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LĖKTUVE SUDĖS PORTUGALU PREMJERA
’i

i DR. K. ŠIDLAUSKAS PERRINKTAS
i ALTO PIRMININKU

Amerikos Lietuvių Tarybos posėdyje lapkričio 28 dieną 
dr. K. Šidlauskas ir kun. J. Prunskis padarė pranešimus apie 
jų atliktą uždavinį Madrido konferencijoje, lankant .ten įvairių 
valstybių delegacijas ir užmezgant ryšius su pavergtųjų patrio- 

! tiniais sąjūdžiais išeivijoje.
. ALTo suvažiavime sudarytoji valdyba dabar pasiskirstė 
pareigomis. Pirmininku išrinktas dr. Kazys Šidlauskas, vice
pirmininkai: T. Blinstrubas, P. Dargis, dr. J. Jerome, dr. L. 
Kraiučeliūnas, dr. VI. Šimaitis, dr. J. Valaitis, gen. sekretorium 
Gr. Lazauskas, iždininku J. Skorubskas, finansų sekr. P. Bučas,: 
protokolų sėkr. K. Radvila, valdybos nariai S. Balzekas, Jr., 
J. Lekas, V. Naudžius,' Ė. Vilimaitė, įgaliotinis Washingtone 
dr. Ji Genys, reikalų vedėja L Blinstrubienė, informacijai kun. 
J. Prunskis.

nas, ALTo skyrių kom. — T. 
Blinstrubas, finansų kom. — J. 
Skorubskas,. teisių kom. — dr. 
J. Valaitis, namų administraci
jos — J. Skorubskas, spaudos ir 
informacijų — kun. J. Prunskis. 
Pirmininkams palikta teisė pa
rinkti savo komisijos narius, ku
rie vėliau bus tvirtinami valdy
bos posėdyje.

Jody Powell, papasakojęs laikraštininkams ir radijo atstovams prezidento 
Carterio paskutinį įspėjimą Brežnevui, pagarsėjo' po visą pasaulį. Jo pra

nešimas buvo plačiau komentuojamas, negu prez. Garterio įspėjimas.

KARTU ŽUVO IR PORTUGALIJOS ;
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIS j

PREZIDENTAS ANTONIO RAMALHO EANES PAREIŠKĖ 
UŽUOJAUTĄ ŽUVUSIO PREMJERO ŠEIMAI

— . ■■ . LISABONA, Portugalija. —
MIRĖ GEORGE J. STUNGIS Portugalijos premjeras Francis-.

_ I co sa Carneiro ketvirtadienio 
’vakare žuvo lėktuvo nelaimėje, 
kai lengvas keleivinis Cessna 
lėktuvas nepajėgė pakilti reika- 
lingon aukštumon, užkabino ša
lia aerodromo buvusio namo 
stogą, nulaužė vieną sparną, 
krito į gatvę ir užsiliepsnojo.

Niekas neišsigelbėjo. Lėktuvo 
nelaimėjo žuvo visi keleiviai ir 
abu lakūnai. Žuvo 48 metu Por-^ 
tugalijos premjeras Francisco, 

| sa Carneiro, Portugalijos socia
listų demokratų vadas, vadova
vęs šiomis dienomis einančiai

ST. PETERSBURG, Fla. — 
George J. Stungis, buvęs Drov
ers banko viceprezidentas ir 
kelių Chicagos lietuvių organi- , 
zacijų narys, mirė Floridoje. 
Ten įvyks atsisveikinimas, o vė
liau bus parvežtas į Petkaus 
koplyčią ir laidojamas Chica
go j e.

Stungis buvo Naujienų skai
tytojas. 1975 metais iš Chicagos 
jis persikėlė gyventi pas savo sū- 

' nų, dirbusį didelėje amerikiečių I 
bendrovėje. Iš Kentucky vals
tijos jis persikeldavo keliems
mėnesiams j Floridą, dažniau- P^.P^baigos rinkiminei kampa-
šiai į St. Petersburg Beach, kur 
žiemos klimatas jam būdavo Įn1 PortUgahjOS

t Dr. Kazys' Šidlauskas j

Taip pat- buvo išrinkti. įvairių 
ALTo komisijų pirmininkai:^ po
litikės komisijos pirrii.r?-ĮhŠ[; K. 

. Šidlauskas, sekretoriato — Gr. 
Lazauskas, visuomenmių reika
lų kom. Jtlr. L. Kriaučeliū-

ALTO-PASTANGOSMADRI- 
DO'KONFERENCIJOJE

, y- *-

Siekdami laimėti įvairių tautų 
delegacijų, atvykusių į Madrido 
konferenciją, prielankumą Lie
tuvai, Amerikos Lietuvių Tary- 
bos pasiųstieji pirm. dr^=Kazys 
Šidlauskas ir kun. JuozassWujis-' 
kis, draugė sū latviais ir estais, 
turėjo pasikalbėjimus su Vati
kano, D. Britanijos, V. Vokieti
jos, Švedijos, JAV, Olandijos 
kitų delegacijos nariais.

(ALT Inform'cija)

MARQUETTE PARKE PRIE NAMU

IŠĖJUSĮ Į DARBĄ GATVĖJE Iš UŽPAKALIO PUOLĖ 
JUODI IR KIRTO KIETU DAIKTU Į GALVĄ

ir

į— Prez. Ronald Reagano ad
ministracija yra numačiusi per
organizuoti Centrinę Žinių Agen 
turą — OIA. * . • ”

CHICAGO, 111. — Trečiadienio 
rytą,^ apie, pusę septintos, Alek- 
sąudfas SiŠūnas, gyvenąs 6639 
SĄRockwell gatvėje, juodžio iš 
užpakalio buvo užpultas prie 
kaimyno namo. Nepažįstamas 
žmogus kietu daiktu iš užpaka
lio kirto į galvą, parkritusiam 
pradėjo kratyti kišenes, bet pa
skubomis paliko sukritusį 70 
metų amžiaus lietuvį, sėdo į 
automobilį ir prapuolė.

Atrodo', kad užpuolikas nusi
gando gatvėje pasirodžiusių

pa

-ę- Portugalijos premjero žu
vimas lėktuvo nelaimėje sukrėtė 
visą kraštą.

KALEN DORELIS

19 O
tyaxp ’till Bp 
Christmas i|m

Gruodžio 6: Ašelė, Mikalojus, 
Taute, Gintra, Tolutis.

18 SI'

R. REAGANO INAUGURA
CIJOS PROGRAMA

Garsus dainininkas Frank Si
natra sudarė programą, kuri bus (žmonių, pradėjusių tuo pačiu
atlikta prez. R. Reagano inau- j metu eiti į darbą. Kaimynai 
guracijos dieną. I tuojau pakvietė policiją, kuri

Johnny Carson bus programos | pirmiausia sumuštąjį ^nugabeno 
pravedėjas. Programą atirkfi, į‘šv. Kryžiaus' Ligoninę, kur Si- 
sutiko šie artistai: Jimmy Stew
art, Charlto'n Heston, Ethel Mer
man, Rich Little, Dean Martin, 
Ben Vereen, Grace Bumbry-. 
Debby Boone, Mel Tillis, Char
lie Pride ir Osmondų šeima.

Be to,-dalyvaus if Omar Brad
ley, vienintelis gyvas penkių 
žvaigždžių JAV generolas.

liūnui buvo padaryta galvos ope
racija, nes'buvo įlaūžtas: galvos 
kiaušas. Gydytojai tvirtina, kad 
paliesti smegenys.

Policija apklausinėjo Siliūnų 
kaimynus, mačiusius užpuolimą,

gatvėje gulintį sumuštąjį ir 
skubomis automobiliu bėgantį 
užpuoliką. Paties sumuštojo po
licija negalėjo apklausinėti, nes 
jis gulėjo be sąmonės.

Ponia Siliūnienė tuojau pra
nešė Washingtone gyvenančiai 
dukrai Nijolei ir žentui Liūtui 
Griniui, kurie atskrido į Chica- 
gą, kad galėtų padėti tokios di
delės nelaimės sukrėstai mo
tinai.

Aleksandras Siliūnas turi du 
brolius. Vienas, Bronius' Šiliū- 
nas, Chicago je turi maisto pro
duktų krautuvę, o antrasis bro
lis gyvena New Yorke.

Yięįųs, .cyyentojąųjabaį susi
rūpinę saugumu. Gyventojai iš 
patyrimo-, žino, kad nesaugu 
Marquette Parke ne tik nakti
mis, bet 
Policija 
ir tikisi

ir dienomis bei rytais, 
klausinėja liudininkus 
užpuolimą išaiškinti.

--------------------------- ---------------------------------------------------------------------

CARTERIO ĮSPĖJIMAS
. PAVEIKĖ MASKVĄ

- VARŠUVA, Lenkija. — Prezi
dento Carterio TB^ėįnevui pa
justas įspėjimas, atrodo, pavei
kė Maskvą. Sovietų kariuome- 
lės vadovybė pamatė, kad pre
zidentas yra labai gerai infor- 
nuotas apie 'Sovietų ginkluotųjų 
laj.ėgų judėjimą Lenkijos , pą- 
ieniuose. < • '

■* - - '-v

Prezidentas Cąrleris žino kiek 
r kur stovi Sovietų divizijos, 
'curios būtų pasiruošusios pulti 
Lenkiją. Prezidentui žinomi 
ūsų .divizijų pariipšiamieji dar
iai Čekoslovakijoje. Prezidentas 
.atarė Brežnevui nesiųsti karių 
Lenkiją, jei nenori ilgiems lai- 

ęams išardyti Amerikos ir Ru- 
ūjos santykius. ’ J

Paskutinėmis trim dienomis 
’jo pasitarimai tarp Įvairių ppli- 
inių Lenkijos grupių. Le£ek 
Yalesa' aiškiai pabėrė 'fiėbrgaht-' 
motiems darbininkams nestrei- 
cuoti. Jis praneš premjerui, kad 
is nerems jokios darbininkų 
grupės, kuri * planuotų ruošti
streikus. Jis siūlo visiems dabar kė, kad šis klausimas dar 
.engti streikų, nes kitaip bus svarstomas, 
duota proga, kuria pasinaudo- j 
į ant Sovietų karo jėgos galės 
Įsiveržti į Lenkiją. Tada prasi
dėtų kruvina kova, kurios visais 
būdais reikia išvengti. Vyriau
sybė pareiškė, kad ji yra pasi
ruošusi tartis su darbininkais, 
bet ji netoleruos naujų streikų.

lengvesnis.

nijai.
Kartu su premjeru skridd 

_ _ > krašto apsaugos 
‘ ministeris Adelino Amaro da 
t Costa ir ministerio žmona Ma
nuela, ir Portugalijos kariuome- 

| hės’ štabo viršininkas gen. Anto-

Christinas ■2x1®
Gruodžio 7: Seęvilija, Ambro- 

ziejus, Vėtra, Ugnelė, 
Tautgardas, Svaidargas.

Irutėj

SIEKIA SUMAŽINTI VAN
DENS MOKESČIUS

CHICAGO, Ill. — Aldermanas 
Martin Obcmian (43rd ward) 
reikalauja, kad miesto valdyba 
mokesnius už vandenį 1981 me
tams padidintų tik 9 proc. Vidu
tiniai mokesčiai už vandenį pa
kiltų nuo $102 iki $112,metams.

.Burjnistrė Jane Byrne' pasiū
lė pakelti 53 ;prdcentais, o tada 
mokesčiai už. vandenį metams 
pasiektų $156.

ITALŲ POLICIJA NUŠOVĖ TERORISTĄ, 
UŽĖMUSI BELGIJOS AMBASADA, 

•r

UŽĖMIMAS BUVO POLITINIAI MOTYVUOTAS

tilt
. Chrwtmas

— Išrinkto prezidento Ronald 
Reagan asmeninis daktaras bus 
čikagiškis dr. Don Ruge. Dabar 
jis dirba Veteranų administra
cijoje Washingtone.

Gruodžio 8: Nekaltas Prasidė
jimas, Ęksuperija, Sofronijus, 
Gedonė, Gailutė, Kaunis.

* Saulė teka 7 :03, leidžiasi 4:19. 
“ ' O?as debesuotas, ne toks šaltas.

— Ketvirtadienį San Salvado
ro teisėjas apžiūrėjo lavonus 
trijų nužudytų Amerikos vie
nuolių. Trauks teisman maišti
ninkus.

ROMA (AP) — Italas, gink
luotas sutrumpintu šautuvu, ket 
virtadienį užėmė Belgijos am
basadą Romoje, šuviu sužeidė 
vieną tarnautoją ir keletą jų lai
kė įkaitais. (ėjimui į 'ambasadą 
ris pasinaudojo pietų pertraukos 
judėjimu, kai ambasados tamau 
tojai grįžo iŠ restoranų. Įeida
mas, ginklą laikė paslėpęs po 
paltu. ,

Užaliarmuotas specialus polici
jos dalinys, ginkluotas kulkos
vaidžiais ir automatiniais gink 
lais, apsupo ambasadą. Jam į 
pagelbą atskubėjo helikopteriais 
didesnis skaičius policistu. Visi 
buvo apsirengę neperšaujamo- 
mis liemenėmis. Keletas polici
ninkų tuojau įsiveržė į ambasa
dą ir peršovė teroristą. Jis mi
rė vežant į ligoninę? *

išSužeistas belgas yra antras 
ambasados sekretorius Leopold 
Carrewyn, 35 metų amžiaus. 
Nušautas teroristas yra 46 me
tų italas Giuseppe Luciani, ka
daise gyvenęs Belgijoj. Jis ten 
turėjo nesusipratimų su Belgi
jos valdžia ir jos teismo buvo 
nubaustas kalėjimo bausme už 
savo žmonos sumušimą. Belgi
jos valdžia pranešė, kad sekre
torius Carrewyn yra ligoninė
je. Jo sveikata gerame stovyje.

— UPI žnių agentūros prane
šimu, penki Fort McClellan ap
mokymo bazės seržantai yra kai 
tinami lytiniais nusikaltimais su 
rekrūtėmis- Pas kai kuriuos ras
ta marijuanos. Visiems jiems 
gresia karo lauko teismas.

• ~ :Britanija pradėjo pasitari- 
inus su Antigua salos. atstovais

, SIRUA ATITRAUKS
. SAVO 'KARIUOMENE Įniie-a>ir Portugalijos kariuome-

-' ' hėš štabo viršininkas gen. Anto-
BF.IRUTAS, Libanas. — Sau- .nio Patricio Guveša. Lėktuve 

di Arabijos princas Abdullah, 
tarpininkaujantis tarp Sirijos ir 
Jordanijos, pranešė, kad Sirijos 
prezidentas Hafez Assad priža
dėjo. palaipsniui atitraukti savo 
kariudmenę nuo Jordanijos pa 
sienib.

