ■

NEDARBINGUMO 
IŠMOKOS

KL. Kokias išmokas aš galė
čiau gauti iš Soc. S?c, jstaig s, 
jei aš tapčiu nedarbingas? L J.

ATS. Jeigu jūs taphnn’T'“ 
nedarbingas, jūs galėtum' Jc 
gauti iš Soc, See. įstaigos išmo
kas. Jūsų išlaikomi asmenys 
taip pat pat galėtų gauti išmo
kas, bet jie turėtų atatik’: 
tani tikroms kvalifikacijoms, 
taip, kaip kad, jūs išeRtm+ėte į 
poilsi, būtent; kiekvienas jū-

Ų

i
nevedęs vaikas gautų
jis (ji) vrą; a) jauuesųis ne-
16 m J;) bet kiwi o mažiaus, 

io nebarbingumas p l aei
įdėjo prieš 22 m. amžiaus^ c) 
Hno Piko studentas ar. vjyes-

’- 'I iąųnesnjs negu 22 IU- 
’mJ os būtų mpkąinpg |jf| se- 

n pabartos ar .ketyiLčio, 
•jfine studentui sukanka 22
k Ui.

^FZTDENCIJŲ olffi
TURĖTI KFIJAS RĖT 
•‘DOMICIL’?”—VIEN+Ą
KL. Dabar, kai aš išėjAH į 

oTsį, mano žmona ir aš iiuta- 
laikyti mūsų namus £hi- 

scagoje ir manome nusijiirkti

kui’ pietų vatet, kur 
tne melų tik pusę. Vis

lų Įegakškos residehėij-ds 
fsu iėstą- 

jo
pirties- patvblinjmAi ir ištiadų 
d palikRuo nMdėesčtais. j 

*» k ty išaiškinti legafiškos 
teiu*ij s sąvoką. J. P-kas . i
VTS Rhj jūs naudojatė, ieū 

liną “legali rcziedncija”, mes 
uprattlaiūė, kad jfis galvojate 

ne Jūsų residen-
•aja yra tn. kai* jūs ^veMaite, 
>et j^sij dornicdėĄM-a ta -vieta, 
•:ut jūs uūoilat gyvenate. As- 
iuo gali torėti keletą <rex5de». 
i jų. . bet tiktai vieną diniiei- 

’ę. lai yra svarbiausias daly
kas, kadangi tai yra jūsų Ma
nas yalslijoję ;ąr dotwiie, ku- 
.i įurės takos jurisdikciją dgl 
ūsų testaimeato pajikimo teis- 

prebdte) 
wxkeseiu reikalams.

Jūsų 'vsdsdjas. domicile gali 
ūli įstatyta tuo faktų, fcįįr

ja vieną padengimo ketvirtį 
už $260 uždirbtą sumą, iki ke
turių ketvirčių.

Pvz. jeigu jūs per 1979 me
tus uždirbote $1?040, tai jūs 
gausite maksimalinį padengi
ma už tuos metus. Neturi reikš 
mės, ar tą pinigų sumą jūs už
dirbote vienu kartų ar per ke
letą mėnesių. pr. petitas

JŪS KLAUSUTE, 
- MES Al'SAKOME
KAIP PASAKYTI VEDĖJUI,'

KADA PARTRAUKSIU 
IŠ DARBO?

KL Jeigu esu nepatenkintas 
turiniu dąrbu noriu sužinoti,i 
kada man reikia pasakyti savoj 
darbdaviui, kad pasitraukiu; 
iš darbo? Mikas C,j

ATS. Pagal Darbų Paieška-; 
jimo biuro konsultantę (turui-j 
iią bisnį Miain’ Beadi. Fla.J, 
Maggie Kurzman, tuo reikalu 
siūlomi šie patarimai:

Jei neturite turimame darbe 
vertinimo (promotioii), arba 
jūsų uždarbis yra permažas_ 
dėl siaučiančios krašte inflia-j 
cijos arba jeigu nionę (įstaį- 
gą)perėmė nauji savinuikai su 
savo darbininkais, tai jūs turi-j 
te pagrindą ieškoti kitur nau- ( 
ją darbą. I tebusų:Visuomet netrūkūs ims

Tačiau būkite atsargus; nt- kitas. . 1 4
parneški te turimo darbo, kol Italų aktorė Simone L.’Vigo
" II-II « ii , . Į >l,,l |

ausiu tiwte bankuose sdhtau 
' ■ri, t %s ‘ adręsds, k u rį 

ažyndlg - iPąjanjų mfcissčiU (in 
'>”1 tax return) formose ir tas 

adresas, kuią įvardipste savo 
testauieMte. {Apie dciuteitefc sų 
■voką daugiau žinių rasite Itiiy- 

oje **K»‘p Sttfka (h*h Teste- 
r nt-a -". Kn-yga gaunama

’ ad ėhfr’Sst nrijojej). ' -

~ Koc. 'Sec. fslaiKos, esančios 
kaimynystėj §v. Kryžiaus baž
nyčios, adresas: 4756 S. Ash
land Ave., Chicago ,111.)

Labiau bijausi araiijus. avi- 
W, kAuicuis vadovaują U^Us4 
ocgir ajnuiijos liūtų, kiuicnri va 
ūovauįa «ws, Talleyrand

au
Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai, uiniaro ku-u 

liar ir žiedai, China Bosental ir kitos drivnrn- s.

Perkame pašto ženklus bei muricTĘlioTckcIjn* 
(Prekybininko Estkos šeimos vedama- biXfu>) 1

1207 S. Sacramento (kampa* Archer ir Sacramen/H), Is

: Tek 217-sn.Ni ... ’ * 4 p
dWiminnKr;imiWiiiniW::initBb!iiiTn1iririiniW

' --------- ------ ----- . „ _________ - J _ fr.c

naujienoj °- 'o^hirchv. December 15, 1979*-
* ’ « *



MENO ZIN!
. Redaguoja MIKAS ŠILEIKISMENO SĄVOKU DIALEKTIKA

. .J. r 1 J ' • » • »
Dailininkė Dalia Kolbai t ė nuosavybė. Pati tauta kuria me- 

gruodžio' -1 d. “Draugo? priede ną, kar ką priima, kai ką atme- 
“Žvilgsnis į. naująją tapybą”, na-, ta. Mūsų M. K. Čiurlionio filoso- 
grinėja Clucagos Aleno institute i fine simbolika neiškrinta iš 
vykusią nuo, birželio iki j-ugpiū-’ dvasinės ir fizinės tikrovės rė
čio mėn. 73 Aiuerikos ųięno pa- mų. Jo mintys pasilieka kūrinio 
rodą. Iš tikrųjų toji, paroda bu- vaizde, žmogus gyvena kūrinio 
vo sofistikuotai sukondensuota viduryje, neprarasdamas savęs, 
iki minimumo 15 dailininkų, ir nėra pažeminama kaip žmogus, 
ne visi amerikiečiai, parodėlė,: Kūrinys negali būti “bedaikti- 
tariamai, atstovaujanti Ameri- nis”, kadangi yra ta tikrovė, kli
kos meno veidą. Didžioji spau-'ri jungia du elementus — idėją, 
da šykščiai ir neigiamai atsiliė-/ 7

visi amerikiečiai, parodei

medžiagą, kaip priemonę kūri- 
pė. Publika,’ kuri parodą lankė, niui duoti vaizdą ir prasmę. At
vangiai ar ką. suprato kas čia sisakyti nuo mus supančios 
taip skystai išbarstyta po didžią- krovės negalima, ji tokia buvo 
sias Mbrto'n \Ving sales. Dešim
čiai iš penkieliko'š dalyvių buvo 
išdalinta $R),i)(KP pVeSnijomis.

Kokia publikos, reakciją?: 
Pav., kai tame pat Meno insti
tute vyko ir gruodžio 2 d. pasi
baigė prancūzo dailininko Hen
ri Toulouse-Lautrec paroda, tai 
žmonių ilgiausios eilės, nuo Mi
chigan Ave. muziejaus laiptų, 
laukė kol pasiekė parodos sales, 
mokėdami po $2.00 įėjimo mo
kesti. rib'

Grįžtant prie esminių paro
dos svarstymų,- noriu pridėti sa
vo keletą-pastabų,'ne dėl Dalios 
Kolbaitės aptarimo, bet dėl pa
rodos rengėju'•■persistengtų ten
dencijų apie “naująją tapybą”. 
Matysime toliau, kas ta naujo
ji tapyba. \ . .

Radikalusdailininkų sąjūdis 
prasidėjo 20rto šimt. pradžioje, 
futuristų manifestu, skelbiant 
kone “pasauliui, galą”. Tas jų 
atgarsis’ randa vietos ir dabar. 
Futuristai fizinės ir dvasinės 
kultūros' vertybes, kas. ligi šiol 
buvo sukurta, atmetė. Dabar 
skelbia kiti “pranašai” tapybai 
ir skulptūrai “galą’’. Futuristų 
šūkis — kurti naują kultūrą, 
gali būti pateisinamas, bet jie 
to neatsiekė!- Romain Rolland 
pasakė: “Renesansas užkirto 
kelią ateities menui savo visa
pusišku 1 didingumu, per kurį 
bus sunku perkopti”.

ir bus.

ti-

M. ŠILEIKIS

taus mąstymo ribose, atmetant 
visas senąsias tradicijas. Pav.,

Žmogus samprotauja: kas aš, 
kokios situacijos supa, ir kiek 
liečia mane. Ar yra kas tobula? 
Matome jau iš diskusijų, kad 
nėra. Kas vakar buvo “taip”, tai 
rytoj bus “kitaip”. Ieškodami 
konkrečių atsakymų, keliame 
naujus klausimus.

