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CHOMEINI PATARĖ NETEISTI AMERIKIEC
AFGANISTANO PREZIDENTAS AMIN

SUIMTAS IR SUŠAUDYTAS
6,00() SOVIETU KARIŲ PADĖJO NAUJAI 

~ VYRIAUSYBEI ĮVESTI TVARKĄ KABULE

KABUL, Afganistanas. —: Af
ganistano kariuomenės vadovy
bė ketvirtadienį padarė per
versmą Kabule, suėmė buvusį 
krašto prezidentą Hafizullah 
Amin, jam suruošė karo lauko 
.teismą, paskyrė mirties bausmę 
ir tuojau popiet jį sušaudė.

Oficialus pranešimas apie 
prezidento Amiri mirtį buvo pa
margintas tvirtinimu, kad jis 
buvo “žiaurus nacis”. Jani buvo 
pavesta grąžinti taiką" visame 
Afganistane,-bet jis nieko nega
lėjęs padaryti,-niekas su juo ne
siskaitė ir nenorėjo, tartis.

Buvęs Afganistano viceprezi
dentas Babrak Karmai pranešė 
kraštui apie Amino likimą ir 
pastebėjo, kad sušaudytas “žiau
rus nacis’’ vis vien taikos kraš
tui būtų nepajėgęs grąžinti, nes 
niekas su juo nenorėjo tartis, 
juo visai nepasitikėjo/ ^, :

Babrak Karmai-tuojau prane
šė visam kraštui, kad jis įsakė 
atidaryti' visus krašto kalėjimus 
ir išleisti visus .politinius ka
linius. ’ į , • .• _ .

H. Amin krašto kalėjimus bu
vo šiek tiek ištuštinęs, bet žmo
nių iš kalėjimų jis nepaleisda
vo. Jis pats atvyko -Į didžiausią 
Kabulo priemiesčio kalėjimą ir 
iššaudė visus keliose / kalėjimo 
kamerose buvusius kalinius. 
Per tris H. Amino valdymo mė
nesius: minėtas kalėjimas vėl 
buvo pilnas. Dabar Karmai įsa
kė atidaryti kalėjimų duris ir 
išleisti visus politinius kalinius. 
Be to, pats B. Karmai paskelbė, 
kad jis nori susitarti su visais 
musulmonais ir grąžinti taiką 
kraštui. .

AFGANISTANE YRA 6.000 
SOVIETŲ KARIŲ

Užsienio diplomatai, sekantie
ji paskutinių dienų įvykius Ka
bule, pastebėjo, kad paskutinė
mis dviem dienomis rusai iškėlė 
vien tiktai Kabulo aerodrome 
6,000 Sovietų karių. Vieni kariai 
apgyvendinti Kabulo kareivinė
se, o kiti jau išsiųsti į provinci
jos kareivines ir žemės ūkio 
centrus. Sovietų kariai pradėti 
vežioti į svarbesnius Afganista
no strateginius centrus.

Užsieniečiai savo akimis ma
tė, kaip Sovietų kariai užėmė 
Kabulo siunčiamąją radijo sto
tį. Minėtą stotį gynė Afganista
no kariai, bet jie buvo nugink
luoti- ir rusų karių nuvalyti į 
kareivines. Gyventojai verkė, 
kai matė Kabulo gatvėmis rusų 
varomus Afganistano kareivius.

Kabulo priemiestyje, kur sto
vėjo keli Afganistano karo jėgų 
'batalionai,''vyko 'TabaT' didėlis 
susišaudymas. Tuo tarpu dar 
nežinia, ar kovos vyksta tarp 
Amino politikai ištikimų karių 
ir naujai atvykusių Sovietų ka
reivių. Galimas daiktas, kad su
sirėmimas vyksta tarp nuleistų 
rusų karių ir Afganistano ka
riuomenės, kuri kovojo prieš 
Amino diktatūrą. Jeigu B. Kar
mai, nesusitaręs-su Afganistano 
vadais, leis rusaths vykti į pro
vincijas, tai krašte vyks naujas 
kraujo praliejimas.

Deportuos nesimokan
- čius studentus

KARMAL SUSITARĖ
SU RUSAIS

Penktadienio rytą Babrakas 
Karmai pasiskelbė prezidentu, 
atidarė kalėjimus - ir pranešė, 
kad jis susitarė su rusais kraš
te tvarkai atstatyti. Rusai pasi
žadėjo padėti jam atstatyti tvar
ką visame Afganistane, duoti 
badaujančiam kraštui reikalin
go maisto ir įvesti taiką bei ra
mybę ne tik didesniuose cent
ruose, bet ir tolimose - provin
cijose.
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o 1967 metais tai kainavo 
šimtą dolerių.

Amerikos ūkiu žiemos vaizdai.

Izraelis lovio taikosSIRIJOS AMBASADORIUS J. TAUTOSE
PASITRAUKĖ IŠ EITU PAREIGU

PASIŽADĖJO DIRBTI PILNĄ: LAIKĄ DĖL DEMO
KRATINĖS SANTVARKOS SIRIJOJE

IRANAS PARINKO ISLAMUI 
IŠTIKIMUS PASTORIUS

NORI LIUDININKŲ, SMERKIANČIŲ JAV 
IR ŠACHO R. PAHLEVI POLITIKĄ

į TEHERANAS, Iranas. — Ira- 
’ no Islamo taryba praeitą ket
virtadienį nutarė JAV ambasa
doje laikomus amerikiečius 
teisti. Islamo taryba nori, kad 
jie liudytų apie Amerikos poli
tiką Irane šacho Rėza Pahlevi 
valdymo laikotarpiu, šiomis die
nomis bus suruoštas JAV poli
tikos Irane teismas. Vyriausybė 
nori iškelti viešumon JAV san- 
tvkius su buvusiu Irano šachu 
ir Irano vvriausvbe. Kada mi- •/ v
nėtas teismas pasibaigs ir ira
niečiams nereikės danmau
dininkų amerikiečių, tai amba-

Infliacinis pranešimas
WASHINGTON (AP).— Lai

bo Statistikos Biuras išleidi 'a 
statistiką — Consumer Price In-1 
dex. šį kartą mėnesiniame pra
nešime jis paskelbė statist ką. 
kad infliacija dabar yra aukš- j 
čiausia 33 metų periode ir rie
kia 13 nuošimčių.

Valdžios ir privatūs ekonomis
tai tvirtina, kad pats pranešimas 
yra infliacinis. Lapkričio mėn. 
pranešime CPI nurodė, kad da- į 
bar vartotojai turi mokėti 227.50 (
dol. už patarnavimus ar prekes, Į sadoje laikomus amerikiečius 
o 1967 metais tai kainavo tik Iranas paleis.

Ilu-

WASHINGTON, D.C. — Fe
deralinis apeliacijų teismas pa
tvirtino taikos teisėjo sprendi
mą, kuris leidžia federalinei vy
riausybei suimti nelegaliai į 
Ameriką atvykusius ir į jokią 
mokyklą neinančiu^ Irano stu
dentus. .

Federalinė vyriausybė papra
šė surašyti visus studentus, ku
rie nelegaliai įvažiavo į JAV ir 
visai nesimoko. Vyriausybė bu
vo įleidusi 30.000 Irano studen
tų mokytis, bet paaiškėjo, kad 
krašte yra apie 50,000 Irano 
jaunimo, kurio dalis į mokyklas 
neina ir nenori važiuoti namo.

Aukštesnis teismas nustatė, 
kad vyriausybė turi teisę suimti 
nelegaliai įvažiavusius ir nesi
mokančius studentus ir pasiųsti 
juos namo.

— Washington Post dienraš
tis rašo, kad Maskvos policija 
ruošiasi sutikti 1980 m. olim- 
O’ados sportininkus ■ ir turistus 
mažindama eiles prie krautu^ 
viū. Milicininkai atima pasus iš 
eilėse stovinčių ir prašo juos at
siimti kada nors prieš bepos 
mėnesi. Tie pasai leidžia Sovie
tų piliečiams apsigyventi Mask-' 
Voje? ■* • Ų-

NEW YORK, N.Y. — Sirijos 
ambasadorius. Jungtinėse Tau
tose Hąmmoud Choufi. 44 metų, 
ketvirtadienį spaudos atstovams 
pareiškė, kad jis nustoja tarnau
ti Sirijos prezidentui Hafez As- 
sadui, kuris tik kalba apie ara
bų vienybę, bet ta kryptimi nie
ko nedaro. Savo atsistatydini
mo kalboje Jungtinių Toutų 
konferencijų kambaryje jis sa
kė, kad dabar jis skirs visas sa
vo jėgas darbui su Sirijos pat
riotinėmis grupėmis tikslu pa
šalinti prez. Assadą ir įvesti 
demokratinę santvarką.

Hamrr-oud Choufi liks gyventi 
New Yorke ir dės pastangas su
daryti taurini frontą., kovojanti 
už demokrarine ir taiką mylin
čią Siriją, kuri nuoširdžiai dirbs 
ir bus pirmanianti dėl arabų 
vienybės. Į Jungtines Tautas 
Choufi buvo paskirtas 1978 m. 
birželio mėn. ir ėio sirijiečių 
delegacijos nirnvninko pareigas. 
Nuo 1962 iki 1964 metų jis buvo 
valdančios Baath partijos gene
raliniu sekretoriumi.

Iš Damasko’ pranešama, kad 
Choufi buvo iš jungtinių Tautų 
atšauktas, nes * atvirai bendra
darbiavo su Egipto: ambasado- 
rium ir debatuose palaikė min
ti, kad Camp David nutarimai 
būtų “įvykdyti.

KAIRAS. Egiptas. — Izraelio 
premjero Begino pareiškimas, 
kad Izraelis neatiduos arabams 
kairiojo Jordano upės kranto 
labai smarkiai paveikė ne tik 
Izraelį, bet visą Artimųjų Rytų 
taikos sutartį. Izraelis pasižadė
jo negrobti svetimų žemių, tuo 
tarpu dabar, kai ateina laikas 
atiduoti svetimas žemes, tai ne
nori istorinių žemių atiduoti.

Egipto vyriausybė visai ki
taip į šį klausimą žiūri. Jeigu 
Izraelis nesutiks atiduoti pa
grobtų žemių, tai tada taikos 
Artimuose Rytuose niekad ne
bus. Prieš du tūkstančius metų 
izraelitai ten galėjo gyventi, bet 
šiandien Izraelis neturi teisės

Salvadoro gyventojai 
nori ramybės

SAN SALVADOR, Salvado
ras. — Paskutinėmis savaitėmis 
Salvadoro valstybėje buvo gana 
daug neramumų. Susidarė įspū
dis. kad didelė gyventojų dau
guma nepritarė vyriausybės ve
damam darbui. Tuo pačiu metu 
Salvadoro valstybėje atsirado, 
kubiečių, argentiniečių ir ispa-| 
nu, kurie bandė įvesti savo tvar
ką Salvadore. Jie ruošė de-,
monstracijas. sakė kalbas mitin- išvaryti ten gyvenančius arabus, 
suose ir žadėjo dideles pakai
tas. Policiją, o kartais ir kariai. • 
bandė tuos demonstrantus vai
kyti. !

I
Praeitą ketvirtadienį į sosti- Į 

nę suvažiavo 20,000 gyventojų.1 
pramaršavo centrinėmis gatvė
mis, nuėjo prie vidaus reikalų 
ministerijos ir prašė neleisti 
svetimiems t r i u kšmadariams 
kelti maišto ir neramumo Sal
vadore.

- Sovietų Sąjūhga vėl nupir

• — Irano’užsienio reikalų mi- 
nisteris Gotbzadė tvirtina, kad 
JAV "diplomatai nebus teisiami, 
bet jie privalės teisingai,, liudyti

> j -v?'• '4 ko 300.000tdhU f^VuAwihrikoje. ’ politinėje byloja

“Prezidentas kreipia daug 
“tdėmesio į Z. Brzezinskį

- WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris paskutiniu 
■metu kreipia ypatingą dėmėsi 
i saugumo tarybos patarėją 
Zbigniew Brzezinski. Pasirodo, 
kad Brzezinskis yra labai atsar
gus, jis gana gerai pažįsta So
vietu vadus ir jo ryšiai su prez. 
Cartėriu yra geri. Brzezinskis 
taip pat turi nuovoką apie mulą 
ChotneinU Kuris yra . Sovietų 
replės*, bet bando iš jų išsilais-

Panamoje
PANAMA, sostinė, — Pana

mos studentai, patyrę, kad Ira
no šachas apsigyveno Contadora 

r saloje ir kad Panamos kareiviai 
nieko prie ’ salos neįsileidžia, 
pradėjo demonstracijomis ir 
protestais parodyti savo nepasi
tenkinimą.

Studentai galėtų palikti salą 
ramybėje, bet jie negali pakęsti, 
kad šacho saugojimas kraštui 
brangiai kainuoja. Krašto jūrei
viai privalo dieną naktį atidžiai 
saugoti salą. Be to. studentai ne
patenkinti. kad šachas iš JAV 
atvyko į Panamą. Jie norėtų 
pasiųsti šachą atgal į Jungtines j 
Valstijas. Studentus dar kursto- 
Irano mulos Chomeini draugai, 
remiami komunistų ir komunis
tuojančių nesusipratėlių. Pana
mos policija jau suže’dė kelis 
protestuojančius studentus, bet 
šie neaprimsta. Reikės jiems iš
aiškinti, kodėl šachas pasirinko 
Panama. V

kurie prieš kelis šimtmečius ap
sigyvenę. Egiptas nori- priversti 
Beginą baigti sav^ nepamatuo-;
tus ic’k,■’’'••imas.

Chomeini stiliaus 
propaganda

Teherano laikraščiai įdėjo 
nuotrauką, kurioje vaizduoja, 
kad policija muša iranietį, de
monstravusį prieš JAV valdžią. 
Tačiau ta nuotrauka buvo pa
daryta 1968 metais Berkeley 
miestelyje, o “nukentėjęs” buvo 
ne iranietis,, bet kairiaspapnis 
Amerikos studentas.

vinti. Mula Chomeini visą laiką 
sekė Sovietų gyvenimą ir su
pranta komunistų vadų politiką.

Brzezinskis pataria preziden
tui nesiimti jokio žingsnio, ku
ris priverstų Chomeinj mestis 
į rusų glėbį. Iki šio meto Sovie
tų kariu dar nėra Irane, bet 
agentų; mulų, uniformose, jau 
yra gerokas Skaičius. į

Amerikos biznis 
nori saugumo

SANTA MONICA. Calif. — 
JAV užmezgus santykius su Ki
nija. Sovietų Sąjunga bandys 
daryti viską tiems santykiams 
pakenkti, — tvirtina Rand kor
poracijos atstovai, paruošian- 
tieji žinias žmonių santykiams 
nustatyti.

Amerikiečiai privalo pirmon 
eilėn daboti saugumą su dabar
tine Kinija, — sako Rand eks
pertai. — Negali būti naudingos 
prekybos, jeigu nėra saugumo.

Laisva prekyba gali eiti tik
tai prie’ saugių sąlygų. Su Ki
nija galima aptarti ir sutarti 
prekybinius ryšius, bet ; reikia 
neužmiršti, kad Sovietų Sąjunga 
bandys tuos santykius apardyti. 
Rusai bus daug atkaklesni, jeigu 
jie pastebės, kad prekyba su 
Kinija plečiasi ir vyksta be su
trukdymų.

Islamo tarybos narys apie nu
tarimą pranešė mulai Chomeini. 
Jiedu ir anksčiau tarėsi apie su
imtų amerikiečių likimą. Cho- 
meini buvo patenkintas Islamo 
tarybos nutarimu. Reikia, kad 
visi suprastų Irano vyriausybės 
planus ir pageidavimus. Vyriau
sybė nori pasmerkti šacho Rezos 
Pahlevi vestą politiką. Teherane 
laikomi amerikiečiai gali būti 
geriausi liudininkai apie buvu
sią Amerikos politiką Irane. 
Kada tos politikos teismas bus 
baigtas, tai amerikiečiai bus-iš
leisti. pareiškė mula Chomeini.

Vyrauja nuomonė, kad amba
sadoje laikomi JAV piliečiai bus 
išleisti tuojau po ruošiamo teis
mo pabaigos. Keli liudininkai 
galėtų tėoįau išvažiuoti, nes liu
dyti jie mažai tegali, ne patys 
nėra informuoti, bet Irano vy
riausybė nori, kad jie susipa
žintų su buvus:a Amerikos poli
tika Irane ir vėliau galėtų pa
tiems amerikiečiams papasakoti.