Sirijos informacijos ministe
ris Ahmed Iškandar pąreiškė, 
kad Jordanijos vyriausybė rim 
tai galvoja priimti Sirijos rei
kalavimus, “tai ir yra, ko mės 
norėjome”.

Tuo tarpu iš Washingtono 
pranešama, kad penki transpor
to lėktuvai su- amunicija ir at
sarginėmis dalimis bus greit pa
siųsti Jordanijai.

■ • Jordanija dar anksčiau buvo
Užsakysi daug karo reikmenų; laimę, viską padėjo į šalt 
1dO»Ąf-6D tankų, 8 kovos lėktų- Į vyko tiesiai į premjero namus, 
vus, įvairių pabūklų, amunicijos I giminėms pareiškė užuojaut 
ir kitų karo priemonių. Apie jų 
pasiuntimą Jordanijai gene r. 
maj. Jerry Curry tik tiek pasa-

vra

: taip pat buvo premjero draugė, 
‘danų kilmės fotografė ponia 
;Snu Abecassis.i

Premjeras skrido j šiaurini 
Oporto miestą, Į vieną politinį 
mitingą, kur turėjo sakyti pas
kutinę kalbą prezidento rinki
minėje kampanijoje.

Portugalijos vicepremjeras D. 
Freitas do Amarai penktadienio 
rytą sukvietė specialų ministe- 
riu kabnieto posėdį ir praneša 
visam kraštui apie įvykusią ne
laimę. Posėdžiui pirmininkavo 
ir vyriausybės pranešimą paruo- 

. še Portugalijos užsienio reikalų 
! ministeris.

Prez. Eanes, patyręs apie ne-
i, nu-

10 LIETUVIŲ DEMONST
RANTŲ IŠTEISINTI

WASHINGTON (AP). — De
šimt lietuvių demonstrantų, ku
rie liepos mėn. 18 d. demonst
ravo Washingtone prie Sovietų 
S-gos ambasados rūmų, buvo 
išteisinti. Jų tarpe yra ir Simas 
Kudirka.

Bet tris kitus demonstrantus 
teisėjas rado kaltus už demonst
ravimą per artŲąmbasados.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $644.

C.H.A. ATSAKINGA 
UŽ APSAUGĄ

Mergaitė Debra Phillips buvo 
pagauta, išniekinta, sumušta ir 
išmesta per langą iš Cabrini- 
Green namų, kurie yra taip va
dinamos CHA — Chicagos na
mų valdybos žinioje.

Teisėjas Luis Gilbert atmetė 
tėvų civilinį ieškinį, savo nuo
sprendį motyvuodamas tuo, kad 
CHA neprivalo apsaugoti gyven
tojus nuo' užpuolimų.

Tačiau Illinois apeliacinis teis
mas nustatė, kad galima prieš 
CHA duoti skunda ir reikalauti 
kompensacijos, jei gyventojams 
nesuteikiama reikiama apsauga.

o vėliau nuvyko į Lisabonos 
tarptautinį aerodromą, pamaty
ti nelaimės vietą. Ten jis nesu
valdė ašarų, nors žuvęs premje
ras rėmė jo politini oponentą 
gen. Antonio Soares Carneiro 
prezidento pareigoms.

Tokiomis liūdnomis nuotai
komis sekmadienį Portugalija 
rinks savo prezidentą.

LENKAS PAGROBĖ 
LĖKTUVĄ

BERLYNAS — 39 metų len
kas Andrzej Perda, grasindamas 
žaisline granata, ketvirtadienį 
pagrobė keleivinį lėktuvą ir 
privertė jį skristi i Vakarų Ber
lyną. Jis su 21 keleiviu ir 4 įgu 
los naria s nusileido amerikie
čiams priklausančiame Tempel- 
hofo aerodrome. A. Perda papra
šė politinės globos.

Dvic'ų motorų LOT oro lini
jos lėktuvas Antonov. 24 skrido 
iš Zielona Gora į Varšuvą. Zie-

dėl suteikimo nepriklausomy
bės, kurią planuojama paskelbti “Skokie”, ir jame pagrindinę 
gegužės mėnesį. Šią Karibų jū- rolę sutiko atlikti garsus artis- 
ros salą britai valdė 300 metų, tas Danny Kaye.

— RucŠiamasi susukti filmą
apie nepavykusią Chicagos na- lona Gora yra 30 mylių nuo ry
čių žygiuotą j šiaurinį priemies
tį, kur gyvena daug žydų, per
gyvenusių kančias belaisvių sto
vyklose. Filmas bus vadintas

tų Vokietijos pasienio.

— Connecticut valstaijos guber
natorė Ella T. Grasso, 61 metų, 
serganti kepenų vėžiu, atsisakė 
iš eitų pareigų, kurias perleido 
vicegub. Wiliam A. O’Neil.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

IV metai Gruodžio 6, 19X0—Nr. 54 (156)
Klausimus ir medžią?* siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

ILI/NOIS PAJAMTT MOKESČIŲ DEPARTAMENTO 
DIREKTORIAUS PRANEŠIMAS

Illinois Pajamų Mokesčių direktorius J. Thomas 
iomis dienomis spaudos atstovams pranešė, kad pensi

ninkai ir nedarbingi asmenys užpildytų aplikacijas, vad. 
Circuit Breaker išmokoms gauti už 1979 metus; aplika
cijoms paduoti terminas baigiasi 1980 m. gruodžio 31 d.

Pagal išvardintą programą, nuosavybės mokesčių 
lengvatos (vad. relief grants) siekia iki $650 ir papildo
mos lengvatos (grants) siekia nuo $50— $100, yra išmo
kama tiems aukščiau nurdytiems asmenims, kurie bus 
kvalifikuoti (turės teisę), — pasakė direktorius J. To
mas Johnson.

Nėra būtina, kad užpildantis aplikaciją asmuo val
dytų namus, kad turėtų teisę į pašalpą.

Aplikacijų formų (IL-1363) galima gauti bet kuria
me Illinois Department of Revenue įstaigoje, Illinois De
partment on Aging, Lt. Governor’s Senior Action cent
re, pas apylinkės legislator!us ir Įvairiose vadinamų 
Senior Citizen centruose. Pr. Fabhis

Kalifornijos pakraščiuose.

lėtumėte mano reikalą išaiš- j amų ir vis dėlto turėti teisę noriai pensininkai užpildo in- 
lėlumėt 
kinti?

mano reikalą istis- 
Cezaris B-bas

Jums yra išsiųsta če- 
už rugp. iki rugs. 17

TESTAMENTO PATVIRTINIMAS IR 
TESTAMENTO VYKDYTOJAS

Aplikacijų formų (IL-1363) galima gauti bet kurio
je Illinois Deartment of Revenue įstaigoje, Illinois De
partment on Aging, Lt. Governor’s Senior Action cent
re, pas apylinkės legislatorius.

P. S. Jei jums reiktų pagalbos lietuvių kalba, galite 
kreiptis į LB Socialinį klubą (A. Čepulis, 3261 S. Halsted 
St., testamentų reikalais — Į Pr. šulą, 4436 S. Wastenaw 
Ave., Chicago, HL, tel. CL. 4-7965 (po 8 v. vak.)

ki $800
<1. Bureau of Employment Se
curity atstovas pareiškė, kad 
'federalinės 
Hines 
uždarbiu kas keturis €
kaip tai daro Illinois 
viai. Jusli uždarbio 
dėlto nebuvo įtraukti 
ninku uždarbių surašą 
Hines ligoninė tu napadarė.

agentūros, kaip 
nepranešė darbininkų- 

mėnesis, 
darb^a- 

rekordai 
į darbi

nes

gauti Papildomų Pajamų (S‘, teresantanis įvairias 
SI) išmokas? Ar aš turėčiau. Medicare ir kitoms 
parduoti savo gyvenamų na
mų? Oliukas š.

ATS. Bendrai sakant, as
muo gali turėti teisę į SSI iš
mokas, jei jis ar ji turi paja
mų (assents) $1.500 vertės ar 
mažiau. Gyvenamas namas 
šiuo atžvilgiu neįskaitomas, 
kaip pajamų šaltinis (asset), 
taip pat neįskaitoma į paja- 
tna^ namų ap..priemonės.Apie 
tai skelbia S. S. veikiančios 
taisyklės, 

ji: ■

formas 
apdrau-

Citizen 
Bethlehem 

padali- 
kurie

JŪS KLAUSIATE, .MES ATSAKOME
KL. Prieš metus aš nupir

kau savo motinai (esančiai 
slaugymo namuose) važinėji
mo kėdę (wheelchair) iš Fiz- 
simmons Surgical Supply, Inc. 
Bet mu) tos kėdės nusmuko 
vienas ratas. Fizshnmon 
keletą kartų prašiau, kad pa
taisytų, bet iki šiol nepataisė. 
Kur tuo 
tis?

reikalu reikėtų kreip-j 
R. M-tis

Iš jūsų minimos kom- vra 
sužinojome, kad jūsų 

ve- 
Ta kompanija 

pap
uko pakeis-

pu (erių muksią. L. G.,
Iš Maywoodo, Illį

ATS. Nors iš tikrųjų mes 
neturime darbo agentūros, gal 
būt mes galime jūsų sesutei pa 
dėti. Pagal American Institu
te of Biological Sciences, la
bai yra sunku rasti darbą bio- 

j logijos srityje, neturint PhD. 
laipsnio. Taip pat ir turint 
PhD. laipsnį, darbo gavimas 

ribotas. Tačiau toksikolo
gijos srityje yra daugiau gali
mybių. Institutas jau yra pa
siuntęs jūsų sesutei adresą Wa 
shioglon, D.C. Arthur Gentile 
institutas jums palinkėjo sėk
mės, nes pasirinkote gerą dar 
bo sritį.

agentūra, 
pra pakta. 
sesutė ne- 
p'inigų. Bet

ponijos 
mama jau turj pataisytą 
žiojamą kėdę.
paaiškino, kad tai buvo
rastas reikalas — 
ti vieną dali ir padaryti kele
tą išlyginimu. Visa darbų kom 
ponija atlikusi dovanai, pa
gal jums išduotą garantiją.* *

KL. Aš žinau, kad jūs nesa
te darbo suradimo 
bet mūsų močiutė 
kad mano vyresnė 
duoda jai nei kiek
sesutė yra pati pikta nes ji ne 
gali rasti darbo. Ar jūs gali
te pasakyti, kur biologiją bai
gusi Illinois universitete sesutė 
galėtj kreiptis darbą gauti pa
gal jos specialybę? Ji jau už- 
pįkižiusi daugybę aplikacijų, 
bet be pasekmės. Sesutė dabar 
vėl grįžo į mokyklą, pradėjo 
studijuoti toksikologiją. Nors

KL. aš patekau į didelę bė
dą. ypač, kai esu atleistas iš 
darbo, o kas mėnesį reikia 
buto nuoma mokėti. Ar jūs ga- 

*■ * * t

lėtume pajudinti vadinamą 
Chicagos Nedarbo kompensa
cijos įstaigą? Rugp. mėnesį 
mane atleido iš darbo Hines 
Veteranų a (imi n |st racijos li
goninė ir dabar turėčiau'gau
ti bedarbio pašalpos čekį. Aš 
buvau penkis kartus nuėjęs į 
Illinois Darbo Departamento 
įštaigą ir nusiunčiau kelias

KL. Mano draugė Soc. See. 
prašė nedarbingumo 
bet jos prašymas buvo atmes
tas. Jai pranešta, kad truksiu stitucijoje, neturi teisės į Pa
kelių ketvirčių išmokoms gaut pilomų pajamų (SSI) išmo
ti. Kur ji tuo reikalu gali kreip 
kreiptisū Skaitytoja iš 

Brighton Parko
ATS.Tuo reikalu Joc^b Krch 

iš Soc. See. įstaigos, pasakė, 
‘"Kas atsitiukta su jumis, kai 
jūs norite važiuoti autobusu 
ir jums pritrūksta kelių cen
tų už bilietų apmokėti? Tas 
pats atsitinka 
valdinėse įstaigose. Soc. See. 
išmokos yra bendrai mininia- 
linės todėl patartina, kad vi_

išmokų, KL. Aš girdėjau, kad vaikai, 
kurie gyvena bet kurioje in-

krautuvėse ir* SSI išmokas

Joms.
—Vanaguar Senior 

organizacija yra 
Liuteronų bažnyčios
nys. Ji turi 33 narius, 
įsisteigė prieš 10 metų. Tada 
toje sueigoje dalyvavo apie 
100 narių. Dabar nariai ren
kasi kiekvieno mėnesio ketvir 
tą pirmadienį. Jie kasmet pri 
stato du kandidatus į vadin. 
tbHall of Fame’’. Jie lanko 
savo ligonius ne tik namuose 
gulinčius, bet ir esančius ligo
ninėje; nedarbingiems savo 
nariams maistą pristato į jų 
namus. Narių tarpe yra kele
tas lietuvių, kurie taip pat pa
sižymi veikloje. Magd. Š^nė

Jeigu jūs paskirstote visą savo nuosavybę, turtą 
pagal testamentą, privalote paskirti testamento vykdy
toją, kartais vadinamą asmenišku reprezentantu. Tas 
asmuo, arba institucija po to paskyrimo turi legališką 
prievolę adiminstruoti jūsų paliktą nuosavybę. Jeigu 
jūs nepaskirsite- vykdytojo savo testamente, teismas 
paskirs administratorių. Skirtumas tarp administrato
riaus ir test, vykdytojo yra pinigų suma: administrato
rius visada daugiau kainuoja.

Jeigu jūs turite gyvus kraujo gimines, jūsų turtas 
niekada neteks valstijai. Tenka įspėti, kad vadinama 
“joint tenancy” paveldėjimo forma niekada negali pakeis
ti testamento. Kiekvienas žmogus turi turėti testamentą.

Padalyto testamento niekada nereikia padėti į de
pozito dėžutę (deposit-box). Tokia dėžutė niekada ne
gali būti atidaryta, kol valstijos atstovas nepatikrins 
jos turinio. Testamentas privalo būti laikomas pas jūsų 
vykdytją. Jeigu jūs paskirsite banką vykdytoju, papra
stai bankas laiko testamento originalą be specialaus mo
kesčio savo trusto departamente. Štai dar keletas prak
tiškų patarimų:

1) Daugelis gerų nuosavybės planuotojų pataria 
nesinaudoti savo draugų arba giminių pagalba testa
mentui parašyti. Namie parašytas testamentas (anglai 
vadina “home-made will”) visada brangiau kainuoja.

