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?!|SENATAS ĮSAKĖ SPRĘSTI LIETUVOS BYLA
ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

Nuoširdžiausi švenčių sveikinimai ir geriausi linkėjimai vi
siems geros valios lietuviams, kovojantiems dėl tėvų žemės laisvės.

Taikos ir ramybės šventė — Kalėdos — tesustiprina, visų 
mūsų jungtines pastangas siekiant, kad Naujieji 1980-ieji metai 
sušvistų naujomis viltimis Lietuvos laisvės fronte.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

ALTA IR LIETUVIŲ 
BENDRUOMŽNĖ

Amerikos Lietuvių Taryba, 
siekdama, kad visi lietuviškieji 
sambūriai sklandžiai darbuotųsi 
Lietuvos reikalui, pasiuntė pir
mininko dr. Kazio Šidlausko pa
sirašytą raštą JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui inž. 
Vytautui Kutkui, . siūlydama, 
kad ALTa ir JAV L. Bendruo
menė pasikeistų ryšininkais ir 
pradėtų metinius pasitarimus 
dėl veiklos suderinimo.<

1800 LIETUVIŲ PARAŠŲ 
SENATUI

vartos veiksmus prieš JAV pa
siuntinybės narius Irane. Ame
rikos Lietuvių Taryba yra pa
siuntusi prez. Carteriui raštą, 
kad ALTa pritaria jo žygiams 
tuos užgrobtus amerikiečius iš
laisvinti.

ALTa gavo padėką iš Baltųjų 
Rūmų. Rašte prezidento , spau
dos sekretorius J. L. Powell už
simena, jog būtų gerai, kad Ira
no valdžios žmonėms būtų duo
ta suprasti, kad visi Amerikos 
gyventojai yra vieningi savo 
pasiryžime išlaisvinti užgrobtus 
pasiuntinės personalo narius.

ALTa, paremdama ši reikalą, 
skatina lietuvius Irano atstovy-

Senovėje Kalėdų metu važinėjo rogėmis, o dabar važinėja 
automobiliais,, jeigu turi gazolino..

SENATAS VIENBALSIAI PASISAKĖ
Už LIETUVOS LAISVE

WASHINGTON. D.C. — Amerikos Senatas vienbalsiai pasi
sakė kelti Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų bylą ruošiamoje Mad
rido konferencijoje. Senatas posėdžiavo visą ketvirtadienio naktį 
ir iki penktadienio 4 vai. ryto, kol baigė svarbesnius klausimus 
ir išvažinėjo švenčiu atostogoms, iš Wa.shingtono telefonu pra
nešė Lietuvos atstovas dr. S. Br.čkis.

Už Lietuvos laisvės bylos svarstymą ateinančių metų Madri
do konferencijoje svarbiausią kalbą pasakė senatorius Frank 
Church, Senato užsienio komiteto pirmininkas: taip pat kalbėjo 
sen. Jacob Javits, sen. Charles Percy ir sen. Robert Dole. Liu 
kalboms pasibaigus. Senatas v:enbalsiai nutarė prašyti prezidentą 
Lietuvos klausimą kelti ruošiamoje Madrido konferencijoje.

Surado labai galingą 
vaisto C

NEW YORK, N.Y. — Moksli-

Siuntinėja bombas 
bankams sprogdinti

Cicero lietuviai pasiuntė JAV bei prie Jungt. Tautų ir atstovy
bei Vašingtone rašyti protesto 
laiškus ir reikalauti, kad užgrob
tieji amerikiečiai būtų paleisti.

(ALTos Informacija)

Kambodijos komunistai 
rūpinasi savo išvaizda

BANGKOK, Tailandas (UPIŲ
- Kambodijos komunistai, no-

senatoriams net 1800 parašų tu
rinčius laiškus prašant, kad jie 
paremtų jau Atstovų Rūmų pri
imtą rezoliuciją, Senate pasiū
lytą kaip Senate-- Concurrent 
Resolution 54. šia" rezoliucija 
reikalaujama, kad Sovietų Są
junga Baltijos valstybėse ne
kliudytų gyventojams naudotis? 
laisvo apsisprendimo teise, pra-Į
soma JAV vyriausybę Madrido] rėdami pagerinti žudynėmis ir 
konferencijoje iškelti Baltijos] žiaurumais subiaurintą savo iš- 
kraštų laisvės reikalą.

Prašomi ir kitų kolonijų lie- Khmer Rouge vadą ir ministerį 
tuviai; kiek galima./aktyviau pirmininką Pol Pot ir juo pa
siųsti laiškus savb sėndUriams, skyrė nuosaikų komunistą 
pabrėžiant prašymą “Please ; Khieu Samphan, Pol Pot reži- 
support Senate Concurrent Res- me ėjusį Kambodijos preziden-

vaizdą, pasalino iš pareigų

JAV AVIACIJA RUOŠIASI STATYTI 
NAUJĄ ERDVIŲ TYRINĖJIMO CENTRĄ

STATYBAI COLORADO VALSTIJOJE PRAŠO 
. ? 100 MILIJONŲ DOLERIŲ

JAV kilmę.
Karo aviacijos kalbėtojas ket- -Numatoma/' kad naujajame

WASHINGTON (AP).

olution 54’Ų Šios rezoliucijos 
priėmimas labai svarbus Lietu-; 
vos reikalui'Madrido konferen
cijoje.

VASARIO 16 RADIJO 
VALANDĖLĖSE

to pareigas.
•Pol Pot laikomas nepasiseki

mų priežastimi ir 'gyventojų nu
statymu prieš režimą. Manoma, 
kad baigiantis šiems metams 
bus paskelbtas naujas Kambo
dijos ministerių kabinetas, kuris

virtadienį pasakojo spaudos at
stovams apie užplanuotą statyti 
naują Jungtinį Erdvių Operaci
jų Centrą Colorado valstijoje. 
Jis apimtų dvi funkcijas — sa
telitu kontrolę bei jų valdfmą ir 
erdvės panaudojimą kariniam 
susisiekimui.

Centro statyba kainuotų šim
tą milijonų dolerių. Jis būtų 
statomas netoli Peterson aviaci
jos bazės prie Colorado Springs. 
Centras būtų taip pat netolima
me nuotolyje nuo šiaurės Ame
rikos Erdvių Gynybos Operacijų 
Centro, kuris seka erdvėje įvai
rius objektus ir nustato jų

centre dirbtų apie 300 kariškių, 
apie 100 civilių — karo aviaci
jos bei erdvių tyrinėjimo specia
listų ir apie 1,400 įvairių kon- 
traktorių personalo.

Taip pat numatytos atsarginės 
centrui; vietos Kirkland aviaci
jos bazėje. New Mexico, ir Mal- 
strom bazėje. Montanos valsti
joje. jei dėl kokių priežasčių 
statyba būtų neįmanoma Peter
son bazėje.

Pentavonas pranešė, kad nau- 
joio Erdvių- Operacijų Centro 
viršininku nuo sausio 1 d. nu
matomas aviacijos lt. gen. 
James V. Hartinger

Tikrins visy stu- 
dentu vizas

WASHINGTON, D.C. — Tei
singumo departamentas paskel
bė, kad šiomis dienomis bus tik
rinamos Visu studentu ivažiavi- C- w C
mc izos. Iki šio meto buvo tik
rinamos tiktai Irano studentų 
vlzos^ Pasirodo, Tdokas Ira
no studentų .□K.aiciųs visai nesi- 
registrav jokiame universitete. 
Regis1!avimasis jiems aą visai 
nesvarbus, nės jm iebuvo pasi
ruošę studijuoti. Jie labiausiai 
rūpinosi pragyvenimo šaltiniais, 
beŲ ne studijomis.. Kol Iraną 
valde šachas, tąi jis visus’ stu
dentus aprūpindavo"- doleriais. 
Dabar dolerius gauna HjĮtĮi mu
los Chomeni atsiusti studentai, 
o kitiems. įsakyta grįžti namo, 
bet jie neskuba.

Teisingumo d e p a rta men tas 
įsakė patikrinti visų Amerikon 
suvažiavusiu studentu vizas. 
Vyrauja įsitikinimas, kad kraš

Amerikos Lietuvių Taryba pa
ruoš į juosteles įrašytą progra
mos dalį Vasario 16 d. minėji
mams radijo valandėlėse. Bus 
atitinkamos juostelės anglų ir 
lietuvių kalba.

adijo valandėlių vedėjai, ku
rie norėtų tokias programas 
gauti, prašomi med eisi an t ALTai 
pranešti, pažymint kokia kalba 
medžiaga pageidaujama.

* «
APIE JAV ATSTOVYBĖS 

NARIUS IRANE
Lietuviai, būdami patyrę daug! 

neteisingos prievartos nuo oku-l 
pantų, giliai užjaučiame prie-!

ATSKRIDUS PIRMIEMS DALINIAMS
MAIŠTININKAI SUTIKO PASIRAŠYTI

MAIŠTININKAI GINKLŲ NEMETĖ IKI PASKU
TINĖS DIENOS, DALYVAVO MŪŠIUOSE

te yra žymiai daugiau užsienio
studentų, negu apskaičiuojama.

Gruodžio 22: Demetriją,. Flo
ras, Dovilė, Gedvydas.

Gruodžio 23r Viktorija,. Jo-Į 
nas K., žibutė, fcentautas.

. Saulė teka 7:14r leidžiasi 4:23.

tęs 'kovas prieš vietnamiečius, 
okupavusius Kambodiją ir įve
dusius savo tipo komunistinį 
režimą.

{SALT II sutartis netarnau
ja Amerikos interesams
WASHINGTON (AP). — Se

nato Ginkluotų pajėgų komite
tas dešimčia balsų patvirtino 
raportą, nurodantį, kad SALT II 
sutartis netarnauja JAV saugu
mo interesams. Raporte rašoma, 
kad sutartis yra palanki Sovie
tų Sąjungos interesams. Septyni 
komiteto nariai pareiškė netura- 
lumą ir visiškai nebalsavo. Ra
portas priimtas visų 10 senato-

i riu vienbalsiai.
Komiteto pirmininkas sen. 

