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MASKVOS PRIESPAUDA DIDĖJA
Europos .saugumo ir bendra

darbiavimo komisija Vašingtone 
savo . leidžiamame biuletenyje 
‘‘CSCE Digest” lapkričio 2 die-

tikos Lietuvių Taryba. 2606 W. 
63rd Street, Chicago, IL 60629 
arba į ALTo skyrių valdybas. 
Svarbūs ir telefoniniai pašauki-

nę pažjrniėjo, kad buvo susida- inai, pareiškiant Valstybės de-
1------ Helsinkio parlamentui, kad deportavimai

Lietuvoje, už geležinės uždangos dabartį- \ 
di- nėse sąlygose būtų neleistinas -

ri orios vadinamos
grupės Maskvoje, 
Armėnijoje, Gruzijoje, o 
džiaiista, su 37 nariais, Ukraino
je. Iš tų grupių Maskva jau yra 
įkalinusi 47 žmones. Toliau ta- Į meni Office of Commentary

žmogaus teisiu pažeidimas. Tele-: 
fonu skanMointi State Depart- 

■ XX C/** C _

ime Vašingtono informacijų biu- 
JcSenyje pažymima, kad 1981 m. 
lapkričio mėnesį sunk\-ežimio 
buvo suvažinėtas kun. Bronius 
Laurinavičius, po KGB tardymų 
ir pirolmiu (okupanto kontro
liuojamoje) spaudoje. Tame pat 
informacijų biuleteny pakarta- i 
jama “Wall Street Journal” 
laiikraštyja paskelbta žinia' apie! 
paslaptingas politinių kalinių 
mirtis .Sovietų lageriuose.

-- •'* #--- * ' *

\ DŽLAUGSMINGŲ KALĖDŲ, 
VILTINGŲ NAUJŲ METŲ

Višiems Lietuvos meile gyve
nantiems lietuviams, .ypač, dėl, 
tautos laisvės skiriantiems, šavo

. 1 -202-632-6575 arba Secretary 
of State 1-202.632-1910. I

Grėsmės reikalu labai stKirū- ’ 
pinęs ALTo, VLIKo ir Lietuvių ■ 
Bendruomenės sudarytas Lietui * 
vių Teisėms Ginti Komitetas,’ 
kurio veiklai p’aremti reikia lėšų. į 
Aukas siusti adresu: Liet. Tei“: 

*" i

sems Gčnti Komitetas, 5620 S.! 
Claremont, Chicago, IL 60636. j 

(ALTo informacija)

Zv

- RUSAI SUTIKS MAŽINTI KARO 
IŠLAIDAS, - SAKO GORBAČIOVAS 

■■ ‘ - '* ■ *’

JIS PLANUOJA PAKVIESTI AMERIKOS PREKYBOS 
ATSTOVUS ATVYKTI Į MASKVĄ

WASHINGTON, D.C. — So- išvežė 4 Suvieku Sąjungą prekių 
vietų Sąjunga yra pasiruošusi

riams ir jų vadovybėms Ameri
kos Lietuvių .JTarvba siunčia

1 - ■■ Jį* jSpįŠS, S-S*'' *

nuoširdžiūfcL'dtę.ikūčg&niK. Daug
■ . t S?. iv ri',0 i'’.’. w

vilčių- llbs£

(Rylą, kėlimas dėl nacių ’pada- ■ 
rytų nusikaltimų Lietuvoje gąu- 
sėjž.Iškilo’ .grėsmė,. kad -pabaL- 
t iečiai. kuriems atimama JAV- 
pilięfybė, gali, būti . deportuoti 
už ‘geležinės uždangos; kttr jų 
lauktų kalėjimas, darbo vergų 
stovyklos ar net mirtis.

Labai svarbu tęsti laiškų ir 
telegramų siuntimą Valstybės; 
sekretoriui George P. Shultz, 
fedresu Department of -Stale, 
2201 C Street, N.W., Washing
ton,* D.T. 20520. Laiškams ir 
telegramoms tekstų pavyzdžius Į

ETIOPIJA PERVEŽA 
MILIJONĄ ŽMONIŲ

ADIS ABABA. — Etiopijos 
vyriausybė -pusantro m-HijoncL sumažinti karo išlakias. — pa.
gyveritojų iš sausra išdegintų reiškė Michail Gorbačiovas, jau-

Tuį^6_ pyovinc.i j n 'Hide: niąi i s iąs poįittniftibiųfov ęaiys. . 
liais sunkvežimiais veža į šiaurę,! - Jis 'kaibėjosr Šū Dwyaie Anid- 
a-rtyn prie Raudonosios jūros, j irias, JAV ir Scrietų Sąjungos 
,Ahi paminėtos sritys yra tiek , prekybo^Jr ekonominių ryšių 

: išdriūi.fiįžJ^^kad jokia žolė-, jo-j tayrb^kpjrmin-iiTku. irsuJamsg 
kie nį^^iaLU-^okia dar^yė ten H. Gffleuf;-:tos pačios tarybos oa- 

gyventojų'jau rei«ūnu. Gorbačiovas - su jais, 
išnirę- XValloTr—Tigre srityse.; susitiko Kremliuje,- ’kur vyko 
Aty-azįavę dideli sunkv.ežiiniai. Sovietų Sąjungos, prekybos ir 
susodina stipresnius ūkininkus p'amonės klausiniąfs konfe- 

■įėį ją vaikus ir veža į šiaurę, rencija.
Ten (fai^ rta &4iu ir daržovių. Be t _ . . ... . „ , v., ,,. t Prie |U priėjo pars Gorbacro-to, tucitmikai, jei turi arklį, gali! .- f_-. ..... .. ■_ -č v' v • t vas, pssisake kas lis esąs ir pn-judmh žeme ir sėti javus bei so-;: dėjo, kad Sovietu Sąjungą vra dinti daržoves. ' . . ., ‘ .Į nutarasi susitartr su JAV ivai- 
- Didieji sunkvežimiai nadii mi- pj^jes lęaro išlaidas mažinti, 
rašius “palieka laukuose! šalia prekybos, atstovai grįžę už' 
kelio. C—1Z 2 L_i'. _ T — 
greitai išdžiovina, o iš žemės iš- į 
lindę vabzdžiai juos išnaikina. 
Likusius griaučius išneša plėš
rieji paukščiai.

uz $2.022 bilX šiame skaičiuje 
Įeina javų už ^1.7 bilijono.

. Gorbriccya^ pn^kybininkams

[.Ispanijos, Dideli g\’venlojų dau 
i- gumai nepatinka nacionalistų 
-vedamos' žmonių žudynės.

Gali atskilti nuo socialistų ne 
dilelė Darbininkų unija ir na. 

j-eionaliMai fanatikai, bet gyven- 
! tojų dauguma bendradarbiauj1. 
_sn , premjeru. Socialistinis jau. 
nimas dirba su Felipe Gonzalez

parijųjfį^v^og^pc^įu^ kurias IZRAELIS NEPATENKINTAS
amerikiečiai galėtų- .<‘užsakyti/ 
Jiems reikalinga^ popieriui pa
ruoštos pulpos.

ISPANUOS SOCIALISTŲ 
METINĖ KONFERENCIJA

POKALBIAIS SU LIBANU

Jeruzalė. — Izraelio atstovai 
u keturias dienas Bei rato 

su Libano 
apie pasitraukimą F

■ priemiestyje taras)

MADRIDAS, Ispanija.
kar Ispanijos socialistų partijos 
pirmininkas Felipe Gonzalez 
pradėjo partijos metinę konfe
renciją. Jis patarė šiai konferen
cijai padarytį- kelias pakaitas 
partijos programoje ir n uos lai
tuose.

~i. pietų Libano. Izraelio kariūo- 
— V>

ILGAI KALBĖJO BELGIJOS SOSTINĖN 
SUVAŽL4VUSIEMS MINISTERIAMS
LIES SVARBIAUSIAS SAUGUMO PROBLEMAS, GYVUS 

REIKALUS TURĖS SPRĘSTI VIETOJ
^BRIUSELIS, Jklgija. — JAV 

Valstybės sekretorius George P 
Shultz ilgiausiai kalbėjo Briu
seliu suvažiavusiems šiaurės At- 
lanto Sąjungos valdybių užsie 
iio reikalų mirJsteriams.

‘Sekretorius Shultz Ei? lik iš
dėstė prieš kelionę svarstytas ir 
studijuotas problemas, bet šuva 
Gavusiems ministeriams jis iš 
teste ir savijautą, .kurią sukelia 
^rtėjantieji pasitarimai su so 
vietų užs .reikalų ministeriu A

1 Grc.inyka, Sekretorius nurodė 
kad suvažiavusieji turės svars 
yli visą eilę problemų, bet jis 
ano, ksd visiems ministeriams 
abiausiai rūpi sausio 7 ir <3 die

nomis jo susitikimas su Andrie
jum Gromyka. Todėl Shultz i 
□radėjo informuoli apie artė- 
ianlį pasitarimą.

