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— Penktadienio rytą aukso 
uncija Hong Konge buvo paki-

BUS PARDUODAMI KOMUNIKACIJOS ĮRENGIMAI, NAU
DOJAMI CIVILINIAMS IR KARINIAMS REIKALAMS

— Kabule dažnėja Sovietų ka
reivių nušovimai. Pirmon eilėn 
žudomi karininkai.

— Pietų Korėjos premjeras 
priėmė kvietimą susitikti su §• 
Korėjos premjeru ir aptarti ga
limybes dviejų Korėjų susivie
nijimui.

|)3-

c n-

ARABŲ MINISTERIAI
NESUSITARIA

F
• ...

i pažadėjimas siųst 
karo jėgas j Persijos įlankų lik

lusi iki $700, bet vakare vėl nu-' tektų labai įtemptai padirbėti, 
krito iki $648. jei norėtų pavyti prez. Carterį.

Sacramento 
Oakland

ii jos dvasiai. Dabar 
, kad Irakas ir Alžyras 

smer
kiančia ovietu Sąjungų už įsi
veržimą į Afganistaną.

[priimtų Sovietų vyriausybė; 
• ziciją, nors jos žino, kad g\ 
į tojai nežino tikros Sovietų 
; džios pozicijos.
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ALTA SMERKIA MASKVOS KOKO-
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Sovietų Sąjungai Afganistano okupavimu plečiant savo ko- 
lonialinę imperiją, Amerikos Lietuvių Tarybos vardu pirminin
kas dr. Kazys Šidlauskas pasiuntė telegramą JAV prezidentui 
Carteriui, pareikšdamas, kad ALTa stipriai remia Amerikos 
sprendimą .ekonominio ir technologinio embargo keliu parodyti; Sąjungą ir 
pasipriešinimą Maskvos kolonializmui. Telegramoje pažymima,

, kad ALTa remia JAV siūlomą Maskvos olimpiados boikotą. Lais
vojo pasaulio' kraštai turi parodyti, kad negali būti toleruojama

Sov. Sąjungos teroristinė taktika.
*- Amerikos Lietuvių Taryba taip pat nuoširdžiai remia Vyr.

Liet. Išlaisvinimo Komiteto paskelbtą sprendimą, kuriuo smer
kiama Maskvos agresija Afganistane ir kitur, kuriuo remiamas 
JAV ir kitų laisvojo pasaulio valstybių ekonominis ir technolo
ginis boikotas prieš Sov. Sąjungą. ALTa remia - VLIKo pasiū

lymą, kad laisvojo pasaulio valstybės nedalyvautų Maskvos olim
piadoje, kad Amerikos lietuviai susilaikytų nuo važiavimų į oku-

‘ puo’tą Lietuvą ir j Maskvos olimpiadą, tuo prisidėdami prie 
grobuoniškos Sovietų Sąjungos boikoto.

• y (ALT Informacija)

KALIFORNIJOJ SMARKIAI 
DREBĖJO ŽEMĖ

PAKISTANE STEIGIA 
KOMUNTSTV PARTIJĄ

ISLAM\BAD. Pa^siar.as. — 
Iš Kabulo ate nancies žin;os sa
ko, kad Kabul? steigiama P k s- 
tano komunistų partija. Dikta
toriaus Zia persekiojami komu
nistai bėgo i Afganistane Scvie- 

‘ Indiją. Pakistano 
tremtiniai sudarė komunistų 
partijos branduolį. Afganistano i 
valdžia sutinka priimti dili af
ganistaniečių. pabėgusių Į Pa
kistaną, jei Pakistano valdžia 
priims užsienin išbėgusius Pa
kistano tremtinius. Jų tarpe yra 
didokas skaičius buvusių komu
nistų.

Jeigu Pakistano diktatorius 
nesutiks pasikeisti tremtiniais, 
tai bus. suorganizuota Pakistano 
komunistų pa r t i j a.- Galimas 
daiktas, kad minėta partija gali 
sudaryti naują Pakistano vy
riausybe Afganistane. ManomafT •r V-

-
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.< v2 -. S A. GROMYKA IR TASS KALTINA 
AMERIKOS PREZIDENTĄ

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Praeitą ketvirtadienį Kaliforni
joje smarkiai sudrebėjo žemė, 
padarydamas didokus nuostolius 
ir sužeisdama daug žmonių. 
Drebėjimas tęsėsi 20 sekundžių, 
Richterio -skalėje^, pasiekdamas 
5.5 taško.

Pats smarkiausias drebėjimas 
vyko Livermore miestelio apy
linkėje, sukrėsdamas didesnius 
namus, tiltus, pašlaites ir kelius. 
Vietomis drebėjimas sužeidė 
žmones, supleišėdamas dides
nius namus ir elektros laidus. 
Livermore yra 35 mylių atstu
mo j e į rytus nuo' San Francisco 
miesto. Drebėjimas buvo jaučia
mas 200 mylių atstumoje nuo 
San Francisco. Nukentėjo dideli 

- namai San Rafael, Santa Rosa, 
Sacramento, Monterey ir kituo
se miestuose. Keliose vietose su
pleišėjo vieškeliai, elektros lai
dai ir vandentiekiai.

Livermore miesto savivaldy
bės namas visiškai suiręs. Meras 

' įsakė iškelti visas įstaigas, kad 
neatsitiktų nelaimių.

laiku labaVpopuliari W. Guthrie 
giesmė “ši'žemė yra tavo žemė”.

Pagrindinę kalbą pasakė bu
vęs Aukščiausiojo teismo teisė
jas A. Fortas,-per 50 metii buvęs 
teisėjo Douglas draugas. “Kad 
galėtume nustayti žmogaus ma- 
ta ir esme, tai turime eiti toliau 
negu įstatymas, kuris buvo pa
grindinis veliojūes įrankis”, t a rė 
teisėjas Fortas. “Jis giliai likėjo 
žmonėmis ir jis atkakliai kovo
jo prieš bandymus susiaurinti jų 
teises ir orumą”.

Aukščiausioj o-JAV teismo pir
mininkas teisėjas Warren E. 
Burger, su teisėju Douglas daž
nai diskutavęs,- šermeninėje apie 
jį tarė: “Jame mes matėme įro
dymą, kad žmonės, turintieji 
vaizduotę ir pajėgumą gilaus 
jausmo, ir gyvenantys pagal sa
vo įsitikinimus, dažnai priverčia 
kitus galvoti ir pergalvoti įpras
tinius tikėjimo dėsnius”.

kad Sovietų Sąjunga ir Afganis
tano prez. Karmalas pripažins 
naują Pakistano vyriausybę. 
Tvirtinama, kad Pakistano pre
zidentas nepatenikntas vykstan
čia arabų konferencija.

SENATORIUS KENNEDY 
KEIČIA PATARĖJUS

WASHINGTON, D.C.— Sena- 
tc’rius Edward Kennedy nutarė 
pakeisti didoką dali savo pata
rėjų, nuvedusi jį j dideli pralai
mėjimą Iowa valstijoje. Sena
torius Kennedy yra pasiryžęs 
kiek keisti save nusistatymą už
sienio politikos atžvilgiu ir ki
tais metodais kritikuoti.

Senatorius E. Kennedy priėjo 
išvados, kad prez. Carterio už
sienio politika buvusi .ir esanti 
daug naudingesnė kraštui ir vi
siems - gyventojams. Jis nenori 
naudoti tų pačių argumentų, ku
riuos prieš prezidentą naudoja 
Sovietų sistemos šalininkai.

Istorikas Arthur Schlesinger 
mano, kad senatoriui Kennedy
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TEISĖJAS DOUGLAS 
PRAŠĖ GIESMIŲ

Teisėjas William 0. Douglas, 
baigęs 81 metus ir jausdamas 
artėjančią mirtį, paprašė žmo
na, kad laidotuvių metu būtų pa- 
giedotos dvi giesmės. Jis prašė 
kariuomenės chorą sugiedoti 
“Mes susirinksime prie upės“, o 
antroji giesmė turėjo būti savo

Sausio 26: Paulė, Timotiejus, 
Šarkė, Etinė, Rimantas, Žadei- 
kis.

Sausio 27: Angelė, Vitalis, Vė- 
jūnė, Akytė, Auksuolis, Ged
gaudas.

Sausio 28: Konstancija, Td- 
mas Ak., Nijolė, Gelgaudas, Ka
ributas.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:57.
Oras debesuotas, gali snigti.

ę Mito* 100 200

Livermore miestelis labiausiai nukentėjo, visi didesni 
namai supleišėjo. Livermore yra 35 mylių atstumoje 

,x- nuo. San Frančiscd miesto. .. • ••?

CHOMEINI JAUČIASI 
NEBLOGAI

| TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini guli geriausioje Te
herano ligoninėje. Spaudos at- pra-1 . : ’.v. . \ _ ..;x j stovams jis pareiškė, kad jis ne-

1 jaučiasi, bet i miesto i Vaikštes nevažiuos ir jokių pa
reiškimų spaudai ar televizijai 
nedarys.

šiandien, penktadienį sausio' 
perto lai\ų judėjimą vandeny-j25 d., visame Irane vyks prezi- 

’nais ir gynimą Persijos įlankos dento rinkimai. Chomeini nesa- 
Jnaflos versmių. 
; '‘Persijos 
|nėra jokios svetimos karo jėgos, 
I trukdančios laisvą jūrų trans- 
Į portą, kaip galingi Amerikos ka- 
*ro laivai, kurie sustabdo iranie
čių užsienio prekybą ir sustabdė 
Irano naftos pardavinėjimą už- 
sieniečiams”, skelbia oficia 

Jus Sovietų pranešimas.
Rusų žinių agentūra visai nie- bus, dar niekas nežino: Irano gy- 

ko nekalba apie Sovietų karo jė-'-enlojai labai susirūpinę Sovie- 
gų įsiveržimą f Afganistaną, So- tų lankais, sutrauktais prie piel 
vietų karo medžiagos nuolatinį rytines Irano sienos. Pats Cho- 
gabenimą į Pietų Jemeną, rusų meini žino, kad bet kuriuo mo- 
ir kubiečių įsistiprinimą Ąbisi- mentu komunistai gali paleisti 
nijoje ir Angoloje. Sovietų pra- kulką jam į galvą, kaip jie pa
nešimas nieko nesako apie So- leido Afganistano prezidentui 
vietų tankų atvykimą prie piet- H. Aminui ir visai jo šeiniai, 
rytinės Irano sienos.

Į Tass aiškina prez. Carterio. 
Į paskelbtos politikos klaidas.; 
Jiems labai nepatinka prez. j 
Carterio pranešimas, kad jis 

i vartos jėgą gyvybiniams Ame-’ 
įri.kos interesams ginti. Jie aiški- 
• na, kad prezidentas Carteris lo- 
jkių teisių neturi. Be to, prezi
dento Carterio laikysena Jung
tinėse Tautose ir Saugumo tary
boje Sovietų valdž os žmonėms 
nesuprantama ir nepriimtina. 
So’vietu žinių agentūros epą u-

Partizanus, remiamus da nori> kad' Sc.victu gvv(.nini<i; 
veikiančius Saharos |

l)r. Z. Danilevičius, R.I,. B-nės tarybos prezidiumo garbės pir
mininkas, skaito paskaitą R.L. B-nės tarybos narių ir atstovų 
suvažiavime, Įvykusiame 1979 m. ;cuo<lžio mėn. 8 d. šaulių 
namuose. Paskaitos teina: “R.I . B-nės vaidmuo dabarties 
veiksnią lifėluvos laisvinimo situacijoje. Pask?Jb» b’ivy iš
skirtinai išmąstytai parengta ir pasigėrėti’ .. "< rteikta. Su
važiavimo dalyviai daugelį kartų plojim\« pertraukė kalbė
toją — užgyrė jo pasisakymus ir r.įsiūlė paskaito išleisti 
atskirų leidiniu. () vienas entuziastas, teisinink’- . Balčiū
nas čia pat pažadėjo ir šimtinę leidinio reiks’1 . ši daktaro 
Z. Danilevičiaus paskaita nedelsiant bus atskira leidiniu 
išleista ir plačiai visuomenei paskleista, teigia centro v-ba.

AMERIKA KEIČIA NUSISTATYMĄ 
DĖL KINIJOS APGINKLAVIMO

WASHINGTON, D.C. — Ant- kitokių aviacijos reikmenų 
radienį Baltųjų Rūmų kalbėto
jas pareiškė, kad Kinijai bus 
parduodama ankstyvo įspėjimo 
radaro įrengimai ir kiti komuni
kacijos reikmenys, naudojami 
daugiau kariškiems, negu civi
liniams reikalams. Ginklai dar 
nebus parduolsmi, nors JAV Gy
nybos sekretorius Harold Brown 
pareiškė, kad apie tai bus taria
masi kiekvienu konkrečiu atve- i

I ju atskirai. Iki šiol tokių <jj e>.<-: 
fin'.u dalvku kiniečiai dar ne-i . ,... . ,.- ■ noniuu pui'ti.
?rašė- I į A. Ūmuosius I

Baltieji Rūmai jau informavo į tas pažiūras paremti jėga 
: Senato' ir Atstovų Rūmų komi

tetus bei reikiamas institucijas 
apie pasiketi imtis Kinijos at
žvilgiu.

Kinijos armiją sudaro 1.3 mi
lijono vyrų. Yra ginkluota ir re
mia kariuomenę 7 milijonų mi
licija. Jiems visiems trūksta mo
dernių komunikacijos priemo
nių bei sistemos. Pastebėta, kad 
invazijos j Vietnamą daliniai 
neturėjo elementarių komunika
cijos bei ryš'ų priemonių ir tam 
tikslui naudojo būgnelius ir švil
pukus, gi pasienius saugą dali
niai neturi ankstyvo įspėjimo 
radaro, kuris praneštų apie že
mai skrendančius priešo lėktu
vus ar vairuojamas raketas.