John C. Stennis (D.. Miss.) pa
reiškė. kad jis nebalsavo, norė
damas sudaryti kompromisą. Se
nato plenumo posėdžiuose. Se- 
r^atoriuš Gary -Hari (D., Colo.) 
pareiškė, kad dalykas priklauso 
syarstyti Senato užsienio reika- 

Į lų komitetui, bet senatorius 
j Henry M. Jackson (D., Wash.) 
{ir kiti 9 komiteto nariai tvirti

na, kad SALT II. sutartis liečia 
kariškus dalykus, todėl priklau
so Ginkluotų pajėgų komitetui.

Komiteto nutarimas laikomas 
dideliu laimėjimu prieš sutartį

SALISBURY, Rodezija.— Ro- 
dezijoje buvo rusų ginklais ge
rai ginkluota maištininkų grupė, 
kuri nieko bendro nenorėjo tu
rėti su Abelio Muzorewos val
džia ir nesirengė su ja tartis. 
Ta pati grupė labai atkakliai 
priešinosi Ian Smith vyriausy
bei. Jie nepripažino Įvestos rin
kimų sistemos. Tolimesnėse pro
vincijų v:etose jie užpuldinėjo 
valstybės pareigūnus, o rinkimų 
dienomis naikino visus balsavi
mo centrus, kad vietos gyven
tojai negalėtų balsuoti, o jeigu 
kurie balsavo, tat daugiau ne- 

- galėtų balsuoti: Naikino nė tik 
balsavimo korteles, bet ir balsa
vimo vietas.

Londone pasitarimai tęsėsi sa
vaitėmis. Britai buvo įsitikinę, 
kad jie pajėgs suvesti prie vie
no stalo visas tarp "savęs kovo
jančias "rūpės ir-pa jėgs jas su
taikyti. Bet jie klydo. Iš Londo
no derybų nieko neišėjo. Maiš
tininkai tvirtino, kad rinkimai 
buvo-klastoti, todėl jie ir nega
lėjo: jtĮ'iprlpažrnti. Buvo -aptarti

įvairūs klausimai, bet visi grįžę 
'š Londono atstovai buvo nepa- 
tonk’nti. Anie pasitarimus nie- 
•roą ir kalbėti nenorėjo, nes šie 
’kovotojai nenorėjo padėti gink
lų. Vieni kitus ir vėl pradėjo 
pulti. Muzoremos vyriausybė 
kelis kartus pasiuntė ginkluotus 
karius į pačius stipriausius 
maištininku centrus. Paaiškėjo, 
kad joks susitarimas buvo ne
įmanomas. nes žudvnės buvo 
tęsiamos.

Praeitą savaitę abi pusės su
sitarė ir pasižadėjo baigti tarpu
savio žudynes, bet už poros die
nų maištininkai ir vėl pradėjo 
puolimus. Tada abi pusės nutarė 
prašyti britus, kad padėtų tas 
tarpusavio kovas baigti ir pa
ruoštų kraštą prie demokratinės 
santvarkos.

Praeitą ketvirtadienį į Salis
bury atskrido pirmas britų ka
riuomenės dalinys. Juos pasiti
ko britų paskirtas Rodezijos ad
ministratorius.Soames. Jis ėmė
si visų priemonių, kad galimai

greičiau būtų baigtos tarpusavio 
kovos.

Britų kariuomenės bataliono 
atsiradimas tuojau apramino 
maištininkų nuotaikas. Nespėjo 
pasklisti žinia apie britų bata
liono atskridimą. kai tuojau ap
rimo kovos i;- d’ —'> Ginkluot' 
vyrai Likai siunčia į Rodezija 
1,200 vvru. V

Britų kariams teks prižiūrėti, 
kad būtų vykdomi taikos susi
tarimai. Jie taip pat turės iš
rinkti galimai daugiau ginklų. 
Kuo mažiau ginklų maištinin
kams paliks, tuo greičiau galės 
suvaldyti neramumus ir padėtį 
atvesti į normalias vėžes.

įlinkai gamtoje surado vaistą, 
kuris 200 kartų galingesnis negu 
morfinas. Ketvirtadienį dakta
ras Avam Goldstein paskelbė, 
kad mokslininkams sunku susi
vokti, kaip gamtoje gali išaugti 
toks galingas morfinas, kurio 
net galingiausios laboratorijos 
negali padaryti. Iki šio meto 
laboratorijų pastangos buvo be- 
vaisios, tuo tarpu gamtoje ga- 

JLingąs-mprfipąSęSųsidėda. papras-, 
tu ir visai natūraliu cheminės 
reakcijos būdu.

Daktaras Goldstein mano, kad 
šitas atradimas bus naudingas. 
Mokslininkai vra isitikine, kad • v *-
jie, jeigu bus reikalo, pajėgs 
pagaminti galingą morfiną, bet 
tuo tarpu jie turės tenkintis 
šiuo morfinu, reikalingu kai ku
rioms ligoms gydyti. Iki šio me- I 
to apie tą morfiną nieko ne-. 
žinojo.

; , Mirė Bremeno
meras Kaisen

BREMĖN, Vok:etija. — Ket
virtadienį mirė ilgametis Bre
meno miesto administratorius 
Wilhelm Kaisen. sulaukęs 92, 
metų. Karo metu Bremenas bu
vo labai sunkiai bombarduotas. 
Miesto meras Kaisen taip tvar
kingai ir planingai atstatė iš
griautą miestą, kad Kaisen bu
vo skaitomas vienu geriausiu 
Vokietijos viršaičių.

— 1945 metų balandžio mėn. 
nabaigoje, — pasakojo senatvėje 
Bremeno meras Kaisen. —- pas 
mane į ūki atvažiavo Amerikos 
karininkas ir liepė važiuoti kar
tu su juo i Bremeną. Ariau lau
ką. Atkinkiau arklius, paleidau 
ir nuvažiavau. Amerikietis pa
sakė. kad turėsiu tvarkyti Bre
meno sveikatos reikalus ir toms 
pareigoms buvau paskirtas 1945 
metų birželio 6 dieną. Kiek vė
liau. rugpjūčio 1 d., buvau pa
skirtas Bremeno meru.

LONDONAS, Anglijoje. ? 
Bankai ir visa eilė pramones 
įstaigų Anglijoje gavo laiškus, 
kuriuose buvo galingos ir didelį 
triukšmą darančios bombos. 
Britų policija įspėjo visą eilę 
biznierių, kad saugotųsi laiškų, 
atėjusių su garsiomis ir pavojin
gomis bombomis. Paaiškėjo, kad 
visos tos bombos buvo paruoš
tos, uLytresuotos ir pasiųstos iš 
Belgijos sostinės Briuselio.
‘ Britų' ‘ valdžios atstovai? pa
skelbė. -kad Anglija ruošiasi 
įšaldyti Irano pinigines atsargas 
britų bankuose. Dabartinė Irano 
valdžia-nemoka savo skolų. Bri
tai bijo', kad Iranas nepasielgtų 
taip, kaip jis pasielgė su ame
rikiečiais. Britai nori išaiškinti 
tą centrą Briuselyje, nes jįėms 
rūpi susekti; kas tuos laiškus su 
bombomis siuntinėja. . -

Teiięjtis baigė autobusu 
šoferiu streiką

CHICAGO. Ill. — Chicagos 
teisėjas Donald O'Brien, apiba
ręs unijos vadovybę už bereika
lingą streiką, nuo kurio kentėjo 
čikagiečiai, įsakė tuojau baigti 
streiką ir penktadienio rytą pra
dėti vežioti žmones i darba. - 

K. V

šoferis unijos pirmininkas 
John Weatherspoon. įsakęs uni
jos darbininkams penktadiėifL 
baigti streiką pagal teismo įsa.- 
kymą. visiems atvykti į darbą 
ir nuo 6 vai. ryto išvažiuoti į 
gatves. Darbininkai pabrėžia, 
kad streiką jie baigė pagal teis
mo įsakymą, bet ne pagal savo 
norą. Teisėjas prižadėjo darbi
ninkams, kad jo valandinis at
lyginimas bus pakeltas 24 cen
tais.

ji au gyventojai jį vis iš- 
!:A?vo per du dešimtmečius. 

Jis vadovavo Bremeno atstaty- 
muvYk> karo. Jis buvo socialis
tas defnokratas.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIU
“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS. BIZNIERIAMS, 

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR 

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

> ■ NAUJIENOS
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NAUJAS PENSIJŲ ĮSTATYMAS VAKARŲ 
VOKIETIJOJE

Xc§?y>mj Įsigaliojo nauja sutartis tarp Jungtinių A- 
rierikcs VaLtybių ir Vakarų Vokietijos. Pagal tą sutarti, 
tie asmenys, kurie dirbo Vakarų Vokietijoje ir nacių val- 
fYios metais dirbę prievartos darbus,dabar gali reikalauti 
pensijos, jeigu atitinka Įstatymo reikalavimus. Tuo būdu 
palengvinta tų asmenų būklė, t. y., dirbusių Vokietijoje 
arba Jungtinėse Amerikos Valstybėse, jeigu dirbo viena
me iš tų kraštų. Taipgi tie asmenys, lengiau galės gauti 
pens’jas ar rentas,, jei tapo nedarbingais.

Tenka pažymėti, kad tas naujasis įstatymas neliečia 
tik vokiečių ar Amerikos piliečių, bet liečia asmenis be 
p’lietybės: lenkus, ukrainiečius, lietuvius ir kitus, kurie 
II Pasaulinio karo metu dirbo Vokietijoje, o dabar gyve
ną JAV-bėse. .