Pačioje minislerių konferen
cijos pradžioje, kaip praneša 
geriau inform uoli koresponden-

1 tai, sekretorius George Shultz 
u Įspėjo visiK susiri nuirsius, Kad

■ neturėtų didelių vilčių į jo pa- 
į >itarimus eit A. Gromyka. Jis nu*
■ rodė, kad jiedu nuspręs jcCrių 
• problemų^ Jie tiktai nuslatvs
saugunio i.rr taikar problemų

i konferencijos darbotvarkę. Tuos 
klausimus apsvardys ir spręs 
suėję abiejų pusių specialistai. 
Be! sekretorius pabrėžė, kad ne
bus svarstomi tie klausimai, ku
rie nebus aptarti ir paruošti

šioje konferencijoje.
Seki. Shultz studijavo ir ren

giasi studijuoti problemas, kil
ios galės būti sprendžiamos. Jis 
'ats nurodė, kad jis dabar turi 
oisldaręs tiktai bendrą svarsty- 
inų problemų vaizdą, bei j s 
ninėtų problemų nuodugniai 
nestudijavo ir visų smulkmenų 
■'jclčs atsiminti. Bus svarsto** 

nn-s atominių raketų problemos, 
'.ūsai norėjo svarstyti tiktai vi

dutinės galios atominių raketų 
problemą. Kaip žinoma, rusai 
lu.raukė konferenciją ir išva
davo, kai prez. Reaganas įsakė 
atvežti į Vai 
ii o dydžio 
Rusai žino, 
tos i kelias 
iekti ne tik 
uis miestus, 
iicTnetro srityje. Minėtos rake- 
os pasieks ne tik Maskvą, bet 
r Gork, kuris yra 300 kilomet
rų už Maskvos

karų Eurooą viduti- 
a tom i nes rakč.s. 
kad minėtos rakė 
rainutes galės pa- 
Maskva, bet ir vr 
esančius Maskvos

goję dirbantieji rusai.

Bušai nenorėjo svarstyti jo
kios kitos problemcs, kol nebus 
atšauktos vidutinės galios ato
minės raketes. Bet prezidentas 
Teagsnas Gromykai pasakė, kad 
jis neatšauks minėtų raketų'iš 
Vakarų Europos, kol nebuš<iš_ 
■prestos taikos ir ekcncmięio 
bendradarbiavimo pro blenįjrs. 
'rrom.yka pareikalavo, kad b$tų 
-usLljdytas paruošimas atoįai-

— Parvežtas John Čosta svei- 
ršikvnrs veide ir rankose— —o —■“—■-r *. I ' - .

galima-gauti kreipiantis į Ame- cigaretėmis išdegintas žaizdas.1
Ras,

Saulė ir kaitra lavonus s.lKko j Washington^ ir informa
vo prezidentą apie pokalbį 
Gorbačiovu.

Gorbačiovas nori gerų 
santykių su JAV

.Pt kybos ir pramonės atsto
vams liko labai malonus įspūdis 
iš pokalbio su Michail Gorba
čiovu. 53 metų sovietų politikas 
yra draugingas, kalbus ir gana 
gerai informuotas apie Ameri
ką. Susidaro įspūdis .kad jis ge
rai supranta angliškai ir nori 
palaikyti šiltus bei naud’ngus 
santykius su Amerika.

šių metų pirmą pusmetį su 
Sovietų Sąjunga pasikeista pre
kėmis už 2,313. bil. dolerių. JAV

su

KALKNDOR«i,tS

Gruodžio 15 d.: Kristina, Vik-

Albi.

Lis, gali griausti.

Gruodžo 16 d. r Adelė, 
ia, Vygsudss, Audronė.

Gruodžio T7 d.: Ixizoriijs, Man*

■Premjeras Gonzalez pareiškė, I 
ka-d gv’venimas kiekvieną dieną 
neša naujovių ir negalima nuo 
jų atsilikti. Jis ragino socialistus j 
užjTĖcšo atgyventas dogmas ir I 
prisitaikyti prie tikrovės. Socia
listams reikia nuodugniai svars
tyti kiekvieną kylantį klausimą. 
Kas yra gera ir naudinga ispa
nams. tai turėtų būti socialistų 
programoje. Mes jau kelis me j 
tus, sakė jis, stengiamės įeiti į 1 
Europos Bendrąją rinką ir vis 
mūras nesiseka. Kuriam galui 
nnums veržtis į uždarytas duris?

Socialistų partija priešinasi j 
šiaurės Atlanto Sąjungai, bei i 
Gonzalez įsitikinęs, kad Ispanija 
turi būti šiaurės Atlanto Sąjun- ■ 
gos nure. ,

F. Gonzrlez Ispanijoj 
populiarus

Socialistų partijos pirminin
kas Felipe Gonzalez yra labai 
populiarus visoje Lpanijoje. So- I 
cialistai patenkinti, kad jis pa
jėgė susitarti su dabartiniu Is* I 
ponijos karaliumi demekratijai j 
atstatyti Ispanijoj.

Konferencijai pasinryli pasiū
lymai gali dar labiau sustiprinti 1 
pertija, jeigu suvažiavę atstovai j 
padės pagrindą n ispanų gerbūvį. ' 
Socialistai turi ginti tai, kas yra | 
naudinga ispanams. Premjeras I 
patraukė savo pusėn Va^konijos i 
darbininkus, kai jis nesmerkė I 
jų- bendrai, het aiškiai pasisakė 
prieš kraštutinius nacionalistus 
vaškus, norinčius atsiskirti nuo

irknės vadovybė jau ištraukė i 
šiaurės Libano kelis savo ka-' 
riuonrenės dalinius, bet abejoja, j 
ar ji atšauks kitus dalinius.

Libano premjeras kasdien 
kartojas tą pačią istoriją, bet vi
sai nekalba apie garantijas šiau- |
rinėms Izraelio sienoms. Izraelis i jėgas 25 mylių atslumon nuo i ' 
reikalauja aiškiai pasakyti, ką'sienos. Bet ji'e nesitrauks tolyn j i' 
Libanas darys, kad palcstinie-i nuo Litanijos upės. Kada Libano i :nai. Ji? 
ėiai vėl nepradėtų šaudyti į pa-į vyriausybė įrodys, kad jie ko: 
sienyje esančius Izraelio ūkius* troliuos pasienį, ta; tada Izrael 
ir mokyklas. vėl kalbės api? tol mesnį gini

Izraelis pasiūlė atitraukti savohjotų pajėgų traukimą.
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Izraelis įsitvirtinęs Litanijos upės<pskraštyjc. 
Jie toliau trauksis, kai isilfkVs, katf Libanas 

pajėgia kontroliuoti pasienį.
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i šį klausimą atsakė neirtfe- 
reikalavo spręsti visas 

ibiejų valstybių saugumo prob- 
emas. Kai Grcimyka baigė po. 
<a.bj su prez. Reagan u. jis tuoj
02 

rot ir pradėjo pasitarimus 
apie reikalą aptarti visas abiejų 

L. c i aneu.o• ak I x bi ų saugumą 
problemas.

Pnmiau^ia abi valstybes £u- 
rės soręsti jas liečiančias sat jįr 
no ir taikos problemas, o vėliau 
urps eili ir kitas valstybes'įte
kantieji saugumo klausiniai.

z pasidžiaugė, kad pr^Szt- 
s pilniausiai juo pasitiki ir 
e.do tam tikrose ribose jau 
• >pręsti klausinius. Kėi 

akre! its papasaįojo tas ni
tai visi užsienio reikalų mi* 
risi pareiškė įam pilniaUMą 
įėjima ir leido jam ruc- 

.oje konierenc'ioje ~ kalbėti 
u du. ;ei būtų Dikaia.
d i 3 u ketvirtadienį sekreto
rė! paimate m visais mi- 
. k s, įskaitant cĄp.ndą ir 

i>e]gą, kad jie žinom, kodėl tu- 
a’ ' ’’iko t is visais saugumo 

khusima s: jiems 1 ubai nepati
ko atominių raketų išdėstymas 
V'akorų Europoje, nes bijo, kad 
bernbes nepatektų Maskvon

— Manom':-, kad Chicago? 
viešųjų mokvklu mokytojuI . ‘i dreifas tęsis dar kelias savai
tes, nes administracija neturi 

I pinigų algoms pakelti. Pinigų 
negaus už streiko dienas.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Gruodžio 15-17. -1984, Nr.45(306)

Redaguoja PRANAS kGLAS

Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Wsshtsnsw, Chisagu, IL 60432

VI metai

Kam taikoma Medicare programa
MEDICARE yra fedei alinė 

svekaiGs apdralidos programa as 
meninis 65 m- ir vyresnio amž 
žmonėms ir kad kuriems žmo
nėms. jaunesniems negu 65 me
lu, kurie vra nedarbingi (disab- 
led. ši programa susideda is 
dviejų dalių. Pirmoji vadinasi 
Hospital insurance (Part A), 
kur; gali padėti apmokėti jūsuv 
ligoninės arba senelių namru 
(vad. skilled nursing laciitv). 
sąskaitas.

Antroji dali>, vadinama The 
Medical Insui^ahce (P ut B) ga-j 
Ii padėti apmokėti medic, būtina 
gydytojo jiatarnavimą. senelių 
u amuose patą rn a v i mą (vad m. 
outpatient hospital sendee • ir; 
senelių namuose patarnavimai 
(va'd.in home health care\eryi-' 
ce). Juose veikia Lydytojų hc 
nOrorų užšnldym.a> (vad. a free-’ 
ze oti doctor’s fees) iki rugp. 3ii 
1985 m. -

kiek v irus metais 
nesi, šiuo metu 
metais. Ši uo metu 
-14,60 per mėn.

sausio
premija 
pramija

me- 
yra 
yra

VYR AMŽIAUS ŽMONĖMS 
LENGVATOS

gėlę vadinamą — “Rules of the 
^oads”, paskambinus vad. the Į 
toll hotline 1-800-252-2904.