Teherane maldas kalbėjusieji 
ir pamokslus sakiusieji pastoriai 
suskaičiavo, kad ambasados sa
lėje buvo tiktai 43 sulaikyfi 
Amerikos piliečiai. Pradžioje 
buvo manyta, kad ambasadoje 
buvo tiktai toks amerikiečių 
skaičius. Tokio įsitikinimo pri
ėjo pastoriai, kai jie pasikeitė 
savo nuomonėmis ir išaiškino, 
kad kiti pastoriai tiktai toki 
amerikiečiu skaičių terade. W. v W-

Tolimesni tyrinėjimai parodė, 
kad šeši amerikiečiai nėjo į salę 
vien 
visai 
pasf

tik todėl, kad jiems buvo 
neįdoir:' klausyti tokių 

•u. kurie kiiJkavo krašto 
r'ą ir vyriausybės na- 

Tie šeši amerikiečiai buvoi
gerai Liiormuoti apie kviečia
mus pat torius ir politinį jų iš
prusimą. Vienas, buvo nuėjęs 
pas gydytoją, o vėliau salėje 
skaitė laikraščius, o kitiems at
vykę pastoriai'- mažai tegalėjo 
naudingo pasakyti, todėl ir nėjo. 
Ypač jiems nepatikusios pasto
rių paskelbtos kritikos, kada visi 
privalėjo būti vieningi.

— Chicagos miesto taryba at
metė rekordinį .L4 bilijono dale-, 
.riti biudžetą 1980 metams dide
le balsų .daųgumay^ 89? 6-if 41:7.

— 1970 metais JAV gyventojų 
surašymui Statistikos biuras iš
leido 233 milijonus dolerių. Nu
matoma, kad 1980 metais gyven
tojų surašymui’ išleis apie bili
joną dolerių. j

£
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DISKVALIFIKACIJA
AR. GALI BEDARBIUI ATIMTI TEISĘ GAUTI 

IŠMOKAS (BENEFITUS)?
Taip. Jeigu savo noru atsisakei darbo be tinamos prie 

žasties ar esant atleistam iš darbo dėl nusikaltimo .(mis
conduct), tai dvi svarbios priežastys, kad netektum tei
sės į išmokas (benefitus. Trečioji priežastis yra ta, kad 
darbininkas atsisako dirbti tinkamą jam (suitable) dar
bą be svarbios priežasties. ‘Gera priežastis’ (good cause) 
bendrai turi būti susijusi su darbu, daugiau negu su in
dividualiniu asmens gyvenimu. Taip pat darbininkas 
bendrai neturi teisės i išmokas (benefitus), jei jo nedar 
bas susijęs su darbininkų iškilusiu ginču (labor dispute).

Jeigu bedarbis yra diskvalifikuotas išmokas gauti, 
tai jam pranešama dėl kokių, būtent, priežasčių jam 
nebus mokamos išmokos ir kiek laiko diskvalifikacija 
tęsis.

Į

AR GALI BŪTI DISKVALIFIKACIJA 
APELIUOJAMA?

Jeigu bedarbis nesutinka su diskvalifikacija, jis ar 
ji gali apeliuoti. Tuo atveju, Įstaigos referentas padaro 
viešą apklausinėj’mą (public hearing) ir padaro spren
dimą pasiremdamas gautais duomenimis—faktais. Dau
gelis Šio krašto valstijų numato dviejų rūšių administra
cines apeliacijas. Bedarbis (claimant), kuris nesutinka
su ’galutiniu administracijos sprendimu, gali apeliuoti Į 
teismą, kad nesutikimą (disagreement) sutaikytų 
(to settle).

nesutikimą (disagreement)

FINANSAVIMAS
KAS MOKA UŽ NEDARBO APDRAUDĄ?

Nedarbo apdrauda .apmokama išimtinai iš darbda-

Moteris ir vaikas Giovanni Bieilini

i

.. SVARBI JAV TEISINGUMO DEPARTAMENTO.^ 
INFORMACIJA

Lietuvių, Latvių ir Estų Advokatų ir Teitjninkų y 
Lygos vadęvybė iš spaudos sužinojusi, kad Sovietų Są- -.
jungos Vyr. teismo pirmininkas neseniai atvykęs į ‘Wa- 
shingoną, D. C. tarėsi su JAV Teisingumo dėpartameto 

i vyriausiu prokuroiTi B.Civiletti dėl “kajro nusikeltėlių” 
ieškojimo.t ■ ■ - • » " —

Scrietų Sąjungos atstovas teigė, kad jis turįs 200 
karo nusikaltėlių” sąrašą, ir Į tą skaičių pateko kele

tas lietuvių. Pagal susitarimą, Teisingumo departamen
tas Įsteigė specialią investigacijos įstaigą dėl paieš
kojimo tų nacių metu “karo nusikaltėlių”.

Sužinojusi šiuos faktus, Lygos vadovybė lapkričio 
18 d. pasiuntė Valstybės departamentui laišką, prašant 
išsamesnių informacijų. Tas laiškas buvo perduotas Tef- 
singumo departamentui, kuris š.m.gr. 26 d. parašė Ly
gos vadovybei tuo reikalu informacinį raštą.

Lygos rašte prašyta prisiųsti susitarime tekstą 
tarp Sovietų Sąjungos ir JAV Teisingumo departamento 
dėl abiejų valstybių kooperavimo, sąryšyje su nustaty
mu nacių “karo kriminalinių nusikaltėlių”, esančių JA- 
V-bėse.

Atsakymo rašte sakoma, kad tarp Sovietų Sąjun
gos ir JAV-bių formalios raštiškos sutarties nėra suda
rytos; bet tikta yra diplomatiškas - draugiškas susita
rimas. Teisingumo departamento speciali Investigacijos

<4

Įstaiga ieško Įrodomosios medžiagos iš Sovietų vyriau
sybės prieš nacių “karo nusikaltėlius”. ' • )

Patyrėme, kad šiomis dienomis 'Washingtone D.; C.
j jau pradėjo veikti naujoji Investigacijos -įstaiga..su ga
na dideliu tarnautojų štabu; tai įstaigai išlaikyti“pra-
džiai” paskirta 2,000,000 dolerių, Žinomą,-kad ..ši’ nauja 

,_z pagauti “zuikį”:Įstaiga turės pateisinti savo veiklą, L- pagauti “zuikį”. 
Tik tada ta Įstaiga galės veikti su: kėliais šimtais gerki 
apmokamų tarnautojų . . .. ■; . r ‘

Atsakymo laiške pažymėta, kad-’tai įstaigai .reikia
pagalbos nacių “karo nusikaltėlių” ieškant.- '■ f 

Todėl reikia visiems būti atsargiems iy rimtų ; dą-
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i Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

MOTERYS DAILININKĖS
H; j . \ .

šimtmečius dailininkai 
L į graikų klasikos 

nei IlalijoSi renesanso 
je nėra’nda- 

me ničierš’Uafdb vaizdinio' nir 
so 
laikų Euroi>oje, tąip pat dailės 
srityje : .moterys . nepasireiškė.

Knygos autorė Greer važinė 
įjo Ąugliįoje^ PrascųziĮoje. Itali
joje,’ Vokietijoje, Ispanijoje ir 

ieškodama moterų kūrv- 
pedsakų, tačiau

1

JAV 
bos

paša utyje?-Iki .“rūiuaritikos’’ duohienų. ,
Be protekcijos motor's daili

ninkė negalėjo sėkmingai kurti, 
KodlL'.Tojįėl, kad-iupteri^ buvo gaįėjo tiktai sekti kitus arb/

t

nenuLjo

namų vergė; neturėjo.lygiųTei- likti bevarde nėgėja. Kunigaikš- 
sių su vyra’is. Jeigu ir atsirado tienė Eugenija Charen turėjo 
tokią- moterų,” ktirios menui tu- tris'mokytojus, kurie ją giebo- 
rėto” talento, tai nedrįso viešai jo, ji laimėjo medalius už savo 
rodytis, o tos, kurios ką nors1 darbus 18 šimt. Ji tapydavo pa
kūrė, buvo pajuokiamos. prastus ir sentimentalius laukų

turėjo

Moterys gal neturėjo “geno- vaizdelius, kol buvo vyrų meis- 
tinio” talento tapybai, negalėjo trų globojama, 
imtis tapyti dinamiško formato Moterys paprastaiMolervs pameta 

sa-
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Šaltos žiemos vaizdas

vieno tapytojo dukra. 18 — poetę Sapho. Japonų poetė, sla- yra Dailiųjų Menų Klubo narė.
19 šimt. buvo daugiau moterų pyvardžiu Baltoji Vandens Le- Taip pat ji yra Amerikos Lietu- 

Pav.’ Adelaide La- lija, lyrinėje poezijoje apdainuc- vių Dailininkų Sąjungos‘narė.

vo

Paskutiniame T. V. Guide keturis sūnus? Arba reklamuo-

» » 
t « 
• •• • 
• • 
t «
1 < 
1 ■ 
a ■
■ v

« a 
a i
• »

žurnale yra straipsnis, parodan- j ti Irano minis»e-į kas dieną, ku- 
televizijos į ris v;sa laika, “again andv»są laiką. “againlis. kaip Amerikos

reklamuoja Irano tero-: again ”, kartoja tuos pac us įvai 
ristu darbus,
stotys

Kiekviena telev. riaus’us kaltinimus, pasmerkda- 
žiniu tarnyba nori būti Įvęrtin- kiekvieną c vil zuotą vai
tą kaip geriausia, kaip ameri- 
kieč:a; sako “Number One” Ne- k 
apgalvotas visų trijų stočių ži-j 
niu perdavimas apie įvykius 
Irane, ju perdėtas demonstra 
cijas prieš t. v.

vių-mokesčių-, išskiriant tris valstijas (Alabama; Aliaską, 
ir New Jersey), kuriose ir darbininkai taip pat yra ap- 
mekėstinami.

AR GALI Iš DARBININKO REIKALAUTI 
MOKĖTI MOKESČIUS Į NEDARBO APDRAUDOS

' .- FONDĄ?- • ....
Joks darbdavys iš darbininko negali reikalauti mo-| 
mnlracAnie i •narlavhn anrlvcnirlnc 'frmrlo icclztrviic Iketi mokesčius Į nedarbo apdraudos fondą, 

aukščiau išvardintas tns’valstijas,- būtent,

lomų mokesč'ų, kuriuos jis yra skolingas valstijai. Vai- ėmimą kaukių, ji išslinko, par- nejuokauti, nes dėl mažo juoko.gali patekti -į didelę 
stijos turi Įvairios rūšies būdų 
mokesius.

KAIP IR KUR IEŠKOTI IŠMOKŲ (BENEFITŲ) ?
Bedarbis turi užpildyti aplikaciją (claim) išmo

koms (benefitams) gauti vietinės Nedarbo apdraudos
• • •' • k. ’ • ‘ e S* . . . a - _ _ ___ _

išiešoti nesumokėtus; eŪ namo> atsigulė ir galvojo, bėdą. Jeigu kas patektų bėdon ir būtų tai jaę-
kaip vyras pasiteisins'dėl savoireik daug kalbėti, tik pasakyti savu vardą, pavardę ir 
tokio elgesio? . . . _ Į adresą. .' Kai

P. S. Patyrėme, kad Pabaltiečių Teis. Ądv. Lygb&
1

Įstaigoje ir turi registruotis vietinėje Darbo tarnybos 
(Employment Service - Job Service) Įstaigoje.

Nedarbo Įstaiga patikrina bedarbio praeityje ture-

Jis grįžo po pirmos, susirū
pinęs jos sveikata, 
lovoje ir skaitė.

Ka!p tau sekesl? — i)a‘| aptarta tolimesnė Lygos veikla.

Ji sėdėjo
narių sueiga Įvyks tuojau po Naujų Metų; sueigoje bus

■ _ i i • • □r .•’i’i •• __ -
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i ma*
džia?

i ;j
sišukinėvj nuo klausymų, kodėl 
sisukinėti nuo klausimų, kodėl 
)eidž;ama neutraliems aplanky- 

leidžiama

’ Argi yra nauda Ameri- 
kunrret leidžiama jam iš-

į ti suimtųjų, bet vis
j jam kalbėti apie šacho nusikal- 

gandus, o tik iraniečių propa- ūmus. Ir. kad gauti pasikalbė- «<. 
gandą pagelbint nukreipti dė
mėsi nuo pagrobimo ambasados 
ir štabo narių, prie šacho, pa
daro mūsų vyriausybės darbą 
daug sunkesnį.

užėmimas ambasa
dos, kankinimas ambasados 
žinomu, rašoma straipsnyje, pa
darė žinių tarnybai, žinių perda
vimą pirmaeilės reikšmės. Ir 
vj-'os trys stotys Įsivedė net pa
pildomą laiką, toms žinioms per 
duoti. Bet viskam turi būti ri
bos, rašoma straipsnyje. Argi 
reikėjo reklamuoti tris radica- 
les amerikietes, kurios 
pritarė Irano teroristų 
bams? Kas patikrino ar teisy
bė, kada buvo leista juodai ap
sirengusiai moteriai kaltinti ša
chą, kad jo policija nužudė jos

aparatus, sku
bėjimas perduoti nepatikrintus

Žinoma, 
kankinimas

ma su suimtuoju, stotis sutiko 
leisti 
perskaityti ilgą propagandos 
nranešimą. Visą laiką stotys ro
do iraniečių grupę, mojuojančią 
kumščiais ir šaukiančią duotus 
šūkius. Bet viskas vyksta tik 
orie ambasados rūmų. Porą blo j 
ku no jos. gyvenimas yra nor
malus. Bet to mes televizijoj 
nematome. Mes tik 
Amerikos televizijoje, kaip ira
niečiai garsiai reikalauja mir
ties šachui ir prez, Carteriui, o 
garbinamas šventas Ayatolla.

Straipsnį baigia išvada, kad 
teisingos žinios turi būti per
duodamos televizijoj ir gyven
tojai teisingai informuojami.

Vienas amerikietis savo laiš- 
ke spaudai taip išsireiškė: Kad ■ 
telev. stotys Ayatollai Khomei- - 
ni davė tiek nemokamos rekla
mos, kad normaliai jam būtu 
kainavę beveik visa Irano aly
va. Jis rašo, kad epizodas “60 
minuts” su 
puikus pavyzdys.

1

grobikams pirmiausiai

matome -

dailininkių.

laiko Įstoja i budistų vie-anglikės .18-to šimt. p.r.kielK.

irzie juose,

dailininkes, bet nerado oficialių ;buvo jam lygi. i

daviniu. Germaine Greer dide-1
. - . . . ... „ . . I

mieste.1<

i s o t turą.
kaip i Marv Mike Wallace yra

.e. lininkėsTiesa, ji]

mi- ;Ji buvo viena iškiliausiu moti 
t

Amsterdame buvo" grožio

bu.
ko didesni saugumą i}',.jos pa- pat tapytoja, bet pirmoji jo

e KOSMETIKOS Kreigas išskiria s i

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linki kosliumeriams ir visiems lietuviams
% C. MACKE-MAČIUKAS

2549 West 71 St.

Tel. 776-3140

Seniausia lietuvių apdraudos agentūra Chicago]e

-(iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniimiinHtiiiir

’i

Dailiųjų Menų klubas apjungia

t 
ik

iiininiiiiiiimiiiiiiintiiiimiinniiniiinninniiniiiniiiiiiiiiHUiHimiiiiiiiiiiiini’s

savo talentu
Mūsų tarpe

moterų dalii-

• FANNIE MAY SAL- 
JOYS

kai atsibosta kovoti- su tikrai- 
dailininkais, 

esu o

visai 
dar-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkiu savo pacientams, 

draugams ir pažįstamiems

antro
iuš žmonių tipus šių pa

baltųjų,

DU VYTAUTAS TAURAS
• Gydytojas ir Chirurgas

2652 West59th Street, Chicago, Ill. 60629

paveikslų, bet turėjo talento ir meną, kai Įsimyli ir išteka,
šį tą kūrė, tiktai jū darbai ne- ko Germaine Greer. Be to, jos

savo talento rimtai ne šnaudoja. prancūzų natiurmortų ta- ja savo nusivylimą meilėje. Iš
pvloja. Dora Carrington, Madge tekėjusi už turtingo pirklio, po Įvairių sričių lietuvius dailinin-

garsiojo ta-
ji

_{os a i
dabar vizituojanti profe- Į 
Oklahomos

Ji

Mikas Šileikis

Dail. Ilona Brazdžionienė

Gyvenanti Los Angeles, Kak,

• Ar žinote, kokios žingei- 
_______ _ džios yra moterys? Tokios pat, 

dens. nes motorai jau nebevežė, kaip ir vyrai. (Oscar Wilde)

pasiekė muziejų sienų.
Germaine Greer, baigusi Har

vardo universitetą, ieškojo mu- 
knvgvnuose,

Ne vienodumas darbo ir atli
kimo, —• moterų nesėkmė dai-. 

sako: Priežastis Įėję. “Rachel P.uvsh gini. 1661

i{.'siais 
kltu (‘wcr! John,

šaltinių galerijose apie moteris į pytojo Augustus John. B

atseit: i

vyrų.,Taip .bu- kūrybos paroda įvyko tiktai; 
vo per ištisus šimtmečius kone 1975 metais. Artemisia Gentile- 
iki mūsų laikų, kol moterys iš- schi 1593 m. Romoje buvo išim- 
sikovojo daugiau teisių. Nebu- tinai pasižymėjusi menininkė, 

mokyklų jarinoms moterims sako Greer. Vienas josios pa-

dėsto 19-to! mokslas

... $5.00

2

... $6.00

FrtfiuiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmnmHmHhtiiiniiiiiiiiiiiiiiiilibiifiiAnHĮlMm
1 fh

kaip pav., Qin '_ 
?? baigė j o 

mann ;r kt.
Kn_. 