Pagal Vąk. Vokietijos įstatymą,pensijos gavimui dar- 
bininkas-ųmvalo išdirbti 15 metų, socialinio draudimo ap
draustame darbe arba 5 metus, jei tapo nedarbingas. Lai
kas išdirbtas JAV-bėse, gali būti užskaitytas (be apribo
jimo) i 15 metų ar 5 metų terminą, pagal Įstatymo reika
lavimus.

Kiekvienas Amerikos pilietis, kuris išdirbo Vakarų 
Vokietijoje mažiausia 18 mėnesių soc. see. apdraustame 
darbe, gali prašyti pensijos.

Asmenys, kurie karo metu dirbo toje teritorijoje, 
kuri yra dabar Vakarų Vokietijos dalyje, gali užskaityti 
tą apdraudą. Taip pat gali prašyti pensiją, jei Įrodys do- j 
kumentaliai. ' : «

-Asmenims, kuriems trūksta kelių metų darbo kredi
to, gali sumokėti-Įnašus už praėjusius metus. Mokesčių 
dydis yra tarp 72Tki'72O markių metams.

Buvę kacetininkai ir asmenys, kurie dirbo dabarti
nėje Rytų Vokietijoje negali gauti iš Vakarų Voiketijos 
pensijos.

Platesnių informacijų tuo reikalu galima gauti Soc. j 
klubo vadyboje (reik. ved. A. Čepulis),. 3261 So. Halstedj 
St„ Ųhicago, IL. 6068. .... Argus

NELEGALŪS IMIGRANTAI IR NEDARBAS 
ŠIAME KRAŠTE

8 
8 
% 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
k si
8 
st 
8 
8

8

8 
8 
it

[bei pigesnė kaina. V. Rutka 
t

ATS. Reikėtų išsiaiškinti: 1)
- ~ -r. .. , . ar tje senelių namai turi licen-LOS ANGELES, Cahf. — JAM Darbo sekertonus, zij.js 2) Ar tie namai Medica_ 

re-ar Medicaid patvirtinti? 3) 
Kokias dar apdraudas turi tie 
namai? 4) Ar už skalbimą ir te

Roy Marshal savo interview su “Uos Angeles Times” 
kolumnistu pareiškė, kad nelegalių emigrantų šiame 
krašte yra apie 4 milijonai asmenų. Jeigu ši nelegali

apdrauda neapmoka už vaidi
namą ‘‘routine physical check
ups”, taigi gydytojų sąskaitoje 
reikia pažymėti kokią nors dia 
gnozę, už vaistus pirktus vai
stinėje. Medicare negrąžino nė 
cente!...

ak » »

KL. Pasakykite kada galima 
gauti Soc. see. pesiją jaunes
niame amžiuje? Gytė S-dytė

ATS. Jūs galite gauti suma
žintą Soc. see. pensiją, būda
ma 62 metų mžiaus. Kiek me
tų reikia išdirbti Soc. see. pa
dengtame darbe, tai priklauso 
nuo t<>, kuriais metais sulauk
site pensijos amžių. Pvz. tie, 
kurie pensijos amžių sulauks 
1979 metais, turi išdirbti ma
žiausia 5 metus arba 20 darbo 
ketvirčių.

Po mirusio vyro Soc. see iš
mokas našlė gali gauti nesu
mažintas, esant 62 m.

L.Soc- klubo informacija

Ar tai yra tiesa, jei aš, 
pildydamas mokestines for
mas, savo adreso vietoje, pa
naudosiu atspausdintą lipdę,tai 
mane greičiau moksčių inspek 
torius pakvies pasiaiškinti?

Petras K-tas

ATS. Tai netiesa. Adreso lip
dė nieko bendro neturi su mo
kestinių formų' patikrinimo 
procesu, — sako IRS atstovai.

«
KL. Pasaykite ar yra bet 

koks klubas, organizacija ii t. 
y., kurie rūpinasi našlių ar naš- 
iiukių reikaalis. Mrs. T.

ATS- Taip yra. Bea Decker, 
namų šeimininkų, kuris našla
vo su 3-mis mažametėmis duk
romis 1962 m. ir dėl jos rūpes
čių ir pagal jos n if rodymus bu-, 
vo pastatyta namai; naujas gy 
venįmas išsivystė. Buvo įkurta 
Theos Fundacija, 10521 Lind
berg A v., Pitsburg, Pa. 15235. 
Theos Fundacijos skyriai įsi

kūrė įvairiose Šio krašto mies
tuose. Tucse syriuose našlės ir 
našįiukės diskutuoja savo rei
kalus. Organizacija leidžia įnė 
tiesinį žurnalą,, kuriame skėte 
biami grupių skyrių sąrašate 
Clticagoje veikia Lietuvių Nflšč
lių ir našliukių draugija, kurp 
periodiškai šaukia susirinki-* 
mus savu reikalams aptarti. > 

Magd. š.VeneĮ.

KAIP IŠVENGTI ILGO ĮSU
KIMO EILČ1S SOC SECURITY

ĮSTAIGOSE?

Social security įstaiga pra
neša, kad geriausias laikas sa
vo reikalus sutvarvli šioje įs
taigoje, tai paskutinėse dvejo
se savaitėse mėnesio juibai- 
goje.

Paskutinėse savaitės dieno
se bendrai yra mažiau intere
santų, Tuo tarpu, pirmadienį 
įstaigon ateina daugiau žmo
nių, .v

Taip pat popietinėmis valan
domis įstaigoje paprastai ma
žiau esti interesantų.

Jeigu jūs turite paprastu 
problemų, tai tupite pnsav-V 
apie tai registratoriui, kurs jus 
nureips į tokį ■ tarnautoją,’ ku
ris jūsų, bylą tuojau pat iš
spręs arba duos teisingą eigą?

Kai a įeina te. į Soc .see. Įsr i, 
gą, tai turėkite sų savimi Soc: 
sec. ar Medicare kortelę. įteigti 
j us norite atsakyti Į įstaigos lai 
šką, atsineškite sii savinii t į 
laišką. Tada jūstį bylos sprfeiū 
dūmas -turės .greitesnę eigą ir 
sprendimą, — pasakė Scci sek. 
įstaigos reprezentantas., pr. f b.

8
8
8.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 1980 METŲ 
IŠVAKARĖSE SVEIKINAME ŠIO SKYRIAUS 
BENDRADARBIUS, POILSIN IŠĖJUSIUS AS
MENIS IR VISUS SKAITYTOJUS, LINKĖDAMI 
VISIEMS DŽIAUGSMO, SVEIKATOS ir SĖKMĖS

Jūsų — Pranas šulas ir Red. Komisijos Nariai

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
SVEIKINA CHICAC-OS IR

JOS APYLINKĖS LIETUVIUS

« emigracija išnyktų, tai sumažėtų šiame krašte bedar- rapūa neikia pnmokch ? 5) Ar į _ . - ' * . »■» • r 1 411 rl'ZI OIV-IO Lolrllio <A 4“ •» ■«»ZS Tbių skaičius net iki 4C<. Daugiausia yra ^neksikiecių. 
kurie dirba tokius darbus, kurių amerikiečiai darbinin
kai kratosi. Iš tikrųjų, pasakė Doy Marshal, šios rūšies 
darbuos^ dirba milijonai Amerikos piliečių, ir dėl jų 
nelagalus emigrantai sudaro aštrią konkurenciją.

Tačiau Darbo sekretorius R. Marshal nepritaria, 
^|kad prievartos būdų tokius emigrantus reikėtų išsiųsti 
I iš šio krašto. Esą reiktų pirmoje eilėje rasti teisingą. 
| humanišką šios sudėtingos problemos sprendimo būdą, 
S dar prieš tai, kol ji išaugs iki rimtos krizės dydžio. ■ 
|į Baigdamas su kolumistų pasikalbėj'mą, - Darbo 
I sekretorius Roy Marshal ragina amerikiečius palaikyti 
| prezidento Carter o administracijos pastangas, kad 
| įstatymo keliu sureguliuotų nelegalių imigrantų rei- 
R kalą. Kor- Gus V. Š.
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SVARBIAUSIA AKI
PRIEŽASTĮ>

Glukoma yra viena iv svar
biausiu aklumo priež’S."iii. Pas 
ligonį susirenka akyje skysčio

'akies viduryje ?;:imdiii! i. kai- 
■ kada iššaukia aklumą.

šita liga gali pakenkti prieš 
tai buv. sveikai akiai visai be 
dažniausiai įvyksta nakties 

j melu. Tokia a'aka iššaukia di
lius skausmus akyje, ir šie 
.usniai pasireškia aplinkui 
niro veidą. Prieš tokia neti- C-

ataka z. l < >gu s p a | > rasta 
raurlon’is ratas {spindė

ja aP- 
r pa-

leidžiama savo baldus atsivež- j 
! ti? 6) Ar vyras ir žmona gali Į 
tame pačiame kambaryje gy-1 
venti ? 7) Ar galima naudotis J 
viešu telefonu? 8) Kada gali | 
lankytis svečiai?9) Kur bus lai 
komi seniorų lėšos ir ar gali vie 
toje atlikti piniginius pervedi
mus? 11) Kokia yra medicinos ; 
pagalba rezidentams? 12) Ar' 
yra bendras valgomasis ar rezi 
(lentai galvo savo kambariuo
se? Visi šie klausimai yra ga-r 
na svarbūs. Prieš apsigyve-1 
nant senelių namuose, bandy
kite į tuos klausimus gauti tik- 
liūs atsakymus. Magd. S-tiem

FELICIJONUI ADOMAVIČIUI
Lietuvoje tragiškai žuvus, .

jo broliui DR. JONUI ADOMAVIČIUI, ALWD’o 
steigėjui, gilią užuojautą reiškia ir kartu .liūdi '

DR. LEONAS ŠULAS ir 
MAGDALENA ir PRANAS ŠULAI

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

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

P AIRI A CO.