2) Jūsų testamentas turi būti taip parašytas, kad 
lyg atrodytų jūs rytoj iškeliautumėt amžinybėn.

3) Jeigu sąlygos pasikeistų, pakeiskite savo sudary
tą testamentą.

4) Jeigu jūs nueinate pas gydytoją, dantistą, vais
tininką kasmet, gal būt, jūs turite patikrinti savo sura
šytą testamentą bent kas penki metai, jeigu ne dažniau.

5) Neperrašykite savo kaimyno testamento. Jūs ne
nešiojate tokio pačio dydžio rūbų arba batų, kaip jūsų 
kaimynas ir tikriausiai kaimyno testamentas turi skir
tingą nuosavybę, mokesčius ir pajamas, kurias palieka
te kitiems asmenims arba organizacijoms. Jūsų šeima 
turi skirtingus reikalavimus. v

6) Nerašykite testamento be šavb sutsoktinio<? ži
nios, nes jis (ji) turi dalyvauti testąžentiąt -sudarant.

— ILLINOIS SEN. PERCY'Kiekvienas vyras ir žmona turi žinoti, ką vienas kitam 
‘ šiomis dienomis pareiškė, kad 
nepalaikys Socialinės Apdrau- 
dos Tarybos pasiūlymo. apdėti 
bet kokiu S.S.šantaupas mo 
kesčių.

nori palikti. Atsiminkite, kad jūsų apdovanojamieji as
menys turi paveldėti visą tai, kas testamente yra už
rašyta. pr. g.

SEN. GOLDWATER Wa. 
dhingtone spaudos reporte
riams pasakė, k.ad “mes ma
nome, kad pinigai, kuriuos vyj 
resnio amžiaus 
įme-kėjo į Soc. See. fondą, yra

* * ♦ - ■

KAS ATSITIKS, JEI IŠKELIAUSITE AMŽINYBĖN 
TESTAMENTO NEPADARĘS?

Kada šiame krašte veikė papročių teisė (Common

l..7 . . . v

j si žmonės i ta reikalą atsižvel-C 4.

tų.Knygelę apie nedarbingumo- 
išmokų gavima
bei kurioje S<;c. See. įstaigoje. 
Jimis gal būti artimiausia S.S. 
įstaiga yra -1858 So. Ashland 
Ave. Chicago, IL 60609.

kas. Pasakykite, ar taip iš tik
rųjų yra? Ona M-nė

ATS. Žinia yra tikra, jei yai 
kai gyvena valdinėse institu
cijose. Tačiau^; jei tą viešąją 
(public) insitilėijai vadovauja 
vietos bendruomenė, kurioje 
yra mažiau negu 16 žmonių, 
vaikas gali turėti teisę gauti 

Tuo atveju, jei
vaikas ar mergaitė gyvena pri 
vaėioje institucijoje, tai ji ar
ba jis gali gauti tokias išmo
kas. šiuo reikalu papildomų ' j1!, federalinė valdžia atsakin- 
žinių galite gauti bet kurioje,^’ kad he pinigai jiems būtų 

grąžinti; kada vyresnio ain- 
.1 žiaus asmenys uždirba sau 
eklra pinigų, niekas neturi tei 
sės turėti į juos pretenzijų”.

Kaip visiems žinoma, pagal 
veikiantį See. See. Aktų, 65 m.
amž. pensininkai 
gali uždirbti iki $5,000, o nuo 
didesnio uždarbio, už $2 ats
kaito $1. •

1981 metais senioru uždar
bių riba bus $5,500 j 1982 me
tais uždarbių riba bus $6,000.
Gi jaunesni, negu 65 m. am-j Descent and Distribution, or Succesion, kurie nustato 
Xs^Gi"^rmett^i^:h 3ei teS“ kUri°S

ir vvresni gali uždirbti liek ! vaįtijos leidžia iki 50% jo turto paveldėji jo menai),- tai 
kiek pajėgia, be atskaitymo. 50% turi būti paskirstyta jo vaikams. Kitos valstijos 

-------- ’ sutuoktinei leidžia paveldėti tiktai % mirusio sutuok- 
TABNAUTOJAS NUTEISTAS*tinio nuosavybės..Dar kitos valstijos sutuoktinei duoda

VA asmeniškos nousavybės ir iki gyvos galvos-naudotis 
Chicagos Rajoninės transpor visu mirusio sutuoktinio paliktu nekilnojamu turtu.

Todėl sutuoktiniai turėtų .sudaryti savo testamentus 
o ne iškeliauti amžinybėn nepalikę ženklo, kad “šioje

gauti Soc. See. įstaigoje.

TRUMPAI 1$ VISURf .
KL. Noriu paklausti, jei as

muo gauna Soc. See. nedar
bingumo išmokas dėl neregys
tės, ar jis turi teise i Medica
res ad raudą? M. N-nė

ATS. Jūsų iškeltu klausimu 
galime jums pranešti, kad vi
si asmenys, kurie turi teisę į 
Soc. See. nedarbingumo išmo
kas, mažiausia 21 sekančius 
mėnesius, turi teisę į Medicare 

Apie tai mus iš-' 
c. Seci ištaigos. 

esančios Town of Lake.

or- 
atšventė 

įsikūrimo suka'k- 
turi sueigas kiek- 
1-mą ir 3-čią pir- 
planuoja daugelį 

Pirm. B. Ryan ir

darbininkai lL.aw)’ tai^iekvienas asmuo galėjo paveldėti-vienas nuo 
kito palikimą pagal kraujo giminystę. Tai liečia: vai
kus, tėvus, brolius ir seseris. Jeigu vyras iškeliauja 
amžinybėn, nepalikdamas testamento, tuo būdu žmona 
neturėjo teisės jo turto paveldėti. Tas pats atsitikdavo, 
jei žmona pirmiau, mirdavo, tai ir vyras netekdavo pa
veldėjimo teisės. Tokia tvarka labai sunkiai paliesda
vo palikuonį.. Laikui bėgant šio krašto valstijų įstaty
mų leidėjai išleido įstatymus, kad palengvintų palikuo- 

per metusįniy (žmonos, vyro) tokius ekonominius sunkumus. Ta- 
'eiau daugelyje valstijų legislatoriai atliko blogą pa
tarnavimą, būtent, jei vyras mirė, nepalikęs testamen
to, jo žmona dar ir dabar gauna labai mažą paliki
mo dalį.

Pagal valstijos teisinius įstatymus, vadinamus,

užpildylas formas. Bet tos įs'į protekcija, 
taigos tarnautojas pagaliau formavo i 

j nran pasakė, kad ju komun
as dar esu 10 metų, bei planuo teryje nėra jokių duomenų
ju jau dabar studijuoti kom- apie mano uždarbį 1979 m.Kaž’ KL. Kiek aš £»aliu turėti ja-
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4707 W. Grand Ave. (L)) Chicago, IL60639

VYČIO INGRAVIRACWA

411X1 ARO GROŽYBĖ

Šis gražu." brangakmenis yra padary
Us s Uk'.vio Baltija gintaro, 
i dovani) dezuie kartu su 18 cvl u 
auksine grandinėle. Siunčiamas už

UJKV Gaiantnojam. knd pAtik<.

prasto gro>io pavyzdys, ka gali 
padaryti medžio diozcjax. Tai lietuvių 
tautos emblema įjungta i 11 colių *»*- 
gau ruotą plakatą Siaurumai b'-< 
kar podėliu (COD) moke-Či'i. a*Da at 
<untu$ $21 £5. mes sumokame piš'o 
išlaidas. Garantuojame. tad Jums 

patik*

St. WALTER Senior Citizen 
grupė, Chicagos priemiesty, ži 
noma kaip Eddie’s Kids, 
ganizacija, neseniai 
7-tą metine 
ti. ši grupė 
vieno mėn. 
madienį ir 
kelionių,
jo pavaduotoja Hilda Andriu
lis pristato maistą nedarbin
giems asmenią maistą į na
mus Jiedu yra labai aktyūs 
vadinamoje Sel f-Hel p p r ogr a - 
moję.

Tos apylinkės daugelis mo
terų priklauso vadinamam Me 
dical misijų klubui. Tas klu
bas nuo 1970 melų pagamino. 
300 vadinamus ‘*kidš*\ ku
riuos padalino 8 apylinkėje 
esantiems ligoninėse sergan
tiesiems. si grupė kasmet iš
kepa įvairių kepsnių ir juos 
parduoda per vadinamus Ba
ke Sale ir už gautu jielną ga
mina vadinamus ^kids*\

UŽ APGAVYSTĘ

tacijos įstaigos saugumo vado
vas Joseph Matalone buvo nu- 
teistas 7 dienoms viešiems dar ašarų pakalnėje” gyveno!

— Crruodžio 2 (L iš apylin
kės 10 v. r. organizacija senio
kus nuvežė į naują centrą, esą n 
Lį 61 <& Kedzic (Senior Citizens, 
and Handicapcd). Kelionė į 
abi puses kainavo $2, o pa
ryčius visi gavo nemokamai^

(.Fei seniorai šiame centre 
nori gauti pietus šeštadieniais 
ir sekmadieniais, tai iš anksto 
turi ten užsiregistruoti kas 
pirmadienį, o valgjdi gali 
gauti tos savaitės pabaigoje).

(banis atlikti ir 1 metams gyve 
namai bendrourenei patarnau 
ti už apgavystę, turint pilno 
laiko (full-time) darbus.

Matalone, 40 m .amž., gyv. 
/501 Washington Blvd., River 
Forest, pripažintas kaltu už 
apgavystę. Jis tarnavo kaip 
mokyk los valdininkas, tuo pa
čiu laiku jis buvo pilno laiko 
Internal security for the Illi
nois of Employmeijt Security 
(IBES) dir oktortus.

Mataiouc nuteisė JAV dist- 
rikto teisėjas Marvin Aspen, 
ir dar gavo 5 metų sąlyginiai 
(probation).

Matalonė į RTA^ įstai^ pa
teko po to, kai Edward'Pave- 
hk, kaip apsaugos, šefas fede
ralinio teisino buvo nuteistas 
taip pat už apgavystę — še-

Kai kuriose valstijose, jei mirusysis nepalieka vai
kų, tai jo turtas (assents), tenka mažamečiams vaikai
čiams. Kadangi mažamečiai negali tvarkyti savo pačių 
reikal", tokiems reikia įsteigti globą (guąrdian-hip). 
Tokia vaikaičių globa brangiai kainoja, nes išlaidos pa
dengiamos iš palikto turto. Todėl yra labai netikslu ne
paruošti savo testamento.

Kai kurios valstijos leidžia sutucktiniui-nei spe
cialiai įrašytą dalį palikto turto testamente, ignoruoti, 
ir reikalauti palikto turto nustatytą procentą. Toks 
procentas svyruoja nuo 33^% iki 50L . Jeigu sutuok
tinis surašytame testamente negautų priklausomos tur
to dalies ir iškotų teismo keliu, tai pareikalautų di
delių išlakių. Tokia situacija būtų sekančia priežastimi 
padaryti formal^ testamentą, kurį sutuoktiniui galėtų 
paruošti legališkas jūsų šeimos patarėjas - teiUninkas- 
advokatas.

? — Walker Brande knygy- šiems įnėfl. atleistas iš darbo 
ne, 11071 Souli, Hoycne, sava- ir dar gavo 5 metų probaciją.

(Bus daugiau)

2 — Naujienos, Chicago, 111.. Sat-Monday, December (>-8, 1980
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CLEVELANDO ŽINIOS
Pietūs sportininkų 

išvykai paremti
/ f* *

šį sekmadienį, gruodžio 7 d., 
Naujosios Parapijos apatinėje

Chicagos Neris ir Grand Rapids 
Latviai. Taipogi savo komandos 
nepajėgė išstatyti Toronto estai.1

Komamics buvo padalintos į
salėje ruošiami pietūs'sporli-''lvi l>«i;**»yi“« grupes ku- 
ninky išvykai į Australų, pa-!nose 2alllė bekvlena su kirk- 
remti. Pietūs tęsis nuo __
ryto iki 4 vai popiet.

‘ Pietus ruošia Člevelando Spor
tininkų Išvykai į Australiją 
Bemti Komitetas. Clevelandie-1 
<Šąi kviečiami kuo gausiau atsi
lankyti į ;

♦ * *
Plaukimo pirmenybės

Šį sekmadienį, gruodžio 7 d., 
Člevelando Case-Westėrn Re
serve; universiteto baseine įvyks 
1980 m. š. A. pabaltiečių ii- lie
tuvių plaukimo pirmenybės. 
Pradžia 9 vai. ryto ir tęsis iki 
12:30’vai.' Vykdo LSK žaibas.

Atvyksta plaukikai iš Toron
to, Detroito, Chiragos, Roch es
terio, Washingtono ir kitų 
vietovių.

Jei kas norėtų papildomai įsi
registruoti, turi atvykti prieš 
varžybas. Registracija prasideda 
nub '8: vai. ryto

siose varžybose dalyvaus visa 
eilė gerų plaukikų. L.S.K. Žaibą 
atstovaus 12 plaukikų.

Plaukimo mėgėjai kviečiami 
atsilankyti..Įvažiavimas iš Adal
bert ^gatvės per parkinimo 
aikšte. Y’ ; '

11 vai i' tona. ’Po to sekė pirmenybių 
ratas, kur grupių laimėtojai 
rnngėsi dėl čempionato, (antros 
vietos — dėl 3-čios vietos ir tre- j 
ėios vietos — dėl 5-tos vietos.

A grupėje, Aušra įveikė Žai
bą 146:99 ir Toronto Latvių D.V. ■ 
106:93. Latvių D.V. laimėjo ' 
prieš žaibą 103:95.

B grupėje, Lituanica nugalė
jo Vytį 104:99 ir Latvių J.K.S. 
117:53. Vytis įveikė Latvių

Dėl meisterio' titulo Lituanica 
laimėjo prieš Aušrą 88:75, o dėl I 
3-čios vietos — I.atvių D.V. nu- j 
galėjo Vytį 97:90. Žaibui teko 
5-ta vieta be žaidimo, Latvių 
J.K.S. komandai nepasirodžius.

Buvo tikėtasi stipresnio tur
nyro, kuriame dalyvautų JAV | 
latvių meisteris Chicagos D.V. t 
ir mūsų Neris. Deja, teko pasi
tenkinti tuo, kas įvyko.