Greer 
moterims isterijos, sorė 
i prabanga nebu- Tulsa 

. Prancūzų im- šimt. 
Leksikono į presionistė Berthe Mcr 

(1841—95) gerai žinoma 
švelnių spalvų dailininkė, dau-Į 
giau mėgo muziką, negu tapy
bą. Elžbieta Sirani galėjo būti 
didelė dailininkė. Ji greit 
rė.

kus bei bendrai menininkus.
Ilona Brazdžionienė prieš kiek 

laiko dalyvavo Čikagos Čiurlio
nio Galerijos, Ine. surengtoje 
kolektyvinėje dailės parodoje 
su savo nuotaikingais kūriniais. 
Vieną josios paveikslą “Aušros 
Vartų Madoną’’ jury komisija 
atrinko Nepriklausomos Lietu
vos kūrinių fondui.

Dail. Giedrės žumbakienės
Grafikos darbų paroda vyksta 

Balzeko Liet. Kultūros muzie
juje, 4012 Archer Avė. Chica- 
goje. Vėliau bus plačiau.

iškilo Angelica Kauff- nuolyhą. -Ji buvo kovotoja už 
' moterų teises prieš vyrų domi- 

o r-ė Germaine niją.
[ Dabar moterys turi “laisvas 

universitete,1 rankas”, žinoma, ne visin’. Joins 
prieinamas. Moterys 

moterų poeziją ir litera-Į daugeliu atvejų, 
vyrus.

.. j turime daugiau
’ i ninkiu, negu vvru. Lietuvės dai- 

draugijoje turi

davinių. Germaine Greer dide-j Greer sako: “Kūryba yra pra- 
lio intelekto humanistė. Prieš, banga, bet 
10 metų ji pradėjo ieškoti mo-j tėkmėje, tok 
terų dailininkių. Perskaitė 261vo pasiekiama”, 
tomus Menininkų 
vardyne. Vėliau ji ieškojo me
no istorijos autorių darbuose.
Tada ji parašė knygą “Lenkty
nės su kliūtimi”: turinys — Mo
terų tapytojų darbai ir vertybės. 
Leidykla Farrar Straus Girox. 
Kaina 25.

Moterys — mažumos meni
ninkės, Greer
yra ta, kad moteris labiau užini- m., 
ta pavojingais darbais, atseit: .kūrėja”, sako Greer. Ji ištekė 
vaikų gimdymu ir auginimu,, jo, turėjo 10 vaikų. Anglų tapy 
šeima. Visuo'menės moteriai, tai-į toj a Mary Beal, 17 šimt.

lių smarkumu. Bangos užvers
davo automobilistus, jie negalė
davo vairuoti. Protingesnieji pa
liko mašinas ir bėgo į aukštes
nes pakrantes. Kiti sušlapo ir 
pasiliko mašinose. Vėliau ir jie 
turėjo bėgti.

Trečiadienio rytą vanduo at
slūgo. Mašinas teko vilkti iš van-

, [pralenkia 

patriantė Mary Cassaf ■■
19-to šimt. pabaigo-i,. . , v„ ... ‘ ..:lin>nkes savogvvenc’ Parvziuje. liesa, ji . ..., . „ .- J. . ‘ apie 30 nariu. Turime ir pasi

žymėjusių dailininkių. .
Taupydamas laikraščio skil

tis, tiktai bendrais bruožais pa- 
į minėjau skriaudžiamųjų mote
rų gyvenimą ir-jū pasiektus kū
rybinius darbus. O kiek jų dar 
nėra žinomų, kurios nemažiaiu 
Sukūrė “mažesnio” meno dar-

I r.K 
iamei 
je 
ten mokėsi, gyveno, ir ten mirė. Į 

i-i 
*.nų ir vaikų tapytoja impresio-l 
nizmo laikais. Malvyna Hof- 
man, skulptorė, sukūrė 

; poledini 
i siu: baltųjų, negroidų (juodu
lių) ir geltonųjų (Azijos žmo- 

. Įnių). Josios skulptūras galima 
‘i pamatyti Chicagos Fieldo mu- >s! . . . '

Sekr, Pr. šulas
kjausė jinai. j _____ ___

- 1 u žinai, jis atsakė, J kaitos apmokėti? Ką 
x-icl’n,' i-> i o I « •« . w . . .<

kai . . .
— Ar gerai pašokai .- — dar

kad be tavęs man' viskas nie- j kahl turiu darvti?
1 . • *

I l 
i i I

aš tuo i’ci bingumo pašalpas pagal naujai
Walter K.

ATS. Medicare įstaiga jums 
mielai duos sg-lb, kai tuos pini
gus gydytojas jieius prisius. 
E..S.B Federal Corp.., Makare 
reikalus iyarkanti firing Suite 

, PėS 
gydytojų, 

pi
nigus. Tie pinigai jums bus 
grųžind. Nesirūpinkit, kad gy
dytojas galėtų juos sau pasi- 
laiytj. Tas reikalui veikia nuo
statai: jeigu permokėk pinigai 
nėra grąžinti .£,340 bus atskai- 
ryti iš gydytojo ateityje prik
lausomų mokėjimų —pareiš
kė Medicare įstaigos atstovas.

Paežerės plentas 
buvo apsemtas

CHICAGO, Ill.— Pirmadienio 
vakarą ir antradienio rytą Mi
chigan ežerą plakė toks smarkus 
vėjas, kad vietomis sukėlė dide
les bangas, vertusias vandenį Į 
tolimus pakrančius. Tarp 35-tos 
gatvės ir šiaurės Chicagos pa
ežerės plentas buvo apsemtas.

Po vidurnakčio vėjas buvo 
toks stiprus, kad jis pradėjo 
vandenį versti didelėmis ban
gomis. Vėjas plakė ežerą 50 my-

išleistą Vak. Vokieti jos įstajy- 
mą. šis įsta.typib W
pradėjo veikt) aut) $. m. grub- 
džio niėn. “pradžios-

•Sihuikesnių informacijų
lite gautj Pas A. Čepulį, 3^tji

X X J _ * I X f /3. x -X / - , f

Y

itus i
išmokų (benefitųŲsuma n- Visą išmokų (benefitų) : 
mą. Ši Įstaiga paklausia darbdavio asmens atleidimo

uždarbius-algas (wages>, kad nustatytų savaitinę
I SU- paklausė jo.

pasakysiu tau, ne- 
Radau ten Petrą, 

i Joną ir dar kelius stovinėjan-

išskyrus 1
J- • > - • t- . _ č J *

išvardintas tiTs'valstijas,- būtent, Alabama,

Taigi joks darbdavys negali reikalauti iš savo dar- .^ai^° P1^astĮ. Jeigu tame pranešime nėra diskya-■ šokau . - .

aužšciąu
Aliaską ir New Jersey.

bininkų mokėti bet kokius mokesčius Į nedarbo apdrau 
dos fondą.

NUO KOKIŲ UŽDARBIŲ DARBDAVYS TURI 
MOKĖTI MOKESČIUS?

Darbdavys yra Įpareigotas, mokėti mokesčius nu
pirmųjų $6,000 darbininko metinių uždarbių (algos), iš- 

irskyrus Į3 valstijų, kur uždarbių bazė yra didesnė, 
Puerto Ricp, kur visi uždarbiai apmokestinami.

KAS ATSITIKS SU PRTENZUA (CLAIM) JEI 
DARBDAVYS NEMOKĖJO MOKESČIŲ NUO 

DARBININKO UŽDARBIŲ?
Bedarbiui bus išmokėtos išmokos (benefitai),

/ s
ne

atsižvelgiant ar darbdavys mokėjo ar nemokėjo priva-
r

<■?

$

f

i tei

* į

— •Žinai,

dygias

te A

M l-fs

. L-
Ž* ■

r /ni

14.>J--
■

lifikacijos, išmokos (payment) esti patvirtinamos.
Išmčkos'-yj’a

i savaites, kas- p r Kiaušo nuo
Į taisyklių. Kai kurios valstijos reikalauja, kad bedarbi
I clv

os IvielcYien^t savaitę arba ka's 
pr klauso nuo valstijos nustatytų

(claimant) asmeniškai praneštų vietos Nedarbo apdrau-
dos (Unemployment insurance) Įstaigai.
jos lei
nu atveiu bedarius privalo pranešti kiekvieną savaite, 
kad prase išmokų (benefitų), jog jis ar ji yra bedarbis, 
galintis dirbti (able to work), pasiruošęs dirbti (avai-

1
Kitos valšti- 

idžia pareiškimą (claim) prisiųsti paštu. Kiekvie-

P 1 šmckų (benefitų), jog jis ar ji yra bedarbi
S
able to work), ir jei valstija reikalauja, aktyviai, ieško
darbo (seek.’ng work). ...

KAS ATSITINKA. JEI BEDARBIS PERSIKELIA 
GYVENTI Į KITĄ VALSTIJĄ?

Bedarbi kur s persikelia gyventi i kitą valstiją, 
gali užpildyti pretenzijos (claim) pareiškimą toje vie
toje, kur pastoviai apsigyvena.

a i bis pastoviai apsigyvena;Valst ja, kur te 
siunčia jo būtinus dekumentus (paperwork)!, tai valsti- 

1 už išmokų (benefitų) išmokėjimą, 
kur s dirbo keliose valstijose, gali 

e to combine) už kai kuriuos pla
ti atlyginimus iš visų tokių valstijų ir 

... ) pagrįsti- kiekvienos

jai, kuri atsakinga
I 
I

'turėti galimybę (abi
eities uždalb’us b< ‘
turi savo ar jos pretenziją (claim) 
valstijos Įstatymu.

Tas bedarbis

per

mokų (benefitų) išmokėjimą.
--U-,_j valstijose, gali

čius. Mes nuėjom pokerio žai
sti Per vis^ vakarą. Bet, pasa
kysiu tau, tas, kuris pasiskoli
no iš manęs kostiumą, tvirti
no, kad praleido laiką perkū
niškai gerai ... '

Puse ausies nugirdęs užrašė 
Holy Wood

JŪS KLAUSIATE.
- MES ATSAKOMI.

KL. Kur aš turėčiau kreiptis

500, 999 East Tough Av, 
Plaines, IL. paprašė 
kad gražintų permokėtus

S._ Halstęd - Chicago* ĮJj.
1

zie j liję.
Pasaulyje buvo ir yra talen

tingų ir pasižymėjusių moterų. 
Graikų kultūros istorija mini
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a

vo
mokytis meno iki 19-Io šimtine- veikslas “Popierinis riteris” Bo- 
io. Jaco’ppo Tin.toretto labai my-.lognos muziejuje 7 pėdų aukš
lėje savo dukrą Marietta (1-560- čio, tai didingas paveikslas. Ji, 
1590). Tėvas nedraudė jai mo- kaip tapytoja, subrendo savo 
kytis meno. « mokytojų dėka. Artemisia bu-

_____ _ ______ 2_  __ ________ _________  ____

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

» RCPESTINGAl IŠPILDOMI RECEPTAI 
DŪMYNAI ' Z22Z""''''

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

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

KL. Kiek metų reikia išdirb
ti Soc. see, p.axlengtame darbe, 
kad paųsiją gautum? X, Gus.

ATS. Jei jums sukaks 65 me
tai 1980m,. kovo mėnesi, tai 
pensijai gauti pakaks 6 išdirb
tų Soc. see- padengtame darbe. 
Atrodo, kad pertrauka dart>c 
dėj lig°s neturės įtakos, tačiau 
saugiau būtų^ kad. padirbėtu-, 
mėt dar pora mėne&ų po suėji
mo nurodyto laiko. .

s.u skundu dėl nelegalių iš Len 
kijos atvykusių ;uoterų> kurios 
dirba didžiuose apartamęnluo 
se už pusę unijų nustatyto už
darbio kainos? Man atrodo, 
kad nedamokėtos moterims už 
adrbių sumo$ bus panaudotos 
daugiau iš užsienio nelegalių 
darbininkų į Chicagą atvežti.

Very Irate, Chicago

Agentūra, į kurią jūs 
galite savo skundą pasiųsti yra 
IS Immigration and Natura
lization Service. Jūs galite kon 
takuoti Ted Georgetti, investi- 
gacijų direktoriaus asistentą, 
jo telefonas 363-7293. Jeigu 
jūs pageidaujate skundą įteik
ti raštu, adresuokite; c/o Eve- 
ret McKindley, Dirksen Buil
ding, Room 324, 219 S. Dear
born St., Chicago, 69604. Jūs 
galite ant priešakinio voko iiž- 

ppen in mail

HOLY CROSS LIGONL 
NĖS SESUTĖMS *

Hh'ėtoš sesės, 
Jeigu būčiau a j atolą 

_A*‘ Irane versmių ihmįs., 
Pasakyčiau, štai yž skolą 
Jums ėia visas milijonas.

ATS.

Kalifornija, tai vienintelė vie
ta pasaulyje, kur galima už
migti po žydinčių rožių krūmų 
ir Lai išaušta rytas, galima mir
tinai sušalti.

kur galima

Jeigu būčiau ašei šnekas 
Ir liirėėiau bilijonus,

7

Pasakytų Puls Alachai;
—Būkit, -Sesės, anl jų ponios,'.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

Jei Alachui patarnauti 
Angeliukų kiek reikėtų, 
Ir paklaustų, kur jų gauti 
Tai tik Jus visi minėtų .

Visada .

Kaukiu Kaliu
te- ■ £ . •

JK
J’riisidėjtis ba'iii - 

Javo 
ą k a

b

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

, v 500 psl. Kieti viršeliai ----------- -------  ?

Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ B ALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS 

340 psl. Minkšti viršeliai ......
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PĄSIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ

— Lietuviai ir kitų tautybių 
asmenys, dirbę Vakarų Vokie 
tijos priverstiniuose darbuose, 
gali gauti pensijas

baliųz Jos vyras nežinojo koks 
kad 

ijerai I ūtu ncpasfebvlai islink- 
is 

Taii p JHj» ]įada-

Jiiins skjd/ngas■ 7. II 
k virtimi 
kiti balių.

VV-

i fos kostiumas, Ji galvojo.ras su zjuon i
tikrai pikamu 
Znion-i
nui> abitu s. Baliaus

t- te

f 
i i i

£

‘S č 
k aT

V,

. r

•j s

ic*

gal kokių

.♦.-'te“'

.lti.il .A&Sl
* «Uiį-iC -

-*■ c?

________ , 
M._______________ s? -

Wjfcrtiit ciįžči
’ ? . "L Jr -*•

F' "’ TtS

p 'H'.'luįjii k y k ošti u- ir isĮaplaj .pasekti,i kaip ji
naktį ji i^įaįi be J-

Fspjnin i’’
•iri
Ui m.ilmniis laiko 

iii- ’pasiėmė kastiunių ir 
ėjo.

Žmona, į 
pamiegojus.

60604. Jūs
ar vpcdar- 25. Xil, 1978.

Tolifthas..__

rūšy Ii “Do not 
room’; _ 
fidenęiją. ,

A
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ME 

f 
te

aušiną irj tę, įšokių salėje jus vyras.siau- 
am. Jis f^<Į kaip vėjas sų jaunom lick- 
įkė. kad -Šokėjom, kartais nuo kar.i

KM sustodamas nfųeerfi. .Ji pi i 
' sjnikės arčiau ir.gi
'j^lriūke nuo jaunų vištelių.

fėppkaip vė

Tu]ės lov j, 
vienas t it i ir m-gadin

Ir taip
iš-

p 
landą < 
jokio

Y-d 
nubudo b< 

g.ilv. j skausmo. Ivulan 
\o <le\\nios, 
Oil ••/t

o

$ * *f t ' _ .