£KL. Malonėkite paaiškinti už J 
ką apmoka Medicare apdrau- 
da ir kur reikia siųsti paciente 
apmokėtas sąskaitas. Al. B-nis

Bet yra kita ghikomos rūšis, 
kuri pasireiškia labai pamaži, 
šiuo atveju žmogus pradeda 
pajusti sunkuma skaityti ir 
laikius matyti net ir arti esan
čius, kas gali dar pasireikšti 
nuolatiniais skaiusmais akyje, 
arba akyse.

Optomestristas paprastai ga
li nustatyti su tonometro pagal
ba, ar artėja tikrai šios rūšies 
glukoma, ir jeigu jis savo lai
ku tai konstatuos tai pacientas 
turės daugiau galimybių išgel
bėti regėjimą. I’ais atvejais 
padės chirurgai-opb inestristai.

(lyd. Dalia Suliem

JŪS KLAUSIATE.
- MES ATSAKOMI

KAIP PASIRINKTI 
SENEIŲ NAMUS?

KL. Mano sen i motina nori 
apsigyventi geruose senelių na 
muOsc, kur v ra

4207 S. Sacramento (kampas Archer, ir Sacramento;

TeL 247-5081

ATS. Medicare grąžina 80% ! 
sumos, kurią pacientas suino J 
tėjo gydytojui ir skaito, pvz., į 
jei už vizitą gydytojo kabinete 
sumokėjo $10, tai Medicare 
grąžina pacientui $8. Gydyto
jas i>o kiekvieno vizito turi iš
duoti kvitą, kuri kartu su ki
tais reikia pridėti prie formų- M 

“Request for Medicare 
ir išsiųsti Medicare

I 
J 
« 
8 
8 

gi paaiškinimai. Patartina sir | 
rinkti visų metų išlaidų kvitus 
ir metų pabaigoje pridėti prie 
siunčiamo formuliaro. Argus

P. S. Kiekvienais mteais pir
mi $60 iš gydytojų sąskaitų 
reikia apmokėti iš savo kiše
nės. Pažvniėlina.kad Medicare

8 
8 I
8 
-1

8
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Laimingų Naujų Metų
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liaro
Payment” 
įstaigai. Formuliarai gaunami 
Soc. see. įstaigose, o formalia-fj 
re yra adresas ir visi reikalin-

* i? *
gi paaiškinimai. Patartina sir

anksti
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) arba ‘la” m"-; jin 
linkui šviesos šiltiniu 
mnta akyje skausmą.

Jiigu glukoma gana 
kenstan’Kojama, c rurg.jos p? 
gaįba galima išvengti pavojin 
gos būklo anksčiau, negu pa 
cientas netenka visam laikui 
regėjimo.

Sveikiname 
su Kalėdų šventėmis 

ir linkime

S, Prezidentas

t

ASSOCIATE)

JŪRATĖ ir EDMUNDAS f

JAŠIŪNAI ■ ■

NAUJtfįptęj, s. in

R
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s Žinelės iš Brighton Parko
Brighton Parko Namų savi

ninkų draugija š. m. gruodžio 
14 dieną turėjo šių metų pasku
tinį valdybos posėdį, kur buvo 
susumuoti darbo veiklos rezul
tatai. Paaiškėjo, kad visi šių 
metų užsibrėžti darbai buvo iš
pildyti 100%, Šią vasarą įvyku
sios dvi gegužinės praėjo su di
deliu pasisekimu . Metinis rude- 
nmis banketas irgi buvo pasigė- 
retinas; valdybos narių darnaus 
susiklausymo dėką ir vadovau
jant sumaniam ir energingam 
pirmininkui St. Juodžiui. Prasi
dėjus banketui pirmininkas pa
sveikino svečius ir padėkojo už 
tokį gausų atsilankymą, tuo pa
remiant ir pačią Namų Savinin
kų draugijos, veiklą. Draugija, 
kiek sąlygos : leidžia, yra pasi-

ruošusi padėti namų savinin- Į 
kams.

Salė buvo sausakimšai pilna. 
Atsilankė ir Brighton Parko pa
rapijos kunigas Kereilis, tik gai
la, kiek pavėluotai. Vietoje in- 
vokacijos, jis susirinkusius pa
sveikino ir su humoru linksmai 
nuteikė svečius, už ką jam buvo! 
stipriai paplota.

Buvo ir programėlė, kurią 
pravedė muziko F. Strolios va-, 
dovaujamas jaunimo ansamblis 1 
Vaiva. Viena bėda buvo, kad 
mikrofonas blogai veikė ir salės 
gale nebuvo galima girdėti. Pra- j 
vedant loteriją, net ir visai nu- , 
trūko, todėl pirmininkui Juo
džiui teko pakelti savo balsą, 
nuo ko jam net gerklė užkimo. 
Loterijai Baltic Bakery aukojo

Partijos pradėjo rinkiminę kampaniją

Linksmu Kalėdų švenčių ir laimingu Nauju 
mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

STANLEY ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.

4612 So. Paulina St. Tel. YArds 7-9107;

Utenos Apskrities Draugiškas Klubas
Žiemos Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina 

visus klubo narius ir klubo rėmėjus.
Linki visiems geros sveikatos.

S

K. STUKIENĖ, Pirmininkė
M. ŠIMKIENĖ, Vicepirmininkė
B’. ŽEMGULIS, Finansų raštininkė
A. BROKEVIČIUS, Nutarimų raštininkas
M. RADŽIUKĖNAS, Kasininkė
A. RADŽIUKĖNAS, Kontrolės raštininkas

KREMLIUS GAVO PER NOSĮ
( 1980 nb

dideli raguoli, kažkas paaukojo . kietija rinks sau nau ją parla- 
skilandį, kurie buvo parduoti ' mzntą (Bundestagą). Pe širvo- 
varžytinių būdu, keliant kainą išimas rinkimams jau prasidėjo, 
po vieną dolerį. Patyrusi šeimi- Svarbiausi politiniai j 
ninkė P. Leikienė su savo šeima bei 
aprūpino maistu. Jis buvo sko- bar 
ningai paruoštas: visi valgė, gė-Į krikščionys (CDU 
rė ir gyrė šeimininkę. 1 valdantieji socialdt

šiaip draugija savo paskirtį i 
atliko gerai. Išleido metinį biu
letenį s i praktiškais patarimais 
nariams namų reikaluose. Buvo 
Įteiktas laiškas 9-to distrikto po
licijos viršininkui dėl vandalų ir 
narkotikų vartotojų triukšmo 
kėlimo, padarant nuostolių Vy
čių salei ir aplink ją gyvenan
tiems namų savininkams. Šiuo 
laiku išsigimėlių gaujos yra ap
ramintos. 47-tos gatvės apylinkė 
pasidarė ramesnė ir saugesnė. 
Tačiau per metus buvo ir nema
lonių apraiškų.

Daug draugijos narių buvo su
sirgę, o šiuo laiku dar gydosi 
turėję antrąkart operaciją A. 
Brokevičius ir P. Tomkus. Ap
gailėta, kad net šeši brangūs na
riai kaimynai iškeliavo amžiny
bėn. Tie, kurie gydėsi ligoninė
se, buvo mielai lankomi, įtei
kiant jiems mažas dovanėles. 
Mirusieji buvo gražiai atsisvei
kinti ir šeimoms pareikšta užuo
jauta. Įteikus kuklias pomirti
nes dovanėles arba gėles.

Visuotini .Namų savininkų 
draugijos narių susirinkimą nu
matyta sušaukti kovo mėnesį 
Vyčių salėje.

Iš savo pusės linkiu Laimingų 
Naujų Metų ir visiems bei vi
soms — geros sveikatos. Tad ir 
tariu iki pasimatymo susirin
kime.

V. Gdleckas, 
Ligonių lankytojas

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METU ŠVENČIŲ PROGA
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 

PILDOMOJI TARYBA

k

4

sveikina visus SLA narius ir visus tuos, kurie 
dirba mūsų Tautos labui ir gerovei.

t

POVILAS P. DARGIS, Prezidentas 
ALEKSANDRAS CHAPLIKAS, Vice-Prezidentas 
GENOVAITĖ MEILIŪNIENE, Sekretorė 
EUPHROSINE MIKUŽIS, Iždininkė 
JOSEPHINE MILLER, Iždo Globėja 
CHRISTINE AUSTIN, Iždo Globėja 
DANIELIUS DEGESYS, M. D., Daktaras Kvotėjas

reketo- !mi$ i sketdmu 
už atoslūgį, savo
nusjgingla- nereiškia dar. kad šituo ir baig-

bei tokia lygsvara'vimą bei už susitarimus rytų

vo satelilais yra labai pralenk u-.motam apsiginklavimui 
s os vakariečius, Todėl yra bū-(tu.s ir pasisakyta 
tina tiek apsiginkluoti, kad gau-Į bendradarbiavimą, 
tąsi šiokia
tarp NATO ir taip vadinamo su vakarais, bet visdėlto kongre-

bei laikymo jų 
teritorijose. Žinoma, Lai

sis. Visais atvejais Kremlius 
neatsisakys nuo savo užsimoji- 

Va.šuvos pakto valstybių. Kar- so dalyvių dauguma pasisakė mų paglemžti ir likusios d įlies 
laisvų vakarų. 'Todėl savo numa
tytų aukų apgavimui jis prida
rys prieš juos dar visokiausių 
ėjimų.

tu, žinoma, ji? buvo ir už pasi-Įuž laisvę kancleriui ir 
lar mas su Kremlium dėl jo‘ si-Įriui užsienio reikalams
ū’omo nusiginklavimo, atoslū
gio, saugumo ir kitokios pasta
rojo suplanuotos apgavystės. 
Sakau, apgavystės, nes,’ kaip 
praktika rodo, nuo nuvertimo 
caro buvusioje Rusijoje jis. 
Kteml us, nepaisė ir nepaiso jo
kių tarpbut nių susitarimų su 

'laisvu, pasauliu bei jsipareigoji- 
; mų jam, jei tik visa tai netar- 
I nauja io vykdomam impei iaiiz- 

rudenį vakarų Ve-

Antra. Kongresas kėlė intere- 
savimasi juo dar ir dėlto, nes, 
kaip daugkur viešai buvo rašo
ma ir kalbama, partija esanti 
suskilusi į kairiuosius bei kai
riausius ir kad pastarieji yra 
užtektinai skaitlingi nulėmimui 

I nuosaikiųjų, Todėl kaikas manė, 
'jog nebus prieita bendro susita
rimo ne vien Kremliaus valdo
vų pradėtuose ėjimuose, bet ir 
energijos reikaluose. Gi kong
rese šitie du klausiniai buvo 
svarbiausi. Atrodo, ir Kremlius 
dėjo vilčių į kairiuosius bei kai
riausius, nes kongreso metu jis 
visaip sugestijonavo juos. Bet, 
pasirodo, visais vaidinimais ir 
grasinimais Kremliui dar nepa-

junginiai 
partijos rinkimuose ir (la

bus opozicijoje esantieji
I- su CSC) ir 

valdantieji socialdemokratai (S.- 
. i P.D.) su liberalais (FDP).