Negalima sutikti su Robbe- Kawara ant drobės gabalo išda- 
Grillet teigimu, kad realizmas 
varžo kūrybinę laisve. Kokios 
tada kūrybinės laisvės reikia? 
Kurti laisvės niekas nevaržo, ; 
nei atima, išskyrus Sovietų Są
jungą, kuri menininkus pajun
gia tarnauti propagandai.

Futuristai manė, kad paveiks
lų darymas ligi šiol buvo “vai
kiškai tradicionalus”, kad daili
ninkai rodė daiktus ir žmones 
prieš juos sustojusius. Dabar 
žiūrovas pastatydinamas į kūri
nio centrą. Kaip reikia suprasti 
R. Rvmano kūrinio centra? Jis 
sako: “Kas sudaro' kūrinį, yra 
tai, ką žmogus mato”. Jis toliau 
teigia: “Žiūrėdamas į baltas 
drobes (parodoje buvo baltų 
drobių), matai dažo aplikaciją. 
Tada tuoj gimsta naujas žodis

Komentarų j l

jausminę reakciją. Klaidingai j 
griaunamas Aleksandro Bau- 
garteno, estetikos sistemo's au
toriaus principas, kaip daro 
20-to šimt. naujasis sąjūdis.

Prieš Baumgarteną ir vėles*1 
nieji mąstytojai, kaip: Shaftes-, 
bury. Leibnizt, Kebelis ir kt. 
darė savo išvadas, kad logika, 
etika ir estetika principe yra 
meno unikumas,
struktūros forma, o heterotelia 
— priešinga formos ir etikos te

Autotelia

Baigiant norisi paklausti: Ko 
atsiekė ši paroda? Ar buvo ver-

tinti, ar praleisti kaip išpūstą 
burbulą. 4*

M. Šileikis

New Yorko Lietuviy Daili
ninkę Sąjungos laiškas
Sąjunga paskyrė §25.00 

Varno paminklui
New Yorko Lietuvių Dailinin

kų Sąjungos pirm. Jonas Rūte
nis rašo:

Didžia Gerb. p. M. šileiki,
Nuoširdžiai ačiū už visokerio

pą pagalbą, ruošiant amžino at
minimo, Prof. Adomo Varno 
paminėjimą. Minėjimas įvyko 

Siuvėjas š.m. spalio mėn. 27 d. Bosto’ne. 
- ------ -, Tautinės

ir meno principus, dabar teigia- Minėjimą __ o-
ma, kad estetika yra archaiška, I Kultūros Klubas, 
subjektyvi juslinė funkcija, ku-’jant N. Y. Lietuvių Dailininkų 
rią reikia skirti nuo grynojo me-is-gai.
no. Menas atsitraukia nuo fizi-i 
nio’ vaizdo ir tampa “literatūri
nė” sąvoka, — minties sinteze. 
Meno estetika ir grožio estetika 
yra kcordinatai. Viskas pasikei
čia, kai mes pasirenkame nei 
forma, bet ią, kas reprezenluo-j-^.0' 
j U* *1 Tv* f
mas 
nėra

Sąjungos namuose, 
rengė LB Bostono 

, talkininkau-

žo kalendoriaus datą: “July 16, 
1969”, (JAV astronautų skirdi- 
mo į Mėnulį data). Drobėje iš
dažyta tik data, nieko daugiau. 
Jis teigia, jog laikas ir erdvė 
nėra specifikuotai nurodyta, čia 
joks menas. Klounas j sceną 
atėjęs gali kreida parašyti da
tą, o jūs,- žiūrovai, spėkite, ką 
numeriai reiškia.

štai, antras tos parodos pa
radoksas: A. Asheris Jurgio j kitos 
Washingtono skulptūrą, kuri 
stovėjo muziejaus fasade, per 
kelia į vidų, IS-lo šimtmežio ja, įspūdis gali būti teigiamas* 
skyrių. Tuo savo žygiu jis įro- arba neigiamas, priklauso nuo!----- --
dęs tai, ko kiti nepastebėjo. Be i asmens psichologijos, sako Maxųam mielai pritaria

[ Paskaitą skaitė dail. Jonas 
Rūtenis, tema: ADOMAS VAR
NAS IR JO MENAS. Skaidres 
gautas iš Tamstų ir dar papil
dant naujomis viso 65, paruošė

Į dail. V. Vizgirda. Minėjimas

reiškia. Skonis ir pažini-! .e ir atmosferoje Dai^iai; Bo- 
nėra tas pat, nes kuryba, stono jr apylinkių intelektualai, 
tokia pat, nėra viena.- (p0 paskaitos buvo keliamas 

i - kopija. De gustibus non; klausimas A. Varno monografi
ni! | ėst disputandum. . reįkalu. Tuo reikalu, man

Estetika, kaip juslinė funkci- !atrodo> rimUi susirūpin. 
. . - ... - |ti ir šį reikalą pradėti judinti.

. __ |N.Y. Lietuvių Dailininkų S-ga
. ir visada 

[bus šios idėjos talkininkė. Ma- 
gali sudaryti teigiam, ,lonėkite padar}.ti pra(ižia CM-

jis įrodęs ir tapybai “ga- Riesner. Alkoholikui tavernos | 
. . . Skulptūrų ar paveikslų I kvapas 

keitimas iš vienos vietos į kitą, 
yra paties muziejaus reikalas.

— daiktiškumas”. Komentarui Iš dalies dailininkų kaltinti 
nereikia! — M. š. [negalima. Jie taip pat nukenčia,

Teigiama, kad erdvė nepakei-’kai radikalus muziejų kuratorių 
čiama tikrovė, taip, kaip 2-^2 režimas daro ką nori. Chicagos 
=4. čia jau mokslo sritis, bet Meno instituto kuratoriai ir Alū
ne filosofija apie meną. Daili-Įseum of Contemporary Art va

rniukai daiktinį meną bando pa-Įdovai plauna smegenis nežinia
Vaizdinis menas yra disku- keisti bedaiktiniu — iliuzija. !kam. M. C. A. pademonstravo

sinė tema. Menas yra tautos Kūryba turinti gyventi abstrak-

įspūdį, o hortikultūros žino
vui — gamta. Lyrika taip pat 
kūrinys pasyvus jausmams, 
atsiliepia j pojūčius. Abstraktus 
Grožis pilniau jaučiamas gam
toje, negu mene. Klasikinės grai
kų architektūros ritmo Integra-! 
lumas sudaro kūrinio grožį sa
vyje, jog nieko negalima nei 
pridėti, nei atimti. Todėl yra in-

cagoje Mes su jumis.
Ad. Varno paminklui pasta

tyti siunčiame $25.00. Atskiru 
siuntiniu pasiųstos, Tamstos 
adresu, skaidrės.

Dar karta ačiū.
Su geriausiais linkėjimais ir 

pagarba ,
Jonas Rūtenis

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like in leading headache 
tablets, Anacin starts with a
pain reliever recognized safe 
Extra strength with safety.

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

€ tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

That’s common sense. That’s Anacin.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

, DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

; t t t * *»*“ f

1 — Leonardo šimučio
t AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

2 -r . Prel. J.i B. Končiaus
| ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
-Į 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:į. . . . . . . . .NAUJIENOS

173? S. Halsted St, Chicago, IL 60608

JONIŠKIEČIU KLUBO VEIKLA
Joniškiečių Labdarybės ir jais Metais Naujienas. Sophie 

Kultūros klubo priešmetinis su- Barčus radijo valandėlę. Da- 
sirink’rnas įvyko gruodžio 4 d. riaus-Girėno posto veteranus ir
Vyčių salėje. Klubo pirmininkė 
Julia Ramanauskas atidarė su
sirinkimą, pasveikino visus na
rius ir pranešė liūdną žinią, kad 
netekome dviejų narių: mirė 
Z’gmas Žilionis ir Julius Kli
mas. Visi nariai minutės tyla ir 
atsistojimu pagerbė mirusių at
minimą. Jų giminėms buvo iš
reikšta nuoširdi užuojauta.

Nutarimų raštininkė Antoi
nette Kalys perskaitė protokolą. 
Jis buvo priimtas, taipgi ir kiti 
klubo užrašai.

Pranešdami apie ligonius, pa
žymėjo, kad Antanas Brokevi- 
čius guli Central Community 
ligoninėje: jam padaryta opera
cija. Pauline Shlaustas yra Šv. 
Kryžiaus ligoninėje; rimtai ser
ga ir jo sveikatos stovis yra 
labai prastas (Pauline S. mirė 
gruodžio 10 d.). Alice Baranaus
kas yra Presbyterian-St. Luke's 
ligoninėje. Kas galite, maloniai 
prašomi aplankyti sergančius 
narius. Linkime jiems greit 
pasveikti.