KL. Aš esu vyresnio- amžiaus 
žmogus su pnhlema. Mane iš- 

U’iĮ jo dėjuesj i tiko š. m. prodžioje širdies ala* 
■ j kaka ir aš gulėjo ligoninėje 16 

tžiiępnia, ji leido jam viską, į dienų. Mano gydytojas išrašė

s

Importuoti kristalai, paręelianiniai servizai gintaro karo

jis jai į ausį šnipšte ■ $495 sąskaitą ir nenori p/ iimli
aš tu-lįl<iw:ižulį pasiūlymą- Ji sub-i Medicare kortelės, lodėl aš

abu nuėjo prie aulo ir. 
ir u L * - •

ĮI ^l^iiniakiį.
i buvo, Hhiii'i iau. i 

ji nu’arė eiti Ų

riu gydyk jui

« .
pikap pet lxui

suiHoktėi pilnų 
honorarų, Ap negalėtų Medica-

SU3-re apdraUda nors dalį los

z

3

E
E

L*"

liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.
. . - 7 ’ . - I

Perkame pašto ženklūs bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedaiuas .-bteoiš)

P A T R 1 A C 0. |
1207 S. Sacramento (knoipa? ArchęjrAįj SacramtutHi

Tel. 24MW)

- 4
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________________ _ ________  r

C?;:CAC0 8, ILL. Saturday, Deceinpcr 29, 1279'
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UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
' 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas

Redaguoja PRANAS ŠULAS
i T B i_______ r

III metai
J

Gruodžio 29, 1979. Nr.'52*’ (1-12J

< Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago,. IL 60632■ .. . - - —---- -J
*

DISKVALIFIKACIJA
AR. GALI BEDARBIUI ATIMTI TEISĘ GAUTI 

IŠMOKAS (BENEFITUS)?
Taip. Jeigu savo noru atsisakei darbo be tinamos prie 

žasties ar esant atleistam iš darbo dėl nusikaltimo .(mis
conduct), tai dvi svarbios priežastys, kad netektum tei
sės į išmokas (benefitus. Trečioji priežastis yra ta, kad 
darbininkas atsisako dirbti tinkamą jam (suitable) dar
bą be svarbios priežasties. ‘Gera priežastis’ (good cause) 
bendrai turi būti susijusi su darbu, daugiau negu su in
dividualiniu asmens gyvenimu. Taip pat darbininkas 
bendrai neturi teisės i išmokas (benefitus), jei jo nedar 
bas susijęs su darbininkų iškilusiu ginču (labor dispute).

Jeigu bedarbis yra diskvalifikuotas išmokas gauti, 
tai jam pranešama dėl kokių, būtent, priežasčių jam 
nebus mokamos išmokos ir kiek laiko diskvalifikacija 
tęsis.

Į

AR GALI BŪTI DISKVALIFIKACIJA 
APELIUOJAMA?

Jeigu bedarbis nesutinka su diskvalifikacija, jis ar 
ji gali apeliuoti. Tuo atveju, Įstaigos referentas padaro 
viešą apklausinėj’mą (public hearing) ir padaro spren
dimą pasiremdamas gautais duomenimis—faktais. Dau
gelis Šio krašto valstijų numato dviejų rūšių administra
cines apeliacijas. Bedarbis (claimant), kuris nesutinka
su ’galutiniu administracijos sprendimu, gali apeliuoti Į 
teismą, kad nesutikimą (disagreement) sutaikytų 
(to settle).

nesutikimą (disagreement)

FINANSAVIMAS
KAS MOKA UŽ NEDARBO APDRAUDĄ?

Nedarbo apdrauda .apmokama išimtinai iš darbda-

Moteris ir vaikas Giovanni Bieilini

i

.. SVARBI JAV TEISINGUMO DEPARTAMENTO.^ 
INFORMACIJA

Lietuvių, Latvių ir Estų Advokatų ir Teitjninkų y 
Lygos vadęvybė iš spaudos sužinojusi, kad Sovietų Są- -.
jungos Vyr. teismo pirmininkas neseniai atvykęs į ‘Wa- 
shingoną, D. C. tarėsi su JAV Teisingumo dėpartameto 

i vyriausiu prokuroiTi B.Civiletti dėl “kajro nusikeltėlių” 
ieškojimo.t ■ ■ - • » " —

Scrietų Sąjungos atstovas teigė, kad jis turįs 200 
karo nusikaltėlių” sąrašą, ir Į tą skaičių pateko kele

tas lietuvių. Pagal susitarimą, Teisingumo departamen
tas Įsteigė specialią investigacijos įstaigą dėl paieš
kojimo tų nacių metu “karo nusikaltėlių”.

Sužinojusi šiuos faktus, Lygos vadovybė lapkričio 
18 d. pasiuntė Valstybės departamentui laišką, prašant 
išsamesnių informacijų. Tas laiškas buvo perduotas Tef- 
singumo departamentui, kuris š.m.gr. 26 d. parašė Ly
gos vadovybei tuo reikalu informacinį raštą.

Lygos rašte prašyta prisiųsti susitarime tekstą 
tarp Sovietų Sąjungos ir JAV Teisingumo departamento 
dėl abiejų valstybių kooperavimo, sąryšyje su nustaty
mu nacių “karo kriminalinių nusikaltėlių”, esančių JA- 
V-bėse.

Atsakymo rašte sakoma, kad tarp Sovietų Sąjun
gos ir JAV-bių formalios raštiškos sutarties nėra suda
rytos; bet tikta yra diplomatiškas - draugiškas susita
rimas. Teisingumo departamento speciali Investigacijos

<4

Įstaiga ieško Įrodomosios medžiagos iš Sovietų vyriau
sybės prieš nacių “karo nusikaltėlius”. ' • )

Patyrėme, kad šiomis dienomis 'Washingtone D.; C.
j jau pradėjo veikti naujoji Investigacijos -įstaiga..su ga
na dideliu tarnautojų štabu; tai įstaigai išlaikyti“pra-
džiai” paskirta 2,000,000 dolerių, Žinomą,-kad ..ši’ nauja 

,_z pagauti “zuikį”:Įstaiga turės pateisinti savo veiklą, L- pagauti “zuikį”. 
Tik tada ta Įstaiga galės veikti su: kėliais šimtais gerki 
apmokamų tarnautojų . . .. ■; . r ‘

Atsakymo laiške pažymėta, kad-’tai įstaigai .reikia
pagalbos nacių “karo nusikaltėlių” ieškant.- '■ f 

Todėl reikia visiems būti atsargiems iy rimtų ; dą-

-c OmiRuJ Tf
1 1|

V 4

J1).< ‘ 
•i.HU i

1

i

B
■I ■

Į

£ . 
r

t-

/

I 
f
■

■W

I i

MENO
n iv

t

•J. ’ Ų

it iff i
-’si.tc .

Per
buvo^^yraų^Nei
laikais, . ne. .
klasikus“ iaAidtarpyj

u 1*0
* te <4

A 
' J h- 
i S i

I L*

i Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

MOTERYS DAILININKĖS
H; j . \ .

šimtmečius dailininkai 
L į graikų klasikos 

nei IlalijoSi renesanso 
je nėra’nda- 

me ničierš’Uafdb vaizdinio' nir 
so 
laikų Euroi>oje, tąip pat dailės 
srityje : .moterys . nepasireiškė.

Knygos autorė Greer važinė 
įjo Ąugliįoje^ PrascųziĮoje. Itali
joje,’ Vokietijoje, Ispanijoje ir 

ieškodama moterų kūrv- 
pedsakų, tačiau

1

JAV 
bos

paša utyje?-Iki .“rūiuaritikos’’ duohienų. ,
Be protekcijos motor's daili

ninkė negalėjo sėkmingai kurti, 
KodlL'.Tojįėl, kad-iupteri^ buvo gaįėjo tiktai sekti kitus arb/

t

nenuLjo

namų vergė; neturėjo.lygiųTei- likti bevarde nėgėja. Kunigaikš- 
sių su vyra’is. Jeigu ir atsirado tienė Eugenija Charen turėjo 
tokią- moterų,” ktirios menui tu- tris'mokytojus, kurie ją giebo- 
rėto” talento, tai nedrįso viešai jo, ji laimėjo medalius už savo 
rodytis, o tos, kurios ką nors1 darbus 18 šimt. Ji tapydavo pa
kūrė, buvo pajuokiamos. prastus ir sentimentalius laukų

turėjo

Moterys gal neturėjo “geno- vaizdelius, kol buvo vyrų meis- 
tinio” talento tapybai, negalėjo trų globojama, 
imtis tapyti dinamiško formato Moterys paprastaiMolervs pameta 

sa-
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Šaltos žiemos vaizdas

vieno tapytojo dukra. 18 — poetę Sapho. Japonų poetė, sla- yra Dailiųjų Menų Klubo narė.
19 šimt. buvo daugiau moterų pyvardžiu Baltoji Vandens Le- Taip pat ji yra Amerikos Lietu- 

Pav.’ Adelaide La- lija, lyrinėje poezijoje apdainuc- vių Dailininkų Sąjungos‘narė.

vo

Paskutiniame T. V. Guide keturis sūnus? Arba reklamuo-

» » 
t « 
• •• • 
• • 
t «
1 < 
1 ■ 
a ■
■ v

« a 
a i
• »

žurnale yra straipsnis, parodan- j ti Irano minis»e-į kas dieną, ku- 
televizijos į ris v;sa laika, “again andv»są laiką. “againlis. kaip Amerikos

reklamuoja Irano tero-: again ”, kartoja tuos pac us įvai 
ristu darbus,
stotys

Kiekviena telev. riaus’us kaltinimus, pasmerkda- 
žiniu tarnyba nori būti Įvęrtin- kiekvieną c vil zuotą vai
tą kaip geriausia, kaip ameri- 
kieč:a; sako “Number One” Ne- k 
apgalvotas visų trijų stočių ži-j 
niu perdavimas apie įvykius 
Irane, ju perdėtas demonstra 
cijas prieš t. v.

vių-mokesčių-, išskiriant tris valstijas (Alabama; Aliaską, 
ir New Jersey), kuriose ir darbininkai taip pat yra ap- 
mekėstinami.

AR GALI Iš DARBININKO REIKALAUTI 
MOKĖTI MOKESČIUS Į NEDARBO APDRAUDOS

' .- FONDĄ?- • ....
Joks darbdavys iš darbininko negali reikalauti mo-| 
mnlracAnie i •narlavhn anrlvcnirlnc 'frmrlo icclztrviic Iketi mokesčius Į nedarbo apdraudos fondą, 

aukščiau išvardintas tns’valstijas,- būtent,

lomų mokesč'ų, kuriuos jis yra skolingas valstijai. Vai- ėmimą kaukių, ji išslinko, par- nejuokauti, nes dėl mažo juoko.gali patekti -į didelę 
stijos turi Įvairios rūšies būdų 
mokesius.

KAIP IR KUR IEŠKOTI IŠMOKŲ (BENEFITŲ) ?
Bedarbis turi užpildyti aplikaciją (claim) išmo

koms (benefitams) gauti vietinės Nedarbo apdraudos
• • •' • k. ’ • ‘ e S* . . . a - _ _ ___ _

išiešoti nesumokėtus; eŪ namo> atsigulė ir galvojo, bėdą. Jeigu kas patektų bėdon ir būtų tai jaę-
kaip vyras pasiteisins'dėl savoireik daug kalbėti, tik pasakyti savu vardą, pavardę ir 
tokio elgesio? . . . _ Į adresą. .' Kai

P. S. Patyrėme, kad Pabaltiečių Teis. Ądv. Lygb&
1

Įstaigoje ir turi registruotis vietinėje Darbo tarnybos 
(Employment Service - Job Service) Įstaigoje.

Nedarbo Įstaiga patikrina bedarbio praeityje ture-

Jis grįžo po pirmos, susirū
pinęs jos sveikata, 
lovoje ir skaitė.

Ka!p tau sekesl? — i)a‘| aptarta tolimesnė Lygos veikla.

Ji sėdėjo
narių sueiga Įvyks tuojau po Naujų Metų; sueigoje bus

■ _ i i • • □r .•’i’i •• __ -

<4

i ma*
džia?

i ;j
sišukinėvj nuo klausymų, kodėl 
sisukinėti nuo klausimų, kodėl 
)eidž;ama neutraliems aplanky- 

leidžiama

’ Argi yra nauda Ameri- 
kunrret leidžiama jam iš-

į ti suimtųjų, bet vis
j jam kalbėti apie šacho nusikal- 

gandus, o tik iraniečių propa- ūmus. Ir. kad gauti pasikalbė- «<. 
gandą pagelbint nukreipti dė
mėsi nuo pagrobimo ambasados 
ir štabo narių, prie šacho, pa
daro mūsų vyriausybės darbą 
daug sunkesnį.

užėmimas ambasa
dos, kankinimas ambasados 
žinomu, rašoma straipsnyje, pa
darė žinių tarnybai, žinių perda
vimą pirmaeilės reikšmės. Ir 
vj-'os trys stotys Įsivedė net pa
pildomą laiką, toms žinioms per 
duoti. Bet viskam turi būti ri
bos, rašoma straipsnyje. Argi 
reikėjo reklamuoti tris radica- 
les amerikietes, kurios 
pritarė Irano teroristų 
bams? Kas patikrino ar teisy
bė, kada buvo leista juodai ap
sirengusiai moteriai kaltinti ša
chą, kad jo policija nužudė jos

aparatus, sku
bėjimas perduoti nepatikrintus

Žinoma, 
kankinimas

ma su suimtuoju, stotis sutiko 
leisti 
perskaityti ilgą propagandos 
nranešimą. Visą laiką stotys ro
do iraniečių grupę, mojuojančią 
kumščiais ir šaukiančią duotus 
šūkius. Bet viskas vyksta tik 
orie ambasados rūmų. Porą blo j 
ku no jos. gyvenimas yra nor
malus. Bet to mes televizijoj 
nematome. Mes tik 
Amerikos televizijoje, kaip ira
niečiai garsiai reikalauja mir
ties šachui ir prez, Carteriui, o 
garbinamas šventas Ayatolla.

Straipsnį baigia išvada, kad 
teisingos žinios turi būti per
duodamos televizijoj ir gyven
tojai teisingai informuojami.

Vienas amerikietis savo laiš- 
ke spaudai taip išsireiškė: Kad ■ 
telev. stotys Ayatollai Khomei- - 
ni davė tiek nemokamos rekla
mos, kad normaliai jam būtu 
kainavę beveik visa Irano aly
va. Jis rašo, kad epizodas “60 
minuts” su 
puikus pavyzdys.

1

grobikams pirmiausiai

matome -

dailininkių.

laiko Įstoja i budistų vie-anglikės .18-to šimt. p.r.kielK.

irzie juose,

dailininkes, bet nerado oficialių ;buvo jam lygi. i

daviniu. Germaine Greer dide-1
. - . . . ... „ . . I

mieste.1<

i s o t turą.
kaip i Marv Mike Wallace yra

.e. lininkėsTiesa, ji]

mi- ;Ji buvo viena iškiliausiu moti 
t

Amsterdame buvo" grožio

bu.
ko didesni saugumą i}',.jos pa- pat tapytoja, bet pirmoji jo

e KOSMETIKOS Kreigas išskiria s i

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linki kosliumeriams ir visiems lietuviams
% C. MACKE-MAČIUKAS

2549 West 71 St.

Tel. 776-3140

Seniausia lietuvių apdraudos agentūra Chicago]e
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Dailiųjų Menų klubas apjungia

t 
ik

iiininiiiiiiimiiiiiiintiiiimiinniiniiinninniiniiiniiiiiiiiiHUiHimiiiiiiiiiiiini’s

savo talentu
Mūsų tarpe

moterų dalii-

• FANNIE MAY SAL- 
JOYS

kai atsibosta kovoti- su tikrai- 
dailininkais, 

esu o

visai 
dar-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkiu savo pacientams, 

draugams ir pažįstamiems

antro
iuš žmonių tipus šių pa

baltųjų,

DU VYTAUTAS TAURAS
• Gydytojas ir Chirurgas

2652 West59th Street, Chicago, Ill. 60629

paveikslų, bet turėjo talento ir meną, kai Įsimyli ir išteka,
šį tą kūrė, tiktai jū darbai ne- ko Germaine Greer. Be to, jos

savo talento rimtai ne šnaudoja. prancūzų natiurmortų ta- ja savo nusivylimą meilėje. Iš
pvloja. Dora Carrington, Madge tekėjusi už turtingo pirklio, po Įvairių sričių lietuvius dailinin-

garsiojo ta-
ji

_{os a i
dabar vizituojanti profe- Į 
Oklahomos

Ji

Mikas Šileikis

Dail. Ilona Brazdžionienė

Gyvenanti Los Angeles, Kak,

• Ar žinote, kokios žingei- 
_______ _ džios yra moterys? Tokios pat, 

dens. nes motorai jau nebevežė, kaip ir vyrai. (Oscar Wilde)

pasiekė muziejų sienų.
Germaine Greer, baigusi Har

vardo universitetą, ieškojo mu- 
knvgvnuose,

Ne vienodumas darbo ir atli
kimo, —• moterų nesėkmė dai-. 

sako: Priežastis Įėję. “Rachel P.uvsh gini. 1661

i{.'siais 
kltu (‘wcr! John,

šaltinių galerijose apie moteris į pytojo Augustus John. B

atseit: i

vyrų.,Taip .bu- kūrybos paroda įvyko tiktai; 
vo per ištisus šimtmečius kone 1975 metais. Artemisia Gentile- 
iki mūsų laikų, kol moterys iš- schi 1593 m. Romoje buvo išim- 
sikovojo daugiau teisių. Nebu- tinai pasižymėjusi menininkė, 

mokyklų jarinoms moterims sako Greer. Vienas josios pa-

dėsto 19-to! mokslas

... $5.00

2

... $6.00

FrtfiuiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmnmHmHhtiiiniiiiiiiiiiiiiiiilibiifiiAnHĮlMm
1 fh

kaip pav., Qin '_ 
?? baigė j o 

mann ;r kt.
Kn_. 