Krikščionys valdė bei domi
navo valdant vakarų Vokietiją 
nuo jos pradžios 1919 m. iki 
1969 m. Vėliau so'cialdemokra-j 
tai sudarė koaliciją su libera-' 
:ais ir valdo ją dar dabar, 

į: *
Rinkimų laimėjimui vakarų 

Vokietijoje daug nulemia kan
didatai j kanclerio postą.

i
Iš krikščionių į kanclerio pos-įvyko apgauti visus ir kongrese 

!ą praeitą kartą kandidatavo'dalyvavusius kairiuosius bei 
CDU pirmininkas Kohl. Bet su kairiausius. Kad ir nebuvo pa- 
juo nebuvo surinkta reikiamo rodyta entuziazmo NATO užsi- 
skaičiaus baisų. Todėl sekan-I 
tiems rinkimams jie parinko ki-I 
tą kandidatą. Po ilgų svarstymų 
ir pasitarimų apsistojo' prie Ba
varijos ministerių pirmininko 
Strauss. Tai pats žymiausis bei į 
populiariausis politikas ne vien 
vakarų Vokietijoje, bet ir vi
same pasaulyje, Dėl savo dide
lio proto, erudicijos ir pranašu
mo visur kitur, nepajėgiančių' 
konkuruoti su juo yra labai ne-Į 
mėgiamas, šito politiku nenau-i 
dai prisideda ir aplinkybė, kadi 
daiktus jis vadina tikrais var- j 
dais. Gi badymo akių tiesa ne
silaikantiems 
Nepatinka tai 
krašte, bet ir 
mėgsta tiesos 
satelitais. Todėl visą laiką yra 
vedama prieš ji didelė propo- 
ganda. Bet dabar, išrinkus ji 
kandidatu Į kanclerio postą, ši 
kompanija vis smarkėja.

Iš dabar valdančiųjų pirmas 
kancleris buvo dabartinis so
cialdemokratų partijos pirmi
ninkas Brandt. Po rytų Vokie- 
tijc's pabėgėlio, patekusio Į aukš
tą postą jo jstaigje, bet šnipi
nėjusio rytų Berlynui, kancle- 
rium buvo išrinktas kitas so
cialdemokratas — Schmidt. Jis 
greit išpopuliarėjo ir, atrodo, 
šiuo metu jam pakaitalo val
dantieji neturi. Kaikurių rinki
kų akyse jis bus dideliu konku
rentu ir dabartiniam krikščio
nių kandidatui.

Socialdemokratų partija bū
siančių rinkimų akcija pradėjo 
1979 m. gruodžid mėn. antroje 
savaitėje Įvykusiu partijos kon
gresu. šituo kongresu susido
mėjimas buvo beveik visuotinis. 
Tai gal todėl, kad jis buvo val
dančiosios partijos, bet gal dar 
ir todėl, kad jis vyko po Brež- 
nievo pasiūlymo ir Grdmyko pa- 
kartjimo vakarų Vokietijai mas- 
kvinės taikos. Remiantis ja, be 
kitų dalykų, vakarų Vokietija 
turėtų išstoti iš NATO, nusigin
kluoti bet nusiginkluoti, nelai
kyti ant savo teritorijos JAV 
raketų ir 1.1.. Siūlymai buvo 
surišti su grasinimais. Bet, kaip 
yra žinoma, dabartinis kancle
ris ir ministeris užsienio reika
lams nepasidavė Kremliaus įkal
binėjimams ir nepabijojo jo 
grasinimų, šitie valstybininkai 
ir toliau buvo už vakarų Vokie
tijos pasilikimą prie NATO, už 
dalyvavimą j pasitarimuose, už 
apsiginklavimą ir už laikymą 
ant savo teritorijos JAV nau
jausių raketų. Girdi, ginklavi
mosi reikaluose Maskva, su sa-

ministe- 
veik*!

jų pasirinkta kryptymi. Kitaip 
sakant, ir dalis kairiųjų su kai
riausiais ėjo su nuosaikiaisiais.

Panašiai buvo ir su antru 
svarbiausiu klausimu, tai atomo 
panaudojimo taikos reikalams 
bei energijos jėgainių bendrai. 
Pasirodo, ir čia kaikurie kairie
ji bei kairiausieji ėjo su nuosai
kiaisiais. Tiesa, po kongreso nu 
tarimų kaikurie iš jų išstojo iš 
partijos, bet visais atvejais

’Kremliui nepavyko dar apgauti 
dabartinę Bonną.

Tas pats pasakytina ir apie 
NATO Europos valstybes. Kad 
š jų kelias mažas Kremliui i? 
pavyko apmulkinti, bet svar
biausiųjų neatgrasino, nuo ap
siginklavimo JAV atatinkamo- Jewel krautuvės išnešė $102,600.

J. Kairys

— Chicagos teisėjas Robert 
Sklodowski nuteisė 33 metų An
tonio Perez 60 metų kalėjimo 
už merginos išprievartavimą ir 
vėlesni pasikėsinimą ją nužudy
ti, kad negalėtų teisme liudyti.

— Senatas 74 balsais prieš 0 
nutarė patvirtinti čikagietj Phi
lip M. Klutznick prekybos sek
retoriaus pareigoms. Juanita 
Kreps atsistatydino.

— Chicagoje grupė vagilių, 
pasivadinę “saugumiečiais”, iš

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

, RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

jos nepatinka, 
ne vien savame 
kitur. Ypač ne- 
Maskva su savo

*
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CHICAGO TAUPYMO
ir Skolinimo Bendrovės

VALDYBA IR DIREKTORIAI LINKI JUMS LINKSMŲ KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ, STIPRIOS SVEIKATOS, SU JŪSŲ PAGEIDAUJANČIU 

NORU, KAD VISKAS IŠSIPILDYTŲ.

CHICAGO SAVINGSAND LOAN ASSOCIATION
6201 S. Western Avenue — DRIVE-UP

6245 So. WESTERN AVENUE CHICAGO, ILL. 60636
GRovehill 6-7575

8301 S. Cass Avenue — Darien, Ill. 60559 
1065 Oakton Street — DesPlaines, Ill. 60018 
3434 W. North Avenue Chicago, Ill. 60647

TUOJ ATIDARYSIMI
10630-32 S. Cicero Ave. — Oak Lawn, Ill. 60453

Philomena D. Pakel, Prezidentė ir Direktorių Tarybos Pirmininkė 
John E. Pakel, Vykdomasis Viceprezidentas ir Direktorius

Dr. Raymond Bartz 
Margaret Beleckis 
Albert Kerelis 
Edward Paliatka 
William R. Sebastian
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čioje kelia konfuziją tarp krikščionių ir kelia ne
rimą bažnyčiai ir taip pat asmenišai popiežiui, ku
ris į jus kalba.

“Popiežius prašė jėzuitus kreipti daugiau dė
mesio į plintančias “sovietiškas tendencijas” ir į 
žemišus interesus, kviesdamas kreipti daugiau dė
mesio į “bažnytines doktrinas”, pilną ištikimybę 
aukščiausiai bažnyčios vadovybei ir Romos popie
žiui”. (New York Times, 1979 m. gruodžio 7 d. 
1-A19 psl.).
Žurnalisto Blairkaiser ištrauka labai trumpa, bet 

ji labai daug pasako. Jeigu popiežius Jonas Paulius II 
rado reikalo pasakyti tokią kalbą, tai jis jau turėjo pa-

. tais nesusitars, ir po. dviejų •sie
tų gal (r vėl bus dar kite tokia 
pat konferencija, ir vėl 4ą patį 
svarstys. Aš sutinku, ir 
jūs visi sutiksite, kad karoti 
Pabaltijo valstybių nobus. Tad 
mūsų jėga, mūsų galybė yrą 
ne kokiame ginkluotame susirė? 
mime, aišku, jei jis įvyktų, vis
kas gali diametraliai* pasikeisti, 
bet internacionaliniame — -tarp
tautiniame forume kelti, mūsų; 
tautai, mūsų aiipnėms daromų 
skriaudų, remiantis dabartine 
žmonių teisių, tautų teisią,Jais-
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Popiežius bando suvaldyti jėzuitus
Amerikos lietuviams buvo žinomos kazimierietės, 

marijonai ir pranciškonai, bet labai mažai jie buvo gir
dėję apie jėzuitus. Jeigu pasimaišydavo lietuvių tarpe 
vienas kitas jėzuitas, tai jie neturėjo progos jų pažinti. 
Jie mažai kuo skyrėsi nuo kitų vienuolių, kol jie statė 
lietuvišką Jėzuitų centrą Chicagoje. Kol jie rankiojo 
pinigus namų statybai, tai lietuvis jėzuito nebūtų at
skyręs nuo marijono. Jie buvo atkaklesni pinigų rinkė-1 
jai landžiojo i parapijas, užeidavo j lietuviška šeimas, 
bet tikro jų veido tada niekas nepažino.