NEDARBINGIESIEMS DAN
TŲ TARNYBA CHICAGOJE 

' Neseniai pradėjo veikti Chi- 
cagoje Nedarbingiesiems Dantų 
tarnyba, kuri vadinasi Illinois 

Hau

namų 
laiko-

K;ti kurios apdraudos kompa
nijos duoti 10% nuolaida (dis
kontą trems žmonės, kurie pil
nai išėjo poilsiu. Kreipkitės į 
gv’ ve: i tūnos vietos. apd ra u du s 
(insurance) agentą, / s *

Taip pat kai kurios apdrau-; 
dos kompanijos duoda 5uc< di st 
kontą už namų saligiuną (Horrfc 
Security), t. y- deądbolt užraki 
tūs iš fronto ir užpakaliniųdil
iu. vai. smoke alarms !kiekvfe^ 
na m aukštui, ir :\^.d.Xfire44 extihz 
guisher >
; Tiem- akmenims,/kurie neyii- 
ruoja. ,bet nori g^iFti<nemqkanh’Ą 
foto identifikation kbitelę, gdti 
Ki*eipt)s Į bet. kurią* vadinamą 
fhe - Driver Examination stblį; 
A ts i neški 11 gi m i mo met ri k fl s;

tge), pažymėįmą. kad 
oi> gyventojas^. (r£įi-? 
kaip pvzJ

Federacija Denteshy for 
ricaped ligonių n<aimtose.

Toji tarnyba pacientų 
vizitus atlieka 3-jų dienų 
Larpyje. kai ligonis paškaifabiha'
Miss Coteale telefonu 871-3888.

Kai pacientas paskambina tai 
įstaigai, tai jis turi nurodyti sa
vo vardą, pavardę, adresą, savrt 
■•denių gydytoją; pacientas tini 
jpasakytį kaip jis Apmokės savo 
dantų gjdyhtd sąskaitą — gry
nais pinigais (cash) ar per ap^ 
draudą (insurance). ,•

Taigi, jei jūs jaučiate, kad. 
jums reikalinga hanruosv dah-

te gap’ll per- čia nurodytą įštąi'- 
gą—-Illi-nbis FdtfitdaTfeh 6f Bfeif- 

^tesfyfo'’ 1 ktočiieapėd, Sfcy 
piior Gento'r Td Aietro Chteagd, 
501 ‘W. Sarf St., Chicago, tUx, 

: (>0pS7.: .Aukščiau nunrodv-fu tėlė-- 
^fdm-J871-3888i.

« • Pt-asrtas

(proof-oi

dcnt?>), kaip pi
to.rt.fcJe'’ < voter's c;
utility, -bit! ..(guzo
tą. Atsinei’ęte tri
fraš.- T’uo pačiu karųr jto
gaūfi vad ii Kaną "Enien^ency 
d ir? I .*fnbri‘ ‘k'oiT^, f
4 nešiojama su /avimi - pinli|į-v 

pa-j nėję.. -
Illinois

ligo-

Kad gautumėtMedicare 
draudos padengimą., reikia už
siregistruoti prieš tris -mene 
sius, kol sueina pacientui 65 rn. 
amž. * - . . 

Medicares apdrauda gali
ti kiekviena^ asmuo 65 mejLū 
amž.:; serganteiji i u k st 
mis (kidnev failure; ir
.nys, kurie gauna Soc- See.'jie 
’ darbingumo (disSbfitv) čėk5hs1 
24 mėnesius ar ilgkęd. .

<Med. Hospital Insurance
deda apmokėti -apkaitas 6 mėh.J Illinois valstija nemokama; 
a-tn trumpesnį laiką. - ' \ ; “duoda* vad. Rules of:the road re

rUž Medicares aprlrąuda 'PrAt^ \5ek$toures. ‘ ‘
B, apmokėjimas peržiūrįp®^^.įmokamai daliteį gauti 5kn^

dbrtJio viri S38.0OO nės uždirbu veiksmų,kurių rbttotore ga-
viiš $306 per itiėh. Mafcnėkito I lite netekti JAV-i>ių pdteyoės, 

Itolcie dydžio mėn.Įtoa- kraite pelitiniuose
rinkimuose, balsavimas, priesai
kos priėmimas, ištikimybės pa
reiškimas užsienio valstybei ar 

val

AaBiit išeičiau persijos? Antra, 
hdkib dydžio mėn. pensiją ga
lėčiau gauti iš j^težinkelių Re
tirement Bbard,jėi Maždaug už 
pusantro metų išeičiau pensi- 
jdh, išdirbęs prie geležinkelių 
pilnus 10 metų? Už atsaką iš 
anksto dėkoju. Skairųtojas

ATS. Jeigu tamsta esi išdirbęs 
prie geležinkelių darbų mažiau 
negu 10 merų, tai tamstos turi
mi kreditai persiunčiami į Soc- 
See. administraciją ir bet kuri 
pensija bei pašaipi tamstai 
palikonifns bus mokama iš Soė. 
See. apdtauitos. Norint gauti 
dagiau informacijų dėl GeL ap- 
daugiau informacijų dėl Gel. ap.. 
kreiptis į minėtą Įstaigą, Rail
road Retirement Board ofisą 
Chicagojb, III. Sifaulkesfies ži
nias tas ofisas teikia tik 
ūtškai suinteresuotiems
Hims

P. S. Mūsų turimomis

natūrali zuojantis užsienio 
stybėje

Turime pabrėžti, kad tik 
rikiečio-tės ištekėjimas už

ntedživtojų meškeriotojų savininką).
klubui, kurių atstovai gražiu A Maisto kortelės dutxfcanos pa
žodini sū jinai atsisveikino, priL£gul’ ‘federalinės valdžios riuata- 
nfthihnii, kafi Aleksas visiems j $y t nonrias, išduodant pražy
mielai padėdavo ir visada išties ^tojanis žalias korteles, maisto 
davo savo pagalbos ranką, a t 

Velionis buvo pašarvotas Gai-į 
das Daimtdo koplyčibgfc, 3433* 
S. California Ave., fccr velionį- 
aplankė daug gimimu bei pažį
stamų. Atsisv^ikinHho kaltes ii* 
maldas kcqiha-ivje atkalbėjo 
prelatas Mozfei is ir kim. feiflei- 
-Hs, pastarasis Velionį ir
j šv. Kazimiero kaįmSes, toto krautuvėse galima maistą pa-1 pridėjus 2-28% nuo sekan- 
kaHfejo afcftrn karnar maldas. į fefti ir ve^fem.

kai-teles; tenka išpirkti pinigų 
Vertimo įstaigoj iki nustatyto 
terrnirto.

.Norint gauti maišto korteles, 
rfeikia užpildyti iki kiekvieno- 
mėnesio tO dfeitos pareiškimą; 
priešingu atveju, maisto karte; 
lės dtfiodanrds -tik kitą mėnesį.! 
-Pagal kuponus atitinkamose;

asme- 
asme- 
pr. š.

žinio
mis, geležinkeliečių pensija ap- 
:«aičlubjąma šitaip: 3.05% nuo 
uždarbio men. vidurio pirmųjų

'--i'* ' 

l Nj 

ALŽK8AS BRIN AS, SR.,į
> l^FLl &V0 AMŽINYBĖN:

- VjišiL njėgiamas ktyjtraktof- 
riirs' yjsak netikėtai mij€ Ižtpfcr? 

.26 -d.'.sulaikcC”2 m aihž Jisi 
su •’žipona : jVenmika Išgyveni;

Htėhi. Jltį^^Tietuvoje, Tau-' 
tašau vai., Gemb- 

. ’v ■ I
zo korĮpTssąskluįi•> e ^uliudime;
tris u (Gcnximoly.-;

J^.r^|k»f^6žąs, Aleksas, -Iri 
•••sĮj^yrii-.; Birutė su vC- 

'iki 'iCMurijasSu vyru, 7 anūk^,- 
r3 j>Xj&innkaf; ptoeserė Emilija 
^feėllę-tĮiš-'ktr’ šiemą, brbKs Arta-. 

šeima Lietuvoje ir krfi 
draugai;'*te pažįstami.

..X»-Ah>.UĮ4naš-v priklausė šaulių.
Tauragės klubtš iry..,:. . ...- kaitas w įrodyto kart maistą gai- 

niinale narmrose. ’(Tao reikalu' 
Welfare isiaiga'tožklaasia narnų’

Jš keliu klubo nariai,. pfepfaį
: žri&ma Vėfrarrika, Su sŠfefeŠfe,3 

/dukromis ir daug težpfafcisū 
ibičrtdų, karite prdsirinne; Alėfaą

į taip geros š&dies žniogį.
Tegu bū*ia Tau, Alekssfi 

gva šio krašto žėmė, ’ toli nuo 
į pasnigus Lietuvos!

Magdalena šulaitienė

KAIP GAUTI NEMOKAMAI ., 
MAISTO KORTELĖS .

■ , . £ . ' - < ‘ ■ 4- ■

Norhitteji išauti htindkamai 
iriaisto korteles (Food stamps),‘ 
reikia pristatyti ii-odymus apie 
'tarimas mažas pajamas Welfa
re ofisui .(gaizhanias pensijas ir- 

;kitas pajamas), be to buto nuo-

- Tie .kurte gauna . pragyveni- 
rmri pasalias ir nemokamą gy- 
'tlyma, (general Assistance), taip 
;pat jie maisto korteles gauna.

ame 
sve 

timšalio, nepanaikino JAV-bių 
pilietybės. Tačiau amerikiečio- 
tės apsigyvenimas užsienio val
stybėje tvarkomas tam tikrais 
formalumais, kurių visi turi 
laikytis. Skirtingos taisyklės 
taikomos Jungt. Am. Valstybėse 
'gimusioms ir naturtrlizuotiems 
piliečiams. Jei šiame gimęs pi
lietis ilgesnį laiką gyveno užsie
nyje, tai tas faktas neturi įta
kos Į jo piietybę- Tamstai bėra 
jokio pavojaus netekti JAV-bių 
piliety bes,nors ir apsigyventum 
užsienyje. Visdėlto taip nėra 
su natūralizuotais JAV-bių pi
liečiais, su tam tikromis išimti- 
rhis. dėl specialių aplinkybių, 
jeigu natūralizuotas JAV-bių 
pilietis apsigyveno tęstinai 5-kis 
metus užsienio valstybėje arba 
3-jus metus užsienio krašte, ku
riame jis yra gimęs arba kurios 
jisįįra buvęs tautybės, tai jis 
gan nustoti JAV-bių piliety
bės. p. š.