Teko išgirsti pageidavimų, 
kad tokios pirmenybės būtų ren-1

A. Petrikonis Gėlės

Lietuviškas festivalis Collinsville, Ill.
N.seniai į “Good Shepherd” kas yra marksizmd priespauda 

Liuteronų parapiją’ buvo naujai I bažnyčiai ir kokios yra lietuvių 
atkeltas vokiškos kilmės kiebo-j pastangos išlaikyti savo naciona- 
nas, kunigas Dmnis .Kastens. į lines tradicijas tėvynėje ir sve- 
Jis paskutinius 14 metų praleido tur.
Havajuose, kur atliko misijos i Kun. Juozapaitis prisiminė ir 
pareigas, Sužinojęs, kad daugę- garsųjį Tauragė? lietuvių evan- 
lis vietJs ir apyliilkių .gyvento*' galikų liuteronų,parapijos kųni- 
jai yra lietuvių kilmės, kurių gą-knygnešį Martyną Kėturąkai- 
Mad.son ir St.- Clair valsčiuose tį, kuris <lėl lietuviškų knygų

DETROITO NAUJIENOS
giamos^ apie menesį anksčiau, Į AB RADIJ0 KLUBO VEIKLA, da įvyko

*•

' -Lituanica — pabalt iečių 
krepšinio meisteris

Lapkričio 8-9 dienomis Toron
te įvyko T980 m. š. Amerikos 
pabąltiečių vyrų krepšinio klu
binės pirmenybės, kurias vykdė 
šALFAS S-gos Kanados Sporto 
apygarda, vadovaujama Alfon
so Balnio. ... ;

Pirmenybėse dalyvavo šešios 
komandos: Toronto Aušra, To
ronto Vytis, Člevelando Žaibas, 
Chicagos ASK Lituanica* To
ronto Latvių D.V. ir Toronto 
Latvių J.K.S. Iš numatytų as
tuonių komandų, paskutiniu mo
mentu atkrito mūsų meisteris

pakol žaidėjai dar mažiau įsi- į 
Įjungę į savo mokyklines ko-j 
inandas. į

Dėl perniažos reklamos ir sa-: 
lės pakeitimo paskutiniu mo- < 
mentu žiūrovų 
gana 
buvo

skaičius buvo 
kuklus. Pačios varžybos 

pravestos sklandžiai.
A. Bielskus

j Posėdis įvyko lapkričio 36 d.
j šv. Antano Parapijos patalpose.
* Posėdį atidarė pirm. Kazys Gc-1 

gelis. Praeito suririnkimo pro
tokolą perskaitė sekret. Vytau-

i tas Valys. Paaiškėjo, kad kasos 
į stovis šiuo metu geras. Dlęūt- 
varkoje buvo svarstoma kaip to
buliau pravesti festivalį. Festi-

■ — Automobilių ir sunkveži-! vaDs įvyks 1981 mt. sausio mėn. 
mių produkcija Amerikoje rug-j^ d. (sekmadienį) -Dievo Ap
sėjo mėnesį sumažėjo 13.3 proc. t va,z^os parapijos salėje. Valdy- 
Pagaminta tik 543,627 vienetu. ba Pageidauja iš radijo klausy-

1 tojų ir visuomenės, kad Kalėdų 
ir Naujųjų metų švenčių progo
mis sveikintų savo draugus ir 

j pažįstamus radijo bangomis, tuo 
f būdu -būtų paremta netik Radi- 
I jo Klubas, bet ir sveikintojams 

byla Kinijoje sukėlė l PatoSiau^
w _ __ ... t IVFnt i n ic ir xziciinf in ic

— Mao Cetungo našlė Yiang O o
Qing pareiškė teismui, kad dar 
yra dalykų, kurių jis dar nėra 
pasakiusi. Be to, ji nori pati save 
ginti. Taip vadinama “keturių | 
gengės” ] 
didesni susidomėjimą, negu iš 
pradžių buvo tikėtasi.

U PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
>

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
t ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
r Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus | plati
nimo vajaus talkąl

bilietus. Svaiginamų gėrimų ne
buvo.

Lauke, ant platformos, pasi
rodė judri, gyva, jauna šokėjų 
grupė iš Chicagos Tėviškės pa
rapijos. šokėjų buvo nat astuo
nios poros, tautinius rūbus dė
vinčios. Jiems vadovavo Riman
tas Paulikaitis ir Sylvia Jtirk- 
šailytė. ši grupė neprašė jokio 
itlyginimo, todėl jai mielai ir 
su nuoširdumu bei padėka buvo 
paskiria auka.

heno Gintautienė “Conim uni
ty Civic Ballet” iš Caseyville, 
Ill., grupės šokėjos ypač gyvai 
sušoko net keturis tautinius šo
kius. . Pažymėtina, kad grupėje 
nėra nei vienos lietuvaitės, nei 
vieno lietuviuko’, tačiau jų Mi
kitos atlikimu buvo sužavėti vi
si žiūrovai.

Septynių asmenų “Reinhold’s 
Royal Bavarian Band” iš St. 
Louis apie dvi valandas atliko 
tautybių muziką ir dainas iš Eu
ropos ir ankstyvesnių laikų.’ 
Klausytojai jiems kartais prita
rė katučiais, -dainuodami ir pa
lydėdami juos rankų plojimais. 
Muzikantai užgrojo Lietuvos, 
Vokietijos ir. Amerikos- himnus.

Pabaigoje pasirodė Rimgau
das Kasiulis, 1979 metais pabė
gęs iš Sovietų okupuotos Lietu
vos ir dabar gyvenąs Chicagoję. 
Jis gražiai pasirodė savo birby
ne, atlikdamas šešis dalykėlius. 
Savo puikiu grojimu jis užka
riavo didelės minios širdis.

Misijos festivalio . lankytojai 
buvo’ programa labai sužavėti 
ir nesiskubino numatytu laiku 
skirstytis,

“Lutheran Witness Reporter” 
įdėjo komentarus apie festivalį:

“Kunigas Kastens buvo užsi
brėžęs, kad misiją būtų modifi
kuotu atviru naniu, kuris galė
tų patraukti daugiau bendruo
menės narių į šventę ir paro
dyti nelaisviems pasaulio kraš
tams, kad: ir jiems misijos yra 
reikalingos. Jo parapija tikisi 
priimti 15-20 naujų narių. Nori
ma duoti žinoti 40;procentų gy
ventojų, kurie kenčia priespau
dą, kad mes veikiame. Taip pat 
norima atkreipti mūsų . misijos 
dėmesį į nelaisvą pasaulį ir į ki
tas vietoves, pažymint, kad ir 
ten reikia melstis, duoti jiems 
medžiagines gėrybes ir piniginę 
paramą. ’ !• , .

Festivaliui užsibaigus, kun. 
Kastens pastebėjo, kad matęs 
ašarų, šypsenas ir didelį džiaugs
mą, kuris, maišėsi su ilgesiu.

(Nukelta į 5 psl.)

priskaitoma pėr 1-0,000-asmenų, i 
sumanė savo parap joje suorga
nizuoti “Lithuanian Heritage 
D-y”. ' ’ > į

- Missouri SiDjOdo distrikto bažv 
nyčių prezidentas kunigas Alvin 
Koliman, kuris jau 20 metų už
ima kunigo vakuojančią vietą 
Jeruzalės lietuvių liuteronų pa
rapijoje Ccilinsville, ir tuq apie 
40 narių, davė kunigui Kastens 
sutikimą ruošti’minė ą Dieną*ir 
šiam reikalui pasinaudoti jo pa- 
rapijonų gabumais.

i Tada kunigas Kastens į jo. mi
sijos festivalio darbus. pasikvie
tė iš Jeruzalės, bažnyčios lietu- 

. vių kilmės narę Virginia Grybi- 
___; ’ nienę, jos motiną, tetą ir panelę

į Janny Schiller.. Buvo’ pakviestas 
ir Grybinienės vyras, mokytojas 
Zigmas Grybinas, katalikas, bu
vęs Lietuvių Bendruomenės East 
St. Louis skyriaus pirmininkas, 
kunigui Kastens padėti festiva
lio planavimui ir įvykdymui at
likti. Jiems į talką atėjo vietos 
ir apylinkių spauda ir radijas.

Misijos Lietuviškas Festivalis 
įvyko 1980 m. rugsėjo mėn. 28 d. 
Gerojo' Ganytojo bažnyčios ra
jone: Ten nuo 7:45 vai; ryto ligi 
6’ vai. vakaro, vyko, visi paren
gimai. Geram orui esant, juose 
rinkosi; žmonių iš Illinois, Mis
souri, .Arkansas,- Floridos,, o gal 
dar iš kitur, kurių. skaičius. sie
kė virš 2^000.

Pamaldos įvyko ; bažnyčioje 
7:45 ir 10 vai. ryto.* Jose įdaly- 

Švyturio Jūrų šaulių metinis vavo apie . /00 maldininkų, 
visuotinis susirinkimas numaty- Evangeliją gražiai, atliko kun. 
tas 1981 m. sausio mėn. 18 d. Kollman ir kun. Kastens. Paskū- 
Šv. Antano parapijos patalpose, tinysis . dar . kalbėjo apie lietu
tu oj po 10: 30 vai. pamaldų.

Naujų metų sutikimas su šo
kiais įvyks gruodžio 31 d. vaka
re, Gražinos ir Broniaus Valiu
kėnų namuose 2084 Kinmore De 
arbom Hts. Pradžia 7 vai. su ko
kteiliais. Šauliai prašomi užsi-

šv. Antano parapijos 
salėje lapkričio’ 30 d. Ant stalų
buvo išdėstyta tiktai Amerikos 
pašto ženklai, apie šimtas kolek
cijų siekiant nuo 1935 metų iki 
1980 metų. Ženklų kolekcijos 
labai stropiai suklijuotos ant len 
telių ir padengtos permatoma 
plastika. Yra labai retai matytų 
ir brangių ženklų.

J. Jasiūnas yra netiktai fila
telistas, bet ir tautinių juostų 
aundėjas bei gėlininkas. Gėles au 
gina savo kieme.1 Kartais gėles 
ir parodoje istato, ypač gražius 
jurginus.

TRUMPOS ŽINIOS .

Metinis ir visuotinis Radijo 
Klubo susirinkimas nukeliamas 
po festivalio. Aukos ir sveikini 
mai bei kiti organizacijų seklbi- 
mai priimami prie visų trijų pa
rapijų: prie Dievo Apvaizdos — 
Kazys Gogelis ir Antanas Ja
nužis, prie Šv. Antano — dr.^Al- 
gis Barauskas, Stasys Petraus
kas ir Antanas Sukauskas ir iĮ

j prie Šv. Petro parapijos — Al
binas Andriušaitis. Programos 
Redaktorius Kazys Gogelis; 
tel. 535-6683.

J. JASIŪNO PAŠTO 
ŽENKLŲ PARODA

J. Jasiūno pašto ženklų paro-

I

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu įkaitytoji; 
reikliais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST, Ą
CHICAGO, IL 60608

&

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai _______________________ _____________ _
Adresas_____________________________________ _

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardai -----------------------------------
Adresas--------------------------------------------------

., kurk

Spomoriam pavardė, vardas Ir vietovė .

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą b
Naujieną pastangas, praiau jas siuntinėti ui pridedamus_ _ dol
Pavardė ir vardai ------------- :-------------------------------- -------- —
Adresas _-------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė Ir vardas _____________________________________
'Adresas ——------------------ ---------- - . .......................— ____ _

p’ius ir Lietuvą. Ziono lietuvių 
evangelikų liuteronų parapijoj 
klebonas kun. Jonas Juozupaitis 
iš Chicagos, III., sakė tai progai 
pritaikintą pamokslą- “Kristaus 
pasiuntiniai” (2' Korintiečiams 
5:20). Pamaldas jis pradėjo ir 

registruoti pas Angelę Bukšnie- užbaigė lietuviškai.
nę, tel. 581-7093. j “Tarpusa'vio ir visų Meilė” bu-

. ’ vo jo pamokslo leitmotyvas, 
šv. Antano parapijos vargom- pamoksle kun> Juozupaitis pa. 

ninkas - muzikas St Sližys kas aiškin0 kas dabartinė;;Lie- 
sekmądienį, po pamaldų, prave- tuva? kas buv0 LietŪV^ anks- 

tčiau, kas yra lietuviai, kas buvo 
lietuviška' krikščioniška Bažny
čios istorija ; per šimtmečius 
Europoje ir naujame pasaulyje,

da kalėdinių giesmių repeticijas. 
Kas paučiatės ir galite giedoti, 
prašomi ateiti pasimokyti gies- 
niu. V

Ant. Sukauskas.

PASTABOS DĖL BRONIAUS NEMICKO 
TEISINIU NESĄMONIŲ

(Tęsinys)
8) Paskutiniais anos VLIK© 

valdybos kadencijos metais, kai 
B. Nemickas buvo vicepirminin
ku, VLIKo veikla buvo supara*

ližuota dėl B. Nemicko vedamos 
asmeniškos “vendetta” su Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos tuolaikine pirm. E. čekiene.

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RETVMKKYS

Atdara šiokiadieniais nuo
• vaL ryto iki 10 tai. vakaro.

D. KUHLMAN, RS., Registruotas vaistininkas

TeJ. 476-2206

į Tokiu būdu B. Nėmickas savo 
’asmenišką ambiciją pastatė 
aukščiau mūsų visuomeninių 
reikalų.

9) A p g a i lestaujame, kad 
“Draugo” redakcija randa rei
kalą spausdinti tokius neobjek
tyvius išpuolius prieš VLIKą. 
Dar negražiau praleisti neiš
braukus tokią antraštę, kaip 

i“Kai žabalius rodo kelią”. O kas
^'gi yra tas “šviesiaregis” ?
J Niekas nėra neklaidingas. Re

daguodamas “Naująją Viltį”, 
į viename B. Nemicko straipsny 
I radau eilę faktinų klaidų. Kai 
apie tai jam parašiau, tai jis 

'man atsakė: tam ir yra redak- 
' torius, kad tokias klaidas paste

bėtų ir pataisytų. Kitas dalykas,
I kai išrandamos klaidos ten, kur 
[jų nėra. Geriau būtų, kad B. 
Nemickas sunaudotų savo ener- 

Igiją poztiyviai veiklai ir negai
šintų savo ir kitų laiko, užsiim

ti damas beprasmingu ir niekam 
_ nenaudingu priekabių ieškoji

mu.
liėjuri ii spaudos ir galima gauti knygą nnkojv

AMERIKOS IJETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paztan- 
gaj daryti (tako* į krašto politiką. 102 pel. Kaina 11.56.

Knygos bus Išsiųsto*, Jei 11.56 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

I7If S«. Hal«U4 SC, Chkxc*, IR. IHff

Dr. Jonas Balys, 
VLIKo vicepirmininkas 
in for in a ci j os-spa ud os 

reikalams
1980 m. lapkričio 18 d.