Lietuviški jėzuitai parodė tikrą savo veidą 1977 
metais, kai pasiryžo parodyti Chicagos lietuviams Mas
kvoje .suktą lietuvišką filmą. Kai centrą statė, tai kal
bėjo apie lietuvišką Kultūros centrą, bet kai pastatė, 
tai ten parodė lietuviškai kalbančią, bet rusų susuktą 
filmo. Tokios jėzuitiškos kultūros . Chicagos lietuviai 
nemėgo ir ryžosi pareišti protestą prieš sovietišką fil
mų rodymą jėzuitų kontroliuojamame Jėzuitų centre. 
Pirmą kartą Chicagos lietuviai piketavo Jėzuitų centrą. 
Chicagos lietuviai pirmą kartą turėjo progos arčiau 
pažinti jėzuitus.

Dar geriau jėzuitus pažino nedidelė lietuvių patriotų 
grupelė, kurie panoro išsiaiškinti, kodėl, jėzuitai taip el
giasi su lietuviais ?Kodėrjie turi neleistinos drąsos laužyti 
pagrindines žmonių sugyvenimo taisykles, visiems pa
sakoti aiškią neteisybę, pagrobti pasaugoti paliktus pa
veikslus? •

Dabar aiškėja, kad ne tik lietuviai skriaudžia lie
tuvius. Pasirodo, kad pats popiežius nepatenkintas vi
su Jėzuitų ordinu. Šių metų gruodžio 7 dienos vienoje 
New York Times laidoje yra gana įdomus žurnalisto 
Roberto Blairkaiserio straipsnis “Jėzuitų vadas, popie
žiaus spaudžiamas, įsakė baigti ‘"neapsižiūrėjimus”, 
ių metų rugsėjo 21 dieną Romoje įvykęs aukštų Jėzuitų 
ordeno vadų susirinkimas, vadovaujamas generolo 
Pedro Arrupes, kuriame svarbiausią kalbą pasakęs po
piežius Jonas Paulius II-sis. Tą popiežiaus kalbą, pasa
kytą suvažiavusiems jėzuitams ir pusgenerolams, žur
nalistas Blairkaiser šitaip perduoda:

""Toje kalboje popiežius pasakė ten susirinku
siems jėzuitams, kad jie, be visos eilės kitų, bažny

grindo. Jeigu New York Times rado reikalo iš Romos 
atsiųstą žinią dėti pirmame dienraščio puslapyje, tik 
klausimas turi būti pakankamai rimtu. Jis buvo toks 
rimtas, kad jėzuitų generolas Pedro Arrupe rado reika
lo popiežiui ne tik raštu atsakyti, bet reikalą aptarti su 
jėzuitų vadais ir raštu parašyti popiežiui, kad jėzuitai 
prižadėjo pašalinti nukrypimus nuo pagrindinių baž
nyčios doktrinų ir nuoširdžiai griebtis ištikimybės baž
nyčios vyresnybei.

Reikia turėti galvoje, kad dabartiniu metu Ameri
koje yra 6,081 jėzuitas. Jų tarpe yra didelis skaičius 
aukštus mokslus baigusių, kurie vadovauja kolegijoms, 
universitetams, bet jų tarpe yra ir keturias klases bai
gusių vyrų. Jie imasi visokių darbų ir užsiima įvairiais 
darbais. Jie turi vienuolynus, laikraščius, spaudos dar
bo įstaigas, ir visi moka iš žmonių pinigus vilioti. Jie^ 
jaučiasi gudresniais ir apdairesniais, negu parapijų 
klebonai. Ko ištikimas popiežiui kunigas nedrįs pada
ryti, jėzuitas drąsiai imsis ir tikslo pasiekia.

Lietuvoje, palyginus, jėzuitų skaičius buvo nedide
lis, bet jų įtaka bažnytiniame katalikų gyvenime buvo 
žinoma. Kaune jie turėjo įsteigę jėzuitų gimnaziją, ku
rią lankė didelis skaičius mokinių. Dar ir šiandien Ame
rikoje yra didokas skaičius vyrų, baigusių jėzuitų gim
naziją. Jie tebenešioja jėzuitų duotą žiedą, reiškiantį 
ištikimybę pirmon eilėn jėzuitams, o tiktai vėliau ki
toms įstaigoms ar lietuviškom grupėms.

Savo kalboje jėzuitų vadams popiežius nurodė, kad 
jėzuitai-savo veikla kelia susirūpinimo ne tik tikintie
siems,. krikščionims, bet ir pačiam popiežiui. Jėzuitai 
mano, kad aukštoji bažnyčios vadovybė nežino jų dar
bų. Jie mano, kad aukštoji administracija nežino, kad 
katalikų pastatytus namus jėzuitai leidžia tai pačiai 
bažnyčios vadovybei žeminti ir užlenkti?. Jėzuitai no
ri būti aukštesni už popiežių, kaip Pasaulio Bendruo
menė nori būti aukštesnė už VLIKą.

Lietuvių jėzuitų nedaug, bet ką jie lietuviams jau 
spėjo padaryti, tai į laivą nesudėtam. Jie sukėlė 
tokią neapykantą su sovietų filmų rodymu, o dabar su 
okupanto suorganizuotu koncertu, tai lietuvių tarpe 
ginčai ne greit pasibaigs. Jeigu ne jėzuitai, tai Pergalės 
pažymėjimą laimėjęs “Striptyzo” autorius būtų nega
vęs tūkstančio dolerių Jėzuitų centre.

Turint galvoje jėzuitų pažadėtą tendenciją padėti 
tiltų statytojams, bendradarbiautojams ir okupanto 

agentams palaužti lietuvių pasipriešinimą okupantui, 
reikia manyti, kad jie ateityje tęs tą patį lietuviams 
kenksmingą darbą.

Bet lietuviams nereikia nusiminti. Reikia pažinti 
jų veiklos metodus ir kelti juos viešumon, kad platesni 
lietuvių sluoksniai juos pažintų. Savo protestą lietuviai 
tari teisę viešai pasakyti. Jie turi teisę ir pareigą tai 
pasakyti.

Turime turėti galvoje, kad lietuviai turi savo visą

DR. BOBELIO KALBA AMERIKOS 
LIETUVIUKONGRESUI

IX Amerikos Lietuvių Kongrese, (vykusiame’ 1979 m. spalio
13 ir 14 dienomis, HoJlenden House, Cleveland, Ohio.

VLIKo pirmininko dr. Kario Bobelio paskaita 
“Helsinkis-Belgradaš-Madridas”

(Tęsinys) iki kovo 8-tos ir nieko neatsie
kė. Tik sutarė vėl susirinkti po 
dviejų metų Madride ir vėl na
grinėti žmogaus laisvo apsi
sprendimo ir kitus glausimus, 
nes jeigu tų klausimų neišspręs, 
Europos taikos sutarties nebus.

Kokia dabar yra mūsų parei
ga, koks mūsų uždavinys ir kuo 
mes galime padėti savo kraštui? 
Mūsų visų, kiekvieno lietuvio 
pareiga, ar jis čia, ar jis būsų 
kitur, ar jis yra Vokietijoje, ar 
Anglijoje, ar Amerikoje — per 
savo institucijas stengtis paveik- 

savo kraštų vyriausybes,

Ir tas buvo padaryta. Gal būt 
Belgrade neįvyko tiek daug ko 
mes visi trokštume, neįvyko 
taip, kaip mes visi norėtume, 
bet svarbus jau pats.faktas, kaip 
Jr. Šidlauskas minėjo, kad Lie- 
:uvcfe, Latvijos, Estijos klausi- 
-nas buvo paminėtas 35-kių val
stybių akivaizdoje, po beveik 
37-nių metų okupacijos ir pa
brėžta, kad ta okupacija yra 
neteisinga — nelegali ir J.A. 
Valstybės jos nepripažįsta. Tai 
jau biivo didėlis mums, lietu
viams, laisvajame pasaulyje, ir ti 
okupuotoje Lietuvoje laimėji- jiems pristatant Lietuvos — Pa

baltijo klausimą, kad jis būtų 
iškeltas Madride, remiantis Hel
sinkyje suteikta teise, kad jis 
būtų paminėtas stipriau klau
siant kodėl Lietuvai yra paneig
ta, neduo’dama laisvės teisė. Jei
gu, kaip minėjo konsiilas, juo
dos Afrikos valstybės, beraštės 
gauna laisvę nepriklausomybę, 
tai tauta, kuri turi 700 metų is
toriją, taip pat privalo ją gauti. 
Ir Lietuva tik tada gaus ją, jei
gu mes visi vieningai to sieksi
me. Jeigu viena institucija eis į 
dešinę, kita j kairę ir viena že
mins kitos darbą kaip nereikš;, 

' mingą,; tai mes nieko neatsiek- 
šime .Mes iš čia išvažiavę, turi- 
mė-p ar n esti.;mintį į savo koloni
jas, kad ,višįj-iūrime dirbti vie
ningai, kad turime surasti ben
drą modus vivendi; kuriuo mes 
galėtume vadovautis ir kuris 
mus vestų į galutinę pergalę.

Aš nemanau, kad Madride 
bus pasiekta’ didesnių laimėji
mų. Aš esu įsitikinęs, kad Ma
dride ir Šį kartą Vakarai su Ry-

mas. Gaila, kad mūsų spauda 
permažai tą reikalą iškėlė. O 
mums reikėjo smarkiai rėkti, 
šaukti, skelbti visais trimitais, 
kad Lietuvos klausimas vėl iš
kyla. Jeigu svetimieji būtų pa
matę, kad lietuviai taip vienin
gai, stipriai reaguoja, tuomet; 
ir jųjų reakcija būtų buvusi di
desnė. Bet kuomet mes patys 
bandome tą mums naudingą 
faktą nužeminti: o, -čia hieko 
reikšmingo, čia nieko nėatsfek- 
ta, tai kaip-jūs galite norėti, kad 
svetimieji prisidėtų?! Niekas 
mums nepadės, jeigu mes pa
tys pirmoje eilėje nekovosime 
ir savo vėliavos nėnešime.