Naria’ nutarė pasveikinti su 
Linksmomis Kalėdomis ir Nau-

PRANEŠIMAS
Dail. Veros švabienės ir 

Sofijos Butkienės 
kūrinių paroda

Čiurlionio Galerijoje , Ine., 
4038 Archer Avė., pasibaigs šį 
šeštadienų, šeštą valandą vaka
ro. Paroda graži ir patartina ją 
pamatyti. Kurie pirko parodoje 
meno kūrinius, galės atsiimti, 
šeštadienį atdava nuo 2 vai. po-j 
pietų.

Shady Oaks vaikučius su Palsy.
Kai atė o laikas išrinkti klu

bo valdybą 1980 metams, atsi
klausta. ar dabartiniai valdybos 
nariai sutiktų ir toliau eiti savo 
pareigas. Visi sutiko dar metus 
tarnauti. Pirm. Julia Rama
nauskas, vicepirm. Nellie Ski- 
nulis. nut. rast. Antoinette Ka- 

i lys. fin. rašt. Birutė Rasinskas. 
ižd. Anna Casey, kasos globėja 
Valeria Samuolis, koresp. An
toinette Kalys.

Knygų revizijos komisijoje 
apsėmė būti Anna Condux. 
Peggy Davidauskas ir Jennie 
Povilaitis. Valdyba ir komisija 
susirinks pirmininkės Julia Ra
manauskas namuose.

Po susirinkimo buvo paga
minta skanių valgių, netrūko ir 
gerų gėrimų. Norime . padėkoti 
mūsų moterims, kurios aukojo 

. tokius skanius tortus. Aukojo 
Brigitta Tamašiūnas, Anna Ca
sey, Valeria Samuolis ir Della 
Kirklis. Ačiū visoms. Visi drau
giškai praleidom popietį. Atsi
sveikindami vieni kitiems pa
link ėjom laimingų švenčių.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
1980 m. vasario 5 dieną.

A. Kalys

DENTURE WEARERS
A major ( 

' advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

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

» BCPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS K

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

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

telektualinio proto pilnai iš-j T 
baigtas architektūros kūrinys.[M

Beplėšdami visu entuziazmu I BĮ 
meno’ kultūros sąvokas, užmirš-i M 
tame, kad meno esmė nepakei- ■ 
čiama išdaigomis. Aristotelis H 
mažiau dėmesio kreipė į grožį, ■ 
daugiau j meną ir išvystė prin- H 
cipą: Vienybė įvairume, tai reiš- R 
kia grožis ir menas vienas be ki- M 
to negali būti. Platonas nurodė, ■

“fizinės ištvermės” metodus, 
nepadorias scenas. Meno institu
te buvo rodoma pornografija, 

į vardan “naujojo realizmo”. Ter
minologija čia neturi didelės 
reikšmės, kai girtos sielos bal
sas toli neina.

« Perkeliamąja prasme galima 
[sutikti su teorija, kad aš, žmo- 
rgus, laiko tėkmėje nesikeičiu,
tik sąmonė yra beribė. Kitais
žodžiais, kas nors turi būti jau- kad menas ir grožis yra filoso- 

į čiama v.rba matoma. Baumgar- fijos mokslas. Jeigu mene ir 
[tenas pirmas išdėstė estetikos būtų tragizmo, tai vistiek daro

į
KNYGOS ANGLŲ KALBA

J. A KISS IN THS DARK. Plkantlikų Ir Intymių nuvtyMa
tpražynaL paimti ii gyvenimo. Lengva* stilių*, gyva kalba, srafisl Išleista 
150 pat Kaina SZ-30-

Dr. Jueraa B. KeoŽlua, HISTORY OF LITHUANIA. Lletuvo* Istorijai 
antrinta nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 143 
>*L, kainuoja 33.00. | i i

Dr. J«m*a B. Kenflua, VYTAUTAS TH! GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstyoes ir jo* kaimynų —torija 
UI pel. Kaina $3 00. Kietai* riržeUai* S4.00.

Dauguma Mų knygų yra tinkamo* dovano* Įvairiomis progomis. Jas i» 
eitas knygas galinu įsigyti atsilankius 1 Naujiena* arba atsiuntus čeki v 
Iniginc perlaida

ITtt kati Str««4. th »•<•»

I)R. ANTANO J. GUSENO RAŠT41
MAUJIRNOSE O ALI A'. A GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKIJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gv««»n — MINTYS IR DARBAI. 238 psl.. UečUočins 190B 

metų Įvykiu*. Jablonaklc ir Totoraičio jaunai dienai ir anai 
rtptoiiaa ____________________________ SR.M

Or. A. J. Ovaaan — DANTYS, jų priežiūra, uveiiata Ir gręžia 
Kietaia rtribeliala, vietoje S4.00 dabar ttk __ _____ — S3.SR
Mtnlržtala rlriellala

Or. A. J. Gvaaae - AUKŠTA
Kelionė* pa Rurope ĮapUdilel Dabar ttt

KULTŪRA — tlAURUl

wi arfyfai IralM* Mc peralvtttlma

17M S*. SALSTED 8T^ CHICAGO, ILL. W38I

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

F’
1.” Kun? M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ

Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

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

Minkšti viršeliai flO.OO

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai __ _______________  fl5.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai___

Čekį reikia išrašyti

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

Pridėti doleri paito iilaidoįrra.

flO.OO
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Sovietų vyriausybės atstovai tokias žinias B. Kv. 
galėjo duoti dviem sumetimais. Galėjo jam duoti tas 
žinias, kad jis galėtų informuoti Draugo visus 
skaitytoju; galėtų pats padėti pranešti sovietų 
planus lietuvių tarpe; galėtų laiku įspėti savo bendra
darbius, kad jie laiku prisitaikytų prie bolševikų planų 
iir galėtų juos apsaugoti nuo pavojaus neramumų die
nomis ir padėtų į patogias pozicijas tuojau po “revoliu-

Pg^Ahri Daily Ezept S^rdaj by Tka Utfcuelaa ■••» hA ©•-
I7D 8a. Hafetod Nrwi, Ckka«v, III 4BBB8. Til^Bn 48M1BB

SECOND -CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

883.00
818.00
0 8JS0

884.00
818.00
1 AOO

8^001 rijos”. Ne be reikalo jam jau taikoma “raudono deka- 
8 8.00 no” vardas, nes kito, taip gerai informuoto, lietuvių 

tarpe nėra.
Apie Daunoro koncerto ruošimą B. Kv. labai mažai 

kalba. Jei neskaityti Drauge pasirodžiusių kelių garsi
nimų apie koncertą ir kvietimus vykti į jėzuitų centrą 
gruodžio 8 dienos 8 vai. vakaro ir anksčiau buvusių Dau 
noro paruošimų Amerikos lietuvių publikai. Lietuvos 
leidžiamoje lietuviškoje spaudoje nebuvo nė žodžio apie 
Daunoro susitarimus su dainiinku Virgilijum Noreika, 
tiesioginiu Daunoro viršininku. Kiekvienu atveju So
vietų valdžios atstovai teiktų tokias svarbias žinias, jei
gu jis būtų patikimas žmogus. Jeigu Maskva B. Kv. ne
pasitikėtų, tai tokių informacijų jam neduotų.

Lietuvos komunistų partijos vadovybės persekioja
mą Daunorą rėmė “geri lietuviai”. Jie sudarė 50 lietu
vių komtietą koncertui organizuoti; jie pardavinėjo ti
kėtus, koncertą garsino Drauge ir keli lietuviškų radijo 
žinių perdavėjai. Koncertui priešinosi išeivijoje gyve
nantieji bolševikų agentai, bandžiusieji suruošt piketą 
prieš Daunoro koncertą.

Įvykių eigą B. Kv. šitaip Draugo -įžanginiame ši
taip aprašnėja:

“Savaime aišku, kad tam tikriems agentams iš
eivijoje reikėjo imtis jau “griežtesnių priemonių”. 
Nieko naujo šioje srityje nebuvo išrasta — nutarta 
pakartoti lygiai prieš trejus metus (1976. XII. 12) 
vykdytą užpuolimą prieš Jaunimo centrą. Štai 
kaip visa tai vyko.

Į beveik tuo pačiu metu vykstančius du paren
gimus Jaunimo centre — V. Daunoro koncertą ir 
sol. D. Kučėneinės plokštelės pristatymą — einan
čius lietuvius pasitiko “piketuotojai”, nešdami kan
džius ir užgauliojančiais bei žeminančiais įrašais 
plakatus. Jų buvo daug mažiau, kaip 1976 m., pir
mojo JC užpuolimo metu. Neseniai iš Rodezijos mi
sijų grįžęs ir ten juodųjų užpuolimus prieš krikščio
nių misijas pergyvenęs vienas jėzuitų broliukas su
skaitė 28 plakatus ir 43 jų nešėjus bei palydovus, 
kurie, vaikščiodami šaligatviu, vieni kitiems ant 
kulnų lipdami, trukdė patekti į parengimus. Ta
čiau niekas iš ėjusiųjų neišsigando ir namo negrį
žo. Jeigu kuo jie skundėsi, tai tiktai vietos stoka — 
salė, erdvus balkonas ir' koridoriai buvo perpildyti.” 