Prierašas; šis raštas su atitin
kamu lydraščiu buvo pasiųstas 
“Draugo” redakcijai 1980.XT8, 
prašant jį atspausdinti tame 
laikraštyje.

(Pabaiga)

gabenimo iš Prūsijos į rusų oku
puotą Lietuvą buvo rusų žanda
rų jxersekiojamas įr ištremtas Į 
Sibirą; iš ten pabėgęs, jis pasi
traukė į Ameriką. Jis-Collins- 
villėje suorganizavo lietuvių pa
rapiją ir nuo 1903 iki 1911 metų 
buvo Jeruzalės parapijos klebe
nąs. Kunigas Keturakaitis lankė 
ir Ziono liet, evang. liuteronų 
parapiją ir 1910 metais padėjo 
ją suorganizuoti.; Baigdamas- 
kun. Juozupaitis perdavė maldi
ninkams Ziono ir Tėviškės pa
rapijų (Chicago, 111.) sveikini
mus. ’ !

Abejų pamaldų’ nietu labai 
gražiai solo lietuviškai ir ang
liškai pagiedojo solistė Erna 
Juozupaitienė. Triūbininkas JoeL 
Brondo’s ir parapijos choras pui
kiai pasirodė.

■ Užbaigus ’ pamaldas, kuriose 
dalyvavo daug lietuvių, kunigo 
Juozupaičio nuotaika buvo tiek 
pakili, kad pats parodė ir paaiš
kino skaidres apie Lietuvą bent 
tris kartus šimtams, žiūrovu.

Balzeko muziejaus ekspona
tai iš Chicagos kartu su lietu
viškais meno išdirbiniais buvo 
išstatyti bažnyčios patalpose. ■

Mokytojas p. Grybinas buvo 
net perdaug užimtas parodėlėje, 
aiškindamas savo ir kitų lietu
vių eksponatus, padėdamas skai
tyti Lietuvos žemėlapį ir surasti 
tėvų bei tėvelių kilmės vietas, 
nurodinėti adresus, ; pasakyti 
apie galimybes aplankyti Lietu
vą, apie Sovietų daromus kliu
dymus, apie jų varžymus ir gra
sinimus. Buvo keltas čia gimu
sių, lietuviškai nekalbančių, ku
rie pageidavo suruošti Lietuvos 
istorijos ir lietuvių kalbos kur
sus. :i T 5 C •

Kitoje patalpoje buvo atida
ryta lajkina parduotuvė, kur 
buvo galima įsigyti; įvairių et
ninių dalykų. Ypač’ pritrūko sa
gučių su įrašais “Kiss Mė, I’m 
Lithuanian” arba “I’m Proud' 
To Be Lithuanian”. Jų paklausa 
tikrai stebėtina.

Parapijos salėje nuo 11: vai. 
ryto iki ;6 vai. vak. buvo galima 
gauti lietuviškus pietus. Jų pri
trūko. 1,573 asmenys išpirko PIRk'ITE JAV TAUPYMO BONUS

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvaYdžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamo® Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms. 
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
orio 9 vai. ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vsL

fes organizacijas, šiais veiksmais jie atstumia jautres
nius narius iš visuomeninės veiklos, atstumia nuo" lietu
viškų politinių rūpesčių ir apardo katalikiškas organiza
cijas, iš visuomeninio darbo išstumia didelę dalį savųjų, 
palieka frontus be sargybų ir leidžia gudriausiems Mask
vos agentams laisvai zuiti po lietuvių įsteigtas redakci
jas, platinti Sovietų spaudą ir nejučiomis įsitraukia į so
vietinės propagandos plėtimą. Pirmiausia skelbia, kad 
Amerika yra supuvusi, kad ji nemokės apsiginti ir K/d 
netolimoje ateityje sovietiniai daliniai pavergs ne tik 
Europą, bet paims savo kontrolėn ir Ameriką. Jie tvir
tina, kad ateitis priklauso patiems žiauriausiems sovie
tinio imperializmo idealams, o ne demokratiniam lais
vam pasauliui.

Jie dar tvirtina, kad jaunimui reikia “sakyti teisy
bę” ir ruošti bendradarbiauti su okupantu, nes lietuviš
kas jaunimas turės prisilaikyti prie didelius ateities pla
nus turinčių rusų, o ne prie narkotikais besivaišinančių 
ir alkoholyje mirkštančių amerikiečių. Amerikoje jie tapo 
milijonieriais, bet savo milijonus jie naudoja ne Ameri
kos gerbūviui didinti, bet Amerikos pasitikėjimui pa
laužti. Jie tvirtina, kad Amerikoje nėra tinkamų moky
tojų lietuvių kalbai dėstyti ir siunčia studentus! ir’ inčP 
kytojus į kapsūkinius kursus kęjnųnistinėms pinklėms 
stiprinti ne Rusijoje, bet čia, Amerikoje.

Tai ne tik laisvės krašte naują frontą atidariusių .

K. VAITYS

ENERGIJOS KLAUSIMU
(Tęsinys*

Didžioji mūsų nelaimė
Užvakar rašėme apie didelę Draugo ir lietuvių tra- suklaidintų lietuvių, bet tai yra visų lietuvių nelaimė, 

gėdiją. Pasakėme kelias labai stambias tiesas ir, rodos, Okupacijos metu buvome vieningi, pažinome priešą ir 
galėtume šį klausimą baigti. Draugo žmonės pergyvena 
didelę tragediją. Galėtume juos palikti su savo rūpesčiais.

Bet giliau pagalvojus apie šį klausimą, negalime jį 
palikti. Mes žinome, kad didelė lietuvių tautos dalis yra 
katalikiška. Jeigu tragediją išgyvena pati didžiausioji 
lietuvių tautos dalis, tai visi turime tą tragediją ir josios 
sukeltus skausmus pajusti.

Mes žinome^ kad patys šviesiausieji katalikai labai 
giliai jaučia’ šią tragediją. Jie mato, kad dalis lietuvių 
neina katalikiškais dorovės keliais; jiems aišku, kad jie 
nematčHpaties didžiausio lietuvių tautos priešo; kad jie 
ardo lietuviams taip ęeikalingą vienybę; kad užuot puolus 
sovietinio komunizmo šalininkus, jie smarkiau puola lais
vės siekančius lietuvius ir svarbiausius savo smūgius jie 
kreipia prieš toliau matančius katalikus, prieš vieny
bės siekiančias kitas lietuvių grupes ir savo tikslui pa
siekti vartoja labai nelietuviškas priemones. Didelė lie
tuvių dauguma yra įsitikinusi, kad okupantas yra di
džiausias lietuvių tautos priešas, tuo tarpu maža grupelė 
yra įsitikinusi, kad lietuviai daugiau laimės, jeigu jie ras 
bendrą kalbą su Lietuvos okupantu.

Jie, pataikaudami okupantui, leidžia palaidų jaunuo
lių gyvenimą vaizduojančias knygas, ateitininkų pini
gais leidžia Amerikoje “Striptizus”, dalina juos kitaip 
indoktrinuotiems Amerikos lietuviams ir palaido gyve
nimo pavyzdžiais bando palaužti tuos dorovės įsitikini
mus, kuriais lietuvių tauta paskutiniais šimtmečiais gy
vena. Jie vaišina pačius gudriausius Amerikon Mask
vos atsiųstus agentus ir prižada su jais bendradarbiauti. 
Keli dvasiškiai, neatskiriantieji literatūros nuo propa
gandos, viešai sveikina dorovės pagrindus triuškinančius 
parsidavėlius ir sukelia pačių katalikų didelį rūpestį,

stengėmės jam vieningai kelią pastoti. Dabar mūsų eilės 
jau suskaldytos, keliose fronto vietose pramušti plyšiai 
ir atkelti priešui vartai. Visiems reikia rūpintis, kaip 
tuos vartus uždaryti, kad užkirstume kelią visiems žmo
gaus laisvės priešams ir lietuvių tautos baisiams išnau
dojimui.

Nelaimę mato ne tik atokiau pasitraukusieji lietu
viai, bet ją mato ir pirmose kovos eilėse stovintieji lie
tuviai. Jie pradėjo kaupti jėgas prieš pačius pikčiausius 
agentus, įsifiltravusius į lietuvių tarpą. Ta kova sunki, 
reikalinga vienybės, didelio pasitikėjimo ir nepaprastai 
didelio pasiryžimo. Tą nelemtą padėtį mato doresnieji 
vadovai, tokią nelaimę nejučiomis atnešu^ieji. Mums at
rodo, kad yra vertas dėmesio kun. J. Dambrausko, mari
jonų Šv.’ Kazimiero-provincijos vyresniojo,'pasakymas, 
kun. V. Rimšelio šių metų gruodžio 1 dienos Drauge ši
taip užrašytas:

“Dabar “Draugas” pergyvena redaktorių krizę. 
Marijonai negauna už darbą jokio užmokesčio, tik 
kritiką. Kai marijonų kongregacija ‘ gali “Draugą” 
ekonomiškai paremti, tai negali sukurti nei redak
torių, nei gerų administratorių.” .
Marijonai gali surinkti virš milijono dolerių ir ati

duoti Romoje gyvenančiam generolui lenkui. Jie kiek
vienais metais gali ekonomiškai paremti dešimtimis ir 
net šimtais tūkstančių dolerių silpnėjantį Draugą, bet 
jie negali išauginti redaktorių ir, kaip jie rašo, gerų ad
ministratorių. Marijonai buvo laimingi, kai Draugo 
priešakyje stovėjo krikščionis demokratas Leonardas Ši
mutis, bet Draugo nelaimės prasidėjo, kai • dienraščio 
vadovybę paėmė patys marijonai. Reikalą jie dar labiau 
pablogino, kai pagalbos pradėjo ieškoti iš šalies. Kata-

aiškius dalykus padaro neaiškiais, suprantamus dalykus Hkų tarpe buvo ir tebėra daug gabių inteligentų, kurie 
padaro didžiausių ginčų objektu ir suskaldo kelias lietu- ■būtų galėję protingai ir naudingai redaguoti Amerikos

Jąu apie 30 metų mokslninkai 
vargsta prie šios problemos ir 
nežinia, ar kada jiems pasiseks 
ją išspręsti. Reakcijai vykti rei 
kalinga pasiekti, apie, 10Q iųjli- 
jonų Celsijaus laipsnių. Kaip to
kią .karštą dujų masę . Jtontro-

jas arba naftą, o jau veikian
čioms įmonėms iki 1990 metų 
pereiti prie anglies vartojimo.

Angliakasių darbas yra nesvei-
..Į Ras ir .pavojingas. Per šimtmetį

daugiau kaip 100,000 angliakasių 
šiamė^krastė žuvo anglies ka
syklose; jų milijonas tapo luoši, 

i'-:^ . , ■ ■ ' • ’ Dabar sąlygos yra kiek gėrės-lWt.,kaipvAV>rgWzuOtt>eiljįjte,bct v,en kasyk[a yra 

vieta, kur didesnis žmonių pro
centas sužalojamas.

Angliakasiai, kvėpuodami ang 
lių dulkėmis užterštu oru, įgau
na vadinamuosius “juodus plau
čius”. Nežinoma, kiek angliaka
sių praeity yra įgavę “juodus 
plaučius”, tik žinoma, kad nuo 
to laiko, kai valdžia pradėjo mo 
keti kompensaciją “juodųjų 
plaučių” aukoms, jos iki 1977 
metų išmokėta 6.5 bilijonų do
lerių ir dabar kasmet išmokama 
po vieną bilijoną dolerių.

1973 metais kasyklose dirbo 
160,000 darbininkų. Kad per 
metus iškastų 1200 milijonų to
nų, kaip kad prezidentas Can 
teris nori, reikėtų esamąjį dar
bininkų skaičių padidinti dar 
154.000 žmonių, skaičiuojant 3000 
kalnų inžinierių.

Naujų darbininkų apmoky- 1 
mas, jų aprūpinimas darbo įran- l 
kiais, saugumo ir sanitaorinėmis. • 
priemonėmis, kasyklų masino- Į

■vfcjs keliu i .tūkstančių“ laipsnių 
kaišty .v^i.kubai virsta garais- 
Jei-pavyktų tą problemą išspręs 
ti ir jei pasirodytų, kad tos ener
gijos naudojimas žmonėms jokių 
pavojų nesudarys, tai energijos 
klausimas būtų išspręstas tūks
tančiams metų: vandelj gautų 
elektrolizės būdu skaldydami 
vandenį, kurio vandenynuose 
yra pakankamai.

Susidaro vaizdas, kad šiandien 
vienintelis energijos šaltinis, ku
rį intensyviau galima naudoti, 
yra akmens anglis. Todėl vienas 
iš prezidento Carterio programos 
punktų buvo naftos įvežimą su
mažinti iki: 6 milijonų statinių 
per'dieną .ir iki 1985 metų ang
lies produkciją nuo 668.5 mili
jonų topų per metus padidinti 
iki 1200 milijonų tonų.

Kongresas yra priėmęs įstaty
mą, draudžiantį naujai stato
miems fabrikams ir elektros jė
gainėms vartoti degamąsias du-

t, pareikalaus daug iš
laidų. National Accaunting Orri- 
ce apskaičiavimu, nuo dabar iki 
2000 metų pareikalautų tarp 26 
ir 45 bilijonų dolerių. Tai yra 
betkurios šakos industrijai gana 
didelis investavimas. Anglies 

, pramonei, kuri paprastai yra ne
didelio masto, toks investavimas 
gali būti sunkiai -pakeliamas, 
Tarp 1965 ir 1974 metų į naujas 
anglies kasyklas buvo investuo
ta apie 6 5 bilijonus dolerių. Per 
sekančius 20 metų investavimas 
penkeriopo kapitalo būtų tikrai 
nepaprastai didelis, ko anksčiau 
nėra buvę.

Anglies pervežimas vidutiniš
kai atsieina apie 25% iškastos 
anglies kainos. Dabar apie 70% 
anglies pervežama traukiniais, 
nes sunkvežimiais pervežimas 
penkeriopai brangesnis.

Kad traukiniai 1985 metais ga
lėtų pervežti 1200 milijonų tonų 

'anglies, reikėtų pasenusių bėgių 
sistemų pakeitimui ar pataisy
mui išleisti apie 10 bilijonų dol. 
Nuo kasyklų iki traukinių ang
lies pervežimui naudojamais sun 
kvežimiais greit sunaikinami ke 
liąi. Jų pataisymui ar. pastaty
mui Kentucky transporto depart 
mento skaičiavimu reikės iš
leisti 2.2 bilijonus dol. vien tik
toje valstijoje.