Tuo pat laiku Gynybos depar
tamentas pranešė, kad numaty
ta parduoti Marokai lėktuvų ir

MASKVAI LABAI NEPATIKO NUTARIMAS GINTI 
PERSIJOS ĮLANKOS NAFTOS VERSMES

MASKVA, Rusija. — P rėži
nio Carterio trecadienį pa-;
elbta Persijos įlankos politika’ 
a klastinga ir beprasmė, 
elbia Sovietų žinių agentūra

Tass ir kartoja Maskvos radijas 
bei Sovietų laikraščiai, ]----
neša (Chicago Tribune biuras iš U.t r ‘ blogaiSovietų sostines.

Sovietu žinių agentūra nepa
skelbė visos prezidento Carterio 
kalbos Kongresui, bet kartota iš- 
traukas, liečiančias laisvą trans-

U Z

232.5 milijono dolerių. Maroko’ 
karalius Hassan II ir jo režimas 
yra vienintelė atspirtis prieš Po-’ 
1 i sario pa r t i zan u s, reni i a m u s
Alžyro ir 
vakariniuose pakraščiuose.

kys jokios rinkiminės kribos, 
įlankos vandenyse bet jis tik nori, kad visi balsuo

tų. Jis pats rengiasi balsuoti. 
Jam esą ne tiek reikšminga, kas 
bus išrinktas prezidentu, pats 
pasižadėjo bendradarbiauti su 
išrinkt”ojn ir prašė visus ira
niečius tą patį dalyti.

r Oficialiai penkatdienį bus rin- 
jkima; ’ ri kaip iš tikrųjų ten

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Pakistano sostinės suvažiavo 
36 arabų valstybių atstovai susi
tarti dėl vieningos arabų poli
tikos šių dienų pasaulyje. Kon
ferencija turi tęstis tris dienas, 
aptarti pačius svarbiausius klau
simus, o vė'iau paskelbti ara
bams priimtus konferencijos nu
tarimus. Pirmą konferene jos 

• ■ diena priimtos taisyklės sako, 
kad bus priimtos ir paskelbtos 
tik tos rezoliucijos, kurios bus 
vienbalsiai priimtos. Vieningo 
balso negavusios reozliucijos 
bus atmestos, i 

; Pirma konferencijos dieną pa
siūlytoji rezoliucija patarė pa- 

Afganistano, buvo Andrei Sa-iSinerkĮi Sovietu Sąjunga už isi- 
i Afganistaną. Nebuvo 

valstybės, kuri būtų

PREZIDENTAS CARTERIS
PASKELBĖ DOKTRINĄ

WASHINGTON, D.C. Prez.'vielų valdžios ministeriams tuo 
Carteris savo pranešime Kon- ' jau atšaukti Sovietų karo jėgai 
gresui a])ic JAV r J ’ire ir eko
nomine p ui 'lL prziūras ’ charovas. Todėl Sovietų valdžia, veržimą i

vs ir pažadėjo i dabar naudoja spaudą, radijo j vienos
, jei tik bangas ir televiziją prof. Sacha- bandžiusi teisinti Sovietų įsiver- 

įrovui šmeižti, be! nieko nesako,^imą. Dabartinė Afganistano 
apie tikras Sacharovo išsiuntimo;valdžia als‘ kė siųsti savo at- 

Įstov’ i siu k i i*;’iciją, nes ji 
Sacharovas spėjo užsienio*^ 

spaudai pranešti, kad Sovietą 
Sąjungoje buvęs disidentų judė- nebalsuos už rezoliuciją

būtų reikalas. Politiniai komen
tatoriai lą prezidento nusistaty
mą pavadino Carterio doklri- priežastis, 
nos vardu.

Doktrina yra trumpa ir aiški: 
“Rel kurios svetimos jėgos pasi
kėsinimas kontroliuoti Persų 
įlankos rajoną bus laikomas už- 
gavimu gyvybinių JAV interesų. 
Jis bus atremtas bet kokiomis 
priemonėmis ,neišjungiant nė 
karinių pajėgų”.

j imas, kovojęs už pagrindines 
žmogaus teises, policijos jau 
likviduotas. Visi kovotojai su-j 
imti ir išvežti į stovyklas.

PARYŽIUS, Prancūzija.
Prezidento Carterio pranešimas 
Kongresui sukėlė didelio džiaugs
mo visame laisvame pasanyjej 
sako čia žinių agentūros ir di-j 
dieji laikraščiai. !

“Labai pamažu, bet milžinas j Prezidento 
pradeda pabusti”, komentuoja 
prancūzų spauda ir valstybės rai privers Sovietų karo j gas 
vyrai. Visi stebėjosi, kodėl JAV sustoti ir pagalvoti apie reikalą 
vyriausybė nesiima priemcfniii toliau nežengti. Prancūzai bijo. 

| Sovietų agresijai sustabdyti.

_ Prof. Sacharovas, prieš jo 
išsiuntimą į Gorkį, priminė So-, 
vielų valdžiai, kad ji. siųsdama 
karius į Afganistaną, sulaužė 
Helsinkio sutartį, įsiverždama į 
Afganistaną.
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DAR DĖL NAUJO PENSIJŲ ĮSTATYMO 
VAKARŲ VOKIETIJOJE

Pirmiausia turiu jums pranešti, kad tai nėra naujas 
įstatymas, o tik pensijų įstatymo papildymas, kas liečia 
Fed. Vokietiją ir JAV. Pensijų įstatymas veikia Vokie
tijoje jau seniai, ir, berods, kad įstatymas yra gana 
tobulas.

Šiuo papildomu pensijų - rentų įstatymu, buvo sure
guliuota dirbančiųjų vokiečių JAV ir dirbančiųjų Ame
rikos piliečių V. Vokietijoj išmokos. Kada dabar abiejų 
šalių daug žmonių dirba viename ir kitame krašte, tuo
met reikėjo ir papildomo pensijų rentų įstatymo. Jokių 
ypatingų lengvatų šis papildytas įstatymas nesuteikia 
lietuviams, arba kitiems žmonėms, kurie karo ir pokario 
metais gyvendami Vokietijoje dirbo.

Jeigu kas gali įrodyti dokumentaliai, kad dirbo ir 
mokėjo socialinio draudimo įnašus, tokiems asmenims 
tas laikas gali būti priskaitomas prie bendro darbo 
stažo. Apie tai ir dabartinis papildomas įstatymas kalba. 
Nepainiokite sąvokos, kas liečia nedarbingumo pensijos, 
arba rentos ir 5 metų darbo stažo. Šis paragrafas liečia, 
tik dabar dirbančiuosius, o ne kas buvo, arba kas įvyko 
prieš 35 metus. Aišku, kas turi 5 metų darbo stažą, tas 
gali tą stažą prijungti prie bendro darbo stažo. Visur 
reikalaujama dokumentais .įrodyti, kur dirbai ir ar 
mokėjai socialinio draudimo įnašus. Čia niekam šis pa
pildomas įstatymas lengvatų neteikia ir nepramato 
teikti. Jei gali dokumentais įrodyti, kad pokariniais me
tais, arba kad ir karo metu Vokietijoje dirbai įmonėje 
ir mokėjai socialinio draudimo įnašus, tuomet gali pra
šyti JAV socialinio draudimo įstaigų, kad tą laiką pri- 
skaitytų prie bendro darbo stažo. Tai ir yra visas pa
lengvinimas tiems, asmenims, kurie anais laikais'-' gy
vendami Voiketijoje dirbo įmonėse.

Visa kita, įstatymas kalba ir reguliuoja, tik 
dabar dirbančiuosius  ̂amerikiečius Vokietijoje ir 
kiečius—Amerikoje. Aišku, kai nebuvo papildomo 
tymo, kuris turėjo keletą metų darbo stažo iš DP
kų, arba kad ir karo metų, tokiems JAV socialinio drau
dimo įstaigos neužskaitydavo to darbo stažo, o dabar — 
tas stažas yra užskaitomas, kadangi Fed. Vokietija su
sitarė su JAV ir išleido papildomą įstatymą, suregulia
vo^ reikalą. Tie lietuviai ktirie' pasiliko gyventi Vakarų 
Vokietijoje ir kurie jau_priartėjo prie pensijos amžiaus, 
visiems yra užskaitomas tas išdirbtas įmonėse darbo 
stažas. Įsidėmėtina, kad socialinio draudimo įstaigos 
reikalauja įrodymų, kur dirbai ir ar mokėjai socialinio 
draudimo įnašus. Šie reikalavimai paliečia ir ameri
kiečius, kas matyti iš abiejų valstybių priimtų ir išlei
stų įstatymų.

Papildomas pensijų ir rentų įstatymas, kuris buvo 
pa£al JAV ir Fed. Vokietijos susitarimą priimtas, dau
giausia liečia tik dabar dirbančius abiejų valstybių as
menis, o taipgi gali liesti ir tuos, kure iki šiol buvo pa
silikę už įstatymo ribų.

Pagrindinis reikas ir toliau pasilieka galioje, t- y. 
reikia dokumentu įrodytii, kur dirbai ir ar mokėjai so
cialinio draudimo įnašus. Be šių dokumentais įrodymų, 
niekas ir nieko negali gauti. Nieko negaus nei ameri-'
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nio maisto. Su maisto korldė- 
į uu> jūs galite maisto krautuvė 
Į ae nusipirkti bet kurio maisto 
j ir sumokėti už pagamintų iuai- 
I s tų, vad, ‘‘Meals-on- Wheels”

KL. Kiek kainuoja Los maū- 
* to markutės?

ATS. Jeigu jūs turite teisę 
[ gauti maisto korteles, tai jas 
j gaunate nemokamai kiekvie 
Į uą menesį. Su tomis maisto 
i markutėmis kiekvinoje maisto 
Krautuvėje jūs galite nusipirk
ti norimą maisto produktą,taip 
Kaip uz grynus pinigus.

tų. Mes sveikiname jūsų suge»t 
s ii ją, kad būtų išleista tuo rei-

Lpi fining,

apie 
vo- 

ista- 
lai-

kiečiai,,o taip pat nieko negaus Vokietijoje gyvenusieji 
ir dirbusieji lietuviai..

Aišku, kad yra nemažas skaičius lietuvių, dabar 
gyvenančių JAV-se. Jie karo metais arba tuoj po karo 
dirbo Vokietijoje, bet jie turi dokumentais įrodyti dar
bo stažą ir įnašų mokėjimą. Tuomet tokiems lietuviams 
bus priskaitytas tas darbo stažas ir prijungtas prie iš
dirbo darbo stažo JAV-bėse, o tuo pačiu ir pensija padi
dės, jei bus uždirbta didesnė piniginė suma.. Ansčiau, 
kada da rnebuvo pastarojo papildomo įstatymo, darbo 
stažo, įgyto Vokietijoje, niekas JAV-bėse neužskaity- 
davo.

vaitę.
5) Jis dabar sveria 2ut/ sva

rų. Jam reikia sverti tik 176 
svarus.

o) Jis nesitikimo savo svei
katos praeitais metai. Jam rei*- 
kia pas gydytoją tikrinti savo 
sveikatą Kasmet periodiškai.

7) Jis 25—75% naudojo ma 
šiną vairuojant diržus, o pata
riama padidinti diržų naudoji- 
nią 7o-100%.Gyd. Daiia Sultenė

KJL. Kas gan gauti maisto 
markutes?

ATS. Daugelis asmenų su 
mažomis pajamomis turi teisę 
gauti maisto korteles. “House
hold” apibrėžimui priklauso:

Asmuo, gyvenąs vienas,
*) Asmuo* kuris perka mai“ 
stą ir paruošia jį tik sau bet 

gyvena su kitu asmeniu.
*) Asmenų grupė, gyvenančių 

kartu, kurie paprastai perka 
maistą ir paruošia savo mais
tą kartu.

*) Asmuo gyvenąs bendra
butyje arba jų grupė, kurie 
moka priklausančią sumą už pa
gamintą maistą.

KL. Aš persikėliau iš JAV- 
bių gyventi į Kanadą. JAV-bė
se apdraustame darbe išdir- 

j bau 20 metų, mokėdamas mak 
simalinius Soc. See- mokes
čius. Jeigu aš persikelsiu nuo- 

Cook County komisionierius j iatiniam apsigyvenimui Kana- 
John H. Stroger J r. šiomis die-' don, ar 

sveikatos aatiti savo Soc. See. išmokas?
apsaugą,

PREVEM'YVINĖ SVEI
KAI OS afsaUGAKeliais žodžiais noriu pranešti apie Vak. Vokieti

joje žmonių nuotaikas, sąryšyje su pasauliniais įvy
kiais. Žmonės reiškia pasitenkinimą, kad Amerikos 
Preziedntas smarkiai reagavo į Sovietų įsiveržimą Af- uoniis kalbėjo apie 
ganistatan; visas laisvasis Vakarų pasaulis tam pilnai ipreventyvlug... X,. i j , ,. , . , vienintelį būda sumažinti ilgo-Įpritaria. Čia manoma, kad ruskelis bus apsiskaičiavęs su ,, , .•. TT. v ninių uiueies išlaidas šioje ap-
savo žygiu į Afganistaną. Visiškai ruskis negalvojo, I SKrltvje.
kad JAV taip parodys kumštį ir tvirtą valią. Rusai gal- į .' 
voio, kad Amerika šiuo laiku turi nemažų bėdų su Ira-r ,J A _ .. nieaicinob studentų gr upei Cm
nu tuomet į Afganistano okupaciją nereaguos. Tuo tar-Įcagus .viedlC,llos luOKyKioje - 
pu kaip tik buvo atvirkščiai. Iš viso dabar JAV turėtų j c diversity oi įieaitn Science, 
Sovietus. paspausti, kad jie atsitrauktų iš visų užimtų |--ū w. vgden a venue, pasaite, 
kraštuko ne tik iš Afganistano. • . ' jkad medicinos proiesionaiai

Čia gyvenantieji žmonės mano, kad dabar vieni ipi lvajo ISU1OK-Vti žmones, kad 
kitus pradės spausti ūkiškai. Tik tokiu atvedu gali iškil- Jie Illokerų tmsnau pasinaudo
ti ir III pasaulinis Jaras, o kąrąs būtų baisus, nes jis j patamavuuais, sąryšyje su pn= 
galėtų būti atominis. .J Į verity vine sveikatos pagaloa.