Greer 
moterims isterijos, sorė 
i prabanga nebu- Tulsa 

. Prancūzų im- šimt. 
Leksikono į presionistė Berthe Mcr 

(1841—95) gerai žinoma 
švelnių spalvų dailininkė, dau-Į 
giau mėgo muziką, negu tapy
bą. Elžbieta Sirani galėjo būti 
didelė dailininkė. Ji greit 
rė.

kus bei bendrai menininkus.
Ilona Brazdžionienė prieš kiek 

laiko dalyvavo Čikagos Čiurlio
nio Galerijos, Ine. surengtoje 
kolektyvinėje dailės parodoje 
su savo nuotaikingais kūriniais. 
Vieną josios paveikslą “Aušros 
Vartų Madoną’’ jury komisija 
atrinko Nepriklausomos Lietu
vos kūrinių fondui.

Dail. Giedrės žumbakienės
Grafikos darbų paroda vyksta 

Balzeko Liet. Kultūros muzie
juje, 4012 Archer Avė. Chica- 
goje. Vėliau bus plačiau.

iškilo Angelica Kauff- nuolyhą. -Ji buvo kovotoja už 
' moterų teises prieš vyrų domi- 

o r-ė Germaine niją.
[ Dabar moterys turi “laisvas 

universitete,1 rankas”, žinoma, ne visin’. Joins 
prieinamas. Moterys 

moterų poeziją ir litera-Į daugeliu atvejų, 
vyrus.

.. j turime daugiau
’ i ninkiu, negu vvru. Lietuvės dai- 

draugijoje turi

davinių. Germaine Greer dide-j Greer sako: “Kūryba yra pra- 
lio intelekto humanistė. Prieš, banga, bet 
10 metų ji pradėjo ieškoti mo-j tėkmėje, tok 
terų dailininkių. Perskaitė 261vo pasiekiama”, 
tomus Menininkų 
vardyne. Vėliau ji ieškojo me
no istorijos autorių darbuose.
Tada ji parašė knygą “Lenkty
nės su kliūtimi”: turinys — Mo
terų tapytojų darbai ir vertybės. 
Leidykla Farrar Straus Girox. 
Kaina 25.

Moterys — mažumos meni
ninkės, Greer
yra ta, kad moteris labiau užini- m., 
ta pavojingais darbais, atseit: .kūrėja”, sako Greer. Ji ištekė 
vaikų gimdymu ir auginimu,, jo, turėjo 10 vaikų. Anglų tapy 
šeima. Visuo'menės moteriai, tai-į toj a Mary Beal, 17 šimt.

lių smarkumu. Bangos užvers
davo automobilistus, jie negalė
davo vairuoti. Protingesnieji pa
liko mašinas ir bėgo į aukštes
nes pakrantes. Kiti sušlapo ir 
pasiliko mašinose. Vėliau ir jie 
turėjo bėgti.

Trečiadienio rytą vanduo at
slūgo. Mašinas teko vilkti iš van-

, [pralenkia 

patriantė Mary Cassaf ■■
19-to šimt. pabaigo-i,. . , v„ ... ‘ ..:lin>nkes savogvvenc’ Parvziuje. liesa, ji . ..., . „ .- J. . ‘ apie 30 nariu. Turime ir pasi

žymėjusių dailininkių. .
Taupydamas laikraščio skil

tis, tiktai bendrais bruožais pa- 
į minėjau skriaudžiamųjų mote
rų gyvenimą ir-jū pasiektus kū
rybinius darbus. O kiek jų dar 
nėra žinomų, kurios nemažiaiu 
Sukūrė “mažesnio” meno dar-

I r.K 
iamei 
je 
ten mokėsi, gyveno, ir ten mirė. Į 

i-i 
*.nų ir vaikų tapytoja impresio-l 
nizmo laikais. Malvyna Hof- 
man, skulptorė, sukūrė 

; poledini 
i siu: baltųjų, negroidų (juodu
lių) ir geltonųjų (Azijos žmo- 

. Įnių). Josios skulptūras galima 
‘i pamatyti Chicagos Fieldo mu- >s! . . . '

Sekr, Pr. šulas
kjausė jinai. j _____ ___

- 1 u žinai, jis atsakė, J kaitos apmokėti? Ką 
x-icl’n,' i-> i o I « •« . w . . .<

kai . . .
— Ar gerai pašokai .- — dar

kad be tavęs man' viskas nie- j kahl turiu darvti?
1 . • *

I l 
i i I

aš tuo i’ci bingumo pašalpas pagal naujai
Walter K.

ATS. Medicare įstaiga jums 
mielai duos sg-lb, kai tuos pini
gus gydytojas jieius prisius. 
E..S.B Federal Corp.., Makare 
reikalus iyarkanti firing Suite 

, PėS 
gydytojų, 

pi
nigus. Tie pinigai jums bus 
grųžind. Nesirūpinkit, kad gy
dytojas galėtų juos sau pasi- 
laiytj. Tas reikalui veikia nuo
statai: jeigu permokėk pinigai 
nėra grąžinti .£,340 bus atskai- 
ryti iš gydytojo ateityje prik
lausomų mokėjimų —pareiš
kė Medicare įstaigos atstovas.

Paežerės plentas 
buvo apsemtas

CHICAGO, Ill.— Pirmadienio 
vakarą ir antradienio rytą Mi
chigan ežerą plakė toks smarkus 
vėjas, kad vietomis sukėlė dide
les bangas, vertusias vandenį Į 
tolimus pakrančius. Tarp 35-tos 
gatvės ir šiaurės Chicagos pa
ežerės plentas buvo apsemtas.

Po vidurnakčio vėjas buvo 
toks stiprus, kad jis pradėjo 
vandenį versti didelėmis ban
gomis. Vėjas plakė ežerą 50 my-

išleistą Vak. Vokieti jos įstajy- 
mą. šis įsta.typib W
pradėjo veikt) aut) $. m. grub- 
džio niėn. “pradžios-

•Sihuikesnių informacijų
lite gautj Pas A. Čepulį, 3^tji

X X J _ * I X f /3. x -X / - , f

Y

itus i
išmokų (benefitųŲsuma n- Visą išmokų (benefitų) : 
mą. Ši Įstaiga paklausia darbdavio asmens atleidimo

uždarbius-algas (wages>, kad nustatytų savaitinę
I SU- paklausė jo.

pasakysiu tau, ne- 
Radau ten Petrą, 

i Joną ir dar kelius stovinėjan-

išskyrus 1
J- • > - • t- . _ č J *

išvardintas tiTs'valstijas,- būtent, Alabama,

Taigi joks darbdavys negali reikalauti iš savo dar- .^ai^° P1^astĮ. Jeigu tame pranešime nėra diskya-■ šokau . - .

aužšciąu
Aliaską ir New Jersey.

bininkų mokėti bet kokius mokesčius Į nedarbo apdrau 
dos fondą.

NUO KOKIŲ UŽDARBIŲ DARBDAVYS TURI 
MOKĖTI MOKESČIUS?

Darbdavys yra Įpareigotas, mokėti mokesčius nu
pirmųjų $6,000 darbininko metinių uždarbių (algos), iš- 

irskyrus Į3 valstijų, kur uždarbių bazė yra didesnė, 
Puerto Ricp, kur visi uždarbiai apmokestinami.

KAS ATSITIKS SU PRTENZUA (CLAIM) JEI 
DARBDAVYS NEMOKĖJO MOKESČIŲ NUO 

DARBININKO UŽDARBIŲ?
Bedarbiui bus išmokėtos išmokos (benefitai),

/ s
ne

atsižvelgiant ar darbdavys mokėjo ar nemokėjo priva-
r

<■?

$

f

i tei

* į

— •Žinai,

dygias

te A

M l-fs

. L-
Ž* ■

r /ni

14.>J--
■

lifikacijos, išmokos (payment) esti patvirtinamos.
Išmčkos'-yj’a

i savaites, kas- p r Kiaušo nuo
Į taisyklių. Kai kurios valstijos reikalauja, kad bedarbi
I clv

os IvielcYien^t savaitę arba ka's 
pr klauso nuo valstijos nustatytų

(claimant) asmeniškai praneštų vietos Nedarbo apdrau-
dos (Unemployment insurance) Įstaigai.
jos lei
nu atveiu bedarius privalo pranešti kiekvieną savaite, 
kad prase išmokų (benefitų), jog jis ar ji yra bedarbis, 
galintis dirbti (able to work), pasiruošęs dirbti (avai-

1
Kitos valšti- 

idžia pareiškimą (claim) prisiųsti paštu. Kiekvie-

P 1 šmckų (benefitų), jog jis ar ji yra bedarbi
S
able to work), ir jei valstija reikalauja, aktyviai, ieško
darbo (seek.’ng work). ...

KAS ATSITINKA. JEI BEDARBIS PERSIKELIA 
GYVENTI Į KITĄ VALSTIJĄ?

Bedarbi kur s persikelia gyventi i kitą valstiją, 
gali užpildyti pretenzijos (claim) pareiškimą toje vie
toje, kur pastoviai apsigyvena.

a i bis pastoviai apsigyvena;Valst ja, kur te 
siunčia jo būtinus dekumentus (paperwork)!, tai valsti- 

1 už išmokų (benefitų) išmokėjimą, 
kur s dirbo keliose valstijose, gali 

e to combine) už kai kuriuos pla
ti atlyginimus iš visų tokių valstijų ir 

... ) pagrįsti- kiekvienos

jai, kuri atsakinga
I 
I

'turėti galimybę (abi
eities uždalb’us b< ‘
turi savo ar jos pretenziją (claim) 
valstijos Įstatymu.

Tas bedarbis

per

mokų (benefitų) išmokėjimą.
--U-,_j valstijose, gali

čius. Mes nuėjom pokerio žai
sti Per vis^ vakarą. Bet, pasa
kysiu tau, tas, kuris pasiskoli
no iš manęs kostiumą, tvirti
no, kad praleido laiką perkū
niškai gerai ... '

Puse ausies nugirdęs užrašė 
Holy Wood

JŪS KLAUSIATE.
- MES ATSAKOMI.

KL. Kur aš turėčiau kreiptis

500, 999 East Tough Av, 
Plaines, IL. paprašė 
kad gražintų permokėtus

S._ Halstęd - Chicago* ĮJj.
1

zie j liję.
Pasaulyje buvo ir yra talen

tingų ir pasižymėjusių moterų. 
Graikų kultūros istorija mini
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a

vo
mokytis meno iki 19-Io šimtine- veikslas “Popierinis riteris” Bo- 
io. Jaco’ppo Tin.toretto labai my-.lognos muziejuje 7 pėdų aukš
lėje savo dukrą Marietta (1-560- čio, tai didingas paveikslas. Ji, 
1590). Tėvas nedraudė jai mo- kaip tapytoja, subrendo savo 
kytis meno. « mokytojų dėka. Artemisia bu-

_____ _ ______ 2_  __ ________ _________  ____

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

» RCPESTINGAl IŠPILDOMI RECEPTAI 
DŪMYNAI ' Z22Z""''''

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

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

KL. Kiek metų reikia išdirb
ti Soc. see, p.axlengtame darbe, 
kad paųsiją gautum? X, Gus.

ATS. Jei jums sukaks 65 me
tai 1980m,. kovo mėnesi, tai 
pensijai gauti pakaks 6 išdirb
tų Soc. see- padengtame darbe. 
Atrodo, kad pertrauka dart>c 
dėj lig°s neturės įtakos, tačiau 
saugiau būtų^ kad. padirbėtu-, 
mėt dar pora mėne&ų po suėji
mo nurodyto laiko. .

s.u skundu dėl nelegalių iš Len 
kijos atvykusių ;uoterų> kurios 
dirba didžiuose apartamęnluo 
se už pusę unijų nustatyto už
darbio kainos? Man atrodo, 
kad nedamokėtos moterims už 
adrbių sumo$ bus panaudotos 
daugiau iš užsienio nelegalių 
darbininkų į Chicagą atvežti.

Very Irate, Chicago

Agentūra, į kurią jūs 
galite savo skundą pasiųsti yra 
IS Immigration and Natura
lization Service. Jūs galite kon 
takuoti Ted Georgetti, investi- 
gacijų direktoriaus asistentą, 
jo telefonas 363-7293. Jeigu 
jūs pageidaujate skundą įteik
ti raštu, adresuokite; c/o Eve- 
ret McKindley, Dirksen Buil
ding, Room 324, 219 S. Dear
born St., Chicago, 69604. Jūs 
galite ant priešakinio voko iiž- 

ppen in mail

HOLY CROSS LIGONL 
NĖS SESUTĖMS *

Hh'ėtoš sesės, 
Jeigu būčiau a j atolą 

_A*‘ Irane versmių ihmįs., 
Pasakyčiau, štai yž skolą 
Jums ėia visas milijonas.

ATS.

Kalifornija, tai vienintelė vie
ta pasaulyje, kur galima už
migti po žydinčių rožių krūmų 
ir Lai išaušta rytas, galima mir
tinai sušalti.

kur galima

Jeigu būčiau ašei šnekas 
Ir liirėėiau bilijonus,

7

Pasakytų Puls Alachai;
—Būkit, -Sesės, anl jų ponios,'.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

Jei Alachui patarnauti 
Angeliukų kiek reikėtų, 
Ir paklaustų, kur jų gauti 
Tai tik Jus visi minėtų .

Visada .

Kaukiu Kaliu
te- ■ £ . •

JK
J’riisidėjtis ba'iii - 

Javo 
ą k a

b

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

, v 500 psl. Kieti viršeliai ----------- -------  ?

Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ B ALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS 

340 psl. Minkšti viršeliai ......
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PĄSIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ

— Lietuviai ir kitų tautybių 
asmenys, dirbę Vakarų Vokie 
tijos priverstiniuose darbuose, 
gali gauti pensijas

baliųz Jos vyras nežinojo koks 
kad 

ijerai I ūtu ncpasfebvlai islink- 
is 

Taii p JHj» ]įada-

Jiiins skjd/ngas■ 7. II 
k virtimi 
kiti balių.

VV-

i fos kostiumas, Ji galvojo.ras su zjuon i
tikrai pikamu 
Znion-i
nui> abitu s. Baliaus

t- te

f 
i i i

£

‘S č 
k aT

V,

. r

•j s

ic*

gal kokių

.♦.-'te“'

.lti.il .A&Sl
* «Uiį-iC -
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________ , 
M._______________ s? -

Wjfcrtiit ciįžči
’ ? . "L Jr -*•

F' "’ TtS

p 'H'.'luįjii k y k ošti u- ir isĮaplaj .pasekti,i kaip ji
naktį ji i^įaįi be J-

Fspjnin i’’
•iri
Ui m.ilmniis laiko 

iii- ’pasiėmė kastiunių ir 
ėjo.

Žmona, į 
pamiegojus.

60604. Jūs
ar vpcdar- 25. Xil, 1978.

Tolifthas..__

rūšy Ii “Do not 
room’; _ 
fidenęiją. ,

A
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ME 

f 
te

aušiną irj tę, įšokių salėje jus vyras.siau- 
am. Jis f^<Į kaip vėjas sų jaunom lick- 
įkė. kad -Šokėjom, kartais nuo kar.i

KM sustodamas nfųeerfi. .Ji pi i 
' sjnikės arčiau ir.gi
'j^lriūke nuo jaunų vištelių.

fėppkaip vė

Tu]ės lov j, 
vienas t it i ir m-gadin

Ir taip
iš-

p 
landą < 
jokio

Y-d 
nubudo b< 

g.ilv. j skausmo. Ivulan 
\o <le\\nios, 
Oil ••/t

o

$ * *f t ' _ .

KL. Aš esu vyresnio- amžiaus 
žmogus su pnhlema. Mane iš- 

U’iĮ jo dėjuesj i tiko š. m. prodžioje širdies ala* 
■ j kaka ir aš gulėjo ligoninėje 16 

tžiiępnia, ji leido jam viską, į dienų. Mano gydytojas išrašė

s

Importuoti kristalai, paręelianiniai servizai gintaro karo

jis jai į ausį šnipšte ■ $495 sąskaitą ir nenori p/ iimli
aš tu-lįl<iw:ižulį pasiūlymą- Ji sub-i Medicare kortelės, lodėl aš

abu nuėjo prie aulo ir. 
ir u L * - •

ĮI ^l^iiniakiį.
i buvo, Hhiii'i iau. i 

ji nu’arė eiti Ų

riu gydyk jui

« .
pikap pet lxui

suiHoktėi pilnų 
honorarų, Ap negalėtų Medica-

SU3-re apdraUda nors dalį los

z

3

E
E

L*"

liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.
. . - 7 ’ . - I

Perkame pašto ženklūs bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedaiuas .-bteoiš)

P A T R 1 A C 0. |
1207 S. Sacramento (knoipa? ArchęjrAįj SacramtutHi

Tel. 24MW)
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UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
' 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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Kalėdos — šeimininkams bėdos
Kalėdos — šeimininkams bėdos, sako šimtmetinis 

lietuviškas priežodis. Apie jį gražiai rašė Kristijo
nas Donelaitis, jį prisimena kiekvienas lietuvis* kuriant 
metų pabaigoje tekdavo rūpihtis savo ūkio reikalais.