Dabar, praėjus dviems me
tams, po Belgrado ateina an
troji “fofloW-up” kiMifėfendija 
Madride. Kddėl -Madride, Jeigu 
būtų Belgrade susitarę, nebūtų 
reikėję Madrido. Belgrade . nei 
buvo susitartai. "Vakarų valsty
bės Užėmė vieną liniją, o Sovie
tų Sąjunga su savo satelitais- 
kitą. Ginčiuosi nud Spalio mėn.

vo apsiprencbmo principais pra
šytais Helsinkio akte... Tas lais
ves visi žmonės pripažįsta, ir 
tą mes galime kelti, ijeą tam 
lengvia usia gauti: pritarimą.. £ąd 
Madride būtų atsiektas stipres
nis Lietuvds klausimo Iškėli
mas, Atstovų Rūmąinsria^yra 
patiekta #147 rezoliucija.. Netu
rėtų būti nei vieno Įietuvio, ’ku- 
ris neparašytų savo kongresma- 
nui laišką, kad jis1 tuoj in- 
dorsuotų tą rezoliucija ’ f * 
zoliucija kaip tik šiom s .die c 
mis turi būti įnešta į Atstovų 
Rūmų salę viešam balsavimui. 
Jau yra užtenkamai balsų, k? d 
už ją būtų balsuojama. Bet k’-tf 
daugiau lietuviai rašys, tuo 

Į greičiau ji bus pravesta, -O 
mums yra labai svarbu, kad ji 
būtų greičiau pravesta Atstovų 
Rūmuose, nes kai tiktai ji bus 
pravesta Atstovų Rūmuose, ta 
pati rezoliucija bus įbestą ir į 
senatą. Ta rezoliucija yra labai 
svarbi, nes stato reikalavimą 
Amerikos vyriausybei, kad So
vietų Sąjunga atitrauktų savo 
politines, militarines, adminis
tracines jėgas iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijo’s. Kad J.A.V. iškel
tų Pabaltijo valstybių klausimą 
Madrido konferencijoje, bei at
mestų Sovietų Sąjungos’bet ko
kias implikacijas dėl mums vi
siems bandomų primesti pilie
tybės teisių ir tt.

(Bus daugiau)

DC-10 lakūnai * 
buvo geri /

WASHINGTON, D.C.—"Fede
ralinė aviacijos komisija,.’ištyru
si DC-10 nelaimės priežastis, 
priėjo išvados, kad minėto lėk
tuvo lakūnas ir jo padėjėjas el
gėsi pavyzdingai ir savo parei
gas atliko gerai. Jų valdomas 
lėktuvas Vos spėjo pakilti, kai už 
31 sekundės neteko vieno mo
toro -ir pradėjo kristi. Jie nieko 
negalėjo padarytį niekas jiems 
jokių instrukcijų nedavė, todėl 
ne tik lakūnai, bet ir visi kel°’-

katalikų bažnyčios vadovybę. Pats popiežius jėzuitams 
įsakė klausyti aukščiausios bažnyčios vadovybės ir be
reikalingai konfuziją ir kelia nėrimū krikščionių tarpe. 
Popiežius turi žinoti, kad jų elgsena kelia nerimą lie
tuvių tarpe ir verčia protestuoti. Chicagos lietuviai jau 
du kartu piketavo Jėzuitų centrą. ,k'<-

viai žuvo lėktuvo nelaimėje.
Lakūnai būtų galėję lėktuvą 

nutupdyti, jeigu jie būtų žinoję, 
kas atsitiko. Kalta lėktuvą sta
čiusi bendrovė ir pati Federali
nės aviacijos komisija, laiku ne
siėmus! apsaugos priemonių.

ALGIRDAS GUSTAITIS

LIETUVOS SIENŲ REIKALAI
(Tęsinys)

Prie dabartinio VLIKo yra sudaryta Lietu
vos Sienų Komisija. Su tos komisijos nariais 
mielai aptartume Lietuvos sienų klausimą. Greta 
Lietuvos žemėlapio bus studija su daugeliu že
mėlapių nuotraukų. Tatai padėtų išaiškinti eilę 
klausimų ir būtų rimta dokumentacija pasauli
nėse konferenlcijose3 sprendžiant Lietuvos sienų 
klausimą.

KĄ LIETUVIŲ TAUTA PRARADO NEAT- 
GAUDAMA SAVŲ ŽEMIŲ?

Visose lietuvių tautai turinčiose priklausyti 
žemėse dabartiniai jų okupantai vykdo nuož
miausius lietuviškos kilmės žmonių naikinimus, 
nutautinimus, smegenų nudažymus.

Taip sovietiniai Tušai šiaurinėje Prūsijos da
lyje įsirengė kariškas tvirtoves, kasa gintarą, 
gaudo žuvis, fabrikuose gamina įvairias gėrybes 
ir ūkiuose semia žemės turtas.

Tenai esančių sovietų nemaža dalis yra ka
riškiai, gal net dauguma. Iš viso šiaurinėje Prū
sijos dalyje gali būti apie 800,000 gyventojų, ku
rių didžioji dauguma rusai ar jų atvytieji.

Kiek sovietinėje buvusios Prūsijos dalyje

yra lietuvių?
Tokius duomenis rusai slepia. Yra manan

čių, tenai esą apie 30,000 lietuvių. Betgi iš okup. 
Lietuvos pasitraukęs ir Čikagoje įsikūręs Rim
gaudas Kasiulis, 22 metų, yra gimęs TVarkstėje 
ir tvirtina, kad po Antro pasaulinio karo Tvark- 
stėje (Kalingrade) buvo ?^ie 50,000 lietuvių. 
Taip rašo J. Šlajus “Tėviškės Žiburių’’ nr. 46-47, 
1979 m. XI. 22 d.

Lietuvių yra ir kituose miestuose: Tilžėje, 
Gumbinėj, Įsrutėje ir kitur. Kelios dešimtys tūk
stančių lietuvių galėtų nemaža padarytų jei ru
sai leistų organizuotis, turėti savo mokyklas. To
kie sovietų vykdomi priverstini žmonių nutauti. 
nimai, kilmės naikinimai yra genocidas ir tuo 
vertėtų atskirai susidomėti.

Nepamirština, Sovietų Rusija šiaurinę Prū
sijos dalį gavo administruoti laikinai, kaip įra
šyta 1945 m. Potsdamo sutartyje.

Dabar komunistai pavergtoje Lietuvoje va
ro didžiausią propagandą, esą Lietuvai nereikia 
daugiau žemių. Tokiais melagingais pasakoji
mais patiki ir kai kurie užsienio lietuviai.

Atgaunamos teritorijos gali būti sunaikin
tos, turėti apsčiai priešiško elemento, miestai, 
uostai, kaimai gali būti gerokai apnaikinti, tiltai 
sugriauti.

Grįžtant į brolių ar bočių žemes viską steng

tis priimti su meile ir pasiaukojimu, pasiryžimu 
atstatyti, išvalyti, auginti, mokyti. Atgaunamos 
žemės — tarsi naujagimis, reikalingas savotiško 
vystymo, daug rūpesčio, gal nemigo naktų, siel
varto. Tik vėliau ateis džiaugsmas ir tos svajo
tos mergaitės prie bijūnų, alyvų darželių; dobi- 
lukų laukuose dūzgės bitutės miestuose spindės 
nauji fabrikai ir jų darbininkų namai, o studen-, 
tės šoks mūsų tautinius šokius.

Po Antrojo pasaulinio karo Lenkija gavo Sta
lino dėka, apie 7,000,000 vokiečių prijungtose že- 
mėse.Dabar Lenkija, bent oficialiai, turi mažiau 
tautinių mažumų, nei bet kuri kita valstybė Eu
ropoje. Tūkstančiai lenkų, atvežti į buvusias pie
tines Prūsijos-žemes, atvykstančių užsieniečių 
paklausti, kaip seniai jie čia gyvena, atsako: čia 
gyvenę jų tėvai, jų tėvų tėvai, jų proseneliai ir 
prosenių proseneliai, taigi jų giminės ČbA įtikti- 
rūsios nuo neatmenamų laikų.

Kaip tokiais atvejais atsakytų naujai įkur
dinti lietuviai? ’ žif ;

Kartais lietuviai tvirtina kad dabai* pri
jungus šiaurės Prūsijos žemes, labai padidėtų rtb 
sų-skaičius ir būtų sunkiau tvarkytis. /Taip, bet 
rusai gali privežti kolonistų ir kitaip. ę Nesieki.- 
irtas tautai teisėtai priklausančių teritorijų . yra 
tolygu paukščiui su apkarpytais sparnais. -Jis 
gali vaikščioti, turi lesalo ir vandens Jbėt negali 
skraidyti nei .gyventi kaip nofetų. 'Kbks . tikslas

auginti Šeimas,, jei/ir jiems bus apkarpyti spar
neliai? Turėjimas ar siekimas didesnių žemės 
plotų, turinčią teisėtai priklausyti, priduoda nau- 
JUJšgų iri vilties Stsiauginti sparnus, jei ne sau, 
tai būsimoms generacijoms.

VOKIETIJA IR RUSIJA GALI BŪTI MŪSŲ
; TALKININKAI

Jei prūsai išnaikinti ar jų mažai belikę, tai 
jų gyventi plotai turi pereiti artimiausioms’ . gi
minėms, kuriais yra lietuvių tauta.