Šiuo metu turime žiemužę, nors didelio šalčio dari 
nėra, bet sniego yra pripustyta pakankamai. Kad per
daug nešąlą, tai labai gerai, kadangi butų \ apšildymas 
kasdieną brangsta; namų apšildymui vartojamas alie-

11 illCChlCllAVJO

izAKoAS BE AKBAlTINiGIŲ

BERN, Šveicarija.— Reuterio 
[spaudos agentūra praneša, kad 

Jiis^ kasdien brangsta, o taipgi aukso kaina kyla... Iš šių j ten kirpėjai ir kirpyklų <iar- 
reiškinių žmonės daro išvadą, kad tarptautinė padėtis j bininkai susitarė, kaa nuo š.m.

J balandžio 1 d. bus panaiKima 
‘‘arbatpinigių ’ sistema. Darbo 
unija susitarė su kirpyklų sa
vininkais* kao įvesta nauja ai- 

. lyginimų Siotv 
i kad dirbanties i

nuolat blogėja...
Savaime prašosi išvada kad reikėtų mums pensi-

ninkams dar ilgiau pagyventi7 ir pamatyti, kaip pasau
lio stateginiai reikalai susiklostys toliau. Gyvenamas j 1'vgininrŲ sislenia ta prasme 
laikotarpis yra įdomus, bet kartu ir pavojingas.. j kad dirbantiesiems knpyKio^ 

Luebeckas, V. Vokietija. J. Pyragas--Į uždarbiai bus. ueK p<,u,uiuu.
j jog kompensuoių ai č
netekimą.KĄ KOMPUTERIS REKOMENDUOJA 

SVEIKATOS REIKALU
čia pateikame skaiyiojams j gana visjems naudingą žinią* 
----------------------------------- (kiuią rekomenduoja kompute- 

ris sveikatos reikalu. Pavyz- 
džiu paimtas vyrąs* kuris yra 
72 i učių ūgio, (183 cm.), stanr 

! Iraus sudėjimo:
1) Jis dabar yra vidutinio 

i aktyvumo.
, sveikatos grupę, sportuoti.

2) Jis surūko 10 cigarečių 
: per dieną. Jis privalo visiškai 
j nustoti rūkyti.

3) Jis nuolatos naudoja mie- 
j go piliules. Jis turi
piliules vartoti, užsiimti įn- 
teinsyvesniu sportu.

4) Jis dabar išgeria 7-21 tau
reles alkoholinių 'gėrimų per 
savaitę. Jis privalo smarkiai 
sumažinti tų gėrimų 
mą ik j 3—6 stiklelių

JJŪS KLAUSIATE,
— MES AlbAAUMb

KAS GALI GAUTI 
MAISTO MARKUTES?
KL. Malonėkite paaiškinti ko 

kia yra Maisto markučių pro- 
Jani reikia įstoti i| gramą? Feliksas S-tis

Angliškai vadinama 
“The Food Stamps” programa 
yra skirta bendram gerbūviui 
ir sveikatą išlaikyti tiems žino 

nustoti1 n^ins’ kurių pajamos yra la
bai mažos.

KL. Ką galima nusipirkti už 
vad. Food Stamps?

ATS. Maisto markutės gali 
vartoji- padėti "neturtingiems asme-

)>er sa- nims nusipirkti daugiau geres-

Importuoti kristalai, parveiianiniai servizui, gintaro karo- 5
liai ir žiedai, China Boscntal ir kitos dovanos.

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

f. -

T<ize$ va iždas iŠ r?*xmurw» in/rtnt

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento f. = 
a Tek 247-5081 |
8 j, F._ ... ___ >
rtiiuliiiiWiiimifiHlWnin^iinritiflnuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiihWii'iTWiWimiiF

aš turėsiu galimybių

W. M-tis

K L Aš buvau apsidraudęs 
pagal American Assn, of Retir
ed Persona Insurance planų per 
Continental Penn Insurance 
Co. Pas gydytojus užpildžiau 
reikiamas formas, bet s-tos ap
mokėjimo per pusę metų ne
sulaukiau, Pasakykit, kur aš 
turiu tuo reikalu kreiptis?

Karolis š-cas

ATS, Colonial Peun. Co. re
prezentantas mums pranešė^ 
Kad nors jūsų nei pareiškimo, 
nei laiško negavo, tačiau sus
kaites apmokejim© čtkį išsiun
tė jūsų nurodytu adresu,

ATS. Taip, galės,te gauti Soc. «?“!“
See. išmokas tuo atveju,^jei jūs*, 
turite pakankamą’išdirbtų pa
dengtame daijbe ketvirčių skai 
čių. Tuo atveju jūs turėsite tei
se į Soc. See. išmokas* nors ir 
išvyktuniėte į Kanadą apsigy
venti. Tačiau prieš tai užeikite 
į artimiausią Soc. See. įstaigą* 
pranešant ,kad žadate išsikelti 
i Kanadą.

KL. Prašau SKubiai-paskelb
ti spaudoje visų dėmesiui, kad 
Medicare apdraūda užsienin 
išvykusių ligonių medicinos są 
skaitų neapmoka. Aš kalbu iš 
savo patirties. Mane ištiko šir-‘ 
dies ataka, kai aš lankiau sa
vo gimines Prancūzijoje. Aš 
ten gavau labai gerą medi pa
galbą, bet dabar turiu dideles 
sūskaitas pats apmokėti. Aš 
manau,kad JAV legislatūra pri 
valėtų išleisti Medicare įstaty
mo papildymą, kad pensinin
kų - keliautojų po užsieni med. 
sąskaitos būtų apmokėtos soc. 
,ec. administracijos.

Aš manau, kad JAV kelio- 
nių Į užisenį organizavimo biu 
rai turėtų paskelbti keleiviams, 
jog mūsiškė Medicare med. są
skaitų užsienio ligoninėse ne- 

i apmoka; todėl prieš važiuoda- 
j mi užisenin seniorai turėtų nu
sipirkti reikalingą apdraudą.

P. M-kus
Al S. 1 u rinte pastebėti, kad 

Medicares įstaigos išelisto lei
dinio 16 psl. aiškiai pasakyta, 
kad ji neapmoka tokių ąskai-

12 metų atvykęs iš Lenki
jos į Ameriką nuolatiniam 
apsigyvenimui-Išdirbęs čia vi' 
są laiką apdraustame darbe, 
nutarė paimti ankstyvą pen
siją ir grįžti atgal Lenkijon. 
Jam 62 metai sueina š. m. ge
gužės mėn. 10 d. Grįžta atgal, 
nes čia nedaug uždirbo. Gi te
nai ir jš mažesnės pensijos ga
lės geriau gyventi, negu čia. Jis 
nori žinoti, kada jam pradėti 
rūpintis pensijos gavimu ir 
kiek jįs-gaus išmokų? Priede: 
metimai uždarbiai. J, V.

ATS. Pensija reikia rūpin
tis prieš 2 — 3 mėnesius prieš 
sukankant j poilsį išėjimo lai
kui. Pagal jūsų patiektus duo
menis, sumažinta mėnesinė 
pensija (esant 62 m. amžiaus) 
būtų $197.50.

P. S. Jeigu reįjgų jums pa- 
išr^į- 

pįnti,. . užpildytį svetimšaliaržs 
korteli, čiredit .Breaker, taksų 
sumažinimui ^.ųti^sėidoraiiĖs 
ir nedarbingiems asmenims, 
galite kreiptis į LB Socialinio 
klubo reikalų vedėją A Čepu
lį, 3261 S. Halsted St.; testa
mentų reikalais — tek CL 4- 
7965, Chicago, Illinois, 

—o—

KL. Mano žmona ir aš gau
name kas mėnesį vadinamas *' 
SSI išmokas, žmonos dėdė ne
seniai mirė ir jai paliko savo 
namą įr žemės sklypą. Ar mes 
privalome apie tai pranešti So
cial Security Įstaigai? R. B-ka

ATS. Taip. Jus privalote pra 
nešti Soc. Seec- įstaigai, jei jūs 
ar žmona gavote bet kokią nuo 
savybę. Kiekvienas pasikeiti
mas jūsų išteklių, ką jūs įgi
jote, gali atsiliepti į jūsų SSI 
ištuokas.

KL Aš netrukus turėsiu at
sigulti ligoninėn operacijai. Gy
dytojas man suteikė pataloginį 
patarnavimą. Ar Medicare ap- 
drauda apmokės šią sąskaitą?

K, P-k as
ATS. Neapmokės. Kai būsi

te ligoninėje, Medicare apdrutr 
da apmokės tokias sąskaitas 
visų 100% gydytojui, lie lik pa- 
talogijos, bet radiacijos, jei 60 
dol. jūs būsite apmokėjus.(va
dinamą “deductible” sumą).

PIRKITE JAV TAUPYMO BOtvUS

1 DIAMONDHEAD 
RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUŠTAS

i

* 
£

tūrėtas, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams. ' K 

Skambinkite Zitai arba Ričardui. t
Lobster S7.95, Strip steak S5.50. Butt steak $4.95 R

Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai anty, i 
ir kitokie patiekalai. . R

Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai' ryto iki 2 vM. po vMumakčto. (

3321 W. Columbus Drive, Chicago, UI. B 
Blokas j rytus nuo 79-tos ir Kedrie) * |

Tel. 925-1678 |
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GYVENIMO NUOTRUPOS
Kai Sovietai okupavo Lietu- tvarkėsi įgaliotinių sistepia. 

Ihrezidiume sėdi seminarijos 
profesorius, kiti intelektualai ir 
pažangesnieji ūkininkai. Kubi
lius apsižiūrėjo ir atėjęs mane 
subarė. Aš pasakiau: **Pirininin- 
ke, korektūros klaida...” čia 
buvo Vilkaviškio rajono suva
žiavimas. Tie skyrių įgaliotiniai 
rinko valdybą, revizijos komisi
ją, priėmė sąmatą ir apyskaitą 

Nustebau, ant rytojaus mane
sudarė J. Pultenevi- skiria į Suvalkų Kalvariją sky-

vą, tuoj suformavo administra
ciją. Sunkiųjų darbų kalėjime 
sėdėjo Snieškus. Kalėjimo virši
ninkas, artėjantį pavojų paju
tęs, atsiakė iš pareigų. Jas pave
dė l tenos kalėjimo viršininkui 
p. Ruč'u?. Jis Snieškų išleido. Iš 
miesto tam tikri asmenys atne
šė rūbus, avalynę.

Vilkavišky nesivadino komu
nistų partija, bet profesinė są
junga, 
čius, I. Kasperaitis, St. Stepo
naitis ir, berods, Petravičius, 
kuris buvo- minimas pirminin
ku. Jo nepažinau. St Steponai-1 čius pasikvietė, 
tis buvo iš losiu km., Alvito turėjau pasitraukti iš buhalte- 
vaĮsč. Išėjo savanoriu ir kažko- Į rio pareigų. Reiškia ,nubaudė, 
kiu būdu įsipainiojo į grupę. Tikrai nebau vertas tokios žiati- 
kųri Šiauliuose nušovė Frankelį I rfos bausmės. Nesuprantu, ko- 
fabriko direktorių ir savininką, j Jei negynė prof. kun. Ražaitis 
NušcVė, berods, žydas. St. Ste 
ponaitis buvo išsėdėjęs per 101 
metų kalėjime. J. Kasperaitis 
dalyvavo Panemunės sukilime ir 
sėdėjo tris metus. Jis iš Paežerių 
dvaro, Alvito valse. J. Pultene- 
vičius — iš Virbalio. Matyt, var
gingos šeimos, susigundė laši
nių pasisavinti. Išsėdėjo virš 3 
metų kalėjime. Jo jaunesnysis 
brolis buvo Virbalio nuovados 
viršininkas, šaudymo’ metu Vir
baly buvo sušaudytas. Brolis 
Juozas buvo išvykęs į Maskvą.

Vilkavišky kooperatyve “Žie
das” buvo sudaryta taryba. Pri
simenu, kad joje buvo koopera
tyvo sargas Urbantaitis. Jis, 
žiūriu, vieton klumpių, jau ba
tus apsiavęs ir šen ten šmaižio- 
jas. Kai sušaukė tarnautojų su
sirinkimą, tai vienbalsiai nutarė 
mane grąžinti į “žiedą”. Atva
žiavo dr. P. Jašinskas su brič
kele ir išsivežė. Paminėsiu, ko
dėl užsitraukiau valdybos ne
malonę.