P. S. Šis paaiškinimas gautas 
is Common Council, N- Y.

čie mėnesio vidurio $100 iir plus 
1,52% riuo likusio men. Wtolur- 
kk>; sudėta suma padauginama 
iš ištarnautu geležinkeliuose 
mėtų skaičiaus. Mė

JAV pilietybės reikalais

K.L. Aš ėsti JA.V pilietė, gi-, 
muši šiamfe krašte. Aš ketinu 
įtekėti už svetimšalio ir noriu 

Į a']JSigjrVeriti su savo vyru jo 
5 krašte. Noriu žinoti, ar aš galiu 
t nustoti JAV-bių pilietybės taip 
•i pastigdama? Rozalija J-tė 

•A. ,
ATS- Atrodo, kad nenustosite 

ištfe- 
kėtaniėt už svetimšalio ir vyro 

Sužinojau, kadi krašte apsigyventumėt. Jeigu 
Retrementj jūs norite išlaikyti JAV-bių pi-

I

MES ATSAKOME
Geležinkeliečiu, pensijos

■ reikalu

.L. Prieš 8metų atvykau i
f-JAV bes ir be pertraukos dirbu

Ešua TAV-bių pilietybės, nors

— Laivyno vadovybė skelbia, 
kad laivyno observatorija jau 
prieš du m'etu pastebėjo VB-ŠBL 
•Ji yra gęstanti žvaigždė, esanti 
125. irilijon^rBylių atstūmėję.

-0 ’ > (> I

JAV ir Kubos vyriausybe 
Susitarė 2,500 ‘kubiečių grąžini
mu j Kubą.; r'

’•gelėžinkęlieč.ių darbuose- 
sul-aukes ^5 m. amž. ir norėčiatri 
išeiti pensijon, f 
gaučiau pensiją iš 
Board, reikalinga išdirbti 
htis 10 metų, tad turėčiau dar 
padirbėti apie 1% metų. Jei aš ■ 
thustočiatt dirbti dabatų ..ar ga-j- 
dėčiau gauti iš Soc.Sėč. pehsiją?F 
-Išdirbus prie geležinkelių pil-Į 
nu- 10 metu, turėčiau brutto už į J

Laikas senstant

A. PačkatiŠkaš

t 
f

i

1

NAUJIENOS APLANKYS JUS

S velkinam Naujienų skaitytojus k bendradar
bius su šventomis Kalėdomis ir Imkime visiems 

nuotaikingų švenčių ir daugį kękmės
% -.L. Naujuose metuose!

Kur skubi, kur lėki nežabotas.
Kur mano diėbas tu neši?
Nebuvai tu manoj kūdikystėj
Toks skubus, o slinkai pamažu-

Dabar tu daug kartų greitesnis, 
Leki lyg express traukinys, 
Nors, ir būčiau už vėtrą stipresnis. 
Nepajėgčiau tave sulaikyt.

NežiAau, klek kilometrų, mylių
Į tolumas manė dar neši, 
Tik žinau, prie r.amų amžinųjų 
Iš Savo vežimu išmesi.

— Kuba sutiko išleisti 3,000 
pdfižinių kalinių iš Kubos į JAV. 

pil-| lietybę. tai jūs turit vengti to- j Vizos, bus išduodamos Havanoj.

I LINKSMŲ KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKI SAVO NARĖMS, JŲ ŠEIMOMS IR 
VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA

OFFICERS, DIRECTORS AN’!) SfAtT-

Mutual FederalSavings
■AND LOAN ASSOCIATION. QF.JLJjHtCAGt)

West CeiTnak Road * Chic ago, Ill. l:et : ,8^7-7741
' T • fr. i c ..

INSURED SAVINGS

2212

H

INDĖLIAI APDRALSTI. IKI - iliOtoį

I 11 r* *

(WE HOURS:. Mondsy, Tuetday. Fjiėly, 9,A M t<> 4 h'M Ą\irsdar

9 A.M. te 1 P.M. Nb Businee* 'JrtŽ.Mcted jftf j į

‘ GRETA '* Al TOMOtfLlANls PASTA T VII
• 1 \ % *

.i’ A.M t» 3 P JI

.Visuomenei ir paskiram asmėniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.

Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų preilumerata yra ideali ir prasminga 
doVana tėvams, valkatos, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems.

I

Naujienos padės Jums išlaikyti ar bičiulių
' kutini^, nežiūrint Tfttotbliiį, ir bus išt u fyšininku vi- 
į sai išeivijai, M)vd$ift£iai už savo krašto .
į PRAŠOM NAU©(mS PATOGIA UMAKlTMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau suxnitirt^ti Natjlwnas dhicagoje 
kaip velykinę dovaną metama (pusei metų ,$24)- Kitose 

I vietose — $40, pdom metų 
U VARDAS, PAVAROfir

H Siuntėjo Pavardę,

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
savo nariams, Naujienoms ir visiems 

lietBfvianta tinki
iliHnfe, koh. rtšt

trs, kasos glob.

MIESTAS .

PUALPfMO KUBO vumra 
IR NARIAI

k—

Ii ;h
ZlP CODE

1 j Adre?A_«
k- ’ MT »«

jn^vaM^UMVaaMsA**^***********—4** * * J » •------ į,
* t f ------ ’ _



. Retos knygos, sunkiąi randamos
Žeaniąu pažymėtų knygų ir, 

ykkštelių baigiasi laidos, 
i 
. -Prašome paskubėti įsigyti. 
Vėliau ir ttž didž:trus’os pinigus 
įogaurite. * < « r
.* * - č s/ t

1. A. RyliŽkK Atsiminimai iš 
rusų caro laikų tremtinio, 536

11. J. Petrulis. KAIP JIE
MUS ŠAIT>Ė, varant į Červenę 
(klaikūs įvykiai). $5. f j

12. J. Kamvs. LIETUVOS PI-
. - - I

NTGAI .su fotografijomis. 1 drl! 
.iš $10, II dal s $15. ‘

i. 2. J Karvelis. ATSIMINIMAI;- 
ė- PREKYBININKO KELIU, 
436 psl.. ‘$15. / ;
į 3. J. Sdanius TAUTOSAKI
NĖS BAGAJ ĖLĖS. vądovėlis 

pianinui. $2.50.
L J. ,TuiiTas, Vaižgantas. JO 

ė'.YVĘNLMAS, 3S« psL, $15.
. 7 ■ i 1

5. A. Vaičiutailis. VAKARAS
& ARGO NAMELY, jauniems ir 
s;aiiem.s pasiskaitymai. $1.
; G. J. Grabauskasl KELIAS Į 

ų/LSISEKIMĄ, mandagumo va
dovėlis, 144 pd., $3.
į 7.. V. Liulevičrus. LIETUVIŲ 

ŠVL^TITMAS VOKIETIJOJE IR 
AUSTRIJOJE 1944.1950 une- 
this. iOaug istorinės medžiagos. 
GįlOpak, $15.

? 8. AL Žilevičiui. VYTAUTO 
Didžiojo kantata, so Psi.,

■ ♦ # ♦

ŽEMIAU PAŽYMĖTOS 
PLOKŠTELĖS Po §8

Pirmas Literatu ros Voką-
Sivo kūrinius įkalbėjo S. Į

1. 
ras.
Santvaras ir A. Gustaitis.

2. Antras Literatūras Va'ka-’ 
ras. Savo kūrinius įkalinėjo Ada į

Į 9. P. . četkauskas? JAUNASIS 
AKORD’iEONlSTAS, ; vadovėlis 
sĮkordeor.ttui: $7.
(10. N.i Butkienė. DVYNU-
KĖS,? pas arkos .vaikams, 34 pšL, 
S2. \ •'

A. šėsplaukis. G. Tulauskartė ir ’
J. Vaičiūnienė. į

13. Trečias Literatūros Vaka
ras. Savo kūrinius įkalbėjo A.1 
Baronas, k. Bradūnas, II. Na-’, t . ....humoro da nų rinkinys.

į 0. Lietuvių Tautinių šokių 
rinkinys. 12 įvairių šokių.

40. S. Gi t varas, bosas. Operos 
ir įvairios liet, liaudies dainos.

11. A. šabaniauskas. 12 įvai-
■ rių šokių su muzika. Rinkinys X.

J 12. A. šabaniauskas. 12 įvai- 
r- • i v. , v, t , < ! riu šokiu su muzika. Rink. XI. 
6; Dvidešimt aštuntas rinki-J 4 \ , , . . . ’13. A. sabamaimas. 12 įvairių 

šokių su muzika. Rinkinys 18.
11. B. Tamošiūnienė. 12 įvai" 

su muzika. Ririkinvs mauskas,’ Liet. Karo mokyklos 
choras. Vėliavos nuleidimas KaJ 
ro muziejuje Kaune. Įgrojo Ka-j 

-ro Invalid^, orkestras. .
7. S. Gailevičius. Liet. Vyrų

• choras Toronte VARPAS. Ope- 
’ ros ir liaudies daines.
j 8. J. Petrauskas ir V. Dineika 
į išpildė LINKSMIEJI BROLIAI.

gyš, B. Pukelevičiūtė ir Liūne 
Sutem a-K atiliškienė. ‘

4. Ketvirtas Literatūrso Va
karas. Savo kūrinius įkalbėjo’ 
Jonas Aistis. į į

5. B. Pirkelevičiūtė. ANTRIEp 
B ŽIRGINĖLIAI, va ikams paša-;

1

kos. Įkalbėjo pati autorė.

uys. Įkalbėjo, įgrojo šie asmel 
nys: S. Graužinis, Jurgis Petį 
rauskas, V. Dineika, A. šabai 
niauėkas, Liet. Karo mokyklos

KLUBO VALDYBA SVEXCII, PROGA
Sveikina Naujienų štabą, veiklius narius ir žemai

‘ ■ I 7 - \ ■ ■

čiams prij^klČiančiŲS draugus,linkėdami laimės, 
*- ' > '■ ' y’ - *t ; • *.f ' - * ’

■_?x. ’ /' džiaugsnio'ir sveiko5 amžiaus.