Manytina, sekančiame Europos žemėlapyje 
Lenkija prieis prie jūros. Taigi, Vokietija negaus 
buvusios Prūsijos. Vokietijai bus naudingiau bu
vusiose Prūsijos žemėse, turėti jai draugišką 
Lietuvą, nei priešiką Lenkiją. Vokietija gali būti 
talkininkė. mums siekiant įsikurti Prūsijoje, 
kaip Vokietija buvo mums talkininkė darant 
Klaipėdos sukilimą 1923 metais.

(Bus daugiau)
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Ąr supranti ką skaitai?” šituos žodžius pasakė Pilypas kara
lienės Kandakės tarnui, skaitančiam Izaijo pranašystę. Daugelis 
šiandien pradeda skaityti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikš
mės. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat, 
kai kur Biblijoje vartojama literinė kalba, o kitur simbolinė. 
Pav., taip kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbė
damas apie literinę žemę pranašas sako: “Žemė stovi per amžius”. 
Bet vartodamas simbolinę kalbą, pranašas Jeremijas 22:29 sako: 
“Žemė, Žemė, žemė, išgirsk Viešpaties žodžius”. Panašiai parašyta 
2 Petro 3:10: “Dangus su dideliu smarkumu praeis, elementai 
nuo karščio sutirps, o žemė ir ant jos esantieji dalykai bus- su
deginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras
mės arba simbolinė kalba. Literinis dangus juk yra Dievo garbės 
sostas, o žemė jo pakojis. Žemė yra amžinais žmogaus namais. 
Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą.

8V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 
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Stepono Kairio, atsiminimai
, ) (Tęsinys)

Ar gimnazija mus auklėjo?

DK. K. G. BAG ŪKAS 
mmJIERUA IR MOTIRV ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bulletins) Tai. L U 5-644« 
Mima ligonius pagal susitarinM- 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Wattthaatar Community klinikos 
Medicinas direktorius

19M S. Manheim Rd„ Westchester, i L.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kaa antrą šeštadieni 8—3 vai- 
Tel.: 542-2727 arba 562-2728

I < TEL. — BE 3-5893

DR,A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Went 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Mo'kyklą, kurios vienas pa
grindinių uždavinių * buvo mus 
prievartauti, dirbosi jai sveti
mame krašte nekenčiamo reži
mo reikalui, negalėjo preten
duoti į moralini mums autorite
tą. Ji tai žinojo ir tenkinosi po
licine mums priežiūra, kad mo
kiniui privalios laikymosi taisy
klės būtų formaliai paisomos. 
Be klasės ‘auklėtojo’, bendroji 
mokinių priežiūra buvo gimna
zijos inspektoriaus reikalas. Mo

DR. FRANK PLECKAS
% OPTOMETRIST AS

.f
’ 2618 W- 71 St. TsL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’" :

Vai i® aaritarinu.- Uždaryta treč.

INKSTŲ, PŪSLRS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA 
*686 WEST Ord STREET 
Vai- antrad. 1—4 popiet,

. ketvirta. 5—7 vau rak. į 
Ofiso 774 ’'880

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Boadra praktika, apw> MOTERŲ Ilgei
Ofisas Mil WIST tlRMT 

TH. PR 8-1223
OFISO V AL: pirą.. antrad., tročiaa 
Ir Dtnkt 2-4 ir 6-8 vaL rak. SfcJtadis 
oiaig 3-4 vaL poptet ir kita laiku

Mail MritartaH.

~ F &LEIKIS.O.P.
t ORTHOPKD AB-PROTEZISTA.'
A Aparatai - Proteaai. Med. ban 
g® dalai. SpMlalI pakaita 
•V (Arch Supports) Ir t t
VBM »—4 ir 6—8. £e*tadtenuds 8—i 
tašo Wwt Mrd M. CNomk ML 4*6»

THW.: PRoapwt 8-5884
• ’ A

FLORIDA
DR. G K. BOBELIS 

f

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tek (813) 321-4200

' PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
' R. URENĄS

Tel. WA 5-8083

MOVING
Apdreuetee perltreuetymea 

H (vairiu atetumę. 
ANTANAS VILIMAS 

tel. 374-1882 arba 1765994
■------------------- ; - ' --------------------------- ■■■ - ■

kytojai lankydavo mūsų bend
rabučius, mus saugodavo gatvė
je, sekdavo, ar mūsų rašiniuose 
neslypi griešna mintis. Kas kita 
buvo inspekcijos reikalas. Vo
kiška Frankeno dūšia nepaken- 
ė betkurios netvarkos mūsų 
ua’ete ar laikysenoje. Ir jei ku

rį pagaudavo gatvėje atlapu ap
siaustu, su kepure ant pakaušio 
ir su rankoj tabaluojančia ku
prine, dargi bėgantį, prieš tą vi
sas ja pyktis prasiverždavo vie
nu žodžiu ‘žmogus!’ Tas Fran-
kėno ‘žmogus’ buvo paniekini-

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
visiems draugams ir kostumeriams linki

A. LAURAITIS
INSURANCE AND REAL ESTATE 
4645 So. Ashland Ave. Chicago, Ill. 

Telef.: LA 3-8775

mas mums, lietuviams, ir Lie
tuvai. Per daug Frankeno ins
pektavimo metų tie jo teutoniš
ki išsišokimai buvo jam dova- 
nc'jami negirdomis, jį vertinant 
dėl ko kito.

Kas veikė mūsų būdo forma
vimąsi mūsų etinių prnicipų nu
statymą, mūsų pasiruošimą vi
suomeninio žmogaus pareigoms?

Pagrindą jau sąmoningai sa
vyje tvarkytis, iš vaiko virstant 
jaunouliu, dėjo tai, ką kiekvie
nas mūsų išslnešėme iš namų. 
Kas ir besimokydamas tebegy
veno savoje, kad ir svetimoje 
šeimc'je, tas tos įtakos buvo pas
toviai veikiamas,, kad ir iš jos 
kartais išsilauždamas. Bet be- 
bręstant atsirado naujų veiks
nių.

Mezgėme pažintis su vietos

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo klientams ir draugams

Frank’s Television & Radio, Inc.
PARDUODAM IR TAISOM

Savininkas JUOZAS BENDORATTIS

3240 So. Halstcd St.

KURASH PRESS
COMMERCIAL PRINTERS & PUBLISHERS 

2531-37 South Western Ave.
• v

i ’ ~: ■■ ž f

SVEIKINA VISUS LIETUVIUS 
SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS!

Stanley A. Kurash, Sav.
Tel. 254-7608-09

visuomenės žmonėmis. Didelės 
įtakos kiekvienam darė ir tai, 
kas buvo skaitoma. Vyresniųjų 
mokinių tarpe ir mano laikais 
susikurdavo lavinimosi kuope
lių, ir jų tikslas buvo pasiruošti 
ateičiai; būdavo svarstomi ir 
etinio pobūdžio klausimai. Pa
čius mokinius išvien rišo solida
rumo principas prieš bendrą 
priešą — mokyklą, įpareigojęs 
savuosius ginti kad ir prieš pa
grįstą mokyklos agresiją.

Jei man dabar tektų pasisaky
ti, koks buvo intelektinis bei 
moralinis mokinių lygis, nesvy
ruodamas teigčiau, kad, neatsi
žvelgiant į dažnai neigiamą mo
kyklos įtaką, augome sveiki. 
Iškrypėlių’ savo tarpe beveik 
nežinojome. Kad ir buvome kla
sikai .dievaitį Bakchą pagerbda
vome tik retkarčiais ir su saiku. 
Nekortavome, nepažinau lytiš
kai palaidų. Daugumas mokinių 
mėgdavo skaityti, ir nestigda
vome riteriškų užsimojimų. Iš 
praeities garsėjusios legendos 
apie homeriškus gimnazistų 
mūšius su ‘švedais’ (Šiauliai 
dar ir mano laikais buvo jų cen
tras) rasdavo ir mūsų sielose 
gyvo atgarsio.

(Bus daugiau)

— Mula Chomeini mano, kad 
būtų geriau paleisti ambasadoje 
laikomus amerikiečius, bet stu
dentai nori juos teisti.

Mažeika & Evans

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

— Kongresas (Senatas ir At- 
' stovų Rūmai) patvirtino nutari

mą skolinti pusantro bilijono , 
dolerių Chrysler bendrovei. • ‘

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu mūsų klientams ir draugams

MARQUETTE DELICATESSEN
DANUTĖ KURAUSKAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas 
Priimam užsakymus pobūviams

2553 W. 71 St. — Chicago, III.
Tel.: PRospect 6-2717

ŽEMAIČIU KULTŪROS KLUBĄ?
KLUBO VALDYBA ŠVENČIŲ PROGA 

sveikina Naujienų štabą, veiklius narius, 
parengimų svečius ir žemaičiams prijaučian
čius draugus, linkėdami laimės, džiaugsmo 

ir sveiko amžiaus.

JUOZAS SKEIVYS — Klubo pirmininkas 
FRANK PUODŽIUKAS — Vicepirmininkai 
ROŽĖ DIDŽGALVIS — Nutarimų raštininkė 
ALFONSAS KIZLAITIS — Finansų raštininkas 
LEO (iINIOTIS — Kasininkas

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linki visiems geros valios lietuviams

Mr. and Mrs. John G. Evans jr. ir šeima
Mr. and Mrs. Stanley P. Evans ir šeima

Mrs. Agnes Mažeika
6845 So. Western Ave. Chicago, HL
9837 So. Kedzie Ave. Evergreen Park, III.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

♦

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

' : Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVE. TeL: YArd, 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA A VE. TeL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HiU«, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

RADIJO IEIMO8 VALANDOS 

View •reeremaa | WOPA.

Lietuviu kalbi: kodieo no© pir
madienio iki penktadienio 4XX) 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

ryto. ’

, Vadėje Aldona Devkus

Telefj HlaMack 4*2413 
7159 Šo. MiAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

TeL YArds 7-1911

Proęrimes

_KAZt BRAZOXIONYT8

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii W0PA stotim, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
ii WnS stoties 1110—AM banga.

2645 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
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