■Mes turime galvoje Naujienas, kurias leidžia 
darbšti nedidelė lietuvių grupė, bet kurios tapo visų 
lietuvių dienraščiu, keliančiu pačias svarbiausias lie
tuviško visuomeninio gyvenimo problemas. Naujienų 
reikalai tūri rūpėti visiems lietuviams, nes jos kelia, 
svarsto ir sprendžia mums visiems rūpimus klausimus. 
Apie Naujienas šiandien grupuojasi visos lietuviškos 
jėgos.,-;kurioms rūpi gimtinio kfašto nepriklausomybė 
ir lietuvių tautos, pajėgumas šioje žiaurioje gadynėje 
išlikti gyvais. -Jeigu senovėje per Kalėdas privalėjo ap
mokėti savo; skolas ir suvesti galus su galais, tai šiais 
metais Naujienos privalo suvesti galus su galais ir ap
mokėti viš’aš skolas, kūribs žiauriais infliacijos laikais 
padidėjo; privalo žiūrėti, kad Naujienos pajėgtų ap
mokėti visas padidėjusias sąskaitas ir pajėgti vairuoti 
Sunkiais dolerio nuvertinimo ir patvarkymo laikais.

Visi žinome, kad praeiti metai buvo sunkūs, bet 
mes, kurie Naujienose dirbome jaučiamės atlikę savo 
pareigas. Nežiūrint į visus sunkumus, praetais metais 
atlikome kelis labai svarbius visuomeninius darbus: 
pirmon eilėn padėjome didelei lietuvių daugumai išgel
bėti Amerikos Lietuvių Tarybą. Visi žinome, kad ma
žai betrūko nuversti ALTą prie liepto galo.Buvo pasirašy
tos neaptartos sutartys, buvo pakišti nesutarti susita
rimai. Buvo apsuktos galvos keliems tuščios garbės sie
kiantiems palitikams, kurie jau buvo parišę akmenį ant 
kaklo. Klausmius aiškinome-, pavojų kėlėme viešumon 
ir išvėngėhie didelės nelaimės, šiandien daugelis nesu
pranta, kaip taip toli galėjo nueiti keli politikai.

Išgebėjusl ALTą, buvo išgebėtas ir VLIKas.
ten būta intrigų, kiek šmeižtų ir mėlo, bėt pats svar
biausias darbas atliktas. Paskutinė VLIKo konfėrėnci- 
ja parodė, kad VLIKas pastatytas ant teisingo kelio ir 
hiekas nepajėgs jo stumdyti tais šunkeliais kuriuos 
Floridoje susirinkuiseji jam siūlė. Per vienerius metus 
VLIKas atliko daugiau, negu kiti politikai dirbo penk

Kiek

V. KAROSAS
Užbaigiant Vilniaus univer

siteto minėjimą* (Tęsinys)
Komentarai, kaip ir vedamos diskusijos su 

prof. A. Rukšt, lietė Kulviečio kolegiją, Įsteigtą 
1539 m. Karaliaučiaus u-tą ir bendrai Lietuvos 
reformacijos D.L.K. politiniame, visuomeninia
me ir kultūrianiame gyvenime, kuri prof. Ruk
los, kaip ir kitų atstovų, buvo visai nutylėta ar
ba protarpiais paminėti neigiamoje šviesoje. 
Kas tai panašaus pasikartojo minint Vilniaus 
u-to 400 metų sukaktį, bet šiuo sykiu man tenka 
išeiti į plačią išeivijos visuomenę, dėstant mintis 
“Naujienų’’ puslapiuose.

Kad nepasimetus medžiamos gausybėje, ku
rią esu surinkęs metų bėgyje, svarbiausiai su
stosiu ties XI Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos suvažiavimu, kuris apvainikavo visus iš
eivijoje suruoštus kitų draugijų Vilniaus U-to 
minėjimus ir galimai tiksliausiai reprezentavo 
bent išeivijos daugumos nusistatymą šiuo klau
simu.Dalyvaujant asmeniniai LKMA suvažiavime 

i’r stebint iš šalies skaitytas paskaitas ir susida
rančias nuotaikas, teko pagauti ne tik jų turinį,

mečiais. Dabartinę VLIKo vadovybę dar šmeiš ir nie
kins, bet Senato vienbalsis nutarimas parodo, kad VLI- 
Kas atliko vieheriais metais daugiau, negu Kaliforni
jos ‘rezoliucijų komitetai*’, ko nepadarė per tris dešimt
mečiais. Svarbu, kad jaunimas mokytųsi ir pasirinktų 
tikrą politinės kovos kelią.

Naujienos padėjo apsaugoti šiandien dideles organi
zacijas, bet neatkreipė reikalingo dėmesio į infliaciją, 
brangstantį popierių, pašto patarnavirtią, dažus, maši
nų dalis, atlyginimai labiausiai pasišventusiems tarnau- 
tojams ir kitus būtinus reikalus. Direktoriai įsitikino, 
kad turime imtis priemonių ekonominei laikraščio būk
lei pagerinti. Esame priversti kelti prenunieratą ir im
tis kitų priemoniUj kad infliacija mūs neužtroškintų. 
Mes žinome, kad dalbas bus sunkus, bet privalome 
kartu sū gyvenimu, prisitaikyti prie besikeičiančių 
linkybių.

Negalime pardavinėti laikraščio ūž 20 centų,
da vien popierius kainuoja 23 centus. Negalime tėnkih- 
tis 30 dolerių prėftumerata, kada vien popierius ir paš
to patarnavmas kad ir blogas kainuoja virš 40 dolerių. 
Mūsų dienraštis registruotas prieš 65 metus, negalime 
keisti jo konstitucijos ir skelbti, kad jis yra tikybinis 
laikraštis,kuris gali gauti visas lengvatas, gali gauti pi
gesnį popierių, bet darbą atlieka legaliomis ir kt. prie
monėmis.' Esame priversti kelti kainas ir įvesti kitus 
patvarkymus, kad galėtume pasipriešinti infliacijai ir 
apsiginti nuo bankroto. Direktoriai keliuose posėdžiuo
se svarstė pasunkėjusią ekonominę padėtį ir taikys 
tuos nutarimus gyvenimam štai patys svarbiausieji:.

Nuo 1980 metų sausio 1 dienos Naujienų numeris

eiti 
ap-

ka-
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M. Šileikis Zion City vasarnamiai
A. SVI1.ONIS ,

JAUNIMO CENTRAS IR BEVARDŽIAI 
V. DAUNORO KONCERTO RENGĖJAI(Tęsinys)Pasekime tuos kurie koncer

kainuos 25 centus Chicagoje. Chicagos laikraščių kios- jte 
kuose, knygynuose ir krautuvėse už Naujienų numerį j 
teks mokėti 25 centus.

Taip pat nuo sausio 1 dienos Chicagoje ir jos apy-.ję užpildė mūsų prominentinės 
linkėse metinė Naujienų prenumerata kainuos $45.00. visuomenės pinigingi atstovai. 
Kanadoje metinė Naujienų prenumerata taip pat bus Liūdniausia, kad dalyvavo ir 
$45.00 JAV doleriai.

Kitose JAV vietose metinė Naujienų prenumerata 
kainuos $40.00. Pusmetinė, trimėnesinė ir mėnesinė pre
numerata bus paskelbta ketvirtadienio dienraščio pus
lapio lentelėje. Visame krašte pavienis dienraščio nu
meris kainuos 25 centai.

Vienam kitam gali atrodyti, kad metinė prenume
rata yra brangi, bet patikrinę, randome., kad kiti Ame
rikos dienraščiai turi dar brangesnę prenuinerūta. Nėw 
Yorke leidžiamo rusiško dienraščio Novoje Rūskoje Į atstovas Altoje dr. 
Slovo metinė prenumerata pakelta iki $60.00. Turime 1 Kriaūčeliuhas ir tas nukupri- 
tiifėti galvoje, kad minėtas dienraštis spausdinamas tik 
4 puslapiai, kada Naujienos visą laiką spausdinamos 6 
puslapių. Tvirtinama, kad New Yorke laikraštinis po
pierius brangesnis.

Turėdami galvoje, kad Amerikos paštas nepajėgia negali uždrausTį okupanto at-

i žaitė “Sandaroje” paselbė išti- I są eilę tokių dalyvių. Iš to są- | rašo, matosi, kad dagiausia sa
tie, kurie turėtų parodyti savo nusistatymą ir dar' kitus pa- įtekmėti juo s įspėti Jie salėn skubėjo pagreitintais žingsniais, įtraukę i apikaklę galvas, tuo jie parodei savo nefaU riiios sąžinės kompleksą.- Iš daktarų išėjo protestuoti tik du, kūrie paėmę Į rankas plakatus vaikštinėjo, d kur kiti? Liūdna, kad ir Lietuvos vyčių . Leonasito į salę. Žinoma, matyt, pasiremdamas savo pareikštu Al- tdš suvūžia’viniė pareiškimu: “I tokias kOndertYiis ėjau ir ėL šfū!” AiskU, k’ad jam niekas

šeštadienio numerio išvežioti laiku, kaip yra pasižadė- siųstų 'dainininkų koncertus ei-- 
jęs, nuo ateinančių metų sausio 12 dienos leisime šešta-pi, nei pagaliau jam uždrausti 
dienio ir pirmadienio numerius kartu; sujungsime šeš-1 važiuoti Maskvon. Bet esant-, 
tadienio ir pirmadienio numerius Į vieną. lAĮtos p'os'tė ir atstovaujant to-

Jeigu krašto ir laikraščio ekonominė padėtis pasi- f kl5u
taisys ir jeigu Amerikos pastas pajėgs dienrascius lai-1 -mogus> kur’is ncturi tvjrto nlr. 
ku išvežioti, tai ir vėl pradėsime leisti savaitgalid I? W-Usmtyiftb, t> linkčioja ten, kuf

to, kad jis į okupuotą Lietuvą vj’ko būdamas žurnalistų pir- mininku. Tai jo pasmerkimas, gauna visai kitą šviesą. Tą turėjo iškelti ir Vytautas Alantas jį gindamas. Be reikalo Vytautas Alantas kalba ir apie okupuotoje Lietuvoje raudonųjų dažų nuodus, kad jais ten, dar ne visi apnuodyti, tą mes visi žinome. Tik gaila, kad mūsų kūltūrininkai-turistai, daugiausia susidraugauja su tais, kurie raudonais dažais yra apsinuodiję... Žinoma, Vytautas Alantas prisiminė raudonus dažus tik tam, kad norėjęs skaudžiau įgelti tiems, kurie pasisako, kad reikia vengti bėh dravimo su tais, kurie yra okupantui pareidavę.:B. Kv. prisidengęs Vytau1 Alanto citatomis bando suniekinti tuos, kurie protestavo it piketavo del Jaunimo Centro ir Maskvos atsiųsto dainininko Daunoro. Jos protestuotojus su gretina iš pasalų puolančiais šunimis, kurie neva, puolęK'daū giau kaip 700 asmenų ėihan- čius V. Daunoro koncertam Rašo, kad Daunoras buvo atvykęs, man rodos, tai heŪksTū taip skelbti, tiksliau reiktų sakyti buvo Maskvos atsiųstas. Juk jis ne savo'vaįia atvyko, jį atsiuntė, jam kelionę apmokėjo ir dar aprūpino “palydovais”. Ji siuntė aišku, tlikli uždavinį. žinoma, ne tam, kad palinksminti Chicagos minkų kailiukais pasipuošusias poniutes. Nejaugi, Draugo redaktorius B. Kv. to nežinotų?(Bus daugiau)

se?Atrodo, kad “Vilnies” vedamasis buvo atspausdintas Drau ge. Antai, gruodžio mėn. 12 die nos laidoje B. Kv. Drauge atspausdino vedamąjį, kuris tikriausiai nebuvo skirtas šiam dienraščiui, o Chicagos “Vilniai”. Įžanginį jis pradeda, cituodamas Vytauto Alanto, rašytojo ir buvusio Lietuvos Aido redaktoriaus rašiniais, kurie buvo atspausdinti ‘‘Lietuvos žurnalisto” 8 numeryje. Vienume iš šių rašinių jis atrado žodį, kuris jam prilipo prie šir- dieš. būt'eht “pasalkandis”. Gir di, tai žodis, kuris taikomas žmogui, kuris už akių kitus peikia ir šmeižia. Teisybė tokių gyvenime esama ir toli jų neieškojus, galima atrasti ir Draugo redaktorių tarpe, tik reikia atsiminti, kaip B Kv. šūpiiidė pasalkandiškai Voldemaro gerbėjiiš su Naujienomis. Arba kaip jis šmeižė Vatikaną po Helsinkio konferencijos.- -■ ” w •• Kad Vytautas Alantas rado reikalą j. Kuprionį ginti tai jo dalykas. Tik reiklų jam priminti, kad .J. Kuprionis grįžo iš okupuotos Lietuvos ten buvojęs ne vieną mėnesį, bet neteko nugirsti, bei spaudoje skaityti, kad jis matė Lietuvą vergijoje. Pa'sigX’Y'e, kSd tėb Sutiko savo draugus, buvusius studentus. Spaudoje jiš bhxbmadienio laikraščius skyrium-.
Skelbiame vajų ir prašome dienraščio skaityto jūs ’ ūf jo httšištatymas būtų užgir. 

ir geros valios lietuvius padėti Naujienoms surinkti Į35 kurie šiandien ištremti 
dienraščiui reikalingą sumą pinigų, kad galėtume ir to-ĮSibira" * Pūdomi kalėjimu<^iysmerktas, ne už .tai, tik ■ del 
liau atlikt teisingos informacijos darbą ir būti naudin
gais Amerikos lietuviams. Vyresnio amžiaus lietuvius palikimo,kad galėtume tęsti kbip iki šio melb demokratinei 
prašome savo testamentuose palikti Naujienoms dūli Lietuvai naudingą darbą. Iš 'anksto Jumš ’dėkojame.

" t

stipresnis vėjas pūsteli. Kažiii
— Izraelio premjeras M. Begin .pakartojo, kad vakarinio Jordūhd upės kranto jis nesi-š rengia grąžinti arabams.

!gų priešų malonėje ir nemalonėje, teko ii Vati- paliekant maža dėmesio pojėzUitifttAihs
Prof. J? Jakštas, recenzuodamas tautininkų kabb šūšimkiYftė iš ’pagrindų č&'&ūtėti sūri) pa- u-to periodui Tr viėhihtėle dr. V. Kelertienės pa-

bet ir dvasia. mau^

ideologijos išleistą veikalą, labai tiksliai apibūdi
no jo autorius: “Knyga “Tautinės įhihtfeš kėliu’* 
rašyta 11 bendradarbių, Antro Pas. Kart) išeiviu ’ 
išsimokslinusių nepr. Lietuvoje. Skaitant raši
nius šioje knygoje gaunamas įspūdis-, jOg jų ’Aū-' 
torių gyvenama dar nepriklausomos LietūVos1 
dvasia. Nors autoriai apie 30 metų išgyVėftę Stū
mė krašte, ir daugumas įsipilietinę jame, tačiau 
jie įsirašė savo vardus... tik į raštą, bet ne į kraš
tą” \ Dirva, 1979. IX. 6). j

Perkeliant šią prof. Jakšto pastabą į Vil
niaus u-to sukakties minėjimus, ypač LKMA, jie 
toli savo konservatizmu pralenkė tautininku^ 
nes tebegyvena XVI—XVIII am. epochoje, iš ku
rios perspektyvos šžvelgia į dabartį- Svarbiausi 
paskaitininkai LKMA suvažiavime buvo dvasiš
kiai, ypač jėzuitai, ir visi drauge nepastebėjo,, 
kad su II Vatikano susirinkimu tapo galutinai1 
užbaigta kontrareformacijos epocha, kuri pa
šaukė į istarijos sceną Jėzuitų Ordiną ir jų stei
giamas akademijas kovai prieš reformaciją. Jie 
tolygiai nepastebėjo, kad mūsų laikų epochai va
dovauja kaip tik tos religinės, idėjinės ir 
politinės jėgos, kurioms Tridento sūsirinkimas 
puvo, paskelbęs, žūtbūtinę kovą. Po Ii Pas. karo, 
atsidūrus R. Katalikų Bažnyčiai savo pergafin-

Oėti fe ieškoti kelių kaip prisitaikinti prie hiaūjai skaita buvo atžymėta dabartinio Vilniaus u G 
šūšidariūšio pasaulio.