RUOŽAS SKEIVYS5 — Pirmininkas ■

FRANK PUODŽIUKAS Vicepirmininkas 

ROŽĖ DIDŽG'ALVIŠ — Nutarimų raštininkė 

EUGENIJA STRCNGYS Finansų raštininkė 

ALFONSAS KIZLAITIS — Iždininkas.

NAŠLIŲ, NAŠIIUKIV IR PAVIENIŲ,

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų
METŲ NAUJIENOMS, VISIEMS NARIAMS 

IR DRAUGAMS

ESTELLA McNAMFE — pirmininkė

BERNTCE ŽEMGUUS — Vicepirmininkė

ROŽE DIDŽGALVIS — Finansų ra? 

ANNA WAICHAKI — Kontrolės ra 

ANNA CASEY — Iždininkė 

ANNA CONDVX — Korespondentė

LIETUVOS KARIUOMENĖ
VĖL ATSIKURS

(Tęsinys)

Nesuskaitciniems k i e kiams 
Rusijon per Aliaską gabenti bu
vo pastatytas geležinkelis, pa
statyta daugybė aer<xi>ronių, 
įsteigtos tiekimo bazės Arktiko
je, kuriomis naudojosi tūkstan-

Sibi- 
da li

rų arijas rr liet. liaudies dainas. 
Rinkinys Nr. 6.

25. Įvairūs chorai išpildo op.o- 
rų arijas ir liet, liaudies dainas. 
Rinkinys Nr. 7.

. 26. S. Klimai te. TAU SAULĖ
TOS VASAROS LINKIU. Iriau- 
dies dainos.

;27. ZUIKIS PUIKIS. Vaikams 
pasakų rinkinys su muzika ir 

LIAUDIES GIESMĖ su vargo-Į žodžiais.

i O, RAMUNĖLE, PASAKYK.
15. B. Tamošiūnienė. 12 įvai

rių šokių su muzika. Rinkinys
i SVAJONIŲ SŪKURYJE.

16. A. Dvarionas. 12 įv. šokių 
su muzika. Rinkinys Nr. 25.

17. D. Dolskis. 12 iv. šokių su 
muzika. Rinkinys N r. 19.

18. Tėviškės parapijos choras.

nų muzika^
19. R. ^gstįenė. Operų arijų 

ir liaudies?damų rinkinys.
20. S. Baigs. Operų arijų rin

kinys. • * '
21. Įvairūs chorai išpildo ope

rų arijas ir liet, liaudies dainas. 
Rinkinys Nr. :3.

>22. Įvairūs chdrai išpildo ope
rų arijas ir liet. liaudies dainas. 
Rinkinys Nr. 4. f

23. Įvairūs chorai išpildo ope
rų arijas ir liet, liaudies dainas, j 
Rinkinys Nr. 5.

28. Dir. J. Kazėnas. Clevelan- 
do RAMOVĖNŲ CHORAS. 19 
įvairių lietuviškiŲ^nųj

29. Alodija DįęBį^^feėiokie- 
nė. I albumas, 22:£^.^i|os. $15.

30. A. Stankevičius. Jgontrea-
lio Liet, choras. KAL£t)OS 12 
giesmių.-$10. : --p- /Į

31. A., Stankevi^^, B. Na- 
gienė ir kt. išpildė? PASAKOS. 
Iš .visu 10 pasakų.. $104.

S. ŠETKUS

(Kalba, pasakyta St. Qitharines mieste, Kanadoje, 
Licluvo.s Kariuomenės 66 melų sukakties proga)

čiai ir tūkstančiai lėktuvu, 
ra Magadanas praleisda\’vo
g'au negu #10,003 tonų per mė
nesį viseki'aiisiii dalykų. Ame
rikoje. Montanoje, tapo pasta
tytas milžiniškas aeixxtromas, 
per kurį sovietai gabenosi Rusi
jon milijonus tonų geriausios 
technologijos mašinų.

Kas čia nasakyta tėra tik ma
žylė dalis to, ką gavo sovietai iš 
Amerikos visiškai v-dtui. Per 
Montanos aerodromą buvo simi- 
č i amos si a pči au sios techn ologi - 
nes žinios, net oficialiai drau
džiamas uranijius, be kurio so
vietai nebūtų galėję pasigaminti 
atominės bombos.

biaiasias kontrolės dąiis anio'i- 
' kietiškas.

Čia galima būtų dar daugiau 
kalbėti, bet pavyzdžiui užteks 
ir tiek.

Tik nuo prezidento Reagano 
tapo uždarytas sovietams kelias 

’ apsirūpinti aukšto lygio techno- 
ogija. Patys sovietų mokslinin

kai tėra be galo mažai pasiekę, 
juokindami pssaulį savo Lisen
kos tipo mokslo akademijomis. 
Tik vienas vertas paminėjimo, 
tai Michail Lomonosov, bet ir 
tas juk gyveno lX.ame šimtme
tyje, taigi catrų, ne sovietų lai
kais. Iš 21 Nobelio premijos lau
reatų fizikos moksluose — tik 
trys sovietai, iš 22 laureatų už 
cheminius mokslus — sovietų 
tebuvo tik vienas, taip pat iš 
medicinos bei fiziologijos 215 
laureatu nėra nei vieno sovieto. 
Šalyje yra virš 270 milijonų gy
ventojų.

Prieš maždaug 10 metu sovie- 
tai norėjo išgąsdinti laisvąjį pa
saulį masėmis tankų prieš Vaka
rų Europą. Atsakymą tam davė 
amerikiečiai savo neutrono bom
ba, kuri, kaip sykis, naikina tan
kų telkinius be aplinkos naiki
nimo. Į sovietų grasinimą Vaka
rų Europai atominėmis SS-20 ir 
kitomis raketomis atsakė Angli
ja ir Prancūzija savo dar galin
gesnėmis, taiklesnėmis raketo
mis. Į sovietų gąsdinimą naujo
mis SS raketomis Amerika 'atsa
kė Peršingo bei skraidančių ra
ketų Kruise išradimais. Į sovie
tų tolimo skridim'o tarpkonti- 
nentines atomines raketas Ame
rika atsakė tekiomis pat rakė-, 
tomis ir dar nesurandamais 
Trident povandeninių laivų ra^ 
ketiniais šoviniais, nešiojamais

atsakys vadinamu
Stars

Šioje srityje jau lemia t

Europą užimti milijonais savo.į’ 
bei Varšuvos pakto karių, NATO * į 
atsakė panaudosianti atoiiųnių -?. 
bombų, raketų bei artilerijos 
atcminių sviedinių gynybą, kaip?.i 9 A 
artimos, taip ir tolimos distan* .: 
Cl JOS. i;’

Į sovietų grasinimą erdvės sa- i; 
telitinių sprogm?nų puplmuS’ 
Amerika, prezidento Reagano 
pareiškimu,
‘‘Žvaigždžiu karu’ 
war”.
mai svarbu ne tik technologinės 
žinios, bet ir pinigo kiekis. Nef - 
patiems JAV brlijonieriams su-, 
k—si galvos nuo to pinigo didiu, 
mo. Nedidelis aparatas siekia de
šimtis ir šimtus milijonų <iole^ 
rių, o uumlatoma išleisti bilijoy 
nūs ir trilijonus dolerių.

Be skaillikų - kompiuterių šių ■ 
skaičių neišneša žmogaus galvai 
lai kaip gali išnešti tokia skurdi 
kišenė, kokia yra sovietų? Tik 
dėl tos priežasties, kad sovietai 
negali nė iš tolo lygintis Ame-l 
rikai šių ginklų lenktynėse, tifa 
tedėl dabar jie vėl prašosi prie 
•nusiginklavimo derybų stalo. ,2

Aišku, Amerika eis prie to 
stato, bet taip pat aišku, kad neį 
ruzveltiniu būdu, o pagal naują 
‘•regonomikos” politiką — duoti 
sovietams progos trauktis iš už,, 
imtu pasaulyje pozicijų taikiai 
ir gražią’}, šis traukimasiš: turi 
prasidėti nuo Centrinės Ameri
kos, Afrikos, Azijos, ik-i Europos, - 
iki Rytų-Vidurio Europos ir 
Baltijos kraštų.

(Bus daugiau)

—- Kuveito lėktuvų grobikai 
degančiomię cigaretėmis prade- 

'.gino amerikiečiui John Gęsta
taip pat tdl&krydžių bombone-'kelias .Akylės veide ir ran- 

šių. Į sovietų grasinimą Vakarų koše. .