Koop. valdybos pirmininkas 
adv. A. Kubilius, rengdamasis 
visuotiniam suvažiavimui, pa
rengė kandiadtų sąrašą ir davė 
man spaustuvėj atspausdinti? 
Žiūriu, vienas iš pažangiųjų ap
skrities ūkininkų J. Eidukevk 
čiųs, valstiečių liaudininkų aps. 
pirmininkas, nukeltas į 27 vie
lą. Reiškia, balsavimo metu ne
pateks į valdomuosius organus 
— įgaliotinius. Aš surizikavau 
ir įrašydinau, berods, į 17-ąją 
vietą sąraše. Kadangi koopera
tyvas turėjo nemažai skyrių, tai

riaus-krautuvės vedėju vieton 
Martinkaičio. Nuvažiavau, pie~ 
tuihs kleb. prelatas M. Krupavi- 

(ėius pasikvietė. Suabejojau ir

M. Šileikis “Vienuolis”

ir kiti nariai. 
* Ą

Apskrities viršininku prie So
vietų valdžios paskirtas prof. V. 
Čepinskio, universiteto rekto
riaus, brolis agr. Čepinskis; pa
dėjėju — J. Eidukevičius, “žie
do” valdyba suspenduota. Valdė 
triumviratas: J. Greimas, dr. P. 
lašinskas ir aš.

Matomai, J. Eidukevičius in
formavo apskrities viršininką 
agr. Čepinskį, kad aš galįs vienu 
kitu klausimu padėti. Iššaukia 
sudaryti repatriacijos komisiją 
— repatiiudči evangelikus iš 
Lietuvos. Sudarėm kelias ko-: 
misijas ir Kauno valdžia atme
tė. Pagaliau buvo paskirtas V. 
Pridotkas. (Mudu abudu gimę 
Simanėliškių dvare.) Jis nebai
gęs gimnazijos. Koniuchovas 
gimnazijoje buvo suorganiza- • 
ves liberalų būrelį. Jis jam pri-t 
klausė. Jo brolis pulkininkas 
mirė Australijoje.

Vėliau jis buvo naujo apskri- j sis loja J. Pultenevičius. Nė vic- 
ties viršininko Skrebūnc' sekre-;nas iš tos keivirtukės nemoka 
torius. Skrebūnas iš išvežtų į Si- ’rūsy kalbos. Kad anie trys ne- 
birą lietuvių. Pusėtinai kalbėjo i<"!1'detų veda i kitą kambarį 
lietuviškai. j mane su J.P. ir prašo pasakyti,

* * * po jis norįs.'Griežtai ir čia pasi-
Noriu trumpai paminėti J.-sakiau, nes mūsų pareiga per

; krautuves aprūpinti miesto gy
ventoj us ir apylinkę.

❖ * Jjs

Pirmas partijos sekretorius, 
kurio pavardės nežinau, liepia 
man turgaus dieną uždaryti 
krautuves ir rinktis į susirinki-

Prisiminsiu, kodėl A. Kubilius pro parado komisiją, kuri stovi 
jį nustūmė į neišrinktinų eilę. NKVD buv. Bijūno balkone. Ten 
Mat, leidybos posėdžio melu J. 
Eidukevičius prikišo’ adv. A. Ku
biliui, kad jam neturėtų būti 
mokama mėnesinė 300 litų al
ga. Visai teisingai: jis neturėjo 
gauti algos už nieką. J. Eiduke
vičiui panoro atkeršyti, bet aš, 
jį gelbėdamas, netekau buhalte
rio tarnybos trumpam laikui.

Buvo 4 kariuomenės pulkai, 
štabas Kunigų seminarijos rū
muose. Vieną dieną įeina armi
jos kapitonas ir prašo, kad į ka
reivines duočiau maisto už 100 
tuksi, rublių. Griežtai atsisa
kiau. Veda į (ariamąją profesi
nės sę’linges valdybą. Sąstatą 
jau minėjau, 

j Klausia, kas pirmininkas? At-

Detroito naujienos
A menkos Lietuvių Tarybos 

pirmininko dr. Kazio 
Šidlausko paskaita

Paskaita įvyko sausio 13 d. j 
š\. Antano Parapijos patlpose. I 
ALT pirm. Dr. K. Šidlauskas 
padarė Detroito lietuvių visuo-; 
menei informacinį pranešimą. J 
Paskaitininką dr. K. Šidlauską 
pvbhk-i perstatė Detroito Lie- 1 
tuviu Organizacijų Centro pirm., 
dr- Ala;s Barauskas. ALTos 
pirm. dr. K. Šidlauskas susirin
kusius pasveikino ir trumpais 
bruožais paaiškino kas yra Į 
Amerikos Lietuvių Taryba, ir 
kad ji buvo sukurta prieš 40 
metu.

Ar”p*-'kos Lietuviu Taryba 
turi daug skyrių visoje Ameri- 

' ko'e ir dar nauji . skyriai stei- 
rami- Paaiškino, kad skyrius 
re:k:a steigti pagal ALTos sta
tutą. ALTa siekia taikingo su
gyvenimo su visomis Ameriko
je centrinėmis organizacijomis; 
ALTa nesiveržia į kitų organi
zacijų dirbamus darnus, bet 
taip pat nenori, kad kitos orga
nizacijos veržtųsi į jos dirba
mus darbus, kaip kad dažnai 

nė žodžio. Bet nebaudė. Mes ne-; LB. Toks darbų dublikavi- 
šėme koo’peracijos vėliavą. 

❖ * 4:
Pirmas burmistras •— jaunas j 

žydelis. Vos pradėjau tvarkytis,! 
ateina žydelis stikliorius ir jis 
reikalauja, kad geležies galan
terijos krautuvėje leisčiau dėti 
ūkininkų langams stiklus. Mat,

nršininkas majoras šurepovas 
ir eilė jo padėjėjų sveikina ko
operatininkus. Aš su Lavitu ei
nu priešakyje. Kaip susitarę —

! mas erzina Amerikos valdžios 
pareigūnus.

ALTos pirm. dr. Šidlauskas 
pabrėžė, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovai kas metai 
lankosi Vasario 16-sios proga 
Baltuose Rūmuose pas valdžios 
pareigūnus, įneša į Kongresą

Ap\ aizdoa parapijos klebonas 
kun. Viktoras Knkščiunevicius; 
spaudos kankinių ir mirusiųjų, 
oei spaudos veteranų, pagerbi
mas: Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro V bos pirm. dr. 
Algio Barausko žodis; JAV- 
LB centro v-bos pirm. inž. Vy
tauto ‘ Kutkaus žodis; spaudos 
sukak-:es i<to*inė apžvalga — 
kun. dr. P. Gaidos — Tėviškės 
Žibinių redaktoriaus.

Meninę dalį atliks solistė Da
nutė Petionienė; akomponuos 
Vidas Neverauskas; Tautinių 
šokių ansambliui — Audinys va 
dovaus Rusnė Baltrušaitytė. Už 
baigai Tautos himnas. Ren
gėjai — Kultūros klubas ir St. 
Butkaus šauliu kp.

Detroito ir apylinkių lietuviai 
laukiami atsilankant į minėji
mą.
NAUJA JAUNIMO CHORO T1> 

VU KOMITETO VALDYBA

j savo plačiame aprašyme VLI-į 
Ko atstovus išvadino demago * 
gaiš.

štai ką J. Gaila VLIKo seime 
pageidavo ir už ką priekaišta
vo: “Girdi pi Įimtose rezoliuci
jose Seimas nepadėkojo L B už 
kokios tai knygos finansavimą 
per karštai paplojo vysk. V. Briz 
giu;. permažai pi išminta apie 
Irano krizę. Girdi, Seimo naro 
L. Giiniaus netobula kalba, tai 
perrnazai ouvo užsiregistravu
sių seime atstovų. J. Gaila bai
mingai priminė “Reorgų dva- 
s;ą’’ J. G. matomai, ieškojo dar 
daugiau kabliukų, kad kaip nors 
daugiau suniekintų VLIKo Sei
mą.

Tada Atsistojo Stasys šadei- 
ka ir paaiškino publikai kas tas 
per žmogus J. Gaila. Visiems 
aišku, kad J. Gada Čikagoje 
suskaldė L. Bendruomenę, da
bar siekia skaldyti VLIKą ir 
ALTą. bet jam nesiseka. Savo 
rašinyje J. G. grasina VLIKui, 
girdi laiko vėjas be pėdsakų su
naikins VLIKą o gal ir ALTą. 
Nėra abejonės, kad tas pats lai
ko vėjas be pėdsakų sunaikins 
ir mūsų “frontorgų” sukurtą 
ant smėlio L. Bendruomenę. 
Paskaitos klausytojai pasmerkė 
tokį demagogišką J. G. straips
nį. Diskusijose dalyvavo dar šie 
asmenys: J. Ribinskas, St. ši- 
moliūnas( St. Lungys, ir kiti.

Pasibaigus paskaitai, publika 
prelegentui šiltai paplojo. Det
roito Lietuvių O r g anizacijų 
Centro pirm. dr. A. Barauskas 
prelagentui padėkojo. Po pas
kaitos buvo kavutė ir vyko pa
sikalbėjimai.

SPAUDOS SUKAKTIES 
MINĖJIMAI

Jaunimo choro tėvų komite
tą sudaro 1980 m. Stasė Sma- 
l’nskienė-pirm., Joana Kurienė- 
vicepirm., Liolė Kizlauskienė-se 
kretorė, Vytautas Petruševičius 
— ižd., Valentina Černiauskienė 
ir Kazimieras Gogelis-nariai.

Repeticijos numatomos sek
madieniais nuo 12 iki 2 vai.
NAUJA DARIAUS GIRĖNO 

KLUBO VALDYBA
Išrinkta Dariaus ir Girėno 

klubo nauja valdyba, bet parei- 
reigomis dar nepasiskirstė. Pa
gal balsų daugumą į valdybą 
įeina: Eduardas Milkauskas, 
Juozas Kinčius, Jonas Gaižutis, 
Albinas Bliūdžius, Antanas Mi- 
kalkėnas, Antanas Butkus ir 
Antanas Vaitiekus. Revizijos 
Komisija: Justas Pusdešris, Al
gis Plečkaitis ir Jonas Atkočai- 
tis. Ant. Sukauskas

3 tarnautojai turgaus dienomis’ rezoliucijas, prašydami Lietu- 
labai užimti. Leidau kapinių vai laisvės. Tos rezoliucijos pa- 
duobkasiui dėti langams stik- skleidžiamos, netiktai Ąmeriko- 
lus. Jo žmona ligonis, dvi ma- ir po visą pasaulį. Ame-
žcs mergaitės, reikia maitinti. rika V™ vienintelė pasaulyje 
Tas jaunas burmistras palaikė valstybe, kuri pajėgia tokias ži- 
nian’e. Po žydelio burmistru bu- n*as paskelbti. Savo kalboje 
vo paskirtas V. Galinantis. Vė- trumpais bruožais palietė ir už- 
liau buvo, berods, vyriausias i spenio politiką. Kalba buvo ne- 

"_  bat-j perilga, įdomi ir gerai paruoš-
į ta.

Po paskaitos buvo ir paklau
simu. Alfas Šukys iškėlė ir pa
minėjo keletą J. Gailos iš “Drau 
ge” sausio 8 ir 9 d. demagoginį 
aprašymą — žvilgsnis į VLIKo

Minėjimas įvyks sausio mėn. 
27 d. 12 vai. sekmadieni, Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. Šia 
proga yra sudarytas Garbės ko
mitetas iš spaudos darbuotojų. 
Prasidės su pamaldomis Dievo 
Apvaizdos Šv. Antano ir Šv. 
Petro parapijų šventovėse 10: 
30 vai. Programoje akademinė 
dalis prasidės 12 vai. Vėliavų 
įnešimas. Akademiją atidaro 
Kultūros klubo pirm. Antanas 
Musteikis; programos vadovė 
Stefanija Kaunelienė.

Invokaciją sukalbės Dievo

liau buvo, berods, 
prokuro’ras. Jo tėvas 
siuvys.

Į kooperatyvo narius stoja 
daug žydų, šaukiami susirinki
mai. Pasiimu drončką ir vizi
tuoju. Su manimi L. Ivanaus
kas. Stoties gatvėje, kino salėj 
žydai sulipo ant suolų ir, stik- 
lioriaus vadovaujami, norėjo

8>

;AT^c4-Ar.U-G,<s

SKmS^0’0’“ ""'■
The ..<-.
Anti-Gas 
Antacid.

TheDi-Gel 
-Difference
Anti-Gas medicine■ 
Di-GeladdstoitsEidukevičių. Stambus ūkinin- j 

kas, puiki sodyba, vienas iš tur-. 
tingesniųjų ir pažangesniųjų. 
Mirė Vokietijoje. Gyveno VLIKo 
pašonėje. Duktė ištekėjusi už 
agr. Gaidžiūno. Prel. M. Krupa
vičius man pasakojo, kad J. Ei-i 
dukevičių prieš mirtį parengęs;n1?- Protestuoju. Ūkininkai ant- 
amžinvbei. jradieniais ir penktadieniais šį tą

atveža parduoti ir apsiperka. 
Duotos trumpos direktyvos ir 
visi tarnautojai grąžinti į krau
tuves. Vakare miesto tarnauto
jai sušaukti į susirinkimą. Mane 
išvarė .nes aš esu Įstaigos direk
torius. *

Paradas. Einu pas Petravi
čių, kad leistų dainuoti patrio
tines dainas. Tarnautojai — 
bažnyčios choristai, pavasarinin
kai užtrauks dainą po dainds. 
Neleidžia. Kieme išsirikiavę apie 
200 tarnautojų. Prikišo transpa
rantą. Visus išvijau. Einame

. J. rt—imt, A KIM TH THI DARK. Piiantfifo* Ir Intymiu autrtyib 
nšyml, paimti Ii gyvenimo. Lengvai itiliua, gyri kxib*. snžial IžlMra

Dr. Jom K Končiui, HI5TOKT OF LITHUANIA. Lleturof Utadjcr 
sutrauki nuo pat reninu amžių iki pokario atetę. Vidutinio formato, 10 
piL, kainuoja S2.00.