(Ten pat, gruodžio 12 d., Įžanginis, 3 pusi.).
Visa gyvoji ir lietuviškoji Chicaga labai gerai žino, 

kas piketavo jėzuitų centrą (B. K v. sako, kad puolė) 
1977 metais, kai sovietų agentai norėjo vadinamam 
'“Jaunimo centre” parodyti Maskvoje suktas ir labai 
okupantui naudingus kino paveikslus. Taip pat visi ži
no, kas piketavo Daunoro koncertą, nenorėdami leisti 
sovietų politikos Įsiveržimus Į Lietuvių švietimo 
centrus.

Niekas iki šio meto nežino, kas buvo pasižadėjęs 
tapti 50 “žymių veikėjų komiteto” nariu okupanto su

lis lietuvis žurnalistas, kuris gali prieiti prie tokių planuotiems ir sumanytiems koncertams organizuoti 
svarbių paslapčių? Chicagos lietuvių centre, bet visa Chicaga žino, kad jė-

00 per yew;
mnuai 

neua s

UfaieniMM:

■»'U ’>■ ?
’hiejuzoje ir' priemieečinoee 

setama

vieM* ofaesiai

CitoM JAV vhtoM:

83300

, į Meluoja ir šmeižia
.. r i J - -fc r ' * • - t . z y . .

.£ K ♦ v*' t v ’ A .

Vakar jau kalbėjome apie.patį svarbiausią Draugo 
faktoriaus • įyiriihim4y S^viįtų valdžia davė dve- 
jopą įsakymą dainininko: Vaclovo Daunoro reikalu.Vie- 
ną Įsakymą davė pačiam Daunorui, o kitą isaktuną — 
išeivijoje esantiems bolševikų agentams. Daunorui pa
darė “kompromisą” — jam leido važiuoti Amerikon, o 
išėįvijojė: esantiems * boĮtęvikų y agentams pakenkti dai- 
ninkui. Daunoras buvęs nusikaltęs dainininkas,. neklau
sęs bolševikų įsakjųnų,: viešai pareiskęs, kad jis-noris iš
važiuoti į užsienį, o išeivijojė; ęsantį^ns bolševikų agen
tams įsakė 'Daunoros -koneertąms.pakenkti.

> ? - v J* * -

f; >■ Tiesą iškraipantis ir ' vargšus. Draugo s k a ityt o jus 
sąmoningai klaidinan'tis- Bj Kv. šitaip- juosunformuoja 
apie Šį labai svarbų klausimą.. Jau vakar |cituotame 
Draugo Įžanginiame.B. Kv. šitaip rašo:?' .L --

“Tačiau . V.Daunoras “užmuštas” nebuvo. Kaip 
tokiuose-reikaluose dažnai būna;-pasiekta “kompro- 

‘ mišo”: solistui leista išvykti >užšiėnin koncertuoti, 
paliekantpkup. Lietuvoje t įkaitais žmoną ir vai
kus.. Iš kitos pusės • bolševikų agentams išeivijoje 

. 4 būvo dūbfeųsal^ina’š " daryti višk^,' kad koncertai
nebūtų suruošti, o jei ruošiami -j- kad nepasisektų,- 

j kad jų lankytojų skaičius būtų labai mažas ir tokiu 
būdu solistas būtų “užmuštas” pačių lietuvių 
vių rankomis;’*- - •

.. (Draugas,. 1979 in. gruodžio 12 d. 3 psl.) 
Klausėme poną. B. Kv. pasakyti, iš kur jis sužinojo 

apie Sovietų valdžios išeivijoje esantiems bolševikų 
■ agentams duotą įsakymą, bet nei vakar, nei šiandien jis 
’ nieko nepasakė. Nieko negirdime ir apie B.’Kv. žinomą 
V “kompromisą” tarp dainininko Daunoro ir Sovietų 

valdžioj _ ' . <
B. Kv. privalo žinoti, kad jis niekur negalės viešoje 

vietoje pasirodyti, nepasakęs, kaip jis patyrė, kad Sovietų 
valdžia įsakiusi išeivijoje esantiems bolševikų agentams 
ardyti Daunoro koncertus. Kodėl B. Kv. yra vieninte-

isei-jI »

Vyr. Itn. .... GUŽAS

Atsiminimai apie pirmąsias mūsų 
kariuomenės kūrimosi dienas

» (Tęsinys)

1919 metų sausio m. 1 d. vokiečiams bai
giantis kraustytis iš Vilniaus .ir 15 vai. 30 min. 
nuėmus nuo Gedimino pilies bokšto savo vėliavą, 
as skubiai vežiku nuvykau į Tautos Tarybos rū- 

• mus,: Šv. Jurgio g-vėj 13 Nr., išgavau nuo rūmų 
pirevaizdos puk Adomaičio didelę, trispalvę tau
tinę vėliavą ir su ja skubinau į Gedimino kalną, 
o tuo tarpu L.e. komendanto pareigas karininkas 
Škirpa nuvyko už želiojo tilto, į artilerijos karei
vinės, paimti garbės sargybos iš 7 žmonių ir 
greitu laiku atvyko su kareiviais — sargybiniais 
ib sargybos viršininku karo valdininku
Visi sykiu nuvykom pas pilies sargą, kuris mums 
pareikalavus, atidarė bokšto duris'ir aš, karinin
kas Škirpa ir dar savanoris kareivis Vincas Ste
ponavičius, užlipome ant bolkšto viršaus. Stip
riai pririšę prie vielos vėliavą, pakelėm ją į bokš
to Viršų.

Kad suteikus daugiau svarbos ir reiksingumo 
atliktam' mūsų darbui, pakėlę vėliavą,, davėm sa
liutą iš 41 šūvio.

Viduje bokšto palikome sargypą,-o apačioje

0H&

/

i-; *

Pr. Povilaičio skaitytas V. Šoliūno

(Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Tarybos
1979 m. veiklos pranešimas)

Tarybos, sukeldamos ,. _ šiokių | 
tokių nesusipratimų. Vietos-pa- f 
keitimas neprisidėjo pne gręi- - 
tesnio Valdybos sudarymo, - o : 
atvirkšč-ai, buvo viena iš prie- į 
žasčių, kurios šį darbą'sunkino 
ir ilgino. Čikagos žiaūrios žie
mos, didelių šalčių ir neišpten-

VLIKo gyvenimo istorijoje kad jos buvimas Washingtone (įa^į, sniego'' buvome priversti 
o praeito darbą palengvino, o ne pasun-'Tarybos posėdį męjiesąu 
istoriniai. kino. ’ dėti. Kai kam pal atrodė

ve.klos laikotarpis nuo 
seimo iki šiandieninio istoriniai ( 
bus svarbus ir lemtingas toli- i 
mesnei veiklos eigai. Per šiuos ; mažai nesusipratimų ir gana « - O—— ! 1 • W • • • 'l • 1ve.klos metus VLIKo Taryba 
pajėgė padaryti • keletą svarbių 
ir reikalingų žingsnių VLIKo 
veiklai pagyvinti. Pirmasis toks 
nutarimas buvo perkėlimas Val
dybos iš New Yorką į Washing- 
toną. Antrasis lygiai reikalin
gas ir svarbus tai perkėlimas 
Tarybos posėdžių į Čikagą. Jei 
pradžioje buvo skeptikų, kurie 
manė, kad VLIKo veikla bus 
negalima ir neefektinga, kada 
Tarybą ir Valdybą skirs gana 
dideli atstumai, gyvenimo prak
tika parodė, kad abu vienetai 
dirba sklandžiai ir įtakingai!