Elektros pareikalavimas kas
met didėra šešiais procentais. Da 
bar elektrai pagaminti suvarto
jama apie 25% viso sunaudoja
mo kuro. Kasyklų biuro apskai
čiavimu 1985 metais bus sunau
dojama 35%,'o žėoo metais net 
45%. ' ' • •

Nuo 1974 metų federalinės vai 
džios pradėta akcija raginti įmio 
nes pereiti nuo dujų ių ^iąf|bš 
kuro prie anglies sutinką pasi
priešinimą. Tai suprantamas da
lykas; nes tas perėjimas suriš
tas ne tik su brangiai atsieinan
čiu šildymo sistemos pakeitimu, 
bet ir didesnės erdvės pareika- 
lavirnu krcKnims ir ąnglįg_.san- 
dėliams. Be to. nėra garantijos, 
kad angliakasiams sustreikavus 
nepritruks anglies.

General Motors korporacijos 
valdytojas mano, kad pakeičiant 
kurą, korporacija turės išleisti 
viena bilijoną doL, nes kai ku
riose vietose teks nugriauti ir 
perstatyti dalį pastatų. Teksas 
universiteto tyrinėjimu J. V. tam 
reikalui turės išleisti tarp 150 
ir 250 bilijonų dol-

(Rus daugiau)

jiems atstumti protingus inteligentus ir priešakin pasi
statyti didžiausią lietuvišką intrigantą ir klastotoją. Jis 
sukėlė didžiausią erzelį katalikų tarpe, o vėliau ij visų 
lietuvių. Jis buvo laikytas, kol priliptas liepto galas.

Penkerius metus buvo šmeižiami padorūs Amerikos 
■diplomatai, krašto prezidentas, pats popiežius ir aukš
čiausias jo dignitorius. Kas per tuos metus prirašyta 
prieš ALTo ir VLIKo vadus, kiek pasisakyta prieš Nau
jienas, tai sunku būtų suskaičiuoti. Kol marijonai, savo 
eilėse neturintieji nė vieno gabaus redaktoriaus, visą: 
reikalą tvarkys, tol nelemta padėtis bus tęsiama ne tik 
katalikų, bet ir visų lietuvių tarpe. Jie ir šiandien, nore- Į nepatenkintas Alžyro diplomatų 
dami.būti arbitrais, daro tas pačias klaidas, kurias darė 
per paskutinius metus. Kol jie visai nepasitrauks nuo

viškas organizacijas. Lietuviškų organizacijų kontrolei lietuvių katalikų įsteigtą dienraštį, bet jie nutarė pasi- redagavimo ir nepaves redakcijos doram inteligentui, tai

i
( — Irano premjeras M. Rajai 
I nenatenkinlas Alžvro dinlomafu 
atvežtu sekretoriaus E. Muskic 
atsakymu. Įkaitų reikalas vis 
dar liks neišspręstas.

vartoja bolševikiškus metodus, prisitaiko prie pinigų ir 
pagrobia savo kontrlėn senas ir turtingas lietuvių įsteig-

samdyti bolševikams žurnalus ir parankines redagavusį1 dabartinė padėtis nepasikeis ir ne tik Amerikos katali- 
tremtinį. Jų protas ir dorovės dėsniai, nuostatai - leido kams> ir visiems lietuviams bus daroma didelė žala.
samdyti bolševikams žurnalus ir parankines redagavusį — Gruodžio 7 d. Portug; 

rinks naują prezidentą.

PASTABOS VLIKO, ALTO IR PLB 
SĄVEIKOS KLAUSIMAIS t-

(Tęsinys)

Šie prigimtiniai bruožai jokiu būdu nema
žina PLB reikšmės ir svarbos, tik logiškai įstato 
ją į valstybinės - tautinės išeivinės visumenės- 
politinės struktūros deramą vietą. Kartu nusa
ko PLB veiklos sritį pagal tos struktūralizacijos 
dėsnius , pasiremiant tomis normomis, surasti 
tokias formas, sukurti tokią teisę ir nustatyti 
tokią teisę ii' nustatyti tokią tvarką, kurios pras
mingiausiai tarnautų tų institucijų darbui ir 
mūsų esmingųjų uždavinių siekimui.

Tačiau su geliančia širdimi turiu pripažinti, 
kad išeivija, politinė emigraciją iki šiol tokių for
mų nesurado, tokios teisės nesukūrė ir tokios 
tvarkos nenustatė. Priešingai, VLIKo-ALTo-PLB 
sąveikos nuokrypos šiandien gal net ryškesnės 
negu prieš generaciją, sakykim, politinės emig
racijos pirmame dešimtmetyje.

VLIKo “informatorių” šiandien yra gausiau 
ir jie drąsesni, bet, deja, mažiau nusimaną tautos 
politics valios atstovavimo, politinių niuansų, 
prasmingos teisinės struktūralizacijos klausi
muose.

Anksčiau bandyta jį griauti. Eita lauk. Cteig- 
tos kitos organizacijos, kurtos ir propaguotos net 
fikcijos. Vėliau bandyta net ne lietuvišką orga

nizaciją padaryti VLIKo valdyba. Dar vėliau 
bandyta PLB jį absorbuoti. Iš kitos puses čia jis 
kaltinamas nedarbu, o tuojau apsisukus užgina
ma jo prigimtis. Esą, jis tik viena iš daugelio or
ganizacijų. Ir taip ad nauseam. Iki šių dienų.

Šiandien štai vėl naujas metodas. Iš vienos 
pusės: PLB visuomeninių reikalų komisija, kon
kurencija finansų kaupime ir reprezentacijoje 
ir 1.1. Iš kitos — vėl pastangos keisti jo pri
gimtį. Tik prisiminkime dr. Br. Nemicko pastan
gas per savo laiškus redaktoriams.

ALTui spaudimas gal dar didesnis ir kovos 
metodai prieš jį dar mažiau džentelmeniški.

Nors labai norėtųsi, bet negalima kaltę už 
šias nuokrypas sukrauti ant išeivijos nenormaly- 
bės. Nors ir kaip skaudu, bet nemaža dalim jų 
šaknys sau maistą siurbia iš bendruomeninio dir- 

Įvožemio, kuriame, tiesa, auga ir daug pozityvių 
darbų.

Šis faktas yra dar mažiau suprantamas ir 
dar skaudesnis, kai matai tame pačiame LB dirvo
žemyje ne vieną kadugį ir piktžolę.

VLIKas, ALTas ir LB turi skirtingus cha
rakterius, kompetencijas, veiklos sritis ir konkre
čius uždavinius. Jos visos trys yra reikalingos ir 
būtinos didiesiems lietuvybės ir lietuvių išeivijos 
uždaviniams vykdyti ir siekiams realizuoti. Jų 
sąveikos pagrinde turi glūdėti tiesos ir teisės pri
matas. Tik ant tiesos ir teisės pagrindų pastatyti 
šių trijų organizacijų santykiai nekliudys kiek
vienos jų darbui. Priešingu atveju, paneigus tie

są ir teisę, ši problema taps stabdžiu bet kokio 
darbo, šia prasme prieš visus mus stovi du pa
grindiniai uždaviniai: surasti tiesą — tų organi
zacijų prigimtį, teisinius pagrindus ir tuomet pa
gerbti teisę — pripažinti joms, kas joms pri
klauso. Tai yienintelis kelias į progresą ir laimė
jimą. Kitaip — dezorientacija ir pasimetimas.

Būdamos centrinės institucijos, VLIKas ir 
PLB dažnai susiliečia išeivijos veikloje. Tai yra 
natūralu ir neišvengiama. Kad šis sąlytis būtų 
visuomet pozityvus, yra būtina, kad abi institu
cijos bendradarbiautų, bet ne varžytųsi tiek dar
bo sričių aprėpoje, tiek atskiruose uždaviniuose. 
Tamprus ryšys tad būtinas. Tačiau, kad šis ryšys 
būtų dar nuoširdus ir vaisingas, abiejų institucijų 
vadovybės turi suprasti tuos savo prigimtinius 
aspektus, apie kuriuos aukščiau kalbėjome. Kitaip 
VLIKo-PLB santykiai bus pagrįsti antraeiliais 
išskaičiavimais ir grės irimu, kuris natūraliai tu
rės tendencijos kenkti bendram tiek laisvinimo, 
tiek kultūriniam darbui.

Mano giliu įsitikinimu vienintelis VLIKo- 
PLB teisingų santykių kelias yra kuo tampriau
sias bendradarbiavimas prigimtinių skirtumų ri
bose. Tas suponuoja, pirma — aiškų prigimtinių 
normų supratimą ir antra — suradimą teisingų 
formų tokiam bendradarbiavimui reikštis. Tokie 
nusiteikimai stiprins mūsų visuomeninėje struk
tūroje teisės ir tvarkos principus, sudarys leng
vesnes sąlygas tarnauti patiems geriausiems lais
vės kovos ir lietuvybės išlaikymo interesams ir

įgalins pasiekti pačių geriausių rezultatų.
ALTo ir Bendruomenės santykiams išspręsti 

mano pasiūlymas gi yra toks:
Visai patriotinei lietuvių išeivijai Amerikoje 

siekiant bendrų politinių, kultūrinių, švietimo ir 
labdaros tikslų, yra reikalinga tampresnė vieny
bė, didesnis susiklausymas ir tikslesnis esamų pa
jėgų ir resursų naudojimas. Tam pasiekti:

1) Amerikos Lietuvių Bendruomenė Lietu
vos laisvinimo darbo vadovavime Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse pirmumą pripažįsta Ame
rikos Lietuvių Tarybai ir savo veiklą šioje sri
tyje atitinkamai modifikuoja;

2) Visa lietuvių išeivija Amerikoje pripažįsta 
Amerikos Lietuvių Bendruomenę kaip lietuvių 
tautinės bendruomenės organizacinę lytį ir akty
viai ją remia;

3) Amerikos Lietuvių Taryba sustiprina sa
vo centro ir skyrių veiklą ir naujų skyrių stei
gimą;

4) Amerikos Lietuvių Bendruomenė sustip
rina organizacinę veiklą visur, ypač tarp lietu
viškai nekalbančiųjų lietuvių, nevengdama orga
nizacinės kaitos išeivijos apjungimui;

5) Tiesiginei Lietuvos laisvinimo veiklai ir 
jai artimų sričių darbui bei klausimams koordi
nuoti ALTo vadovybėje, ALTas ir LB susitinka 
bendriems pasitarimams nerečiau kaip kas šeši 
mėnesiai.

(Pabaiga)
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA

"JU Mirinko juos j vietą, kuri hebra&cai vadinama Arma^edon" 
(Apreiškimo 16:16)

24. prityrimai, aukojant save ir kenčiant dėl teisybės, pa
daro juos tinkamais karaliauti su Kristumi ateityje. Taigi, einant 
Dievo patvarkymu, jų dalyvavimas dieviškajame plane bus pa- 
galbingas palaiminime visų žemės giminių. Per devyniolika šimtų 
metų, pasaulio nepastebėti ir nepažįstami, šitie ištikimi Viešpa
ties pasekėjai stengdavosi sustiprinti teisingumo ir meilės tiltus, 
kuriais pagaliau ateis išgelbėjimas visų mirties kalinių. Šitie bus 
prikelti iš numirusių pirmutiniai — “pirmame prisikėlime” — 
gyventi ir karaliauti su Kristumi, ir paskui, Kristui vadovaujant, 
visa žmonija bus pabudinta iš mirties miego ir gaus progos gy
venti ant žemės per amžius.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGUS lietuviškas festivalis
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Medicinos direktorius

VALANDO& 3—0 darbo dienomis ir

GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

COLLINSVILLE, ILL.

Atkelta iš 3 psj.

Kunigas, paklaustas, ar 
met bus ruošiamas toks festi
valis, atsakė, kad tai priklausys 
nuo galimybių surasti tautybių 
aktorius, ypač giedotojų grupių 
ir vadovų, kurie būtų tinkami 
pravesti tokią programą, kokią 
šiais metais turėjome.

kas-

Š/m. lapkričio 29 dieną dėl lankėsi NAUJIENŲ redakcijoje 
įvairių negalavimų, tačiau neti
kėtai, ligoninėje pasimirė čika- 
Riškiams lietuviams plačiai pa
žįstamas Mykolas Mikėnas. Jis 
su savo vokiečių kilmės žmona 
Zuzana gyveno 5000 S. 50th St., 
Gage Parko kolonijoje ir vos ne
seniai buvo sulaukęs 60 metų. 
Čikagoje iš pradžių dirbo fabri
ke kaip mašinų nustatymo ir jų 
priežiūros mechanikas, vėliau pe 
rė'o prie savistovaus darbo kaip 
stalius. Daugiausiai lietuvių na
mų savininkai ęį kviesdavosi, kai

Į re;kėjo įstatyti duris, langus, 
ai ‘ laiptus, grindis ar kitokius me

džio darbus, pagerinant ar tai
sant namus.

Jis buvo nuolatinis NAUJIE
NŲ skaitytojas ir šalia prenume
ratos kasinėtai pridėdavo savo 
auką jo taip mėgstamo dienraš
čio paramai. Dar visai neseniai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

OPTOMBTR1STAS
KAMA LIETUVIŠKAI

t

ir įteikė savo metinę piniginę 
paramą. Veliuonis ilgus metus

vardo Jūrų Šaulių Kuopai Čika-

kuopos veikloje, todėl Čikagos 
jūrų šauliai ir šaulės uniformuo 
ti ir su savo Kuopos Vėliava da
lyvavo atsisveikinime.

A- a. M; Mikėno kūnas buvo 
pašarvotas Gaidas — Daimid

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rondenciios telet: 448-5545

. GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 
*M<ra praktika, apac. MOTIRŲ U«c*.

Gražus kunigo Kastens pavyz
dys tepaskatina ir kitas vietoves 
veikti ta prasme.”

K. Kikutis, 
Collinsville, I1L

MIKUI PUODŽIUI

mirus pavergtoje tėvynėje, 
jo broliui Viliui ir jo šeimai reiškiame giliausią 

užuojautą.