Dr. Jwxas B. Kerčios, VYTAUTAS THI GXIAT. Utorimai DLK Vy 
tazto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir kaimynu teorija 
Hl pal. Kaina $3.00. Kietaia Yjželiala $4-00.

Dauguma ihi knygų yra tinkam oi dovanot įvairiomis progomis. Jir ii 
kitas knygas gailiu Įsigyti atailizikiuj į Naujienų arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaidu

ITN B»«a Halftea Sirs*. Ckles£2. »HO

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ________ ..__  $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

, 340 psl. Minkšti viršeliai -------- ..-----$6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Savo aprašyme per du nume
rius J. Gaila VLIKo Seimą Bal-

sumušti. Sprukau greit laukan, timorije sumaišė su žeme, ta-
Mano laimei, rusų sargyba ma
ne išgelbėjo. Važiuojame Į ki
tus susirinkimus.

Paskiriamas naujas partijos 
sekretorius Piunov. Kilimo balt- 
gudis, armijos kapitonas. Veda 
mane J. Kasperaitis. Prisista- 
tau. Duoda tam tikrų direktyvų 
tarnautojų skyrime. Mano nuo
monė sutapo. Padėkojau. Juo
kauja, kad Pilviškiuose kun. 
Pėstininkas valdyboj.

Aš, juokaudamas, atsakau, 
kad jis, choro vedėjas, išmokė 
pirmas Internacionalą giedoti. 
Sako: “Nekalbėk gluptsvų...”

(Bus daugiau)

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

♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

i DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
I MAUJ1IKOSB GALINA GAUTI NfPAPRASTAI JDOMIU5 GYDYTO* 

JO, VISUOMtNtS VfIKiJG IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 23P p«L, UečUnčluf ISOi

roetq Įvykiu*, Jablon^dc ir Totoraičio jatmur dienM ir rab 
rPpCniiuu ---------------------------------- -------------------------- - ------ tAit

Or. A. J. Gouon — DANTYS, Ju prieit finų rveikiu ir trati*
Kletali vtHeUaX rieteJe M.00 dabtr tik tXft
MinkMiJj rrtelialJ tik---------------------------------------------®-RR

J Dr A. J. - A U RITA KULTŪRA — RIAURŪB tMOHRK
KMiooAt Bnroęę irpGdtl*!. Dtbtr Uk -----------------

laUjM teip ffOlwofw ffrhe ~***r T^arį prU
k*4a«Mi 5Ac, |wra4vwtW<

! NAUJIENOS,
17W &». HALfiTKD 8T^ CHICAGO, ILL. M<8»

—  ——    —‘  ■—--------------------— ——> ■  .................... . ......................... .. .......

riant LB Krašto valdybos pirm.
V. Kutkaus žodžiais. J. Gaila

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVI LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.$10.00

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

Minkšti viršeliai$10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai________________ $15.00

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

Čeki reikia išrašyti: 

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

Pridėti dolerį palto Ulaidoma.

šftštadienis-pirmadienii — Saturday-Monday, January 1980
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vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams 

pusei metų ..__
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
m p tams____
pusei metų 

$22.00
$15.00
$ 4.00

$24.00
$ 5.00

$48.00
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$12.00
$5.00
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyras sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.Ar bus karas?
Visi žino, kad karas eina, bet visi klausia, ar bus ka

ras. Visiems rūpi patirti, ar bus karas tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos. Kiti karai vadinami smulkiais karais, 
bet mums svarbu patirti, ar bus karas tarp dviejų galin
gųjų valstybių. Lietuviams visi karai kelia nerimą, bet 
jiems rūpi patirti, ar Jungtinės Amerikos Valstybės pra
dės tikrą karą su Sovietų Rusija.

Sovietų valdžia praeitų metų spalio mėnesį paskelbė, 
kad atšaukia dalį savo karo jėgų iš Rytų Vokietijos. Pats 
Brežnevas, norėdamas parodyti pasauliui, kad Sovietų 
Sąjunga nopt sumažinti karo pavojų šiaurės ir centro Eu
ropoje, pati viena, nelaukdama susitarimo tarp Šiaurės 
Atlanto Sąjungos ir ..Varšuvos Pakto valstybių, atšaukė 
dešimt divižijų-dš Rytų Vokietijos. Brežnevas patarė ir 
Amerikai atšaukti dešimt divizijų iš Vokietijos. Bet Ame
rika neskuba jų atšaukti. Ji nori minėtą atšaukimą ap
tarti. Ji nori, kad Sovietų kariuomenės vadovybė jas ne 
tik atšauktų bet informuotų. Amerikai neužteko atšau
kimas iš Rytų Vokietijos ar Čekoslovakijos; dar reikia 
jas atšaukti į Rusijos gilumą ir Visai išformuoti.

Sovietų kariuomenės vadovybė minėtas divizijas at
šaukė iš Vokietijos, bet nesakė, kur jas padėjo. Rusai 
manė, kad niekas nežino, kur tos divizijos dingo. Tai buvo 

■ pačios geriausios Sovietų divizijos. Jos tūrėjo pačius nau- 
- jausius Sovietų tankus, šarvuotus automobilius, aviacijos 
; eskadriles padėti pėstininkams ir šarvuočiams. Pagaliau 
: jos turėjo ir pakankamą skaičių bombonešių.

Lapkričio mėnesį divizijos buvo atšauktos iš Rytų Vo- 
' kietijos, o gruodžio pradžioje Sovietų divizijos jau pasi- 
~ rodė Afganistano pasienyje. Gruodžio 27 dieną jos pra
siėjo veržtis į Afganistaną. Priešakyje šliaužė tankai, ve
šliau šarvuočiai, o po jų — kareivių masė užgrobtoms 

pozicijoms užimti.
” Sovietų aviacija ne vieną kartą buvo atvežusi dali- 
" nius į Kabulą, ne vieną kartą juos išvežė. Kabulo srityje

policijai numalšinti kelias stipresnes afganistaniečių kuo
pas ir išsinešdavo. Afganistano vyriausybė žinojo, kad 
atskrenda Sovietų malūnsparniai policijai padėti. Ji buvo 
tikra, kad atskridusieji rusai išskris.

Gruodžio 24 dieną Sovietų transporto lėktuvai pra
dėjo vežti Sovietų karius į Kabulo aerodromą. Niekas ru
sų lėktuvams ir atvežtiems kariams nesipriešino. Gyven
tojai nekreipė j tai dėmesio, nes tas nusileidimas buvo 
ne pirmas. Jie manė, kad jis nebus paskutinis. Rusai nusi
leis, kovotojus užpuls, sunaikins, o vėliau vėl pakils ir 
dings. ’ Rusų transporto lėktuvai į Kabulą leidosi dieną 
ir naktį. Sekantį rytą Sovietų karo jėgos užėmė s’unčia- I 
mąją radijo stotį, o vakare rusai užėmė visą Kabulą. 
Gruodžio 28 dieną Sovietų karo jėgos iš Kabulo jau trau« 
kė į strategines Afganistano vietas. Pirmiaus’a jiems pa
vyko užimti Pamiro aukštumas ir kalnų kelią, vedantį 
į Kiniją, o vėliau suko į Pakistano pas’enį, Rusams la
biausiai rūpėjo izoliuoti Afganistaną nuo Pakistano, kad 
vietos gyventojai negalėtų pabėgti į užsienį.

Dviejų savaičių laikotarpyje Sovietų tankai ir šar
vuočiai jau buvo užėmę visus strateginius Afganistano 
centrus. Jie neskelbė, kad pavergė 17 milijonų gyventojų 
tautą, bet jų naujai pastatytas premjeras paskelbė, kad 
Sovietų karo jėgos padeda jo vyriausybei likviduoti liau
dies priešus, kuriems vadovauja kiniečiai ir amerikiečiai. 
Sovietų kariams nepavyko paimti nė vieno Amerikos ar 
Kinijos kareivio nelaisvėn, nes jų ten nebuvo. Rusus pa
slapčiomis puolė afganistaniečiai kovotojai ir kariai, bet 
ne užsieniečiai.

Pastatę sargybas Pakistano pasienyje, savo tankus 
ir šarvuočius rusai permetė į Afganistano pasienį. Kiek
vienam, išskyras mulą Chomeinį, buvo aišku, kad rasai 
taikosi prie pietų Irano naftos versmių. Amerikos karo 
jėgoms buvo aišku, kur šliauš Afganistano pasienyje apsi
stoję Sovietų tankai. Jie taip pat žinojo, kad niekas ne
galės pastoti kelio iš Afganistano įsiveržusiems tankams. 
Rusai ž’nojo, kad niekas rasų nesulaikys ir Irako pa
sienyje. ’

Sovietų maršalai buvo įtikinti, kad prezidentas Car
teris, įsitraukęs į rinkiminę kampaniją, nedrįs ’organi
zuoti karo jėgų kovai prieš Sovietų Sąjungą. Jie buvo 
tikri, kad galės užimti ne tik Afganistaną, Iraną, Pakis
taną, bet ir Iraką. Jų apskaičiavimai rodė, kad ir Saudi 
Arabija pateks į jų rankas. Šiandien Pietų Jemenas turi 
daugiau ginklų, negu pati Saudi Arabija. Sirija ir Jorda
nija jiems buvo menkriekis, nes Sirijos prezidentas ne 
vieną kartą važinėjo Maskvon prašyti pagalbos.

Sovietų maršalai apsiskaičaivo. Jų psichologai buvo 
blogi. Jie nepažino Carterio ir nepažino,-Amerikos. Jie 
nemanė, kad prez. Carteris, iškėlęs visą eilę Sovietų tarp
tautinių nusikaltimų, prašys Ameriką pasiryžusiai paro
dyti savo gal’ą. Maršalai manė, kad prez. Carteris nesiryš 
griežtesniam žygiui. Jie manė, kad jeigu prezidentas pasi
ryžtų, jis -bus vienas, kad jam nepritars kraštas ir visas 
laisvasis pasaulis.

Prezidentas pareikalavo, kad Sovietų karo jėgos išsi
kraustytų iš Afganistano. Visi žino, kad su Sovietų karo 
jėgomis išsikraustys ir Babrakas Karmalas. Prezidentas 
patarė amerikiečiams boikotuoti Maskvos olimpiadą. Ji 
bus boikotuojama. Sovietų valdžia dar nedrįso šio fakto 
pranešti Rusijos gyventojams. Ji išsiuntė prof. Sacha-:

M.

DOVANŲ PIRKIMASAps'sprendus važiuoti, prasideda visokiausi vargai bei rūpesčiai Visų pirma dovanų supirkimas. Č a reikia pasakyti, kad abiejose geležinės uždangos pusėse yra geriau ir blogiau ma terialiai gyvenančių žmonių. Kacais atsitinka, kad čia sun- dirbant s tautietis remia už save geriau gyvenantį ginrnaitį Lietuvoje. Reikia, žinoma, padėti nepasiturintiems, bet kai- ku~:e tuo tik pasinaudoja, manydami, jog pas mus doleriai ant medžių auga. Galbūt kaiku- rie lietuviai po daugelio rusiškos priespaudos metų perėmė bjauru rusų charakterio bruožą —gobšumą. Nemalonu, kai gana daug tautiečių grįžta iš kelionės nusivylę, nes jų dovanomis buvo nepatenkinti gobšūs giminai čiai...Dažnai perkame dovanas negalvodami, kam jos bus skirtos- Prisiperkame visko, kas tik į akis krinta, tikėdamiesi, kad viskas patiks. Prieš perkant reikėtų gerai pagalvoti, kam ir ką reikėtų nuvežti. Nebūtina, kad visi daiktai būtų brangūs, verčiau skoningi Iš tikrųjų seną motiną, brolį ar jaunesnį gimi
Marc j vsza keramika) naiti labiau nudžiugins pats apsilankymo faktas, o ne atvežti nors ir brangūs mažmožiai. Jiems labiau reikia paprastų,VAŽIUOJANTIEMS Į LIETUVA . ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ....c bet šiltų drabuž’ų, apavo ir kitųNėba mūsų visuomenėje vie- ■ Dažniausiai žmonės važiuoja * praktiškų daiktų, o ne praban- ningos nuomonės dėl kelionių Į : grupėmis penkiom dienom. Kai-j gos dalykų. Nereikėtų imti Lietuvą? Vieni tvirtina, kad rei-; kuriem pavyksta net ir porą sa- daug vienodų daiktų, nes gali kia Važiuoti, nes tokiu būdu pa- vaičių pabuvoti. Patogumų mė- remiame savo pavergtus tautie- gėjai veikiau važiuoja indivi- muito mokesčius, čius materialiai bei dvasiškai, dualiai, apsistoja geresniuose taip pat ir patys tautiškai su-1 viešbučiuose, bet užtat bran- stiprėjame. Kiti, gi mano, kad giau už savo malonumą ir mo- tokiomis kelionėmis tik oku- ka. Dar laimingesni, kurie va-s

tekti sumokėti gana didelius
DVASINĖS DOVANOS

* ’ iČia pat dar pabrėžtinai tenka pasakyti, kad‘'mūsų broFai Tė-pantams ekonomiškai padeda-, žiuoja giminių pakviesti. Tada; labai ilgisi ir dvasiniųme, be to, politiškai stiprina- jie tun daugiau galimybių pa-*’- ■me jų okupacines pozicijas. O matyti kraštą ir pabendrauti su S'visdėlto, mano nuomone, teisūs žmonėmis.yra pirmieji, nes tomis kelionė- nu važmoj a į Lietuvą 'ir tamy-; *°> bolševikams užeinu'mis daugiau laimima, negu pra- bos re'kalais arba oficialiu as-.v^- ^e- dvasmių ve-andama. menų bei įstaigų pakviesti.
dovanų. Materialinės gėrybes galima gana greitai prarasti— ;. Be to, vienas kitas daugelis neteko beveik viso tur- 

’ j -5 V V • V • •bos re'kalais arba oficialių as-.v^- -^e] žmogaus dar nep?v I jokia valdžiai. Mf ,I dovanų negaT sulaikys
Lietusių iš imtii dovanų negab sulaikyki įikios 

Trečiadienio vakarą prez. Carteris paskelbė, kad So- muitinės. Todėl važiuodami į 
vietų Sąjunga neturi teisės kištis į Persijos įlankos kraš- Lietuvą, jų turėtume-prisikrau
tus ir trukdyti naftos transporto Indijos ir Atlanto van
dens keliais. Jeigu rusai bandys peržengti Carterio pra
neštą “gyvybinę liniją” —•_ jis pavartos Amerikos karo 
galią. Jis tai pranešė Kongresui, visam pasauliui ir Mask
vos valdovams.