Vietoj kalėdinių atvirukų, jema šis 
sveikinimas,

mos NAUJIENOSE,
24. Įvairūs chorai išpildo ope- Halsted SL, Chicago, Iii 60608. 1

• atrESTINGAJ loPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DUKVNAJ » KOSMETIKOS REIKMENYS

Šalia to viso, sovietai gavo iš 
Amerikos pramonininkų. nesu
skaitomus kiekius visokių sla-p- 
č i ausi ų in st rument ų, aparatų, 
meclfenizmų, įskaitant ir atomi
nes paslaptis, paslaptis naujau
sių sprausminių lėktuvų, nau
jausių tankų, motorų. Po karo 
sovietai gavo iš visų užrm'tų- 
kraštų — nuo Baltijos iki „Man- 
džurijost nuo Korėjos ’iki čeko- 

I slovakijos — nesuskaitomus kie
kius turtu bei technologinių ži-

. 1 nių iš Rytų Vokietijas* bei pa-
\ irs pažymėtos prekes* gauna-- > crro^tu tūkstančiu vokiečiu bei

•XT k T’TT'nA.-cl^m 179'3 C I ° v

<, u,o. tautu mokslininku. To pa-
sekoje atsirado dabartinė sovie
tų teclmologija, pagrįsta Vaka
rų pasaulio išradimais. Net gar
siojo sovietų Rusijoje lėktuvų 
konstruktoriaus TupoleVo lėktų- 

;vai yra vokiečių Junkerio kopi
jos. Geriausi “Mig” lėktuvai yra 
kopijos vokiečių bei amerikiečių 
išradimų, o sovietų vadinamas 
didžiausias pasaulyje transpor
tinis lėktuvas, pavadintas <4Ruu 
sija”, yra akla Amerikos atomii 
nio bombonešio kopija, pirmas 
Gagarino satelitas turėjo s vai-

i3u:«Ai:hi

Atdara šiokiadieniais nuo

For constipation relief tomorrv ^: 
> reach for EX-LAXtonight €

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder? ^^*5^

Read labd and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. T9Q
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Nikaragua sutinka atšaukti savo jėgas

500,000 dolerių kiekvieną mėnesį. Gepėrdbfė Singlaub la
bai gerai pažįsta Nikaraguoje veikiančius komunistus, 
prisidengusius sandinistų vardu. Jie palaiko ryšius su 
Kremliumi, gauna iš Castro ginklus, siunčia ginkluotus 
partizanus j Salvadorą- Jie žino kalnų takus, pereina 
skersai Hondūrą ir pasiekia Guatemalą. Jie gali Įsiveržti

• Į Salvadorą iš vakarų, kur jų nieka^ffelaukia.
Atsargon išėjusio generolo Singlaub žodžiai naujai 

sudarytai Nikaraguos vyriausybei neduoda ranrarho. Jie 
nori gauti pažadą iš atsakingų Amerikos pareigūnų, kad 

( Amerika neduos jokios paramos pačioje Nikaraguoje ko-
• vejantiems demokratams. Jie pajėgė sustabdyti prez. Rea- 
[ gano administracijos paramą, bet privati amerikiečių

parama yra kitas reikalas.
Popiežiaus nutarimas išmesti dabartinį Nikaraguos 

i švietimo ministers, jėzuitą Ferdinandą Cardenalą, yra 
> rimtesnis dalykas. Popiežius Įspėjo visus kunigus, einan- 
( čius ministerių pareigas. Nei vienas kunigas nekreipė 

dėmesio Į popiežiaus Įspėjimą. Popiežius ėmėsi žingsnių 
prieš pati sukčiausią- Jis leido vyriausiam- jėzuitų ordino 
administratoriui Johannes Gerhartz visai išmesti iš or
dino komunistinės vyriausybės švietimo minister), suk
tais sumetimais pasivadinusi tėvu Ferdinando Cardenal. 
Jo tikrasis vardas yra Peter Hans Kovenbach, bet jis 
pasivadino Kardinolu, kad Nikaraguos katalikai labiau 
ji gerbtų. Popiežius tokių “kardinolų” negerbta. Švietimo 
ministeris niekad kardinolu nebuvo, bet trumparegius 
jis apgaudinėja.

Ferdinando išmetimas iš jėzuitų ordino privertė Ni
karaguos katalikus susirūpinti. Dabartinis popiežius Ni
karaguos katalikams yra didelis autoritetas. Jeigu su jo 
žinia švietimo ministeris buvo išmestas iš jėzuitų ordino, 
tai turi būti rimta priežastis. Kun. Ferdinandais Kardi
nolas išmestas' iš jėzuitų ordino, bet jis pasilieka šafftcfi- 
nistų vyriausybėjė. Labai; juodas šešėlis krinta ir ki
tiems trim kataliką kunigams, valdantiems svarbias'Ni
karaguos ministerijas.

• šios nuotaikos privertė Nikaraguos- vyriausybę im
tis priemonių paramai iš Amerikos sustabdyt?. Jeigu da- 

.bar Nikaraguoj slaptai spausdinamą saridiriištų vyriau
sybės ir vienos partijos “rinkimų” kritika, tai nepasiten
kinimas krašte gali būti dar stipresnis. Vyriausybė nu
tarė, kad sutiks atšaukti savo ginkluotas pajėgas iš už
sienio, jeigu JAV administracija sustabdys generolo Sing
laub teikiamą paramą krašto viduje .kovojantiems nika- 
raguiečiams. <.

Iki šio meto' sandinistai bandė gintis partizanų siun
timu Į Salvadorą,- Hondūrą ir net Guatemala, bet vaka
rykštis pranešimas per Managuos radijo' stotis yra viešas 
prisipažinimas prie ginkluotų jėgų siuntimą Į Salvadorą.

Sandinistai turės žengti ir sekantį žingsni- Jie turės 
atšaukti Kubos apmokytus karius iš’^Nikaraguos. Kol 
Nikaraguoj bus Kubos pilietiniam karui paruošti specia
listai. kol Nikaraguoj bus sovietų valdžios patarėjai, kol 
rusai dideliais transporto laivais veš Į Nikaragua tankus, 
kulkosvaidžius ir Įvairiausių rūšių šaudmenis, tai be pi-

M. sILĖlKlS Waukeganas

J. VENCLOVA

LIETUVOS BEI LIETUVIU VARDAI, 
PAVARDĖS IR VIETOVARDŽIAI

rii ruškoi kultnry” (1964 m., 
j30 p.) priėjęs išvados, jog lie- 

( tuv'ai jau ilgą laiką prieš Kris 
tu) “zadclgo do christijaribkoj 
ery”) gyveno tarp Oko ir Eal- 

Į rijos jūros.I
Ir žymus pasaulio proistor 

kas prof. ch. H. Bender (The 
Home of the Indo-Europeans 

i London, 55 p.) teigė: “Indeed.
t has been made very possible 

' on the grounds of linguistic, 
' natural science and geography, 
• ihat the Lithuanian stock has 
5 dwelt in its presen location 
' for at least 5000 years, whic i 
’ vvould approximate the dura- iI lion of the Indo-Enhnpean pe
riod sofar a> it is known.

, r'aj’aliau nnitcp dogas prof. -L 
į Žilir>k s (V?Jras, 1905. 11 nr ) 
; lietuvii’s laiko t><iogin ais ai- 
i n’ais seniausio- Europos rasė.-'.

Lietuviai kitais vardais

Į kai kurios
I nežinomos
VU, 2) Čia

’ ilt (Ueber den
; e
; 251 p.) paaiškino:

Nikaraguos sandinistų vadovybė tiek toli nuėjo, kad 
ji jau nekreipia dėmesio Į kitus svarbius klausimus. Pačiu 
svarbiausiu klausimu jai tapo Amerikos parama pačioje 
Nikaraguoje kovojantiems Nikaraguos demokratijos ša- 
lininkaą3S.ut« .: :

Nikaraguos vyriausybė ir.-karo vadovybė keliais at- 
vėjais paskelbė, kad,F^ikaraguos karinės pajėgos kontro
liuoja visas sienas; kaid jokių ginkluotų partizanų Niką 
raguoje nėra, kąd į Nikaraguos pasienį Įsibrovusieji 
maištininkai tuojau apsupami, išaiškinami ir nuginkluo 
iami, bet Nikaragua nenori, kad Amerika finansuotų 
pačioje Nikaraguoje esančias ginkluotas karo jėgas.

Dabartinė Nikaraguos vyriausybė pravedė “rinki
mus”. išsirinko Įtakingiausią sandinistą prezidentu, bet 
krašte veikiantieji demokratai tvirtina, kad šie rinkimai 
neturi jokios teisinės galios, nes rinkimuose dalyvavo tik
tai vienos partijos kandidatai. Demokratai boikotavo 
rinkimus, nes sandinistai bijo krašto gyventojų daugu
mos. Gyventojai kovojo, prieš buvusį diktatorių, tai da- 
abr nori, kad krašto gyventojai laisvai ir teisėtai išsi
rinktų krašto prezidentu žmogų, kuris rūpintųsi viso 
krašto reikalais.