PADAGAI ir JANKAI

c

VANCE FUNERAL HOME
Oflsa* M2 WIST SYRSIT i8

OFISO VALu *ir*_ oSdmL, trečiu, 
(r paakU 3-4 ii S-8 yiL t«JL SUtadi* &

ę.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

B

g

p Šileikis, o. f.
OBTHOPEDa^-PBi________ _

Aptartai - Protezai. Med. ban* 
dažai. Speciali pataika feoleaa 
(Arch Supporta) ir t i D

MM Woof 6M St„ Ckioaaa. WL SSAB 
Tolef.: PRoepact <-5*M

FLORIDA
DR. G K. BOBEUS

1

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairiu atstvmy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3763996

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4E4MOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirmi* 
dienic iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413 '

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

a

&

'X

kingoje uniformoje savo dalinį 
kitų kuopų šventėse bei minėji
muose: Kenošoje, Detroite, Cle- 
velande ir kitur Velionis buvo 
renkamas į kp. valdybą ir buvo 
apdovanotas Š. iv. Medaliu-

Po to buvo pristatytas šaulių 
S-gos Garbės Teismo Pirminin
kas dipt, teisininkas g. š. Mari
jonas šnepštys, kuris, su reika
lais iš Detroito atvykęs į Čikagą 
ir sužinojęs M. Mikėno pasimiri- 
mą, kaip pažįstąs velionį per 
daugelį metų iš šauliškos veik-

laidojimo namuose, kur kuopos ' los, atvyko į atsisveikinimą ir ta 
uniformuoti nariai stovėjo gar-1 po paprašytas tarti keletą žodžių, 
bės sargyboje Karstas buvo pri- ’ Jis išreiškė našlei, kuopai ir drau 
dengtas tautine vėliava ir prie 1 gams užuojautą ir ragino liku- 
karsto buvo pastatyta Kuopos sius užpildyti šią spragą. Trečia 
Vėliava, kurią velionis įstojęs 
1965 metais ir davęs šauliška 
priesaika, pabučiavo. Atsisveiki
nimas įvyko antradienio vakare, 
kurį pradėro Ev. Liut. kunigas 
klebonas A Trakis su maldomis. 
Kuopos vardu atsisveikino pirm. 
Edmundas Vengianskas. Po to 
velonis ryškesnius gyvenimo 
bruožus apibudino šios kuopos 
steigėjas ir ilgametis j. šauliu 
vadovas M. Maksvytis. Jis pa
minėjo, kad velionis nuo mo
kyklos laikų buvo skautas, mė
go gamtą, išvykas, laivus ir van
dens keliones. Dar Lietuvoje bu
vo baigęs amatų mokyklą ir te
nai įgijo dailiojo medžio apdir
bimo profesines žinias. Pasku
tinio karo metu tarnavo savisau 
gos daliniuose ir dalyvavo pa
vojingose kovose su sovietų bei 
lenkų partizanais Švenčionių 
bei apylinkės miškuose. Atsidū
ręs vakaruose, amerikiečių zo
noje, nuo pat pirmųjų dienų Įs
tojo į lietuviškus sargybų ir te
chniškus dalinius prie JAV ka
riuomenės, kol iš tiltų statybos 
bei priežiūros kuopos Schwet- 
zingene kaipo corporalas — au
tomašinų mechanikas pasiliuo- 
savo 1956 metais dėl emigracijos 
į USA.

Įstojęs į Čikagos jūrų šaulių 
eiles, velionis- beveik iki savo 
mirties aktyviai reiškėsi kuopos 
veikloje: kaipo medžio apdirbi
mo žinovas per eilę metų dirbo 
prie kuopos organizacinio laivo 
ir, kaip turėjęs pagrindinį mo
torų mechaniko apmokinimą ■ 
amerikiečių kariuomenės kur- • 
suose, prižiūrėjo laivo motorus, 
vandens pompas,vairavimo sis
temą ir kt. kuopos laivo įrengi
mus. Per eilę metų dalyvavo lai 
vų kelionėse, išvykose, įvairino

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANĄ į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING
(LICENSED 6V Vh EŠPOSYLTORG)

VYKIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — TeL: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per musų firmų, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais it sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 1 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, rA. — 126 Sheet __________
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fle«t Street____ ___ __________
BROOKLYN, N, Y. 11218 — 485 McDonald Avenue . .......
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue____________
CHICAGO 22, III. — 1241 No. AsHend Avenue____________
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Street .............
CHICAGO. ILL. 60609 — 1455 West 47 Street____________
CLEVELAND, OHIO 44134 — 5689 State Rd.............. ....................
CHESTER, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St_____________ _____ -..... .
DETROIT 12, Mich. — HoO| Jos Catnpau Avenue_________
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campeu Avenue ____
LOS ANGELES 4. Calif. — 159 So. Vermont Avenue _____
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD._______________________
MIAMI BtACH, Fla. 33139 1201-17 St. ____________________
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue...... ............ ..........
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St._™.----------------
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St. ... 
PHOENIX, Aril. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy
• AHWAY, n. J. _ 47 East Milton Avenue __ -------- -------
SOUTH RIVER. N. J, — 41 Whitehead Avenue ________
SILVER SPRING. Md. — 1002 Kennebec Ave. _________ _
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street —-

— 435-1654
— 342-4240
— 6330090
— 8960700
— 486-2818
— 925-2787
— 3764755 

_ 216-845-6078
- 215-497-2382

— 365-6780
— 3664740
— 3854550

- 315-866-3939
- 305-673-8220

— 674-1540
— 475-7430 

215-WA-5-8878
- 602-9424770

— 381-8800
— 2574320
— 589-4464 
_ 475-9746

dienio ryte kun. A. Trakis pra
vedė koplyčioje maldas ir kar
tu su būreliu jūrų šaulių ir as
meniškų draugų, viso apie 30 
asmenų, Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse atliko laidojimo apeigas. 
Kuopos pirmininkas įteikė su
lankstytą vėliavą našlei, o ve
lionio palaikai tapo atiduoti 
šeimos sklype mielai, laisvai ir 
svetingai Amerikos krašto že
melei. Buvo palaidotas civilinis 
me kostiume.

Po to visi dalyviai buvo pak
viesti į Midway Banquet Hall 
pietums, kurių metu nariai (ės) 
ir draugai sudėjo našlei 230 dol. 
kad palengvinus susidėjusias iš
laidas.

Užbaigiant reikėtų paminėti, 
kad M. Mikėnas, pats būdamas 
gamtos ir laivų mėgėjas ir per 
ilgus metus įdėjęs daug savo 
darbo, laiko, išlaidų ir sumanu
mo, labai pergyveno ' Kuopoje 
pasireiškusį susiskaldymą, išme
timus, pašalinimus ir pagaliau 
Kuopos organizacinio laivo par 
davimą, kurį dabartinė Kuopos 
vadovybė, tik mažai daliai narių 
to pageidaujant, negarbingai ir 
pusvelčiui likvidavo, nors prieš 
tai šios Kuopos nariai (ės) per 
15 metų sugebėjo ji išlaikyti, 
juomi naudotis ir prižiūrėti. Bu
vo draugas prasitaręs, kad 
uniformos daugiau neužsidės, 
šauliuose viešpataus susiskaldy
mas, suirutė ir beteisė-

Taip.pat keista, kad iš valdy
bos pirmininko skelbiamų virš 
160 narių, tik iš seniau suorgani
zuoti uniformuoti nariai daugu-' 
moję išnešė laidotuvių naštą, sto 
vedami sargybose, nešdami kars 
tą ir palydėdami į kapines, o 
prie dabartinės vadovybės prira 
syti nariai (ės), kurių skaičius 
priskaitomas virš 100 narių, išs
kyrus kelis, nesiteikė dalyvauti, 
nors tai nebuvo eilinio šaulio 
laidotuvės. Dalyvis

SUSIRINKIMŲ

Bridgeport Lietuvių Namy Savi
ninkę draugijos susirinkimas Įvyks 
šeštadienį, gruodžio 6 d.. 1 vaL po
piet, 3808 So. Union Avė. Nariai ma
lonėkite atsilankyti. Bus valdybos 
rinkimas. Po susirinkimo — vaišės.

Kviečia Valdyba

Našlių, Naši i ūkių ir Pavienių Asme
nų klubas šaukia narius Į šįmet pas
kutinį susirnikimą, kuris įvyks gruo
džio mzn. 12 d. 2 vai. popiet Vyčių 
salėje, 2455 W. 47th St, Chicagoje. 
Visi nariai kviečiami gausiai astilan- 
kyti. Bus renkama nauja vaidyba, ap
tariami svarbūs klubo reikalai. Po 
susirinkimo bus vaišės. V. Cinką

Lietuvių Pensininkų Sąjungos na
rių susirinkimas-pabcndravimas įvyks 
gruodžio 11 d., ketvirtalienį, 1 vai. 
popiet Šaulių Namuose, 2417 West 
43rd St. Bus meninė programa, už
kandžiai ir loterija. Nariai yra pra
šomi atnešti kokią nors geresnę do
vaną loterijai. Be to, nariai yra ragi
nami sumokėti užsilikusi nario mo
kestį. Valdyba

“Lietuvos Aidai”

i

KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidas iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš UTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71 st Street

Chicago, Illinois 60629 
Teief. 778-5374

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-860001
9837 SOUTH KEDZ1E AVE.
Tel. 422-2000

ĘUDEIKIS
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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street

Teief. 476-2345

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TUR (ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So, LITUAMCA AVE. TeL: YArd* 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Hl. TeL: OLympic 2-1002PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -1139STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

3354 So. HALSTED STREET TeL YArd« 7-1911
Į
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Cicero jaunųjų moksleivių' gojami asmenys. Savo elgesiu 
tautinių šokių grupė “Ratelis”, j:e privertė pasitraukti ilgus me- 
vadovaujamas Sofijos Palionio- , tus mokykim e dirbusias ir jai 
r.ės šoko padėkos savaitės fes g pasitarnavusias mokytojas, 
t valyje, Milwaukee, Wise. Ra-' Dėlto smarkiai sumažėjo moki- 
tclis ir jau eilę metų dalyvauja n u skaičius, nes dauguma pra- 
fes.tivalio programose, pasirody- dėjo lankyti kitas lituanist’nes 
damas su tautiniais šokiais ir pa- mokyklas. Taip iškilo reikalas 
garsindamas lietuvių vardą de-’, Cicere kurti naują lietuvybės 
šimttūkstantinėms žiūrovų m;-Į 
nioms. Festivaliuose dalyvauja I 
daugelio etnininiu grupių jauni
mas su savo programa. Šiemet 
pasirodė arti 30 grupių. Todėl ■ gėn nuo Uetuv škojo kamieno 
festival s programa yra labai 
įvairi ir įdomi. Festivalio metu 
veikia įvairių tautybių užkandi
nės, jų tarpe ir lietuvių. Kitoje 
salė’e, greta užkandinių, yra 
įruošti prekystaliai su etnininės!

gaivinimo židinį, kuris, su tau
tinių vertybių puoselėjimu kal
bos mokymu ir pratinimu prie 
tautinių tradicijų, burtų drau-

benutolstantj jaunimą. Gruodžio 
21 d. tam jaunimėliui mokyto
jos ruošia Kalėdų eglutę. Bus 
vaikų pasirodymas ir Kalėdų se
nelis su dovanėlėms. Be bus ro
doma, kaip patiems pasidaryti

io

iOREKTCROS PATAISYMAS !
< 

— Spausdinant Naujienų l?.p- Į 
riėio mėn. paskutiniuose nunie- . 
uese Glenwocd Sales skelbimą, 
įtroje to skelbimų pusėje buvo Į 
ispausdinlas sakinys: Siunčia- > 
įas bet kur apdėtu (COD) mo-' 
fsčiu, arba atsiuntus $12,95, o ’ 
irėjo būti: ...atsiuntus $21.95. 
ž klaidą atsiprašome.

, Rjmai, Žtmė — Pardevlmwi 
KfcAL ĮSTATE FOR SALA I.

— Pardavimui 
HEAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOJ PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR 2EALUS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMAIS. ? 

uĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KxkZANAUSKAS, Prezidentas - ’

2212 W. Cermak Road Chicago, HL

MARIJA RUDIENĖ
GRĮŽO Iš EUROPOS -

BALF’o pirm. Marija Rudie- 
ė, 3 savaites praleidusi Euro- 
y’e, grįžo į Chicagą ir įsijungė 
visuomeninės ir BALF:o veik
as darbus.

, Kaip stebėtoja dalyvavo Ma-
! drido konferencijoje, vėliau lan 
kėši Ženevoje, Jungtinių Tautų'

' Pabėgėlių Reikalams įstaigoje. 
Stungurys, patikėtiniai Karen Išiiue laimėjo 410285. Bingo lo- ’ Keletą dienų praleido Romoje

•tautodailės išdirbiniais. Čia ir T ! eglutei papuošti šiaudinukų. Pro Sirgėdas, jaunių patarėja Marija ■ Lapkričio 27 d. Pot of Gold lo-
Ralriūnipnė Kpnošin^ išstato! mma nrasidė^ tnninn nn oumnc, r»^________

1--------- o — -z x-----------------—------------------ į v I U-it-iiLį yiaitiuu
Koresp.] Dagjs jr jonas Lėkštutis, prižiū- Šime laimėjo 32, 29, 38, 56 ir 74. jr farpSj su lietuvių Šv. Kazimie-

— SLA 134-osios Moterų kuo- ro kolegijos rektoriumi prel. La 
pos susirinkimas įvyks š štadie- du Tulaba ir prel. Antanu Jo-

Balčiūnienė iš Kenošios išstato j ęrama prasidės tuojau po sumos, 
savo meno dirbinius — gražius • Visi kviečiami, 
gintaro papuošalus. Ji svetingai j 

i pasitiko “Ratelio’’ šokėjus, pa-j 
vaišindama gardžiais ir skonin- j 
gaiš užkandžiais iš lietuvių už- į 
kandinės. Šokėjoms buvo links
ma šokti, sočiai pavalgius. Su- 

, manios vadovės S. Palionienės — Christian Anti — Commu- ’ 
mokomas, “Ratelis” turi gerai nism Crusade, pasaulinio masto 
paruoštą programą. Nekartą yra prieškomunistinė organizacija, 
kviestas šokti Cicero apylinkės leidžia periodinį 8 psl. biuletenį, 
valstybinių mokyklų šventėse. Į Norint jį gauti veltui, reikia ra-

retoj ai Tony Yakaitis ir Muriel 
Lėkštutis. Komitetam vadovau

ji ja: Kultūros — Marija Stungu- 
I rys,lietuviškų reikalų — Dona
tas Uzas, programos — Br. Jur
gis Petkevičius OFM, informaci
jos — Petras J. Yuskevich ir 
Kazimieras Vainius, ritualo — 
Ona Adomėnas, Elena Yakaitis 
ir V. Žvirblis.

nušu. Po to, aplankė Vasario 
16-tos Gimnaziją Huttenfelde, 
Vokietijoje. Čia turėjo pasitari
mą su gimnazijos direktoriumi 
Jonu Kavaliūnu ir posėdžiavo 
su gimnazijos kuratorija. Buvo