Jeigu Sovietų karo jėgos veršis į Pakistaną, Amerika smerkti Egiptą už taiką su Iz- 
siųš Pakistanui pagalbą.' Jeigu Sovietų tankai veršis į Ira- 1 konferencija negalės
ną, Amerikos kariai išsikels Irane. Jeigu rusai bandys ... . - .
įsiveržti į bet kurią Persijos Įlankos valstybę ir bandys Konferencijof pradžioj__________
pastoti kelią Amerikos transporto laivų kelionei vandeny- tyta, kad nutarimai turi būti 
nais — įsimaišys Amerikos karo jėgos. Draugingų san- vienbalsiai priimti.

ti savo širdyje bei sąmonėje ir pasidalinti su tautiečiais.(Bus daugiau,— Islamabade susirinkę keli musulmonų atstovai norėjo pa-
mo viešai padaryti, nes ma*ų mažiausia Egiptas tam priešinsis, je nusta-

- buvo didelės gyvenamos vietos Sovietų policijos ir karių 
_ šeimoms gyventi. Rusai skyrėsi nuo afganistaniečių. Su 
; jais nesimaišydavo. Ne vieną kartą Sovietų karių šeimos 
’ buvo išvežtos iš Kabulo aerodromo. Ten nusileisdavo So

vietų lėktuvai ir malūnsparniai. Jie padėdavo H. Amino

rovą už tai, kad jis drįso skelbti rusams prezidento Oar- 
terio drąsų nutarimą padėti pavergtam Afganistanui ir 
kitoms pavergtoms tautoms. JT Saugumo taryba, speciali 
asamblėjos sesija ir tarptautiniai teismąi irgi pasmerkė 
Maskva.

•tykių su Rusija nebus, kol nebus atitrauktos Sovietų karo 
jėgos iš Afganistano ir kitų rusų pavergtų tautų.

Karo dar nėra, bet rusai jį gali pradėti bet kurią va
landą. Sovietų maršalai gali padaryti dar vieną nedidelę jėgas i§sikraustyti iš Abisinijos, 
klaidą ir sukels didžiausią karą. Angolos ir Mozambiko.

— Keliama mintis' sudaryti tarptautinį kc’mitetą, kuris priverstų Sovietų ir Kubos karo
J J. KUČINSKASNAUJI METAI ATLANTE(Tęsinys)

Prie Puerto Plata miesto kalvose yra gintaro 
kasyklos. Pasirodo, kad gintaras randamas ne tik 
pabalty, bet ir Dominikonų Respublikoj. Čia jis 
yra 3 spalvų: gelsvas (panašus Į pabalčio), raus
vas ir mėlynas. Ir čia iš gintaro gaminami Įvai
riausi papuošalai: karoliai, apyrankės, žiedai, 
auskarai, įvairios sagos ir kt. Papuošalo kaina 
pareina nuo jo originalumo. Patys brangiausi yra 
tie, kuriuose dar matosi vabzdžių ar įvairių lapų 
liekanos. Bendrai, papuošalų kainos nebuvo že
mos. Mes jais perdaug nesusižavėjom ir nieko sau 
neįsigijom.

Apačioje sustojam prie vieno restorano, ku
riame yra ir dovanų krautuvė. Vos išlipus iš auto
buso, ir vėl būriai vaikų apipuola siūlydami savo 
prekes — dirbtinas gėles, padarytas iš mahogany 
medžio ir pagražintos gintaro gabalėliais. Už 15 
tokių gėlių prašo 1 dol. Mano žmona nupirko iŠ 
rieno gėlių ryšulėlį. Tada pribėgo ir kitas, siūly
damas dar gražesnes gėles taip pat tik už 1 dol. 
Jam žmona padavė 25 centus, bet gėlių iš jo ne
pirko. Tada, priėjęs pareiškė, kad jam davusi kvo- 
terį tik norėdama juo atsikratyti. Jis tuo esąs ne

patenkintas, nes jis esąs ne elgeta, bet prekybi
ninkas. Jis siūlė burinių laivų modelius, padary
tus iš galvijų ragų ir už juos prašė tik po 5 dol. 
Dar kiti siūlė įvairius gintaro gaminius.

Įėjus į krautuvės vidų, jau niekas turisto ne
persekioja. Visi vaikai pasilieka už durų. Krau
tuvėj radom daugybę stalų, ant kurių išdėstyta 
įvairiausi gintaro dirbiniai. Pardavėjos prekių 
prievarta nesiūlo, bet paprašytos, mandagiai pa»: 
tarnauja. Nors čia visur kalbama ispaniškai, bet 
pardavėjos šiek tiek kalba ir angliškai, todėl pre
kiauti su jomis jokio sunkumo nėra.

Dominikonų Respublikos sostinė yra Santo 
Domingo miestas, kuriame gyvena apie 1,400,000 
gyventojų. Iki 1950 metų miestas merdėjo, bet 
po to pradėjo staiga kilti ir dabar jau turi geras 
sąlygas tolesniam vystymuisi. Mieste vyksta di
džiulės statybos. Statomi aukšti apartamentiriiai 
namai, dangoraižiai įvairioms įstaigoms, liuksu
siniai hoteliai ir patalpos įvairioms krautuvėms. 
Gatvės plačios, kaip bulvarai daug žalumynų ir 
gėlių. Mieste daug parkų ir istorinių paminklų. 
Labai graži yra G. Washingtono alėja, išsitiesusi 
vandenyno pakraščiu, atskirta nuo vandens me
niškai suprojektuota tvora, o jos pakraščiai ap
sodinti palmėmis.

Gyventojai didžiuojasi savo miestu ir su noru 
rodo turistui miesto įdomybes. Gražus yra Olym

pic Center, kuris buvo specialiai pastatytas 1974 
metais Karibų salų sporto rungtynėms. Miestas 
gana dinamiškas ir judrus, turįs visas didmiesčio 
žymes. Labai Įdomi yra senojo miesto dalis, kuri 
dabar atnaujinta, nors kai kurie pastatai yra net 
400 metų senumo. Jie reprezentuoja senovišką is
panų statybą. Įdomūs yra Kolumbo rūmai, kurie 
atnaujinti 16 šimtmečio ispanų stiliuj ir šviečia 
’dabar visu savo grožiu. Juos pastatė Kolumbo 
sūnus, kuris čia gyveno ir valdė šią salą. Įdomūs 
yra universiteto pastatai. Kai kurie iš jų labai 
seni, kiti nauji, moderniški. Gražios ir modemiš
kos yra studentų gyvenvietės.

Daug senų vienuolynų ir Bažnyčių yra užsi- 
Mkę iš anų senų ispanų valdymo laikų. Puošni yra 
Santa Maria la Menor katedra, kurioje sidabru 
papuoštame altoriuje yra patalpinti Kr. Kolumbo 
’'alaikai. Jo sūnus ir anūkas čia taip pat yra pa 
laidoti. Įdomus yra San Francisco senas vienuo
lynas, kuris yra liudininkas sunkių kovų tarp is
panų atvykėlių ir vietos gyventojų indėnų, čia 
indėnų vadas Enriquillo stipriai pasipriešino is
panams ir iškovojo savo giminei žmoniškesnį 
traktavimą ir net daliną autonomiją.
> Dominikonų Respublikoj dabar gyvena 4 mi
lijonai 500 tūkstančių gyventojų, kurie yra įvai- 
riaušių rasių mišinys. Tik apie 15% yra baltų, 
daugiausia ispanų kilmės, taip pat apie 15% yra

grynų Afrikos juodųjų, o likę 70% sudaro Įvai
rių rasių ir-genčių mišinį.

Ispanai šią salą jau rado apgyventą Arawak 
giminės indėnais. Tai buvo ramūs žemdirbiai, gy
veną savo kaimuose, pamilę šią salą ir gražiai jpje 
įsikūrę. Augino kukurūzus, daržoves bei tropiki- 
nius Vaisius. Svarbiausi betgi jų produktai buvo 
kukurūzai. Net ir jų giminės vardas tai rodo neš 
“Arawak” reiškia “kukurūzų valgytojai”. Savo 
maisto pagerinimui, j'e medžiojo laukinius žvėris 
it paukščius, Vartodami strėles ar 
vamzdžius, užtaisytus užnuodytom vilyčiom At
lante žvejodavo, kartais net pas ekdami 
vandenis, kur sugaudavo delfinų r-k”-- ’•>- ’ 
kių didesnių jūros žuvų. ,

Vėliau šią ramią indėnų gim'nę užpuolė ka
ringa Karibų indėnų gentis. Karibai buvo gelto
nos spalvos, turėjo ry+ų tautų bruožus ir buvo 
žmogėdros. Ilgais laiva s, padary+ais iš rąstų, jie 
išsikeldavo iš vandenyno, viską Žudydavo ir su* 
valgydavo. Jie išžudė ir rarim •'"’-u- 
wak gimnės vyrus, o jų moteris pavertė savd 
vergėmis. Įdomu tai, kad Arawak moterys, nora 
būdamos ir vergės, savo valkus mokė 
kalbos ir ilgainiui karingų Karibų Wh* - -..•’ne
išnyko, o pasiliko tik Arawak kalba.

(Rus
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAA1ŠK1NIM
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Buvau parirpžęs jūsų tarpe nežinoti nieko kito,

kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą.'’ — 1 Kor 2:2.Mes maldaujame kiekvieną, kurie įvertino garbingą Evangelijos viltį, neklausyti jokių netikrų mokslų, o priimti tik tai, kas sutinka su Dievo žodžiu. Neužmirškime, kad esame “skirtingi žmonės”, atskirti nuo didelių pulkų vard.škų krikščionių, kurie, vadina Jėzų Kris tųViešpačiu, nedaro ką jis yra įsakęs daryti. Mes esame taipgi atskirti pasaulio. Todėl mūs viltys, siekimai ir troškimai yra daug aukštesni. Mums yra duota proga įsižiūrėti į gilesniuosius Dievo dalykus, kuriuos jis yra apreiškęs save žodyje, S ventą j ame Rašte. Jis pašaukė mus is tamsos į savo stebėtiną šviesą, kuri aiškiai parodo kelią j išganymą.
SV. RASTO 1 YRINETOJAI

J. Mozikant, 195 Van Pelt Avenue, Stolen Uuuu. Y iuo««.

VLIKO ATSIŠAUKIMAS

• DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

H49 So. Puladcl Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal. Misitwrim,

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Mieli lietuviai,šiandieniniai tarptautiniai įvykiai, iššaukti Sovietų Sąjungos Afganistano okupacijos, ir revoliucinė —Sovietų Sąjungos sukurstyta— anarchija Irane, stipri s i suk.*ėtė laisvąjį pasaulį ir gali 'ubai reikšmingai a‘s’’liepti į Lietuvos laisvės siekimus.'Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, vykdydamas sa- v 'įpareigojimus, skelbia:1. VLU’as deda visas pastangas Lietuvos nepriklausomybės statymui. Jo na.-kirfs vra atstovauti Lietuves valstybės ir lietuvių tautos reikalams;2 VLIK?s siek’a dirbti artimame ryšyje su Diplomatine taryba visais patriotiškų tikslų lietuviais ir visomis organizacini s;3. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda atri ies kartoms, kad amžinai gintume Lietuvą;1. VLIKas smerkia Sovietų Sąjungos kėslus Afganistane ir ki.ur, pritardamas JAV ir kitų laisvojo pasaulio valstybių eko- nom nianis ir technologiniams boikotams, jungiasi prie šio žygio sekančiai:a)

Laidotuvių Direktoriai

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waetchoeter Community fclinikot 
Medicino* direktorius 

tMS S. Manheim Rd„ Westchester, IL 
VALANDOS: 3. -0 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tol.: 562-2727 arba 562-2728

TE1------ BE 3-58*3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wa*t 103 rd Str«*t 
Valandos pagal suaitarim*.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W 71 St. Tai. 737-5145

Tikrina aka. Pritaiko akinius ir
“contact lenses’*

VaL ajzai msitarima. Jždarvta trer

DR. LEONAS SEDBUTT 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET

Ofite telaf.: 776 '*•0 
1tezt«0nd|o> tetefi: Mt-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ŽMIRURGA7 

’■•ndra praktika, spec. MOTERŲ He<- 
Ofisas 2652 WES* tfrM*' 

Tol. PR *-1223
OFISO VAI.: pirm. antratL. trečia- 
T penkt. 2-4 ir 4-8 vai vak. ifeJUdi- 
tiaii 7-4 vai. popiet Ir Htr ’°1 

pasai raritarfang.