Praeitą savaitę afsargori išėjusio gen.' J. Singlaub 
paskelbti pareiškimai neduoda sandinistams ramumo. Jie 
paveikė Amerikos Kongreso atstovus, kad neskiltų pi
nigų pačioje Nikaraguoje nelegaliai veikiantiems demo
kratams Atsakingi pareiginiai pareiškė, kad jie negauna Į lietinio karo Nikaraguos sandinistai bepajėgs apsieiti, 
pinįų iš prez. Reagano administracijos, o Senato atsto-1 Jeigtf sandinistai yra pasiryžę sustabdyti savo gmk- 
vai 'demoktatai neskiria pinigų Nikaraguoje kovojan- j luotų gžtiją siuntimą Į Hondūrą. Guatemala ir Salva- 
trins demokratams. dPrą, taika įsistiprins visoje Centro Amerikoje. P>et ta

Sandinistai labai patenkinti, kad Kongresas neduoda ' taika būš labai brangi sandinistams. Jie neteks vyriau- 
Nikaraguo? demokratams nei cento, tuo tarpu gen. Sing- sybės kontrolės. Jie turės spręsti tą pačią problema, kurią 
laub, paskutiniais dviem metais vadovavęs Pietų Kerė-' sprendė Leninas. Leninas žinojo, kad.pagrindinės žmo- 
ioie’esančioms JAV ginkluotoms pajėgoms, pareiškė, gaus teisės atneš galą komunistų viešpatavimui ne tik J J

(Tęsinys)

Apie lietuviu tautos senumą 1 F •* <
Mokslininkai sutinka, kad lie 

tuvių tautą yra sena ir nuo ne-; 
atmenamų laikų ji gyveno vidu
rio Europoj žinomas prancūzų 
^tonikas prof. L. Halphen (Lesi 
barbares. Paris, 1930, 10 p.) nu-j 
rodė: “Daugiau j šiaurę tarp Bal 
□jos u pi u gyveno lietuviai nuo

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROiMANAS

'Tęsinys)
— Tai ar tu norėjai, kad jis pasakytų pats j< 

peršovęs? O man sakė visai kitaip, ne Gyniotas, 
žinoma, bet tie. kurie matė. Kai vokietis puolė 
Gyniotą, šis iš baimės šoko už tavo sesers. Ten 
už jos nugaros, užtaisydamas ginklą, netyčia, o 
gal ir tyčia, peršovė Genutę. Prieš krisdama Ge
nutė dar suspėjo peršauti vokieti, kuris krito 
ten pat. Už kelių sekundžių krito ir ji. vargšelė.

— Ar iš tikro, Sarkani, ar tai tikrai Gyniotas 
peršovė Genutę?

— Be jokios abejonės. Nenorėjau io tau sa
kyti. Genutės niekas jau neprikels, tik tau berei
kalingas bus skausmas.

— Štai koks tas Gyniotas... Aš ji garbinau 
kaip didžiausią didvyrį, o jis iš baimės slepiasi 
už mergaitės ir'’ją peršauna. Tai biamu, aš nie
kuomet jam to nedovanosiu. Aš jam vistiek at
keršysi t, tik nežinau, kaip.

Liuda* nutilo, tik baisios jo mintys pynėsi su 
. debesimis ir Įnirtusios kojds •smarkiai try
nė purvą. Tylėjo ir Sarkanis. Jam buvo džiugu, 
kad mesta gudri mvSkerė užsikabino. Liudas šio 
kabliuko nenusikabins ir bus geriausias padėjėjas 
jo keršto žygj je pr ieš Gyniotą. Jis tatp pat neturi

dar gero plano, kaip savo kerštą Įvykdžius. Iš^pa- 
salų Gyniotą nušauti bus labai negarbinga ir daug 
iš to džiaugsmo nebus. Reikia pačiupti ji taip., 
kad ant kelių atsiklaupęs prašytų atleidimo. Tuo
met bus kas kita. Reikia dar sugalvoti, kaip pa
mažu susitarus su tuo kvailiu Liudu.

Ilgai juodu ėjo tylėdami, skirtingai paskendę 
savo mintyse, o vėjas, dūkęs, dūkęs ir sniegą pla
kęs Į veidus, pradėjo pavargti. Beauštant! diena 
žadėjo būti geresnė. .

— Ar raportuosime sargybos viršininkui, kad 
kažkas buvo prie mūsų prisėlinęs? — paklaūsė 
Liudas, kai juodu artinosi prie kaimo, ir patru
lių pasikeitimas artėjo.

— Neraportuosiu, nes neturiu nieko tikro pa
sakyti. Dar sakys, kodėl mes jo nesulaikėme, gal 
bijojome, ar ką. Geriau raportuoti, kad nieko 
neatsitiko.

Jau gerokai buvo praaušę. kai kaimo gattfcjė 
sutiko du kareiviu, kurie perėmė tolimesnį patru
liavimą. Liudui ir Sarkaniui pasivaideno šilta 
gryčia ir garuojančios sriubos šaukštas iš kariš
kos virtuvės.

Netrukus Liudas išsitiesė lovoje ir saldžių 
miegu susisupo. Sarkanis ilgai dar kūrė sifb 
keršto planu^ bet ir jis, palikęs tolimesniam lai
kui savo pyktį, pasidavė sapnų nešamas ) pasalių 
pasaulį.

Kai juodu nubddo, saulė gerokai jau buvo pa
krypusi Į vakarus ir šiltais savo spinduliais nai
kino gausiai neseniai iškritusi sniegą. Kaimo

Neretai atskiros, tautos kitų 
utu skiningais vaidais vadina 
io- vnač gilioj senovėj, kada 

tautos buvo beveik 
'(Strabo GeoiTaf, 

kalbininkas C. Arn- 
Ursnrung der

trop?eischen Sprachen, 248 ir 
Tauta gauna 

j nuo atskirų tautų skirtingus vau 
i dus.-. Kiek maža vokiečių žino 

vardus: alemani. -germani, nu
mėtai? Bet šiais vardais daugii- 

>asaulyj vadino daį>aiį vckic 
tauta, nors oatys vckieči;/ 
vadino “Deutsche’ arc.i

(Vom :

Euro- •
Euro - '

gyventojai buvo lietuvi 
padermė” ir kiti.

O prof. dr. J- Ehret 
Adams dei Europaei, 
1971, 6 jj.) lietuvi laiko 
pos Adomu be: pirmoj u
pos žmogumi. Garsusis pasaulio j 
mokslininkas ir istorikas-prof. • 
dr. A- Bezzengerger (Trudy de*-; 
viatogo archeologičeskago Sjez- • 
da v Vilne, 1893, Moskva. 1897. ! 

seniausių laikų”. Ir lietuviai sa-Į II. t. 87) IX Archeologų kongre?I 
vo žemėj yra aborigenai, kaip ir se Vilniuj 1893 m., pasirėmęs j 
teigė istorikas prof- G.Schultze: priešistoriniais tyrinėjimo, duo^j 
'Die grosse Grenze. 1938) • ‘‘Lie-1 menimis. konstantavo, jog lie-' 
ifivių tauta, .savo žemėj giliai j tuviai savo krašte gyveno jau į 
/leidusi šakni 
p;rmapradė rasė’’. Tė patį tvir
tino doktoratas M. Aschmis i 
(Land und L^nte iri Litauen, 
Breslau, 29 p.): /‘Pirminiai Lfe-

C1U

.'.a v'
“Tedt<che‘\ Tad. iP senovės lie
tuvei įvairiais vardais buvo va
dinami:

a) hyperborėjais
G~;-kų gf ogrr:f|«§{^-^i^ątaė< 

am'ž. prieš Kristų’ rašė.
Pas HypeĖboreacs deivė Lėto 

i (le'oa) paJl’ki'.si...”- Senovės ro 
! menų istorikas C. Plinius (1st. 
į natnraUs, IV, 26) nurodė, kad 
j i.ž kalnų šiaurėj gyveno labas 

sena-ir laiminga žmonių-ginai nė- 
[ Hypeibcrei Mūsų istorikas pref 
i A. Voldemaras (La Lithuanie et 
Į sės probleme.', Paris, 1933, I t. 
• 48 p.) laikėsi nuomonės;- kad 

Rusijoje, bet ir' rusų' pavergtų kaimynų tarpe. Leninas , >enovės graiką; vadinami hyper- 
nustūmė Į šalį pagrindines žmogaus teises ir pasikvietė : 
vilnieti Feliksą DzeržinskĮ, jam leido trempti visas žmo
gaus .teises, kad tiktai būtų apginta komunistinė vy
riausybė.

Jeigu sandinistai sutinka atšaukti intervenciją Į kai- i 
mynines valstybes, tai jie privalės pasakyti Castro sali- i 
ninkams ir Kremliaus patarėjams baigti savo interven-; 
ei jos politiką ir važiuoti namo.

savo žemėj giliai
s. gyvena čia kaip; 7 000 metų. t. y. 5 000 metų prieš 

Kristų*
Gi garsus rusų istorikas prof, 

dr P. Miljukov savo kapitali
niame veikale “Očerki po isto-

6

boreaos gyveno dabartinės Ma- 
1 žosios Lietuvos teritorijoj. To
kios pat nuomonės buvo ir pra:i 

; cūzų istorikas prof. C. Jullian 
(De la Gaule a'la Ffraiice, Pa- 

i ris. 1923 69 p.)
(Bus daugiu'

— Prokuroras Richard Daley 
Ikalsuja, kad Peeples Gas su- 

JeigTi rusai būtų supratę ir Dzeržinskio šalininkus mažintų mokesti 30 milijonų 
būtų pajėgę išvalyti namo, tai Rusijoj būtų buvusi taika, doleriu.
Taika būtų buvusi ne tik Rusijoj, bet ir visoj Europoj.; ,. ‘ ~ 7“
Jeigu prez. Reaganas ar jo patarėjai nepajėgs išstumsi 7 rri°R
sandinistų iš kaimyninių valstybių ir pačios Nikaraguos, kapo Panešė k'PJ U ir
tai svarava pasieks Ameriką ir visiems teks vesti kovas !)rų. aitorisu>. .ii gavo brang 
didmiesčių kvartaluose. i Žiedą iš Dennis Stein.

B u ra i

aikštėje rinkosi kareiviai popietiniam užsiėmimui. 
Buvo laikas ir Liudui su' Sarkaniu stoti rikiuotėm 
Jie greitai pašoko, paskubomis apsitvarkė ir ka
riškai Įžygiavo į aikštę.

Tuojau prasidėjo kariškos rikiuotės pratimai. 
Vyrai suko i kairę ir į dešinę, bėgo ir gulė, lavi
nosi valdyti šautuvus ir durtuvus, tiksliai vyk
dyti vadų Įsakymus, kirsti smūgį priešui, bet 
pačiam smūgio išvengti.