Atrddd, kad iv lietuvių dvariškiams kaip 'ir i 
pasaūlieėiaftiš atėjo aukščiausias laikas kritiš- 

| kai pevžfūveti savo praeitį naujųjų amžių tikro
vėje irdatiūėtus atgyventas samprotas siekti įsa
vinti tnusų laikų vakariečių mokslo pasiektus lai 
mėjimus yhe tik teehnikoje, bet ir dvasinėje 
plotmėje.

LKMA XI suvažiavime kalbėta ir galvota, 
tarytum nebūtų buvę pasaulinių karų, revoliucį- 
jų^ sugriovusių feodalinę santvarką, epochinių 
mokslo laimėjimų ir technologijos pasiektų ste
buklų. Bene vieninteliu disonansu praskambėjo 
pmL A, Maceinos paskaita, peluota per įkalbė- 
būtą magnetofono juostei^ pbfe kurios teks vė- 
liau šustoti. Skaitytos jaunesniosios kartos pro
fesionalų paskaitos pasitenkino paskirų Vilniaus 
ū-to žymūnų biografijomis, Wormanine medžią 
ga apie fakultetų sudarytną ir jų mokslinį lygį, 
ar kaip dr. V. Skrupskelytės paskaitoje patiekta 
įdomi Slavočinsko gfesmytin analizė, bet nesigi
linant į universiteto mokslinį ir idėjinį lygį-.

Šiame LKMA 'suvažiavime, kaip ič didele 
dalimi kituose^ buvo ypatingas dėmesys skiria
mas Vilniaus Jėzuitų Akademijos nagrinėjimui,

padėtis
ši disproporcija negali būti pateisinta, nes 

tikrumoje mokslinis Vilniaus u-to įsitvirtinimas 
prasidėjo su DLK Vyriausios Mokyklos atidary
mu 1773 m. ir suklestėjo nuo 1803 m. tapęs Impe-^ 
retoriškuoju Vilniaus u-tu, caro Aleksandro as
meninėje globoje, taigi pojėzuitiniame periode, 
jėl su Vilniaus Jėzuitų Akademijos uždarymu 
draugė sū sekusiais Rzeczpospolitns padalini
mais, būtų buvęs užbaigtas DLK pasiektas aukš
tasis mokslos-, tai vargu ką turėtume šiandien mi- . 
nėti, nes dvasinės akademijos ar kunigų semina-- 
rijos neprisidėjo prie vakarietiško mokslo ir filo
sofijos išsivystymo. ;

Visuose Vilniaus u-to minėjimuose buvo su- 1 
daroma apgaulinga nuomonė, kad atvykę.jėzui
tai padėjo mokslinius pagrindus, ant; kurių vė
liau išsivystė Vilniaus u-tas, pasipildydamas lai
bo bėgyje naujų mokslų fakultetais, ar prisita’- 
kindamas prie radikaliai kintančių politinių 
sąlygų-

(Lūs daugiau)

PATS SKAITYK IR KlTVS PARAGINK -S 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

- Viešpats Jėzus daug kartų prisiminė mokytiniams apie savo antrąjį atėjūną, Todėl mokytiniai norėjo žmoti kada, kokiu būdu ir ką Viešpats darys sugrįžęs ant žemės. Jie norėjo žinoti kada jis įsteigs žemėje žadėtąją dangaus karalystę. Jie suprato, kad jo j antrasis atėjimas turėjo įvykti pabaigoje šio pasaulio. Todėl jie i davė Jėzui klausimą, “Koks bus tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?’1’ Mat, Jėzus yra pasakęs, kad jam yra duota visa galybė danguje jr žemėje, todėl jis nebesugrįš kaip paprastas žmogus, bet kaip garbingas karalių Karalius ir valdovų Viešpats, su didele garbe ir galybe. Jis juk ateina karaliauti: tūkstantį metų, prįkęlti mirusius ir daryti teisingą teismą, nubausti piktadarius ir atsilyginti gerą darantiems. Jis suvaldys ir nuramins besiginčijančias ir kariaujančias tautas ir įsteigs žemėje ramybę, . taiką, vienybę, laisvę, lygybę, laimę ir suteiks paklusniems amžinąjį gyvenimą. ,
*V. RASTO TYRINRTOJAI

J. Muūkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten island, N. Y. 10303
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EUDEIKISJADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis ('tapyba

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

S Tel. 737-8600
_ Tek 737-8601

** M
Laidotuvių Direktoriai

L LHC. K. G. BALU KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

j GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bulldins) Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimu.

Jei neattiiiepia, skambinti 374-8004

Stepono Kairio atsiminimai(Tęsinys)
Šiaulių visuomenėAnų laikų Šiauliams Bolšaja

OR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ik chirurgas 

' CMimunity klinikos 
Medicinos diroktorius

Š. Manheim Rd., Westcheater, IL.
VALANDOS} 3—9 darbo dienomis ii

T*l.: 562-2727 aibe 562-272S

; TEL —BE2-58W

DR. A. B. GLEVECKAS 
> GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

99W Wwt 103rd Strwt 
. Valandps pagal susitarim*.

DR. FRANK PLECKAS
įį QPTQMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2619 Vi. 71 St. Tai. 737-5141 

Tikriaa akla. Pritaiko akinius ir 
“contact lensea”1

VaL azai auaitarima. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST Wrd STREET

ji) — dabartinė Vilniaus gatvė — buvo tas pats, kas New Norkui Penktoji Avenue, Paryžiui Champs d’Elise, Berlynui Unter de ILinden, — visuomeninio pa-1 rado gatvė. Tam tikromis valau- j . lomis čia galėjai sutikti beveik 'ių ^r’n(^nLvisas miesto įžymybes, pajusti miesto gyvenimo pusią, atpažinti miesto kultūrinę fizionomiją, — ypač laisvomis nuo' darbo valandomis. Jei kas turėjo pa- sigrožėtiną draubži, tai tik čia buvo verta jis parodyti.Kai visomis kitomis dieno-1 nimo mis Bolšaja Tiuremnaja telkė' visokią publiką, šeštadienio va-1 karais ją absoliučiai dominavo ’ muose žvdu tautybės žmonvs. Tik re-l t 
i tai galėdavai išgirsti kitokią/ kaip rusų kalbą. Bet rusų kai- j •: bo's buvo visur. Nekalbant apie : ? ‘diduomenę’ ir žydus, rusiškai i ;; interesantą užkalbindavo prik-pu

papildoma vielos garnizono karininkų ir gimnazijos mokytojų, jautėsi kolektyviu caro' satrapu užkariautame krašte, laikėsi atokiai nuo vietos gyventojų ir gyveno savu gyvenini j. Ji mito iš jai regulariai kas mėnesį 20-tą dieną ‘kaznačcistvcs' mo-
Bielozerskio komandos žodžius:‘Pervaja pumpkolona, kaci-ka- cail’ O kai caro švenčių dienomis Bielozerskio gaisrininkų legionas, žėrėdamas kaip saulė karnos algos ir, išskyrus laisvų- blizgančiais vario šalmais ir pa- jy profesijų. pildydamas caroparadą, kietu kaip plienas žings-: niu drebino silpną Šiaulių gat-, — ir panašiais mo-• menlais pasireikšdavo rusų kultūros įtaka Šiauliams: kai Bielozerskio sakalo akis pastebėdavo, kad kuris legionierių netai- je, iš dalies su tolimo kė kojos, jis aštriai riktelėdavo; g® ministerijomis.į ‘Icke, peremeni nogu!’ (Ickas, Atskirą tautinę, socialiai susi- ! pakeisk koją). Tai buvo dviejų skirsčiusią, bet kanalo dar sti- ! kultūrų vienoje sielo'je sugyve- • priai konsolidujamą avingas pavyzdys.Rusų kalba buvo ne tik gat- k rusiškai kalbėta teis- mokyklose, policijoj, ge- :o stoty, mokant mokėsit miesto savivaldybės ?. Interesantą rusiškai inJavo kirpėjas, siuvė- rpius, bulkininkas. Nuo £ its:likdavome ir mes

žmones, kitokių kariuomenės ekonominių saitų, neskaitant kyšių, mūsų gyvenime neturėjo. Neturėjo' ir jokių bendrų jame interesų. Jų viltys, svajonės ir baimė juos siejo iš artimiausiais valdžios racijos centrai Kaune dalies su administ- ir Vilniu- Peterbur-

inke

miestte ir tuomet jautėsi vietos inteligentija, atsirėmusi j Šiaulių miesčionį, taip pat vietos žmogų. Tai inteligentijai dažnai būdavo lipama ant kojų neatsiprašant. Režimo proteguojami atėjūnai nesivaržydami panaudodavo alkūnes, kai reikėdavo vietiniam žmogui priminti, kad Lietuvą, kartu ir Šiaulius valdo žandarų viršininkas ir isprav- nikas. Kas buvo" ta inteligenti- J'a? . ...Tai buvo Šalkauskiu, Petkevičių, Birutaviėių, Cumftų, Janavičių, Biržiškų, Mošinskių, Laucevičių, Zmačinskių, Dobu-, žinskių ir visos eilės kitų šei- į mos, kurių atroji karta be rezervų įsijungė j būdančios lietuvių' tautos gyvenimą ir kurių tėvai: daugiausia tebuvo Titvini’. Gimę ir augę Lietuvoj, auklėti Lenkiškos kultūros dvasioj ar. bent js įtakojami, :žymuš jų daugumas giminiavdsi su dvaru, gyveno jo tradicijomis, iš: dalies ir jo galvosena. Dėl to kultūrinės bei politinės jų sim--' pati jos buvo siejamos su bend- ra Lietuvos-Lenkijos praeitini, į. ■įgaudamos politinio romantizmo atspalvio. Po sugniuždinto Į 18G3 metų sukilimo daugumai tų inteligentų buvo nebedrąsu’i žiūrėoi j ateitį ir kurti jai nau- i jus, iš esmės revoliucinius pin- į- nūs. Jų paliegusioje galvosenoje., nebebuvo vieto gyvam politi-| niam idealui. Nebuvo drąsos iri' ryžto apie jį net svajoti, nes nematė sąlygų ne realios jėgos, : kad nusikratytų svetimu jungu. . o socialiniai santykiai visuomenėje atrodė kietai ir ilgam nu- M Vsistovėję. Ta iš esmės sava inteligentija jautėsi savam krašte patekusi Į savotišką kultūrinį rezervą tą, atskirtą nuo ap- . linkęs ir dėl to dar labiau bejėgi. Kas jai beliko, tai imti gyvenimą koks jis buvę, patikrinti jame sau vieta ir kam tas gvvenimo

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 710 Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

TeleL 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAI S PASTATYTIlys krautuvėje, vežikas gatvėje, policininkas stovėdamas poste ar užblūdydamas pas tave’bet namo; rusiškai išsikeikdavo Tik kiemsargis. Lietuvos čigonų ka- pas ralius ir apskrityje vyriausias daė .....................  " " " ’kai

grupę sudarė Šiaulių žydai, žydų stambioji buržuazija Šiauliuose buvo reprezentuojama tc'kio masto fabrikantų, kaip odos fabrikų savininkai Frenkelis, Nuro- kas ir Choronžickiai. saldainių ir tabako fabriku-savininkas Ka- hanas, tabako fabriko Zivas. Išimtinai žvdu rankose buvo linu, javų, sėmenų, galvijų ir betku-Rusiškai kalbėjo- rių žaliavų suprkimas; prekyba kyklojė ir gatvėje, miškais, urmo ri beveik visa namie, bendrabučiuose. Į mieste detalioji prekyba, daugu- j••‘Šiatritę Istorijos’ kaikasimas vertingesnių -miesto centre itė ir mokinių tarpe, —J namų, finansinis ; kapitalas ir s atsitikimais tarp savęs; vietinio kredito tvarkymas, — Livorne lietuviškai. Rusų į viešas ir neviešas. Ta grupė bu- :1 ą ka:p kultūrinio pranašu-j vo gyvai Įaugusi i Lietuvos eko- u pažymi ypač mėgo ekono- ikšai prakutusi žydų dalis ir tos mokėjimu a-išavesi kur tik gačd.ma. l'er jaunimą rusų k.i.ba skverbėsi į žydų buržua- atskie-
miesto

i

Tel. YArds 7-1911

Žagarės k i ubams, taip

Progrime*

vyžas, duktė, žentas, anūkai, brolis, giminės.

k. s
NAUJIKUOS, CHICAGO t, ILU flaturd.)v. December 29. 1979

Laidotuvių Direktorius PoviĮa^ J, Ridikas. Tel. Y A 7-1911.

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

n 
a

RADIJO iKIMOS VALANOO*
VI**, »r«fram«« 1} WOPA

Nederėjo iš los rusų dominavimo įstaigose ir

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Vedėja Aldone Davkus 

Tfltfu HImUck M4U 

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

Ofiso tolsfat 77*'UO 
Rezidencijos telefu MS-5545

Kasdien nuo pinnadienlc 
penktadienio 9 vaL vak
Viaog laidos « WOPA stotim 

banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla„ 5:30 vaL p.p 
il WTIS stoties 1110—AM bangs

2646 W> 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

£ “Lietuvos Aidai’ 
nĮt -KAZĖ BRAZDžIONYTt

I
If
I

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: T Ard, 7-3401

vyras Charles, duktė Sylvia Tamošaitis, žentas 
Edward Tamošaitis, dul 
Pastemokas ir kiti gį-

Gyv, Bridficeporto apylinkė e
Mirė 1979 m. gruodžio 27 d., 8:00 vai vak sulaukusi 68 metų am

žiaus. Gimusi Chicago, Illinois.
Pabko nubudę:

Vytas, 4 anūkai — Roman, David, I Conard if 
oroenūkai - Michael ir Samentha biDlis John 
minės, draugai bei. pažįstami.

Priklausė žemaičių. Upytės. Joniškio ir 
pat Moterų "ApŠvietos” ir Lietuvių Moterų Piliečių Draugijoms.

Kūnas pašalvėtas P.J. Rid ko koplyčioje. 3354 So. Haisted St.
Pinrtad erį. j uodžio 31 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios i L etuvių Tautines kapines.
Vi i a. a. Adel ne Gadvil giminūs, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar-’ 
nav.mą 'r atsisvt ikinlmą.

Nuliūdę lieka:

GEORGE F. RUDMINAS3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 - 113S

kiek galint patogesnę ‘nesisketerioti’. Daug ‘nesisketerioti’ virto filosofija, išmintisgyventi, besistengiant tą išmintį pertifkti ir vaikams.įBus daugiau)
PETRAS BIELIŪNAS

4348 So. CALIFORNIA AVE. TęL: LAfayette 3-3572

turėjusi nepaprasto 4 ios šeimas, dar tirštai narsumo' vyrą Bielozerskį. savo džiama žargonu, pratimus, gaisro gesinimą ir dalyvaudama viešose iškilmėse..vykdė rusiškai rikiuojama. Ir gatvėje daryti klaidingų išvadų, šiandien prisimenu klasiškus1 Gausi rusų valdininkų kolonija,

g m u a:.

£

v

PERKRAUSTYMAI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4416

DK VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

UMdra praktiku MOTERŲ life*. 
| Ofisas 2AJ2 WEST SYm FlRSET 

TM. M S-1W
OFISO VAL.: pint, antnui., trečiaa

OftraOPBD Airt’HOTEZISTAf 
. AMTNti - Priešai. Med. ban

dažai. Speciali pa*alba lf_)|em* 
^(Arch Support*) Ir t t, 

4 ir fl^adian;n'r ) 
2to0 West ttrd SU Cklc*»e. WS. 6042* 

Telef.- PRoapect «-5M4

DR. C. K. BOBELIS
-7 »•'Prostatos, inkstų ir šlapumo takų chirurgija.

• 5025 CENTRAL AVĖ.St. Petersburg, Fla. 33710Tel. (813) 321-4200
Leidimai — Pilna apdraudė 

TEMA KAINA

« Apdr»u«t«* p*rkr»u*tyrn«»
? ii įvairiu aHtdmv, 

-, ANTANAS VILIMAS
i Tai J74-1M1 arba J74-59®6

I DIS»A

arkliavagis Antanas, gyvenęs Šiaulių priemiestyje šimšėje. taip pat kalbėjo rusiškai. Šiaulių miesto gynyba nuo gaisro, ir čia organizuota savanorišku principu, j savo gretas telkusi daugiausia žydų ir savo ‘brandui eisteriu"
nominį gyvenimą, valdė svarbias to gyvenimo pozicijas, bei visu veidu orientavosi Į Maskvą ir Rusijos rinką, lengvai pasiduodama rusifikacijai ir mažai domėdamasi krašto kultūri-! Įniu gyvenimu. Ypač ta buržuazijos grupė pati kūrė sau ir Šiauliuose tautiškai kultūrini getą, tik retai pralaužiamą santykių su senais pažįstamais, dainiaus ai iš gimnazijos laikų. Su lietuviškuoju kaimu jautėsi daugiau susirišę įvairūs amatininkai, smulkūs supirkėjai, smulkūs krautuvininkai, bet ne tiek, kaip mažuose mūsų miesteliuose.