ORTHOPED as-?ROTEZISTA 
Aparatai - Protezai. Med. bar 
dalai. Speciali pagalba feOfeaae 
(Arch Supports) ir t L

(Tęsinys) yPalyginus mūsų padėtį su suvalkiečiais, ar net su tuo jaunimu, kuris mokėsi Mintaujos! gimnazijoje, buvome vargšai, j Nekalbant apie gimnaziją, pa-1 čiame mieste neturėjome aiškesnio lietuvio inteligento, kuris būtų galėjęs mums padėti. Mus tepalaikė retos studentų Šiauliuose gastrolės. Per juos būdavo gaunama nelegali lietuviškoji literatūra, žinios, kas daroma lietuviškojo sąjūdžio bare, paskatinimai ir patarimai. Dažniausiai skaitydavome kas sau ir kas pasitaikydavo. Neatsimenu, kad kuopelės susirinkimuose būtų buvę skaitomi referatai lietuvių kalba. Neturėjome nė lietuviškų knygų knygynėlio. Bet, kai dabar ir vėl pasiskaitau Mykolo Biržiškos atsiminimus iš Šiaulių gimnazijos laikų, — man aiškėja, kad. litvomanija’ tuomet p r a dėjo įgauti epideminio pobūdžio ir nesulaikomai plito tiek moki-, niuose, tiek ir visuomenėje. Diskusijos lietuviškojo sąjūdžio klausimu jau vyko net penktosios klasės mokinių tarpe, dažnai atvaizduodamos nuotaikas šeimose. Tautinė diferenciacija, kontūrų svajingi ateiteis mira- pasireiskusi visuomenėje, ėjo į jaunimo ^tagpą, ir kaip tik čia ginčas dažnai įgaudavo ypač aš-. trių formų, veikdamas mokinių santykius. Kas lietuviams ir tuo met neteisingai buvo prikišama,. tai rusofilinis sąjūdžio pobūdis: girdi, caro valdžia sąmoningai ’ palaikanti lietuvius, kad juos seukurstytų prieš lenkus ir pa-. rautų lietuvių-lenkų vienybę.: narna neaiškiu, laiko Ir tik porą metų vėliau žandaro terminų. Iki šiol aš buvau lie- Vonsiackio sudaryta ‘Liepojos tuv^s sau. Po ‘bunto’ gimnazi- byla\ kurios išdavoje 24 lietu- joje aš. kaip ir kiti mano drau- viai inteligentai su dr. Vainei- gai, išėjome viešumon; turėjo-

kiu priešakyje buvo ištremti Rusijon, vabzdžiai pailiustravo caro valdžios palankumą lietuviu sąjūdžiui. Gmčas dėl lietuvybės tęiietė ‘savuosius’, — jau paaiškėjusius lietuvius ir lenkais save laikiusius; mokiniai rusai ir žydai tuo klausi’ mu visai nesidomėjo.Po-įvykio gimnazijoje aš. ir visa mano draugų eilė įsijungėme į ‘lietuviškąjį frontą’ nesą- Ivginai ir visam likusiam gyve- n’mui. Vėliau, jau studentaujant, mūsų gretas gausiai ėmė ^nildinėti buvusieji gimnazi- ios draugai, kurie pačioje mo- kvkloje buvo arba nepaaiškėję, arba priešingi. Bet Sauliai pradėm virsti nuoširdžiais Povilais kiek vėliau ir vis stiprėjančio saiūdžio įtakoje.Kas buvo ir mano anų metų

TOlaŪ; PRmMCt 1-50*4

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkštų ir Šlabum< 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ

St. Petersburg, Fla. 33711-
TeL (813) 321-4200

F R KRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė' 

TEMA KAINA

Tai. WA 5-«MJ

MOVING
Apdr«v«t*i p»rlrreu»tym«» 

ii |v«lriv atetemy. 
ANTANAI VILIMAS 
376-13*2 arta 374-5994

DENTURE WEARERS
A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

i)

5.

Deda visas pastangas paveikti laisvojo pasaulio valstybes, kad jos nedalyvautų olimpiniuose žaidimuose Maskvoje ir okupuotoje Estijoje 1980 metais, moraliniai pasmerk damos Sovietų Sąjungą;Apeliuoja į visus laisvojo pasaulio' lietuvius tiesiogiai ir per visų kraštų lietuvių organizacijų vadovybes, kad nei vienas lietuvis nevažiuotų į okupuotą Lietuvą ir olimpiadą Maskvoje, jei ji ten vyktų, tuo prisidėdami prie kitų valstybių moralinio ir ekonominio boikotavimo Sovietų Sąjungos;Šio moralinio ir ekonominio boikoto sėkmingam atsieki- mui, VLIKas kreipiasi į visas lietuvių organizacijų vadovybes, lietuvišką spaudą ir radiją, prašydamas paremti šį VLIKo atsišaukimą.Tautinis solidarumas yra aukščiausia tautinė dorybė.Tik visų lietuvių įsijungimas į šią VLIKo akciją duos laukiamų vaisių.Lietuva ir lietuvių tauta šaukiasi kiekvieno lietuvio pagalbos.
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

me išeiti viešumon, nes ir mes priaugome lietuviškos mobilizacijos metą ir turėjome stoti kovon su v’-sais galimais priešais.Su kuo mes turėjome viešumoje pasirodyti? Ką daryti? Kokių, sau uždavinių skirti? Be-** J XxJLJXVACk Opiu ULral 4 fcA VT’■•-tvvybė, lietuviškas reikalas?' pi2u į tuos klausimus atsakyti Pa beveik 60 metų vargu kas’-retendųntų atkurti savo pa- Įioj sav0 galvoje bent kiek t’es. ber dar devyniolikos metų ■ konkretesnio atsakymo aš ne- mol o . intelektualinį bei turėjau. Viena tebuvo man aiš- rį pasauli, kuriame rea- ku; a§ turiu būti lietuvis. Vi- plinkos gyvenimui buvo sur iįetuvis: savyje, viešoj gat- sk'.riama kukliai vietos ir kada vaj įr vjsų pirma ten, kur į lie- s’eloje vyravo dar neaprėžtų ( tuvius svaidoma akmenimis irdrabstoma purvu. Nežinau, ka-' žai. kaip t-k■ jaunatvė geba ir'.j^ įr kuriuo būdu mano sieloje mok^ juos kurti. O galvoje bu- susifQrraaVo lietuvio sąvoka,geriau sakant, lietuvio idealas, j

dabartiniam jaunimui; bet ža-
u'r

ram reikalui. Nusivylimų ar abejimų man neteko bijotis; nors ir lietuviškojo reikalo esmė man buvo labiau tikėjimo, kaip įsisąmoninimo dalykas,' betgi reikalas jausmiškai buvo tiek savas ir aiškus, kiek kasdien patekanti saulutė.Tuometinė mano lietuvybė, neturėdama konkretaus turinio, nebuvo diferencijuota: į maną- iį kovos frontą bendrakeleiviu derėio kiekvienas ‘geras’ vis, kas ir koks jis tik Lietuviu surūšiavimas vėliau.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street x
I 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

lietu- būtų. atėjo
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GUBERNIJOJEI Šiaulių Guberniją aš įžeminau be ypatingos jai pagarbos. Niekas čia nepriminė seno Lietuvos dvaro su didele istorine visų įmanomų dorybių, ir visų| praeitim, čia nebuvo nei įva- pirma riteriškai taurus. Kaip | žiuojames kaštanų ar liepų alė- aš sugebėjau derinti savo men-j jos, nei stilingų rūmų sename kystą su tuo romantišku lietu- t parke, nei puošnių arklidžių. O vio idealu,, dabar nemokėčiau* paaiškinti. Turbūt, taip, kaip j k;ekvienas geras katalikas: kad ir kasdien besimuštum krūtinėn dėl papildomų nuodėmių daugybės, niekuomet nenustok vilties patekti dangaus viešpa- tijon, — tereikia stengtis. Paga liau gyvenimas ėjo ir mums pa-

vo žalia, jaunai ir veržliai žalia, - - -kHp būną kiekvieną" pavasari. Lifetuvis man turėjo būti riteris! Lietuvybės savyje pajautimas be dėmės ir ] nebuvo man reikalingas jokio persilaužimo, kaip daugeliui kitu. Jis manyje subrendo savaime. natūraliu būdu, gal daugiausia padedamas to, kas vadi- > dvasios’

TECHNOLOGY

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

But, unlike 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 ths 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems^ a subsi 
diary of United Technologiei 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is built 
around the company’s “mili
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived frone 
commercial computers manu
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging makt 
them suitable for military usi 
on land, at sea, and in the air.

priekaišto, kupinas j
Chicagos j

Lietuvių ?
Laidotuvių S
Direktorių <’

Asociacijos ! t

AM8ULANSC 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.juk Gubernija turi savo įdomią istoriją. (Bus daugiau)
SUSIRINKIMŲ

galbon. Kiekvienas susidūrimas Į Lietuviu Žagarės klubo metinis na- su Iitvomamjos priešu, vis 27 d T va, -pjet Anel-s sa; tiek kuo jis būtų pasibaigęs, ■— ' Įėję, 4500 S Taiman Avenuė. Nariai i •• i kviečiami atsilankyti, išgirsti valdy-. nugalėjimu ar praiaimeji u, raportus. Primenama visiems,visuomet buvo galima irašyti kad jau la kas užmokėti klubo duok- savo kreditan: pasitarnavai ge-.'“' p« “si™£S
SOMH CHICAGO MOTCR CLU3 UPS ON

EXPRESSWAY PEMMr
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
following distances...

you'll Run intq trouble, if 
there's a sudden stop while 
you'RE FOLLOWING TOO CLOSELY...

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST y in

THE A'/vZ/r LANE-

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-K401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 - 113SSTEPONAS 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. 974-44KP. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

SADUO iEIMOf VAIZDO*

VUa, (H-AfflRMH I) WOFA

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais r>uo &30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukui 

Telrf.i

715* So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

Sc itadiuus-pinuadįeuib — Saturday

Powerfillanti-itch 
dnigyotican buy 
withoutanRx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescnption 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for r" ------- --------
itching. e I ___BiCOZENE



¥

1 ėviškės par. bužu.

1980 m. Š. Amerikos pabaltiečių ir lietuvių
slidinėjimo pirmenybės KARNAVALAS įvyks š.m.

11

MARDI GRAS - 
vasario mėn. 9 d

SS

CHICAGOS LIETUVIU TARYBA

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOJ VOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS — VASARIO 16 MINĖJIMAIS 

įvyks šia tvarka:

© šeštadieni, vasario 9 <1., 12 vai. žuvusiųjų pagerbimas 
Jaunimo Centro sodelyje.

o Sekmadienį, vasario 10 d.:
10:30 vai. ryto pamaldos š. M. Marijos Gimimo par. bažn. 

šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vysk. Vin
centas Brizgys. ( ieda parapijos choras. Diriguoja
A. Linas.

10 vai. ryto pamaldos Liet 
Pamaldas laikei1 kun.

2 vai. popiet AKADEMINI: BAUS M .rijos Aukšt. mo
kyklos auditorijoje.
Kalbėtojai: Gen. kons. J. I).užvardienė, kongresm. 

Martin A. Russo ir inž. Grožvydas Lazauskas.
Meninę dali išpildo sol. Margarita Mpmkienė, Geno

vaitė Mažeikienė ir Algirdas Brazis. Akompa
nuoja muz. A. Vasaitis.

Lietuvių visuomenė kviečiama minėjime gausiai daly
vauti. Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja 

su vėliavomis.

1980 m. Š. A. Pabaltiečių Sli
dinėjimo Pirmenybės įvyks 1980 
m. vasario 9 & 10 d. Moonstone 
Ski Resort, apie 18 mylių į šiau
rę nuo Barie, Ont. Varžybas 
vykdo Toronto estų Sporto Klu
bas “KALEV”.

Pirmenybių programoje bus 
alpinistinės ir cross-country , 

varžybos.
Alpinistinės varžybos vyks 

šeštadienį, vasario 9, nuo 10:00 
AM. Registracija — nuo 8:00 
AM iki 9:30 AM.

Alpinistinių varžybų progra
moje bus Slalomas ir Didysis 
Slalomas, šiose klasėse: a) Jau
nučių (žemiau 13 m.), b) Jau
nių (13-16 m. imtinai), c) Vy
rų Elite (17-44 m. imtinai), d) 
Vyrų veteranų (virš 44 m.) ir 
e) Moterų-mergaičių (amžius 
neribotas).

Cross-country varžybos vyks 
sekmadienį, vasario 10, nuo , 
10:00 AM. Registracija — nuo 
8:00 AM iki 9:30 AM.

Cross-country varžybų pro
grama: a) Vyrams Elite (17-44 
m. imtinai) — 10 km; b) Vy
rams veteranams (virš 44 m.)
— 10 km; c) Jauniams (13 —
16 m. imtinai) — 5-km; d) Jau
nučiams (žemiau 13 m.) 214 
km; e) Moterims (virš 16 m.)
— 5 km; f) Mergaitėms (žemiau
17 m.) — 5 km.