TeL Virginia 7-774J

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

Dažnai pradžiugina ir Cicero lie
tuvius, dalyvaudamas vietos or
ganizacijų renginiuose. Dalyva
vimas VT-joj tautinių šokių šven 
tėję, Ratelio šokėjams paliko ne
užmirštamą įspūdį.

i Mokytis tautinių šokių, vaikai 
>yra atvežami ir iš toliau — iš 
Kenoshos dr. V. Balčiūno dvi 
mergaitės ir paauglis sūnus akor 
dijonistas, kuris su Kr. Briniū- < 
te-Neve festivalyje grojo Rate
lio šokėjams. Daugelis šokėjų 
yra mišrių šeimų vaikai. Jie lan

syti organizacijos steigėjui: Dr. 
Fred Schwarz, P. O. Box 890, 
Long Beach, CA 90801. Organi-

Aktorė Jūratė Nausėdaitė — 
Ann Jillian iš Los Angeles, New ’ 
Yorke vaidina serijiniame veika

zacija šiemet išleido kalėdines ^sa Living , kuris matomas

nį, gruodžio 13 d., 12 vai. Chica
go Savings bendrovės patalpose, 
6201 S. AVestern Avė. Pageidau
jame, kad višos narės dalyvautų. 
Vyks ateinančių metų valdybos 
rinkimai. Malonėkite atsinešti! 
dovaną dėl kalėdinės

Į Bag”. Valdyba -
J tinės moterų organizacijos vei- 

Preiah> Mykolo Krupa v i- j^gja jos vyru inž. Adolfu Vens

“Grab I sustojusi Paryžiuje, kur susitiko; 
Ivba . su Birute Venskuviene, tarptau

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. ; 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

JU. A A V J ± —
čiaus 10 mėty mirties-sukakties besireiškiančiu politinėje DĖMESIO .i’i 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tek 523-8775

ŠIMAITIS REALTYproga, Lietuvių Krikšč. Denio- veikloje. Aplankė ten gyvenam 
kratų Sąjungos Chicagos sky-j^j^ Elena Turauskienę.
rius užprašė šventas Mišias, ku-j Rudienė pastebėjo, kad 
rios bus atnašautos š.m. gruo-; §juo metu Europoje yra jaučia-j 

i džio mėn. 7 d. (sekmadienį) Į mas nuotaiku ir politinės padė-

veikloje. Aplankė ten gyvenan-
visoje Amerikoje ketvirtadie
niais per ABC-TV7, Chicagoje 
8: 30 v. v., kitur pagal tos vie-, 
tovės laika. m 1 on • > u x. 1

į 10 vai. oO nūn. ryto Marquette ties neaiškumas.
— Toronto ..Lietuviu ..Sporto Parko lietuvių parapijos bažny-!  

klubo “Vytis” visuotinis narių čioje. Po pamaldų, parapijos sa- 
susirinkimas įvyko spalio 14 d. Įėję, 6812 So. Washtenaw Ave., 
LN posėdžių kambaryje, kuria-1 bus trumpas minėjimas. Dr. J.
•me išklausyti valdybos praneši-* Meškauskas primins mums epi-

~J™as ^aIPokas, St. Peters-].mai, aptarta veikla ir nutarta ją zodus iš prelato M. Krupavičiaus^Saudi Arabijc's naftos ministe- 
’° įcero lituanistinę mokyklą, burg, Fla., Palangos jūrų saulių j pagyvinti. Išrinkta nauja valdy- gyvenimo. Kviečiame visus lie- rjs šeichas Ahmed 7akj Yamani

atvirutes,kurios gaunamos at
siuntus auka, v

— Tautodailės Instituto New 
Yorko skyrius ruošia juostų au
dimo kursus sausio pabaigoje.- 
Kursantus registruoja ir infor-j 
maciją teikia Jadvyga Kregždiej 
nė, tel. 846-0510.

rius užprašė šventas Mišias, ku- j

■ 1981 METAIS NAFTOS BUS 
PAKANKAMAI

RIJADAS, Saudi Arabija. —

kun pritaikyta silpnai kalbam kuopos pirmininkas, taip pat] įa: Rjmvydas Sonda. Raimon- tuvius pamaldose ir minėjime laike pasikalbėjimo su laikraš
tiems arba visai nemokantiems Mikalauskienė ir P. Pocius ka-, 
lietuviškai. Be visuomenės para- j riuomenės šventės proga, apdo- 
mnc K 55 f oi i C y-» mnVtrl’-lo O- • J i «mos nei Ratelis, nei mokykla ne- ■ 
galėtų išsilaikyti. Mokyklą ir 
Ratelį remia vaikų tėveliai ir vi
suomenė. Antanas ir Ona Dum- 
čiai, turį erdvias patalpas, lei
džia (jomis nemokamai naudotis 
pamokoms ir šokių repeticijoms. 
Šokėjų išvykos pareikalauja stam 
.besnių išlaidų už kelionę auto
busu. Išvykose dalyvaujantys 
tėveliai prisideda prie tų išlaidų 
sumažinimo, šiemet aktyvi vei
kėja Jean Vance į Milwaukee 
festivalį vyko su būriu savo 
draugių, o ponia S. .Butkus pri
sidėjo su dosnia auka ir Cicero 
LB, vadovaujama pirm. S. Prans 
kevičiaus, padengė likusias išlai
das.

Ilgai ir gražiai anksčiau veiku
si Cicero lituanistinė mokvkla 
sunyko, kai į tėvų komitetą pa- • pirm. Jonas Adomėnas, 
teko demagoginiai nusiteikę ir pirm. Petras J. Yuskevich, seki, 
ąntipatriotinės veiklos jėgų įtai- Adelė Dauzickas, ižd. Nellie

vanoti medaliais. Taip pat apdo-’ 
vanoti Romo Kalantos kuopos 
šauliai — Ir. Račinskienė ir A. 
Grabauskas.

— Režisieriaus Jono Jurašo 
pasisekimas Broadwajuje su Ni- 
kalojaus Erdmano “Savižudžio” j 
pastatymu labai didelis. Drąsio-j 
jo lietuvio režisieriaus darbą su 
aukštais komplimentais išgyrė 
patys žymiausieji New Yorko 
laikraščiu ir masiniu žurnalu kri 
tikai: Clive Bames (New York 
Post), Frank Rich (New York 
Times), Jack Kroll (Newsweek), 
Allan Wallach (Newsday) ir ki
ti.

—Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa išrinko naują valdybą: 
dvasios vadas kun. Stasys Pailsi, 

vice-

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

W American Travel Service Bureau
9727 S. Western Avt^ Chicago, DI. 60643

Telef. 312 238-K87
» Nemokumai patarnavimas užrakant lėktuvų, traukiniu. laivų kelio 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k’aštua, 
Sudarome .iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj® ir teikiame infer 
macijps visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik \eixia rezervuoti vietax 
S anksto — prieš 45-60 dienu-

das Stirbys, Jonas Nešukaitis, dalyvauti. Valdyba
Edvardas Stravinskas, Ričardas! ta • . x -, T — Dengiame ir taisome visų Duliunas ir Bronius Saplys. I re-! -v. . .. .... .v . , T rusių, stogus. Lz darba garan-jvizijos komisija išrinkti: Jonas . . . ■. f ’. T _ , . .ir . tuoj ame ir esame apdrausti.Karpis, Juozas Balsys ir Alfon- iDVVnAo < A4 ne-1 a • ii ARVYDAS KIELA, 434-96oo sas Balnis. Diskutuojant veiklą, j ]
nutarta šaukti dažnesnius klubo į 
susirinkimus, ruošti nariams va-I ' “
karones ir paremti jaunojo krep R LB TARYBOS NARIŲ 
šininko ir tinklininko Jono Kar-! IR APYLINKIŲ ATSTOVŲ 
pio išvyka i Australiją. ■ ■ f METINIS SUVAŽIAVIMAS

-— Sportininkų išvyką Austrą-! JAV R. LB-nės Tarybos prezį 
lijon' organizuoja ^šiaurės Ame-, c^umas š.m. gruodžio mėn. 13 d. 
rikos Fizinio Auklėjimo :?r^por- ^(§eš^dienj) Lietuvių Tautiniuo- ; 
to;Sąfunga .^ALFASS, 4svyka^se Namuose, 6422. So. Kedzjer 
įvyksta nuo 1980 tnetųf gruodžio} ^vCy Chicago, Ill., šaukia tayy--; 
20^ iki 1981 m. sausio 16 d'. Vysk- i bos narių ir apylinkių bei orga-p 
ta mergaičių ir vyru 'tinklinio ^izacijų atstovų metinį suvažia- 
ir ^berniukų krepšinio po vieną , vimą. Registracija 9 vai. ryto., 
komandą, o taip pat berniukas ir; Po suvažiavimo 7 val. vakaro- 
mergaite lauko teniso žaidėjai,; toje pačioje salėje įvyks tradi. 
viso 25 asmenys. Numatoma žais; cinė Kūčių vakarienė su tam va- 
ti Sydnė.uje. Adelaidėje, Mel--Į-aruj pritaikinta programa, 
burne, Gelonge ir Camberoje., | Meninę pi.ograma atliks Dai.

— Illinois valstijos loterijoje ■ nininkų Būrelis, p. T. Serapinie- 
gruodžio 4 d. Pot of Gold Ioši-‘nės vadovaujamas.
me laimėjo 851009. Bingo lo-i 
Šime laimėjo 11, 26, 31, 58 ir 73.

čio Platt’s Oilgram News re
porteriu pareiškė, kad nežiūrint 

Įlrako-Irano karo, 1981 metais 
j naftos atsargos nesumažės.
! Jo nuomone, ir kainos labai 
Į nepakils, nes naftos pertekliaus 

■ ;bus ir 1982 metams.
Saudi Arabija yra didžiausias 

pasaulyje naftos eksporteris. Ji 
Amerikai pristato 8% čia suvar
tojamos naftos. Rugsėjo mėnesį 
ji pakėlė naftos statinės kainą 
•iš $20 į 30 dolerių. Kad dėl vyks
iančio Irako-Irano karo nenu
kentėtų industrinės šalys, Saudi 
Arabija savo naftos produkciją 
‘pakėlė iš 9.5 milijono iki 10 mi
lijonų statinių kasdien.

NEW YORKO VIEŠBUČIO
GAISRE žm70 26 ŽMONĖS

1

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 6.3rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar'apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kiu 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

TeL 767-0600

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

GENERAL REMODELING i 
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING’S CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenuo 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR RĖMO D E- / 
LIAVIMAS / H 

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
E lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos. 
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. Republic 7-1941

STASYS ŠAKINIS
' LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Kaip suvažiavime, taip ir Kū
čių vakarienėje visa lietuvių vi
suomenė kviečiama gausiai da-

• lyvauti.
Į Į Kūčių vakarienę bilietus ga
lima rezervuoti šiais telefonais: 

‘Marquette Parke — 737-1286, 
•925 1089 ir 434-3713; Cicero — 
656-2550 ir 652-8546; Bellwood 
'— 544-3880; East Chicago — 

(219) 365-4184,/ ir Brighton 
Parke — 523-0148.

Malonėkite bilietus įsigyti iki 
gruodžio 8 dienos.

JAV R. LB-nės vadovybė

WHITE PLAINS, N.Y.— Bai
sus gaisras prasidėjo 10.20 vai. 
ryto viešbučio Stouffer’s Inu 
antrojo aukšto konferencijų sa
lėje. Gaisras buvo to'ks staigus, 
kad visi kambaryje buvę 26 
žmonės žuvo ir 20 jų taip liko 
apdegti, kad sunku atpažinti.

Gretimame kambaryje posė
džiavę žmonės suspėjo išsigel
bėti, stalu išmušę langą ir iš
šokę lauk. Sužeistų yra apie 40 
asmenų. Ir vėl skundžiamasi, 
kad viešbutyje nebuvo įrengta 
vandens purkštuvų. Vos 13 die
nų praėjo nuo Las Vegas dide
lio gaisro, kur žuvo 84 žmonės.

IEŠKAU PIRKTI ŽEMĖS prie žvejo
jimo ežero Kanadoje, Minnesota, 
Wisconsine arba Michigane.

Skambinti (312) 767-7826

z---------------------- ------------------
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roef or shingles. All 
work guaranteed, no job to small.

Call 788-9298

JOHN GIBAITIS

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Ave.

(.312) 776-8700

M. i I M X U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tek 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 1 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra* J 

Tymai ir kitokį blankai.

į HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit, Agent
12O8'/i W. 95th St 
Ev»rg. Park, 111. 
60642, - 424 8654

StJfe'IwrpUft.and Compaq

t Turime dideli pasirinkimą
! KALĖDINIU DOVANU
H

Importuoto kristalo išdirbiniy, aukso ir gintaro papuošalu. Lladro — 
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožinių. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražių dovanų įvairioms progoms.
Taip pat ir paveikslų.

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
“The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

424.3 ARCHER Ave. (arti Sacramento), CHICAGO, ILL.
Atdaras pirmad. iki penktadienio nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak. 

šešt. nuo 10 iki 7 vai. vak.; sekm. nuo 11 iki 5 vaL popiet.
I Tel. 247-6969

f SIUNTINIAI I LIETUVA j
L MAKDA N0REIKIEN1 į 4

Į X«M WM CNc?<®, HL 68621 • T«L WA j
Didelfr pailrinkimo gero* rūfle* įvairig preJdfl. i

j MAISTAS Ii EUROPOS 8ANDCLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.

tS«l XV. IHk SC, Chicago, HL «0«2». — TeL WA 1-2767

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HOUSEKEEPERS, BABY SIT
TERS, or care for elderly — 

live in or go.
BERIS AGENCY — 7.36-9448

MEETTHE CHALLENGE!

PERSONAL 
Asmenų leiko

VYRI&KIS, 55 metų, norėtų su- 
sipaižnti su maždaug tokio am
žiaus, ar jaunesne moterimi. 
PRAEITIS NESVARBU. Laiš
kus atsakysiu tiktai, jeigu pri
siusi! trumpą gyvenimo apra
šymą, tikrą amžių, dabartinę 
nuotrauką ir telefono numerį.

Rašyti:
Naujienos, Box No. 217 
1739 S. Halsted St 
Chicagd, IL 60608

>>-

, ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St.
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

SERVE WITH PRIDE IN i 
THE NATIONAL GUARD !

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

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

ToL 776-5162 arba 776-5161
2649 We»t 63rd Street

Chicago, DI. 60629

6 Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Monday, December 6-8, 1980