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Computers Dressed In Khaki
, Now there are computers 
sough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
jhown in the photo is housed 
in a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
Complete commercial data 
processing center.

But, unZike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
• • . including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
jystem can handle many

kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining the 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subsi 
diary of United Technologies 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is buih 
around the company’s “milt 
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived from 
commercial computers manu
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging mak* 
them suitable for military us< 
on land, at sea, and in the ait

tikrais:ais š ‘mininkais

IT I



ŠVENTINIAI APMĄSTYMAI

Buvo koncelebruotos šv. Miri 
šios: kleb. kun. A. Zakarauskas,' 
kan V. Zakarauskas ir kun. J. 
Juozevičius. Klebonas pasakė 
pražu pamokslą, paryškindamas 
Kalėdų švenčių prasmę. Po to 
dėko'o seselėms, chorui, komi-, 
tetui ir visiems kitiems už tai-1

Kai galvoji apie Kalėdas — su giesme "Tyliąją naktį”. Į gies- 
kūdikėl o Jėzaus gimimo sven- mes įsijungdavo ir solistai. ' 
lę, nenoromis prisimeni jaunys-' 
tęs dienas. Mama, pakilus, ren
gia pusryčius ir pažadina vaikus 
kelti ir su ja giedoti adynas. Ei
nu į Vilkaviškio miesto mokyk
lą, būtinai turi eiti šv. Mišioms 
tarnauti. Vikaras kun. Petraitis 
suklupdo 12 berniukų ir moko
ministrantūrą lotynų kalba, bet ką ir aukas. |
būtinai turi išmokti. j Nuostabu: oras Petingas, stip- !

(Kun. Petraitis drauge su kun. rus vėjas, vienok bažnyčia buver į 
Dabrila ir kun. Balsiu buvo iš perpildyta. Daugybė ėjo prie 
Lankeliškių klebonijos nugaben- ( šv. komunijos. Neįtikėtinai daug 
ti ir žiauriausiu būdu nukankin- matėsi jaunų seimu, 
ti netolimame miškelyje. Anuo-, 
met ėjo gandai, kad tariami par- Baisu prisiminti kenčiančius • 
tizanai, greičiau provokatoriai ir persekiojamus mūsų tėvynai- 
komunistai, nukirpo telefono nius okup. Lietuvoje. Ten negali 
fronto laidus.)

Kiek vėliau eidavau į Vilka
viškio katedrą. Per didžiąsias 
šventes būdavo didelės iškilmės. 
Ypatingai būdavo įspūdinga pir
ma Velykų diena. Šv. Mišias ir 
prisikėlimo apeigas atlieka vys
kupas M. Reinys. Procesijoje 
pulko orkestras pakaitomis su 
katedros choru groja giesmes.

Fr

ij. 1 i|T 
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Sandaroje B. Kemežaitės pa- tiinas idėjas, o ne pagal geriau- 
skelbtas ilgiausias sąrašas as- sius lietuvių tautai 
menų, kurie lankė koncertą. Ten Jis i 
yra ir tokių, kurie kaip “blusa riems metams.
šokinėja” iš vieno kraštutinumo nu gerą žinią skelbti visiems 
į kitą ir kelia tautiečių tarpe skaitytojams.
erzelį. Juos ima pagunda savo 

surengti tokių iškilmių, nėra ti-, diktatūrinėms užmačioms pa- ( 
kėjimo laisvės. Per jėgą moki-' jungti mus nuo bolševiko tero- 
niai įrašomi į komjaunuolius.' ro išgelbėjusią ALTą ir valsty- 
Ne komjaunuolis — nepateksi i. binę instituciją VLIKą. 

‘
Šių iškilmingų švenčių perio

de melskim Gerąjį Dievulį, kad 
mus saugotų nuo kolaborantų 
ir vestų tiesos keliu. Mūsų pat
riotinės organizacijos, priėmu-

universitetą, net į aukštesnę 
mokyklą. Jei kas vogčiomis nu
važiavęs aplanko savuosius pro
vincijoje, tai didelė laimė, kar
tais kainuojanti daug dolerių. { 
Baimė neišpasakyta važiuojan-

Šventorius pilnas žmonių. Juok-|čio ir net vežančio. Ten nenu- sios savo suvažiavimuose rezo-
liucijas — būti kovos avangar
de, tesustiprina savo akciją 

toriuje stovi. Girdi, net ir žydai i mis atsiunčia savo spaudą, kny- prieš įvairios rūšies šantažistus, 
ateidavo tos iškilmingos proce- gas. Tai kažkas baisaus. Žino- kolaborantus, kurių jau pilni 
sijos pasižiūrėti. Dabar, per ka- ma, laisvai važinėja be kratų j pašaliai. - K. Karpius 
ra nugriautos katedros vieton ( komunistų patikėtiniai. j ------------------
Įrengti miesto gėlynai. Vielos j 
Įgulos bažnytėlė tebestovi. Gre
timai esantieji gimnazijos pasta
tai nenaudojami: langai lento
mis užkalti su įrašu, kad Salo
mėja Nėris baigusi šią gimna
ziją. Neteko sužinoti ar belikęs 
paminklas, stovėjęs prieš Įgulos ‘ perdaug. Jie nuomoja salę ko- 
bažnyčią. Čia būdavo atlieka-j munistų filmams rodyti, leidžia 
mos tautinės iškilmės. .komunistu delegacijai lankytis
Marmmtta'š "a™056- I’uorū°ia V- ] pateikia skaitvlojams. Jis jau
Marquette Parko Sv. Merge- Į Daunoro koncertui, kuris atva-

davosi, kad liberalai, kurių ne-! veši Šv. Rašto, net švento pa- 
daug ten buvo, su Miščiku šven- ■ veiksiėlio. Čia komunistai tono-

Vienok atsiranda šiaudadūšių,! ^r
kurie ten viską giria. Nesistebė-la T D II M D A I I
tum, jeigu eilinis žmogelis ne- ’ n U m r A I
turi nuovokos, bet kai mūsų in
teligentija, net kunigai savo pa- ★
simetimo žymes pademonstruo- - ---- -- --
ja įvairiomis formomis, tai jau parko~ pr7į j;,./.

— Stasys Kiela iš Marquette

apsirūpino patikima lietuviška 
spauda, kuri tiksliai nustato

lės Marijos parapijos Bernelių 
šv. Mišios lietuviu kalba būna 
12 vai. nakties. Galingas bažny
tinis choras, vadovaujamas mu
ziko A. Lino, vargonais prita-

anksčiau pastebėjo kai kurių 
” laikraščiu vienšališkuma ir lie-žiavo su Maskvos įgaliojimais

Iš paskos atsiunčiamas kunigas a7^aiilinju
Blynas, kuris praneša, kad oku-lįvvkj komentavima pa„aI sveį 
puotoje Lietuvoje yra tikėjimo ~ . *■
laisvė, kad Kronikos esą di-

riant K. Skaisgiriui. dar prieš džiausiąs melas. Taip kalbėjo 1
3 9 čvn-nniii iolril rrne ' __ _____T ____ _ i i -12 vai. pradėjo švenčių iškilmes 1 Clevelande per pamokslą.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. i 
__ Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _____________________ __ _____________ __
Adresas _____________________________ _______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo__
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas _______________________
Adresas ________________________________

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS

DAŽYTOJAS 
4612 S. Paulina St 

(Town ot Lak*)
Dažo namus ii lanko Ir H vidau*. 

Darbas garantuotas. 

Skambinti YA 7-9107

— Joana Ą. Ądunaitytė iš 
Worcester, Conn , y. a nepapra-' 
stų sugębėjimų, energijos ir dar 
didesnių pCJnkiu 2“> metų lie- > 
tuvaitė. Ji baigė dvi kolegijas 
ir buvo pirmoji mergaitė, b ii- ■ 
gusi ROTC kursą Politechnikos

ė.ui. Ad-ėsas: SPEAK PL, P.O 
Bex 272, Station "B”, Toronto 
Ont. .Canada, M5T 2W2.

Namai, Žarna — PartlavImvJ 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Institute.- Mokestį už mokslą ji: PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
užsidirbto poli. Tuo liksiu ji m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KĖHMAIS. 
tarnavo vienerius melus amef- «EORMACUU KREIPTIS 1:
kiecių šeimoje Leningrade. Gal 

_ būt dėl to.ji baigė su pagyrimu 
rusų kalbą ir istoriją Ho’y 

interesus. Cross kolegijoje. Visus tc's nuo- 
užs’.sakė Naujienas viene- stibius lietuvaites pjisisekimus 
_ ______  Dėkojant, malo-^aprašė Evening Gazette dien

raštis. Ji pagelbėjo informuoti 
radijo 14-Q klausytojus lankam 
lis popiežiui Jonui Pauliui II. 
Tačiau ji parašė NBC-TV laiš
ką kandidatuodama vertėja lai
ke 1980 m. olimpiados, tačiau:

i atsakymo dar negavo. Bet jos 
Į nuobrauka su

— Ponia Julija Adackus, ku
rį laiką buvusi slaugymo namuo
se, apsigyveno Evergreen Par
ko apylinkėje. Ji yra uoli Nau
jiena skaitvtoja ir rėmėja. > . , ..J I nuotrauka su ilgu aprašymu

— Marija ir Algis Juškėnai iš tilpo minimame dienraštyje. Ji 
Čikagos pietvakarių sveikina kalba lietuviškai, suomiškai, 
savo artimuosius taip pat drau- prancūziškai, rusiškai ir angliš- 
gus Naujų Metų išvakarėse ir_kai. Savo mašinėle ant paveiks- 
visiems linki daug džiaugsmo ir į lo ji užrašė: “Mano pavardė yra 
laimės. Savo linkėjimus Nau-ĮJoana A. Adamaitis. Aš nore-: 
jienoms ir jų darbuotojams jie čiau būti ambasadorium Sovie- 
atlydėjo $10 . auka. Dėkui.

— Ponia M. Bagutskis iš Mar
quette Parko lankėsi Naujieno
se. Dėkui už vizitą, ankstybą 
prenumeratos pratęsimą, gerus 
linkėjimus ir už $3 auką kalen
doriui. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems i 
ir įteikusiam? $2 kalendoriui, 
bet pavardės prašiusiam nes
kelbti.

PETRAS KAZANAUSK'vS, Prezidentas
2212 W. Cermak Koad Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-774 '

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS •' VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RtSTORANAS su
ir visais moderniais įrengi- 

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

namu _
mais Marauette Parko centre. Leng
vos 
nis,

tų Sąjungoje”. Dėkui J. Kra- 
sinskui, atsiuntusiam to laikraš
čio iškarpą.

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR ‘ JAKŠTO, 17 N Į 

______  STATE St., Rm. 1717. Mes kai Į === 
metams!bame lietuviškai. 782-3777 O’ ;

, 925-8392. Professional Member j A • 4 f_ _ 1American Federation 
logers. (Pr.)

• SPECIALI 20%

of Astro

— Dėkui Jonui Rundėnui iš
Brighton Parito už vizitą Nau- DA PRISTAČIUS ŠĮ 
jienose, ankstybą prenumeratos MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
pratęsimą ir už $7 auką. Įteželiai, žiedai, gintariniai karo

— Ciprijonas Genutis, Vy-| 
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
foto korespondenetas, šveista 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Bičiu
liai linki Ciprijonui greičiau 
sustiprėti ir grįžti Į aktyvų vi
suomeninį gĄ’vcnimą.-

— SPEAK UP kalėdinis nu
meris atėjo JAV skaitytojams 
prieš pat Kalėdas. Jį turėtų pa
laikyti visi JAV ir Kanados lie
tuviai bei' kiti pavergtų tautų 
kilmės amerikiečiai ir kanadie
čiai, skaitą angliukai. Redaguo
ja ir leidžia Giliaras Urbonas, gaiš nepasinaudojo ir jų nenu- 
Kaina $7,5 metams, $4 pusme-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENf

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDtLIŲ

SKELB'

1
iliai, auskarai ir kiti papuošalai 
ĮPERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklv 
kolekcijas. Mokame 
kainas. PATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

aukšta
Sac

DAUG UŽDIRBO, BET 
NENČS1NEŠE

CHICAGO, Ill. — 42 metų gy
dytojas Kenneth L. Yellin trum 
pu laiku uždirbo net pusantre 
milijono dolerių, bet tais pini

1

i

kuris

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA &-27S7

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

įV v

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

i

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

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

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

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

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

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

Tel. 925-1678 ' I

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

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

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

1 Gausus namu pasfriūkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi ?-Ddrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paršu

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

i
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininku R»Ifcia

SECRETARY TO EXEC. DIRECTOR

National health agency* seeks exp. 
secretary. Good communication, skills, 
yping 65 wpm net. Dictating ma
chine exp. helpful. Good benefits & 
salary.

Call Mrs. Zimmerman, 341-1370.
Equal Opportunity Employer M/F

Siuntiniai į Lietuvą Į 
ir kitus kraštus Į

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. —J 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

9

SECRETARY

seasonal help wanted. Lite 
filing & general paperwork.

sinešė. Jis buvo atidaręs miesto 
centre abortų kliniką, kuri jam 
nešė didelius pinigus.

Vienas ar keli prisitaikė ir 
jauną gydytoją nušovė. Policija 
labai atidžiai ieškojo nusikaltę 
lių, bet jai nepavyko jų rasti 
Mirusi palaidojo, bet niekur ne 
rado jo testamento. Valdžia pa 
skyrė specialistus daktaro tur
tui surašyti. Pasirodo, kad, be 
klinikos, daktaras turėjo daug 
žemės sklypų mieste ir už mies 
to ribų. Viską sudėjus, jo turtą' 
siekė pusantro milijono dolerių 
Per kelis metus jis uždirbi 
daug pinigų, bet negalėjo jai: 
pasinaudoti ir jų nusinešti.

Yearly 
".yping, ~ ......
Perfect for mother with school age 
children.

337-0082

SECRETARY—LEGAL

Interesting work with trial lawyer 
in pleasant Loop office, for intelli
gent person with personal injury ex- 
oerience. Good typing skills required. 
Your inquiry will be held in strictest 
confidence.

Please call Mr. DAVIS,
372-3227

SECRETARY

Downtown >bldg. mgmt, office. Typ
ing and an aptitude for figures. Good 
conditions. Good position for job 
re-ntry. 321-5073. _

Equal Opportunity Employer 
M/F/H

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini y 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 >/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

ttan hm

State Farm Fire and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 776-8505

— Portugalijos premjerė p-lė 
Maria de Lourdes Pintassilgc 
per 5 mėnesius ėjusi savo parei
gas iki buvo pravesti rinkimai 
vakar dvi valandas tarėsi s; 
prezidentu Eanes ir pareiškė
jam norą pasitraukti iš pareigų 
Portugalijos rinkimus laimėjęs 
socialistų demokratų partijof 
vadas Francisco Sa Carneiri 
pakviestas vyriausybei sudaryti

— Vak. Vokietijos- užsienif 
reikalų ministeris labai norėti 
tapti Vokietijos kancleriu, be' 
jo partija neturi reikiamos įta 
kos jo siekiams įvykdyti.

—Kambodijos komunistų par 
tijos centro komitetas paskelbė 
kad buvęs jų vadas Pol Pot at 
leistas iš vado pareigų. Jo vie 
ton paskirtas Khieu Samphar 
48 metu amžiaus ekonomistas. 4-

— Chomei'nio patarėjas mul. 
Mohammed, Behesti tvirtinę 
kad Irane gali būti teisiami tik

SECRETARY 
MEDICAL ASSOC.

Accounting dept, for Michigan Ave. 
firm seeks Secretary. Must type 69-t, 
be familiar with adding machine dic
tating equipment. No shorthand. Pre
vious experience with figures, a de
finite plus. Excellent fringe benefits. 
Contact Bob Napolitano at 822-0970.
Equal Opportunity Employer M/F

dELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininko Ir Darbininkių

PRINTED CIRCUITS

Dnly people who want a future with 
a progressive company need answer 
this adj. Day and Nights available in

♦
*
*
*
♦

Elk Grove Area 640-1050

SILK SCREENING 
NC DRILLING 
PHOTO LAB. 
INSPECTION 
PLATING

— Izraelio valdžios atstovai 
atvyko į Kairą tartis su Egipto 
atstovais apie taikos sąlygas 
Jordanijos žemėms.

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, Dl. 60629

Helps Shrink 
Swelling Of- 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

tai žinomi ČIA agentai, suimti 
JAV ambasadoje Teherane.

6 — Naujienos, Chicago, nt — Saturday, December 29,1979

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