Amžiaus klasifikacija — pa
gal 1979 m. gruodžio 31 d.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems pabaltiečių slidinėto jams.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų 
pasekmių, atskirų rungčių visai 
nevykdant. Lietuvių pirmeny
bių programa automatiškai ta 
pati kaip pabaltiečių.

Smulkios informacijos yra pra Į 
nešta visiems sporto klubams | 
bei ŠALFASS-gos administra-i 
ciniams pareigūnams. •

Dalyvių registracija atliekama* 
iki 1980 m. vasario 2 d., šiuo ad- ■ 
resu: Mr. Helmut Jaaguste, 62 
Talbot Rd., Willowdale, Ont. . 
M2M 1R9. Tel. (416)-223-6141

UŽGAVĖNIŲ
Jauninu? Centro patalpose. Vakaras ren

giamas 112-kos organizacijų su įdomiomis programomis bei 
įvairaus maisto virtuvėmis. Groja “VYTIS” ir B. PAKŠTO 
orkestrai. Skiriamos 5-kios piniginės premijos bei organiza
cijų dovanos geriausioms kaukėms bei kostiumams. Kaukių - 
parado pradžia 10 vai. ryto didžio'joje salėje. Kviečiami visi 
į šį didžiausią parengimą. Informacijas teikia V. Markevi

čius — tel. 737-5750.

: tos apylinkės tautiečiui, užsisa-
Lietuvių slidinėtojų dalyva- kiusiam Naujienas vieneriems 

vimą koordinuoja ir lietuvių metams ir įteikusiam $2 už ka- 
pirmenybių išvedimu rūpinasi ; lendorių bet pavardės prašiu- 
ŠALFASS-gos Slidinėjimo Ko- i šiam neskelbti.
mitetas. kurio vadovas yra: Į _D&ui P. šilui iš Nortr Mia-

Mr__ Mečys Empakeris, 6 Ko- mi Beach> Fla. už labai vertin. 
bin Hood Rd., Islington, Ont. , , , - T
M9A-2W7. Tel. (4165-23 -1487. ? '’endradarb.avm, korespon- 

. denciiomis ir rastais, taip pat
-Z J A 4- ~ -!______ -111 J 7 X XPavieniams slidinėtojams dėl 

smulkių informacijų patartina 
kreiptis į artimiausią sporto klu 
bą, sporto apygardą arba tiesio
giniai į Jaaguste, arba M. Em- mo lietuviškos spaudos rėmė

ja- Ji prenumeruoja daugeli lie
tuviškų laikraščių ir aukomis 
paremia jų leidimą. Dėkui už 
ankstybą be raginimo prenu
meratos pratęsimą ir už $10 au
ką.

— Ponia Monika Cicėnas iš 
Marquette Parko, anksčiau gy
venusi mūsų kaimynystėje ir 
turėjusi lietuvišką restoraną, 
parėmė Naujienas $5 auka. Dė
kui. Taip pat dėkui už talką 
Naujienoms.

pakeri.

JAV gyveną slidinėto jai dar 
gali taipogi kreiptis į ŠAL- 
FASS-gos Slidinėjimo K-to na
rį — Vytenį Čiurlionį, 19755 Up
per Terrace, Euclid, Ohio 44117. 
Tel. (216)1481-1525. I

I

—Jonas Virbalas, Omro, Wis., 
kiekviena proga paremia Nau
jienų leidimą. Dėkui už anks
tybą prenumeratos pratęsimą ir 
už $10 auką.

— Antanas Malinauskas iš 
Marquette Parko be raginimo 
pratęsė prenumeratą, o savo 
gerus linkėjimus atlydėjo $5 
auka. Dėkui. Taip pat dėkui

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
♦ Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvą, traukiniu, laivą kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite ^skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuou vietas 
IŠ anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Bus lietuvių suvažiavimas 
Sunny Hills, Floridoje

kovo 15, 16 ir 17 dienomis, ir taip pat 
gegužės 17, 18 ir 19 dienomis.

Suinteresuoti šia kelione prašomi kreiptis 
į Sunny Hills lietuvių komiteto narius:

M. P. Kiela Ghicagoje — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773-3333
R. Kežys, New Yorkas-New Jersey — (212) 769-3300
D. Dulaitis Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis Clevelande — (216) 531-2190

i

tuviskos radijo programos kon
certas.

Namai, Žam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

•. .„tzJ-1 iįlltvos^ Vyčiu metinis sei
mas ruošiamas rugpiūčio 6-10 d. * 
So. Bostone. Jam jau dabar yra 
intensyviai ruošiamasi, suda
romos programos ir įvairios ko
misijos.

I — Klei>elando lietuviai minės 
j Lietuvos nepriklausomybės at- j 
statymo sukakti vasario 17 d. 
4 vai. popiet DMNP parapijos

■ salėje. Pagrindinę kalbą pasa- 
| kys VLIKo teisinė patarėja dr-' 
l Elena Armanienė ir JAV kong-' 
I reso narė Mary Rose Oakar. Me

ninę programą atliks Čiurlionio 2212 W. Cermak Road 
ansamblis, diriguojamas kom-;---- --------------
poz. Alfonso M’kulskio. Ruošia 
Altos skyrius.

— Amerikos Lietuvių Tary
boje. 2606 W. 63 St., Chicago, 
IL 60629, galima gauti juoste
les, įkalbėtas lietuviškai ir ang
liškai radijo stotims Vasario 16 
proga. Lietuviškai įkalbėjo AL- 
Tos pirm. dr. K. Šidlauskas, o 
angliškai — “Lietuvos Aidų” 
radijo programos vedėja K. 
Brazdžionytė.

—Sen. Charles H. Percy, AL- 
Tos prašomas, rūpinasi Lietuvos 
šventes minėjimu Senate, o 
atst. Frank Annunzio — Kong
rese. Maldai sukalbėti pakvies-.! 
tas evangelikų kunigas E. Ge
rulis.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicago, III. Tel. Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS

namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng
vos 
nis,

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

SU

biz-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

už $25 auką.

— Marija Knystautienė, Dan
bury, Conn., yra reto nuoširdu-

STASYS. ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

— Illinois valstijos loterijoje 
sausio 24 d. Pot of Gold loši-! 
me laimėjo 320558. Lucky Stars 
lošime laimėjo 52, 20, 910, 311 

j ir 08853.

— Dali. Zitos Sodeikienės kū- i 
rinių paroda buvo atidaryta!

—Kanados liettivis Jurgis Ka
zickas iš Hamiltono, pratęsda
mas prenumeratą, savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $7 auka, sausio 20 dieną Balzeko Lietu-]
Dėkui.

i
— Dėkui A. Virkučiui iš Ci- Archer Avė. Parc'dą atidarė-dail. 

cero už ankstybą prenumeratos ^i^as Šileikis, tardamas keletą 
pratęsimą ir už ta proga atsiųs- > žodžių apie dailininkės pasiek
tą $5 auką.

— Dr. J. Meškauskas sutiko 
rūpintis atvykstančių iš Argen
tinos ir Urugvajaus meninių 
vienetų jaunuolių sveikata. Sve 
čiai viešės Čikagoje vasario 21- 
27 diena.

vių kultūros muziejuje, 4012‘

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 426-7878, 

839-1781 arba 839-5568.

Gansus namų paslzlnkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

— CHICAGOS MERĖ JANE 
BYRNE priims savo kabinete, 
City Hall rūmuose, atvykstan
čius iš Pietų Amerikos tautinių 
šokių grupės “Ąžuolyno” ir vo
kalinio vieneto “Žibučių” na
rius vasario 26 d. 2:30 vai. p. p. 
PLB Kultūrinės Talkos komi
sijai vadovauja dr. ‘_____
Kriaučeliūnas. I

j tus dailės srityje nuopelnus, žo
dį tarė ir pats muziejaus prezi-Į 
dentas St. B'alzekas, Jr. Atida-1 - -------  —
ryman atsilankė gerokas būrys 1 S Chicagos L. Vyčių ruošia-
meno mėgėjų ir dailininkų. Sve-j15138 Lietuvos Atsiminimų ban- 
čiai buvo pavaišinti šampanu iri ketas, skirtas Lietuvos nepri

klausomybei paminėti, bus va
kario 17 d. Martinique salėje. 
Jame bus pagerbti Lietuvių Ope- 
•cs žmonės. Jie atliks meninę 
programą. Įėjimas 20 dol. asme
niui, Įskaitant ir gėrimus, šo
kiams gros geras orkestras. Vie
tas užsisakyti galima skambi
nant telefonu FR 6-6489. Pirmi
ninkas Algirdas Brazis kviečia

I
užkandžiais. Paroda tęsis iki va
sario mėn. pabaigos. Paroda la
bai įdomi. Patariama ją pa
matyti.

— Bilietai j iš Pietų Amerikos 
atvykstančių tautinių šokiij gru
pės “Ąžuolyno” ir vokalinio vie
neto “žibučių” koncertą gauna
mi Vaznelių — Gifts Intema------- - --- - - v •

’ . Leonas tional parduotuvėje, 2501 West lietuvius kartu su Vyčiais at- 
Grupių atvyki-J71st St. Bilietų kaina $6, $5 ir švęsti Lietuvos nepriklausomy- 

mu ir koneArfais po Šiaurės $4. Koncertai Įvyks vasario 23 bės minėjimą. Banketo pradžia 
Ameriką rūpinasi komisijos vi- 
cepirm. Regina Kučienė. Chi- 
cagoje koncertai įvyks vasario 
23 ir 24 d. Jaunimo Centre Bi
lietai gaunami Vaznelių Gifts 
International p a r d uotuvėje, 
2501 W. 71 St. (Pr.)

— Bostono skautija ruošia 
tradicinę Kaziuko mugę kovo 
2 d. Piliečių Draugijos salėje. 
Kovo 8 d. ten bus tautinių šo
kių sambūrio vakaras, gi kovo 
23 d. Minkų vadovaujamos lie-

i

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

Chicago-based, excellent pay package.

(312) 226-7828

SIUNTINIAI I LIETUVA
HARUA NOREIKIENf

2608 W*»t 69th St, Chicago, DI. 60628 © TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimu geros rūAies įvairių prekių.

MAISTAS tt EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, UL 60629, — TeL WA 5-27J7

f

ir 24 dienomis Jaunimo centre. 4:30 vai. popiet.
• SPECIALI 20% NUOLAT 

DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženkle Į 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

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

Astro

(Pr.)

— Sovietų Sąjungos gerovei, 
Sacharovas reikalauja atšaukti 
Sovietų karo jėgas iš kiekvienos 
komunistų užimtos žemės.

- — Izraelis ir Egiptas sutinka 
padėti Persijos įlankos arabams 
neįsileisti rusų.

rnuminniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinniiiiiiiiihiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiii|iiiii|||||||Įj||f7 •

CICERO
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė Ciceroje bus minima se
kančia tvarka: \

VaVsario 9 d. 12 val. ALTo< 
Cicero skyriaus pirmininkas 
Cicero skyriaus pirmininkas 
prie Cicero miesto valdybos 
atidarys Lietuvos vėliavos pa 
kėlimo iškilmes. Vėliavą iškeli 
jūrų šauliai. Solistė Irena Pet 
rauskienė su visais dalyviai: 
sugiedos JAV ir Lietuvos him 
nūs. Cicero miesto pareigūna: 
paskaitys, specialiai Lietuvos n< 
priklausomybės paskelbimo su
kakčiai paminėti išleistą, pro 
klamaciją. Paskui kalbės šv 
Antano Ciceroje parapijos kle

Pabaigai visi dalyviai sugiedos 
Marija, Marija.

Vasario 10 d. 10 vai. 30 min- 
pamaldos šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Tuojaus po pamal
dų, minėjimas parapijos salėje. 
Dalyvaus su vėliavomis unifor
muoti JAV Karo veteranu 9115 

’ postas ir Cicero jūrų šaulių kuo 
. pa Klaipėda.

Salėje, sunešus vėliavas, bus 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai. Invokaciją sukalbės kun. 
Rutkauskas. Bus pagerbti sava
noriai — kūrėjai ir žuvę kovo
tojai už Lietuvos laisvę. Žodį 
pasakys inž. Stasys Surantas, 
ckfordo ALTo skyriaus pirmi
ninkas.

Meninėje dalyje, kurią praves 
studentė Kristina Tauginaitė, 
ialyvaus solistė Irena Petraus
kienė ir muzikai-Lilė šliterytė 
ir Rimgaudas Kasiulis.

Pabaigoje bus pasirašomos 
peticijos mums rūpimais klau
simais. Bus ir užkandžiai.

Visi Cicero ir apylinkių lietu
viai kviečiami šiose iškilmėse 
gausiai dalyvauti ir paremti 
ALTo vedamą Lietuvos laisvi-1 
nimo darbą.

į S. Paulauskas
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Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6*Hh Street 
Tai. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tek 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 8 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- | 

šymai ir kiloki blankai.
>■ r ■ ■■ ■■■- ■ ■■ i i ■ <

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 *4 W. 95th Si 
Everg. Parle, UI. 
60642/ - 424-8654

rr>«

State Farm £fre Ind Casualty Company

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, BĮ. 60629

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Structural Steel Shop Detailers.
Overtime, free insurance, hospi

talization and vacation.
Coll 922-6310

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

SECRETARY
Experienced person wanted for 
typing, bookkeeping, payroll and 
purchasing. Northside location.

Benefits.

472-1260

EXPER. WAITRESS WANTED

FULL TIME — A.M. SHIFT 
3236 S. Halsted St

Tel. 326-2724

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

s&štadianii-pirmadienii — Saturday-Monday, January 26-28, 1988