Apie Valdybos darbus išgir
site iš jos pirmininko dr. Kazio 
Bobelio. Esu tikras, kad iš jo 
pranešimo sužinosite, kad šios 
Valdybos darbų atlikta daug ir

iati-
— , dėti. Kai kam gal atrodė, kad
Nėra paslaptis, kad buvo ne- ( VLIKo Taryba nebus pajėgi su

daryti naują ir pajėgią Valdybą. 
Visos psichologinės ■ ir- fizinės 
kliūtys buvo nugalėtos, nauja .
VLIKo Valdyba buvo patvirtin B 
ta, ir su pasididžiavimu galime 
sakyti, kad turime vięųą iš/ak |į 
tyviausių Valdybų’ir tikriausiai | 
vieną iš energingiausių jos pir- į 
mininkų. ■ C

VLIKo Tarybos posėdžių per- I 
kėlimas į Čikagą buvo nema
žiau traumatiškas,-beb ;bū tinai 
reikalingas žingsnis "Tarybos | 
darbų pagyvinimui. Po pasku- į

;daug ginčijomės, posėdyje buvo 
mėn. 11 dienos posėdyje buvo 
patvirtinta nauja VLIKo Val
dyba. Girdėjome priekaištų, 
dalinai ir užtarnautų, kad Val
dybos patvirtinimas užsitęsė per 
ilgai. VLIKo oponentai bandė 
Įrodyti, kad VLIKe per daug 
nesutarimo ir kad sklandus dar
bas neįmanomas. Turiu prisi
pažinti, kad kartais ir mane to
kios mintys slėgė. Pastudijavus 
susidėjusią padėtį kiek arčiau, 
dalykai tokioje kritiškoje pade-.
tyje nebuvo. Kiekviena organi- tinio VLIKo seimo Įr paskutinio
zacija apsipratusi su gana pa
stovia padėtimi kartais paklai- 
džioja iki suranda tinkamą pa
kaitalą. Valdybos sudarymo ir 
naujo pirmininko parinkimo 
problemos neaplenkė ir VLIKo

zuitų centro nepuolė 1977 metais ir niekas jų nepuolė 
1979 metais. >

Jėzuitų centrą piketavo garbingi lietuviai nuo bol
ševikų turėję bėgti iš gimtinio krašto. Piketavo virš 150 
lietuvių, jie nešiojo 50 plakatų. Jie norėjo pareikšti pro
testą prieš okupanto pastangas įsibrauti j lietuvių cent
rus, prieš rusų norą sukelti erzelį ir parodyti visam pa
sauliui, kad lietuviai su Sovietais nebendrauja. Piketi- 
ninkų tarpe nebuvo bolševikų agentų Piketui vadovavo 
Dr. Vytautas P. Dargis, nuoširdus kovotojas prieš oku
pantą. Draugo B. Kv. yra didžiausias melagis ir šmeiži
kas, piketininkus pavadindamas bolševikų agentais. 
Lietuvių tarpe tokio nedoro, tokio sukto ir neatsakingo 
žurnalisto dar nebuvo.

prie bokšto durų išstatėm sargybinius. Karinin- tą, kad Lietuvos karininkas, mandagiai atsipr'a- 
kas Škirpa paaiškino sargybiniams reikšmę at
likto taip svarbaus mūsų darbo ir įsakė jiems 
budriai sergėti tautos vėliavą ir nieko iš pašali
nių neprileisti prie Gedimino" pilies bokšto, nes 
buvo žinių, kad vietiniai legioninkai norį užimti 
Vilniaus miestą.

Kadangi Vilniuje greta Lietuvos kariuome
nės organizavimo, skubiai organizavosi legionin
kai lenkai ir vietiniai bolševikai, tai pakeliant vė
liavą ant Gedimino pilies bokšto, Katedros aikš
tėje susirinko didžiausia minia žmonių, domėda
masi, kieno vėliava suplevėsuos Gedimino kalne, 
po 3 metų plevėsavus žiaurios vokiečių okupaci
jos vėliavai. Dauguma iš minios, matydami mus 
ant bokšto rišant vėliavą, manė, kad bolševikai, 
nes beveik, visi mes buvome apsitaisę rusiškais 
šineliais bei bekešomis. Bet kai vėliavą pakelėm 
ir minia pamatė, kad tai ietuvos tautinė trispal
vė, nusiramino ir išsiskirstė. Buvusieji toje mi- 
nijoe, vėliau pasakojo, kad dauguma net lenkiš
kai kalbančių, labai nudžiugo pagaliau pamatę 
ant Gedimino kalno plevėsuojant Lietuvos vė
liavą.

Iškėlę vėliavą, tik spėjome sugržti Į Komen-- 
dantūrą, kaip ginkluoti lenkų legioninkai pasi
pylė Vilniaus gatvėse ir kiekvieną praeivį sustab- 
dinėjo, ieškodami ginklų. Lietuvius karininkus 

: irgi sustabdinėjo, bet parodžius jiems dokuraen-

šę praleisdavo. Lenkai legioninkai žinodami, kad 
Gedimino kalno bokšte yra mūsų sargyba ir sau
go Lietuvos tautinę vėliavą, nedarė mažiausių 
pasikėsinimų prisiartinti prie bokšto ir apskritai 
laikėsi toliausiai nuo tų vietų, kur buvo mūsų ka
reiviai.

Mūsų tautinė vėliava plevėsavo ant Gedimi
no kalno iki sausio mėn. 6 d., kol bolševikai paė
mę Vilnių, sudraskė ją, palikdami tik raudoną 
spalvą.

Sausio 2 d. išvengti nesusipratimų ir kad le
gioninkai lenkai nekliudytų laisvai vaikščioti at
skiriems mūsų karininkams ir kareiviams, pade 
dant vietiniams lietuviams buvo padaryti tauti
nių spalvų raiščiai ir užsiūti visiems ant kairės 
rankovės, pridėjus ant kiekvieno kaspino Vil
niaus K-ros antspaudą.

Dėl to, kad legionininkai lenkai užėmė Vil
nių, nesiklausę mūsų Vyriausybės, — Laikino
sios Literatūros Vyriausybės Generalis Įgalioti
nis Vilniuje šivetimo Ministeris M. Biržiška. Vil
niaus Komendantūros dviejų karininkų lydimas 
įteikė pasiskelbusiam save lenkų kariuomenės 
vadu generolui Wejtko per mūsų karininką ver
tėją į lenkų kalbą šį protestą:

Lenkų kariuomenės vadui Vilniuje.
1918 m. gruodžio 31 d. iš pradžių laikraš

čiuose, paskiau ir tam tikruose atsisauki-

s ■ 
E

Tarybos posėdžio 1978; m. gruo
džio 20-tos New- Yorke, ; visi Ta
rybos -posėdžiai, vyko Čikagoje. 
Visos -VLIKą -sudarančios gru
pės buvo atstovaujam’os šimta
procentiniai, išskyrus vieną po
sėdį, kuriame trūko vienos gru
pės atstovavimo. Tarybos' veik
la eina sklandžiai ir-, tarpgrupi
nis bendradarbiavimas yra., ge
ras. - j.. į:

(Bus daugiau)

— Aukščiausias JAV teismas 
atmetė senatoriaus'Goldwaterio 
prašymą neleisti prezidentui nu
traukti JAV susitarimą su Tai- 
vanu. Prezidentas turėjo" teisę 
sutartį neatnaujinti;: 

__ 4 £ .
— Kėturi parinkti dvasiškiai 

Vatikane pradėjo apklausinėti 
jauną Belgijos kunigą Edward 
Schillebeeckx, ar kartais jis ne
skelbia naujų erezijų.

muose Vilniuje paskelbta, jog Gen. Wejtko 
esąs paskirtas Lietuvos karo, apskrities va
du. 1919 m. sausio 1 d. apie 5 vai. po piet gink 
luotas jaunimas užėmė Vilniaus miesto gat
ves. Tą pat ir sekančią dieną ginkluotieji jau
nikliai daro gatvėse kratas, atiminėja ;iš pra
eivių ginklus ir daro tikras kautynes su dar
bininkais ties Varnų gatve. Sausio 2 d. pasi
rodė geenrolo Mokrzeckio paskelbimas, jog 
jis esąs Vilniaus komendantas ir Įvedęs Vil
niuje nepaprastą Karo stovį. Tą dieną lenkų 
spaudoje paaiškinta, jog Vilniaus gatvių už
ėmimas esąs padarytas lenkų karo pajėgų.

Kadangi 1) Lietuvos ir Vilniaus valdžia, 
tai ir krašto apsauga, priklauso Laikinajai 
Lietuvos Vyriausybei; 2) Vilniaus miestas 
lenkų kariuomenės tapo apimtas be-šios Vy
riausybės surikimo;, 3) Apėmusi gatves ka
riuomenė ne tik neveikia Lietuvos karo pa
jėgų valstybinės vyriausybės vedama, bet'ir 
savinasi svetimos valstybės ženklus (erelį 
prie kepurės); 4) stoja prieš dalį Lietuvos 
gyventojų, tariant Darbininkų Tarybon su
simetusius darbininkus, tat Laikinoji Lietu
vos Vyriausybė pavedė man, jos generaliam 
Įgaliotiniui Vilniuje, pareišti lenkų kariuo
menės vadui Vilnių ie griežsčiausį protestą
... (Bus daugiau; . , .. .,;
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMAS
Esamąjį laiką Sv. Raštas vadina paskutinėmis dienomis ir 

pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir lauk
dami to, kas užeis visam pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” 
(Luko 21’26). Tikintieji psalmisto žodžiais sako: “Dievas yra 
mums prieglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudimuose. 
Todėl nebijosime, nors ir žemė drebėtų” (Psal. 46:1). “Viešpats 
geras ir jis sustiprina sielvarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” , 
(Nauriio 1:7). “Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats 
bus su jumis geruose dalykuose” (2 Kron. 19:11). “Nebijokite 
ko jie bijo ir neišsigąskite. Kareivijų (dangaus pulkų) Viešpatį1 
laikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąs- [ 
Us”- Jį gerbkite ir klausykite (Iza. 8:12, 13). “Nesiduokite nieku 
nugąsdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi ! 
išgelbėjimo”. — Pil. 1:28.

SV. RA5TO 1 YRINBTOJAI
J, Murikant, 185 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 JONAS TRIČYS Laivai pajūryje

Mažeika# 1 J> f,

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Maiinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL 737-8601

DK. K. G. BAWKA8 
sutUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

.6449 So, PvlMki Rd. (Crawford 
Medical Building TeL LU 5-6444

Palaidojom Igną Pocių

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wsstohsster Community klinikos 
MeĄclno* direktorių*

į934 S. Manheim Rd., Westchsster, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* ii 

ku antra šeštadieni 8—3 vai.
Tei.: 562-2727 arba 562-2723

TEL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECiALYBR AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd

Valandos pagal susiUrim*.

DR. FRANK PLECKAS
\ 0PTpMETRiSTAS

; j KALBA. LIETUVIŠKAI
? 26Ū W. H4 fe Tai. 737-5149

Tikrina aki*. Pritaiko akinius ir 
, ’ ; “contact lenses’” ..

Ig. Pocius gyveno 6320 So. 
Francisco Ave., Chicago, Ill. Mi
rė gruodžio 7 d., sulaukęs 75 me
tų amžiaus. Amerikoje išgyveno 
31 metus. (Rado mašinoje negy
vą penktadienio vakare.)

Pašarvotas D. Petkaus koply
čioje 71-oje gatvėje. Prie karsto 
uniformuoti šauliai ir šaulės pa
kaitomis nešė garbės sargybą. 
Gruodžio 10 d. 8 vai. vakaro Šv. 
Mergelės Marijos parapijos kle
bonas kun. A. Zakarauskas su
kalbėjo maldas.

Vytauto Didžiojo rinktinės 
vardu atsisveikino valdybos 
narys J. Mackonis.

Pensininkų S-gos vardu atsi
sveikino savo aktyvų narį pir
mininkas St. Vanagūnas ir pa
reiškė užuojautą anūkui, jo šei
mai ir kitiems giminėms.

Gruodžio 11 d. 10 vai. ryto 
po kan. V. Zakarausko sukalbė
tų maldų buvo palydėtas į baž
nyčią. Šv. Mišias atnašavo ir
pamokslą pasakė klebonas kun. Dalyvavo per 70 asmenų. Reiš- 
A. Zakarauskas.

Šauliai ir šaulės koplyčioje

nešė garbės sargybą. Bažnyčioje 
tik vyrai keitėsi sargybomis. Po 
pamaldų buvo palydėtas į Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapines.

Labai gražu buvo, kai posū
nio du berniukai nešė Šv. Mi
s’’ų auką.

Kapinėse pamaldas sukalbėjo 
kan. Vac. Zakarauskas. Kapi
nėse iškilmės baigtos Tautos 
himnu. Būdinga, nuo karsto 
tautinę vėliavą, kuria buvo pa
dengtas karstas bažnyčioje ir 
kapinėse, neperdavė posūniui. 
Palaidotas šalia žmonos. Pasta
tytas paminklas.

Uniformuotų šaulių vyrų ir 
moterų dalyvavo per 40. Našė 
su palyda Amerikos ir Tautinę 
vėliavas. Vadovavo Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės vadas 
VI. Išganaitis ir St. Cecevičienė.

Posūnis, nors ir airis, palaiky
damas lietuviu tautines tradici
jas. laidotuvių dalyvius pakvie
tė pietų į Gold Coast restoraną.

DR.LE0NAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
r. 2656 WEST 43rd STREET

kerne užuojautą ir dėkojome.
K. Paulius

Stepono Kairio atsiminimai
Ofiso toisfu 776'440

Roxid«nd|o* tolofu. 444-5545
■,.» ■ ■ a, ■■ . ! . — .■

CDR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

6«ndre prekfika, MOTERŲ Ilge: 
.OflM* 2652 WEST M MET

Tai. PR 4-1223
OFISO VAL.: pirm.. antruL, tračiaa

pag*! fWlMriiD*.

dažai. Sp«efaft iOfesM.

Ž4M Wwt 63rd fe, CMctf*. irt. 60625

(Tęsinys)

Dabar pašokau, kaip įdurtas gavau skaityti Henry Thomas 
ir atsiprašiau. Prieš mane sto-įB'uekle veikalą, verstą rusų kal
vėje rūstusis Svirelinas, gimna-;bon ir pavadintą ‘Civilizacijos 
zijos pabaisa, kurį mačiau pir- istorija Anglijoje’. Tai buvo 
mą kartą ir tikrai nepažinau. Buckle suplanuoto didelio’ dar- 
Įžeistąs savo didybėje dmekto-įbo pirmasis tomas, jį 
rius ne nepažiūrėjo ką buvau 
svaitės. Dostojevskis buvo tuo
met gimnazistams draudžiamas 
rašytojas, o pati knyga — iš mi
nėtojo gimnazistų knygyno. Už! knygų, 
dvigubą nusikaltimą galėjau iš 
gimnazijos išlėkti, joje nesušil- jau nebegalėjau nuo knygos ati- 
dęs .net kojų. Vėliau, Šalkauskiu trūkti. Po (>0 metų neįmanoma 
šeimoje, jau buvau apsaugotas' atkurti to nepaprasto įspūdžio, 
nuo tokių -netikėtų vizitų. kurį man padarė ‘Civilizacijos

Turbūt, antraisiais mano dr. Isterija Anglijoje’, augštyn ko- 
J. Šalkauskio šeimoje buvimo jomis apvertus) man svarbiau- 
metais iš gimnazistų knygyno šią tuomet dalyką — mano reli-

ginį pasaulį. Juo labiau pavei-nuo žemės derlingumo, kur jis 
kė, kad beskaitant autorius man, gyvena, ir žmogų veikia gani tos 
aįškėjo kaip giliai tikįs savąjį 
Dievą, nors tas jo Dievas buvo 
labai tolimas nuo tos Jo sam
pratos, kurią sukūrė judaizmas 
ir jį pasekusi krikščionybė.

Pradėdamas rašyti savo pla
čiai užsimotąjį veikalą, Buckle 

Į kiu pasirinko protą, žmogaus 
I vieninteliu savo studijoms įran- 
l protui skirdamas vyraujantį
i vaidmenį ir žmonijos civilizaci
jos raidoje. Buckle vaizduotei 
skyrė tik kuklią .vietą žmonijos 
pažangos eigoje, kartu jai pri
kišdamas, kad ji buvusi di
džiausia kaltininkė prietarams 
kurti. Nepaprastai savo tyrimuo-- 
se kruopštus, savo veikalą pa
pildydamas šimtais išnašų šal
tiniams ' nurodyti, remdamas , 
savo' išvadas vien faktais ir įvy-j 
kių analize, subtiliai sąžiningas; 
ginče su priešingomis pažiūro
mis ir kartu aistringas, kai rei
kia apginti savąsias, Buckle 
žingsnis po žingsnio vedė ir ma
ne į naują minčių pasauli, ma
nęs neprievartaudamas.

Nieko nėra atsitiktinio, tvir
tina Buckle, nei visatos, nei 
žmonijos gyvenime. Viskas vyk
sta dėsningai pagal Augščiausio 
Proto amžiams nustatytus pra
dus, kuriuos keisti ar taisyti Jis 
neturi reikalo. Dėsningą gam
tos vyksmą jau sėkmingai tiria 
gamtos mokslai. Tik žmonijos 
istorikai vis dar nepriaugo su
pratimo, kad ir istorijoje nėra 
nieko atsitiktinio, kad ir ją ve:-

EUDEIKIS

FLORIDA

perkraurtymai

T*l. WA 5-0063

plačiai iš
garsinęs. Anglų kalba išleistas 
1857 metais, jis spėjo pasiekti 
ir Rusiją, ir to meto jaunimo 
tarpe buvo viena populiariausių

Pradėjau Buckle skaityti ir

jam teikiamas vaizdas. Tie 
gamtos veiksniai lemia turtų 
atsiradimą ir jų gausėjimą žmo
nių bendruomenėje, jos susi
skirstymą luomais, jos politinę 
ir visuomeninę sandarą, pagaliau 
jos religinio pasaulio formavi- 
,nų bei tikybinių sistemų pobūdį. 
Buckle remia- savo teigimus 
Škotijos, Indostano, Egipto, 
Amerikos kraštų — Meksikos, 
Peru ir Brazilijos -— istorijos 
kruopščiu tyririiu, nurodyda
mas, kokios įtakos darė gamta 
tų kraštų žmonių bendruomenės 
vystymuisi. Tų kraštų istorijos 
eigoje jis niekur neaptinka, kad 
kur nors į įvykius būtų įsimai
šiusi Augščiausioji Būtybė. Vis
kas vyksta žemėje veikiančių 

į veiksnių išdavoje, ir tų veiksnių 
: šaltinis —: žmogų supanti aplin-

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUĘ
■ ■ TeL 927-1741 —1742 «

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523'0440 ■ '

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED RuPLYČIoį

MARQUETTE FUNERAL HOME

, •»/, 2533 W. ,71st StreetPatį religinį žmogaus pasaulį 
kuria jį veikianti gamta. Tas 
religinis pasaulis yra perdėm 
primityvus, kol pats žmogus pri
mityvus ir prieš gamtą bejėgis, i 
žmogaus sukurtieji dievai bei 
visokios jam nematomos būty- jj 
bės vaizduoja gamtos veiksmą 
žmogui, — geri ar pikti, didin- i 
gi ir baisūs ten, kur gamta gaū-į 
vališkais pasireiškimais žmo'gų: 
slegina ir jį, bejėgį, daro lakios j 
fantazijos prigniuždratą fatalis
tą. žmogaus suurfieji dievai yra \ 
labiau žmoniški ir sukalbami;: 
ten, kur gajirta žmogaus nepa
vergia, kur. žmogaus protas pra-

Tetef. 476-2345

kia tas pats Įvykiu dėsningumas. (je(ja suvaldyti vaizduotę.
Menki yra tie istorikai, kurie te- 
sitenkina įvykiu atpasako'jimu, Į 
neaiškindami jų priežasčių, ne
nustatydami jų pasekmių-ir ne- 
tirdami tų dėsnių, kurie veikia 
žmonijos vystymosi raidą. Buc
kle yra pasiryžęs istoriją naujai' 
aiškinti. Buckle’io nusakymu; 
istorijos esmė yra ne kas kita, 
kaip gamtos paveikiamas žmo
gus ir žmogaus paveikiama 
gamta jų nebaigiamoje tarpusa- 
vėje kovoje. Gamta veikia žmo
gų ketveriopai: klimatu, jos tei
kiamu žmogui maistu; žmogaus 
vystymosi galimybės priklausei

(Bus daugiau)

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

F i

s

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago®

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
* •<

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. ' TeL: TArd« 7-3401

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

—

YOUR DOG NEWS 
VITAMINS, TOO.

«. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
$025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 33710 
• f TeL (813) 321-4200

Laidinei — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

ASeręeratš
4? 1979 Morton Company * of

A H Robms Co Richmond, 23230

1 SOME CHICAGO MOTOR CLUB 17 PS ON

EXPRESSWAY DR/V/Mr

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

BUTKUS - VASAITIS
th Ave^ Cieer®, UL TeL: OLympk 2-1003

f

I

4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeUe 3-3572

TeL: YArds 7-1138-113$

AMTAMM VILIMAI

moving
Apdr«mt««

TeL Y Arde 7-1911

DON'T CUT IN BETWEEN GARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTBD STREET

Pr^ęr*Hwt rĮ44(a

Vędeja AMona

RADIJO lilMOf VALANDOO 

Vise* pregremae H WOPA.

715? So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

2

LUtwiy Mb®: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:S0 vai. vak. Šeštadieniais v ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30

Kasdien nuo pirtnadienJe Iki 
penktadienio 9 vaL yak.

Visos laidos Ii WOPA rtotiM 
banga 1400 AM.

St. Petersberg. Fla., 8:30 t>L p<p.( 
M WTIS stoties U10—AM banc*.

2646 W. 71st StrM

TrieL 778-5374
. /I

um«.| .■-g'll'tn I . ■»—»."■». Ill (P

. is, i

Tn today’s “do-it-yourself’’ "world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning Increasingly to 
-turnings”—or architectural spindles as they’re kno’sra in the 
trade—to provide innovative and imaginative touche* to th* 
home.

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

Architect* interior designer* 
and “do-it-yourselfers’ find 
the spindles a venatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a berne or office, 
indoors or out.

Spindles are being used ** 
candle bolder* or lamp baeea, 
as room dividers, acreeo* and 
valances, or *• leg* for coffee 

dwHtea worksite tor baok’W

Sawn In halt, they are beina 
mounted on walls and doom 
m decorative elements, used 
as plant bolder* or a* crfD* 
elements

K. ’A. Nord Ccu Everett* 
Wash., the *'orld> largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items In nine different 
styles, three different thick
nesses and in height* from 
Inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western wood«\ t^ned 
on hopper-fed lathes, eažded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in dear,. proUcttw 
plastic. A brochure on spindle

£ “Lietuvos Aidai1 
■vL -KAZA BRAZDŽIONYT*



Graži kultūrinė popietė 
Marquette Parke-

Lietuvių Bendruomenės 
Marquette Parko apylinkė lap
kričio 25 d. lietuvių parapijos 
salėje suruošė pasigėrėtinai įdo
mią kultūrinę popietę. Jos turi
nys naujas, nebanalus — suda
rytas iš dviejų dalių.

Pradžioje suvaidintos prieš 
2t) metų mirusio rašytojo Petro 
Vaičiūno veikalo “Tuščios pas
tangos’’ pirmųjų dviejų veiks
mų apypilnes ištraukos. Fo vai
dinimo sekė Dr. Vytauto Dar- 
g:o sveikatos reikalams skirta 
paskaita.

Kultūrinę popietę gyvu sąmo- 
' jum perpintu žodžiu pradėjo 

apylinkės pirmininkas Jonas! 
Vaičiūnas ir pakvietė mokytoją 
lituanistą Igną Serapiną supa
žindinti šios popietės dalyvius 
su scenom išvedamo P. Vaičiūno 
veikalo turinio metmenimis.

Vaidintojus paruošė ir pati 
motinos Daubienės ilgiausią 
vaidmenį įtikinamai atliko Teo
dora Serapinienė. Be jos šiame 
vaidinime dalyvavo: Juozas 
Bagdžius — ūkininkas Dauba, 
Filina B'raunienė — Daubų au
gintinė, Stepas Rudokas — Dau
bų sūnus, leistas į kunigus, bet 
neišėjęs — tapęs neaiškiu filo
sofijos daktaru ir merginų suve
džiotojų; pagaliau ir Antanas 
Marma — Tamošius Jaskūnas 
— dalinai nekepęs jaunikis, pir- 
šęsis Daubų augintinei Barbo
rai.

Ši Dainininkų Būrelio pastan-

a

.Z

gomis suruošta kultūrinė |M>- 
pietė praėjo su dideliu pasiseki- 
mu. Vaidinimas žmonėms labai 
patiko. Vaidintojai sugebėjo 
gyvai perteikti veikalo prasmę, 
todėl nuo pat pradžiris užsimez
gė šiltas kontaktas tarp scenos, 
ir publikos. Sveiko sąmojaus ir 
minčių nuoseklumo dialogai 
tarp motinos ir tėvo — Daubų, 
nepasisekusios piršlybos išvėsu- 
sio Tamošiaus apsukriai Barbo
rai bei Daubų sūnaus dr. Jono 
tuštybių ir suktumo kupini po
elgiai žiūrovuose iššaukė gar-1 
daus juoko. Atsilankiusieji vai
dinimu liko labai patenkinti.

Nors tą vakarą Čikagos lietu
viai įvairiose salėse turėjo kelis 
stambesnius renginius, vis dėl
to į šią popietę prigužėjo beveik 
pilna erdvi parapijos salė.

Kadangi vaidinimų, o ypač

goję beveik neturime, tai ši kul
tūrinė popietė tikrai buvo reta 
dvasios atgaiva. Tad visai su
prantama, jog ne vienas išreiškė ie T>uvo gana įdomi,^gyvai 
pageidavima, kad ir ateitv būtų 
ruošiami panašūs vaidinimai 
bei kiti kultūriniai užmojai. 
Dainininkų Būrelio dalyvių pas-,s 
tangos ir įdėtas darbas nenuėjo ~

1 Be įspūdingai atlikto vaidi
nimo, šioje kultūrinėje popietė-

perteikta Dr. Vytauto Dargio 
paskaita — patarimai bei nuro- 

__‘dymai sveikatos apsaugos klau
simais.

- - ,' atidžiai 
veltui. Dabartyje pas mus išbu-'Pateikė Daktarui ir klausimų, 
jojusiame politiniame pasime-j Popietėje dalyvavusi,
time ir su specialiu tikslu ?.t-; _
neštame erzelyje — šviesesnę'i T D II M D A I
ir skaidresnę nuotaiką atnešan-jL^ I R V III r R I
tieji kultūriniai pobūviai būti-! ' 
nai reikalingi. j ★V 1

Visi susirinkusieji labai 
klausėsi, o kai kuitie

Popietėje dalyvavusi.

.... .........................      tTSntakS

Planas šulai, 4436 So. Washte-TERROS PREKYBA
Iki Kalėdų atdara ir sekmadieniais nuo 12 iki 4 vai. popiet. 
Gausiuose Kalėdoms dovaninių prekių rinkiniuose žymią 
vietą užima dail. A. Petrikonio paveikslai ir puikios medžio 

inkrustacijos, išpuoštos įvairiais tautiniais motyvais.

3235-37 W. 63 St., Chicago, III. 60629 
Tel. (312) 434-4660

>-
i

IJETUVLS
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St 
(Town ot Lake} 

Dažo namus iš lanko ir iš vidaus 
Darbas garantuotas. 

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas; 

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

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.! 
Kviečiame pasinaudoti proga. I

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimų pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas ___________________________________ ____
Adresas ________________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo „ 
yra naujas skaitytojas. Priede ______ dol.
Pavardė ir vardas _________ ____________
A.dresąs ... ■

Sponsoriaug pavardė, vardas ir vietovė___

y.

linkėdami linksmų šv. Kalėdų ir. 
laimingų Naujų Metų. Vietoje 
sveikinimo kortelių, skiria auka1 
lietuvių spaudai. t

f
Olga Tilindis, Elgin, Ill., be i 

regininio pratęsė prenumeratą,' 
c savo gerus linkėjimus atlydė-f 
jo $10 auka. Dėkui.

! — Dėkui J. Dikiniui, London, 
Ont., Canada, už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir ta pro- 

! ga atsiųstą 11 dolerių auką.

— Dr. Joseph Šlajus, Albu
querque, New Mexico, kartu su; 
prenumerata atsiuntė $20 auką 
Naujienų paramai ir 

: rlui. Dėkui. ,
kalendo-

Namai, ž*m« — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

iš Mar- 
visuome

— Jonas Indriūnas 
: quelle Parko, veiklus 
1 nėję ir apylinkėje, pratęsdamas 
į prenumeratą, atsiuntė $7 auką.;
Dėkui. Taip pat dėkui tris apy-j 
linkės tautiečiui, užsisakiusiam1 
Naujienas 6 mėn. ir įteikusiam- 
$2 auką kalendoriui, bet pavar-i 
dės prašiusiam neskelbti.

— Dėkui poniai Hertai Dryer, 
naw Ave., sveikina savo bičių-’iš Gage Parko už sventiškusj 
liūs šv.
proga, linkėdami visiems šven-,už $7 auką, atsiųstą kartu suįĮ 
tiškos nuotaikos. Vietoj kalėdi-• metine prenumerata.
nių kortelių aukoja Naujienoms] _ Kristijono Donelaičio litua-;

Inistiniy mokyklų kalėdinė eglu-
— Paskalis Plukas iš Hot tė bus šiandien, gruodžio 15 d., 

Springs, Ark., atsiuntė $20 au- 10:30 vai. ryto mokyklos palai
ką ir tokį laiška: “Sveikinu visą pose. 
Naujienų štaba ir visus geros!

v ! -------- UI. VVOIVT^O IVU-A’-o, 111 Vi ’J

valios lietuvius šv. Kalėdų ir sor, QnĮ, Canada, išrinktas KLEi! 
Naujų Metų proga. Visi laikyki- apylinkės pirraininku, ___ “
mės tvirtai, kad galėtume atsi- Kraniauskaitė - sekr., Vytautą 
spiiti prieš visokio plauko bend-] Kutkus - iždininku, 
radarbiautojus, parazitus ir še-j 
škus, trukdančius Lietuvos lai
svinimo darbus ir griaunančius 

bendrųjų organizacijų 
ir ardančius sunkiai 

vienybę vienybės var-

išeivijos 
pamatus 
atsiektą 
dan”.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Kalėdų ir Naujų Metu‘ sveikinimus, gerus linkėjimus iri
LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

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

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

— Dr. Česlovas Kuras, Wind j '951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

Alms
839*1784 arba 839-5568.

Revizijos^ 
j komisija perrinkta ta pati: Me- 
]ys Žilinskas, Balys Balaišis ir E. į 
Į Zatrirskis. i

— Dail. Mikas Šileikis sveiki | 
na savo draugus ir pažįstamus į 
su šv. Kalėdom ir linki laimiu-Į 
gų Naujųjų Metų. Vietoj svei-j

— Stanley Abramavičius, Har- ] kfnimu kortelių,' skiria $20.0C \
risville, Wis., sveikina gimines, j “Naujienoms” paremti, 
draugus ir pažįstamus su šv. | . . . .. , x .. ,!
Kalėdomis ir linki laimingu se-j Illinois v aisti jos oterijo.. | 
kančių metu Vietoj sveikinimo!Sruodžio.13į_!°_ °J G.°ld.10S1'l 
kortelių skiria §5 spaudos para
mai.

— Karolis ir Elena Milkovai- 
čiai sveikina seses ir brolius šau
lius bei draugus ir pažįstamus,

me laimėjo 027747. Lucky Stars 
Įrišime laimėjo 23, 14, 272, 332 
ir 65312.

ELECTROS IRFNGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. ■ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeL 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, HL 60629. — TeL WA ft-2737

kuris i

2 V

SAV. ZITA IR RIČARDAS
SHLAUSTAS

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

e Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
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------------------------------------- —.... -.............. _

k

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
vairi apdraudė —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

Tel. 757-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2645 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

DĖMESIO!

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, Hl.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm., 1717. Mes kai 
game lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Membez 
American Federation 
logers. (Pr.)

: • SPECIALI 20% 
DA PRISTAČIUS ŠĮ
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai n 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženki’ 
kolekcijas. Mokame
kainas. PATRIA, 4207 So.

j ramento - prie Archer. 
| Tel. 247-5081 (Pr.)

Gera proga lietuviams — porai ar 
Tiengungiui: norinčiam apleisti Chį- 
:agą. Savininkas parduoda gražią 
■ezidenciją: 4 kamb. namas, porčius 
r vienos mašinos garažas. Gražus 
’.amo rūsys su įrengtu baru, 2bl. nuo 
niesto centro. Teirautis: 34 So. Ber- 
ien St., New Buffalo, Mich. Tel. 
616) 369-3673.

iELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

of Astro-

NUULAI 
SKELB

aukšta
Sac

PROFESSIONAL
SECRETARIAL SKILLS

Enrollment Applications Are Being 
\ccepted. Our Class Size is Limited 
o Only 10 People, You Will There- 
or Acquire Personal and Profes- 
;onal Training For Today’s Job 
Tarkpf

220 So. State St.
786-1466

1 
i

£

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 11L 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai.
V n

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/2 W. 95th St I 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 ltatw*AMC«

State Farm Fire and Casualty Company

Kalėdų Kūčios
pagal lietuvišką paprotį rengia 
mos Lietuvių tautiniuose na 
muose ir šiais metais, sekmadie
nį, gruodžio 23 d., 4 vai. popiet 
Programą atliks: Jūratė Tautvi- 
laite, Danutė Mikužienė, Ramu 

•nė Tričytė. Giesmių ir muziki
nes dalies vadovas — Antanai 
Kalvaitis. Kūčiose kviečiami da 
lyvauti Lietuvių Tautinių Na
mų nariai, jų šeimos ir visi šit 
namų talkininkai, rėmėjai. Au 
ka $8 už asmenį. Rerezvacijomi

i tel. 778-7707 (Bronius Kasa- 
kaitis).

PENSININKŲ SKIEPIJIMAS
š. m. gruodžio 13 d. 10 vai 

i prasidėjo vyresnių asmenų skie- 
oijimas nuo infliuencos. Pernai 
’ietuviams buvo surengtas skie
pijimas Gage Parko Fieldhouse 
patalpose prie 55 ir Western 
gatvių. Ten dalyvavo pensinin
kų valdybos nariai, šįmet spau- 
ioje ir per radiją skelbė, kad 
skiepijimas bus Majoro įstaigo
je prie Western ir 93 gatvių. 
Nieko panašaus. Mus nukreipė 
: 6320 So. Claremont. Didžiulė 
salė, kėdės sudėtos ant stalų, 
žodžiu, vaizdas prastas.

r
NAMŲ REMONTAS

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

Kalbame lietuviškai__
Tel 476-5635

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, DI- 60629

I

I

Nauju Metu sutikimas
rengiamas Lietuvių tautiniuose 
namuose, Chicagoje, gruodžie 
31 d. 8:30 vai. vak. Gros nec 
lithuanų orkestras, vedamas A’ 
gio Modesto. Dalyvio auka $2( 
Vietas r e z e r vuotis nevėlia 
gruodžio 26 d. pas Bronių Kas? 
kaitį, tel. 778-7707 arba pa 
Mečį Valiukėną, tel. 434-727C 
Rengėjai: LST Korp! Neo-Lith 
uania Chicagoje ir Lietuvių Tau 
tiniai Namai.

I

Pasirodė dvi juodukės ir bal
tas vyriškis. Jis padalino blan
kas, kurias reikėjo patiems už- 
oildyti. Lietuviai paslaugūs: 
vienas kitam padėjo užpildyti. 
Pensininkų pirm. St. Vanagū- 
las ir kiti valdybos nariai at: 
vyko kiek vėliau ir pirmiesiems 
nebuvo kas padeda ir infor
muoja.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Brighton Parke išnuomoja
mas 5 kambarių butas suaugu
siems. Uždari porčiai.

TEL. 376-5999.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Skiepijimo procedūra ne
komplikuota, labai greit eilės 
etėjo: vieni išėjo, kiti atėjo.

Skiepijo nemokamai. Priva
liai skiepijant, kai kur reikia 
nokėti $25 ir net daugiau.

Pirm. St. Vanagūnas sakė, 
kad buvo paskiepyta 162 asme- 
iys, tarp jų vienas juodukas.

Dėkingi valdybai už paslaugą.
K. Paulivs

6 — Naujienos, Chicago, Ill. — Saturday, December 15, 1979
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