Kai vyrai gerokai pavargo, leitenantas Gy
niotas paskelbė pertrauką. Tucrjau visi laisvai 
atsikvėpė', dulkėjo cigarečių dūmai, pasigirdo 
kalbos bei jaunų krūtinių juokas. Leitenantas Gy
niotas pasikvietė Liudą ir Sarkani:

— Ar nieko ypAnhgo nepbėtėbėjote praeitą 
naktį, kai patruliavote? — paklausė.

Saėkartis buvo pasiryžęs nieko neraportuoti 
apie kažkokį sušlamėjitną krūmuose, todėl jam 
nieko daugiau neRkoį kaip išsiūti.

— Ne, nieko, tamsta leifetfatrte.
— O kaip tu, Liūdai, irgi nieko negirdėjai?
Liudas buvo pažadėjęs Sarkaniui nieko apie 

tai nesakyti, todėt ir šis atsakė:
— Nieko, tamsta leitenante.
— JŪS* labai blogai ėjote savo pareigas. Aš 

turiu kitų patrtiliy raportą, kad judu girdėjote 
rrdske Žiūgsniitst bet jokių pastangų nedejote iš
tirti. kas ten buvo. Be to, jūs ilgai stoviniavote 
miškelyje, rūkėte, a dabar abu melagingai rapor
tuojate. Už tai nubatrdžiu jus: Sarkanis. dvi va
landas po šautuvu, Liudas, vieną valandą po

šautuvu-
— Taip, tamsta leitenante.

* ♦ *

Plačiu frontu sudundėjo patrankos. Didelės 
kautynės prasidėjo stf lenkais ties širvintais. Gy
nioto būrys užėmė svarbų barą netoli miestelio, 
prie miško.’ Lenkų artilerijos sviediniai padrikai 
krinta lietuvių pozicijose, dideKu balsu sprogsta, 
jų skeveldros-sėja žžrfedas ir'nfirtį, o saulutė pa
dangėje šiltai juokiasi ir kviečia visą gamtą ir 
žmogaus širdį gyventi. Jaunose krūtinėse slepiasi 
baimė ir gyvenimo troškimas, užleisdami vietą, 
drąsiai tėvynės meilei. Paskubomis prasikasę1 
mažas duobutes ir. supylę kupstelį priešais, jis 
susn^tžię ^lepiasi. o kai kurie vis dar rfiėgina pa-į 
gilinti savo duobutes ir padidinti kupsteli. Tiyi 
kulkosvaidžiai drąsiai žiūri Į lenkų pusę ir ląuki-1 
jų durtuvų pasirodant-Artilerijos sviediniai spiel 
giančiai staugia, baisiu balsu sprogsta, drebin i 
žemę ir jaunas lietuvių širdie. Jfe sprogi visai 
netoli, Gyhioto linijos užpakalyje; kylh liepsnos ir 
žemių stulpai. Akittennkai,- skeveldros bei švino 
rutuliukai lyja, lyg kruša, jr krmta ant gulinčių 
kareivių nugarų.

(Bus daugiau)
, v
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1939 S. Manheim Rd, We*chw>t*r, IIL
VALANDOS: 3—9 darbo

dr, Paul v. daugis 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 

Medicines direktoriui

Modernios poezijos knyga. Kainą 5 doL Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

dalis algų, kuru nries lenkams 
Vilniun įsiveržus nesuskubau 
dar visiems išmokėti ir. žadėda
mas kitą dieną mokėjimą baigti, 
privargęs pamiršau stalčiui! įdė
li, algų pinigai liko padėtame 
algų lape Kabinetą teheiadau 
užrakintą, nieks j jį nesusipra
to Įeiti, ir aš visa jame radau 
1 varkoje, išskyrus kulka peršau
tą langą ir daugybę tinke išpra 
šautųjų lubų, sukntusio ant sta
lo ir pridengusio algų pinigus. 
Tarai buvo didelis laimėjimas, 
nes tais pinigais da-- ilgai teko

Funeral Home and Cremation Service
Chartes Stasukaitis

T

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200,' Page 06058

Gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 a West 103rd Street 
Vxlmdos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2&18 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

I 
f

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
termomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu).

??

Miko Šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama "Naujienose”' ir pas 

j Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

M. BIRŽIŠKA . .

Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų

Florida

Ofiso telefonas 776-28S0, 
Awoendjcj tolof.; 448-5545

— Penktadienį aukso uncija 
kamavo S322.

•— Nevalytos naftos statinė 
pabrango $1.10.

INKSTŲ, PŪSLŠS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

, 2656 West 63rd Street 
/ Vaiendos: antrad. 1—4 popiet

— Irano valdžia rengiasi teisĮti 
suimtus lėktuvo grobikus,', nušo
vusius du amerikiečius. ’ : • • 1

• :• ;

Rožė Didžgalvienė

k ■ .
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a V-fi ftrtte*. UJB AK ma*-
M44 V. “!•»

■- . TeL: YArds 7-1741-1742

4330-34 So. California A* 
Telefon as: LAfayette 3-044 

MODERNIŠKOS AIR-GONWnONfcD KOPLYfTOS

(Tęsinys.)

Matydamas įsiutusi žYriogų, 
ėmiau traukti atgal savo žmoną, 
bet ši, taip arti gimnaziją pri- 
ėusi, mėgino dar jį Įtikinti. Jam 
įsiūtus ir antrą kartą šovus, 
supratome turį pasitraukti ir at
sisveikinusiu su dakt.. Demaševi 
čium, ėmėvį traukūs atgal Per 
kalnus dar šiaip taip, tai pritūp
dami, tai vėl pašokdami, praėjo- 
va, pasiekėme ir Aleksandro 
bulvarą, tik čia prasidėjus šau
dymui, iš užpakalio (nuo Pati , 
lionės gatvės), žmonės ėmė bėg
ti, ir mudu atsidūrėm iš pra
džių Vartuose, paskiau kažkieno

1 (.žydo) bute, kuriame išsėdė;o- 
va bene apie valandą. Apylinkė 
je b eit t kiek apėmus, atsargiai 
išėjova gal vėn.Ip ei darnu palei 
tvoi'a's; yialėi namus, dasiyreVa 

'pagšliati ligi save buto. Senutė 
ir mergaitės džiaugėsi, po kelių 
baimės ir neramumd valandų 
.mus pamačiusios.

Tiktai kitą ar net po dviejų 
dienų tegava’u, jau be kokio pa- 
vojatis, nueiti gimnazijori. Iš: 
srvšakio ir iŠ viėiio šono ji bu

* r, 4 t 1 ____ I - - ’ - -. į

vo apšaudyta iš šautuvo, iš Lito 
šdrio — komunistų kulkosvai
džio. kuris II ir III aukšte iš-1 
maišė langus (ypačiai nukentė- j 
jo fizikos kabinetas — ne tik 
langai, bet ir indai k iš užpaka
lio — lenku patrankos, kurios 
apgriovė dalį sienos ir stogo. 
Mokytojas Stasys Kairiūkšts 
man pasakojo fizikos kabinete 
radęs pro langą peršautą, moki-l 
niu padarytąjį, mažutį raudon
armiečio modelį kuris buvo pa
statytas gintoje! Daug murns 
paskiau atsiėjo gimnazijos re-l 

.montas, ypačiai daugybes langų; 
įstatymas. Sargai, kurię gyvenoj 
gimnazijoje, nenukentėjo, tik 
turėję-nemažiai baimės gimna
ziją apšaudant, Suklupę korido
riuose, ir. meldėsi Pasirodė, va
landą kitą .po toT-kai mudviem 
su žmona buvo nepavykę ginii 
naziją pasiekti, buvo jon įsiver
žę lenkų kareiviai, kurie ieškojo

‘ Me Nuslėptų komunistų, atida- kų persiuntimą pabrangins

Tuo pat metu, teko man susi
rūpinti brolio Vaclovo likimu. 
Kad ir susidėjęs su komunistų 
vyriausybe^ jis nepanoiėjo su 
jais bėgti Maskvon. Gyvenda
mas LensKiiĮ namuose, Vilniaus 
gatvės ir Jurgio aikštes kerleje. 
netoli Žaliojo tilto, jis per tris 
šaudymosi d ienas btuze pačia
me ugnies karštyje, ne tik ne
galėjo su manim susisiekti, bet 
ir gatvėn išeiti. Mudu su žmona u 
buvova didžiai susirūpinę neži-Įl 
nodami jo likimo. Aplinkui te-! 
matėva įnirtusius lenkų karei
vių ir ypačiai miestiečių bei pus 
inteligenčių veidu\ tiesiog vir
timus sugyvulėjusiai* snukiais, 
gaudančius kiekvieną, kuris ką Į 
bendra turėjo ar net ir neturėjo I 
.ui komunistais.

(Bus daugiau)

I

— Gubernatorius J. Tnomp-Į 
son gavo pasirašyti įstatymą, 
.liepianti automobilių vairuoto
jams naudoti apsaugos diržus. 
Jei gubernatorius pasirašys, įsta-f 
tymas pradės galioti nuo atei-! 
nančių metų liepos mėn.

— Paštas praneša, kad 
1985 m. vasario 17 dienos

nuo 
laiš-

DAIMID
GENIAUSIA D? DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ 

linkiu visiems giminėms, draugams 
ir artimiesiems

rinėjo spintas III aukšte. Moky
tojų kambary atplėšę spintos du 
Tėtes, p'ągitebė kelis šimtus ke. 
renku-, kurių buvo prisirinkusių 
iš aukštųjų mokslo kursų pas
kaitų, ir-dar mažmožius. Tuo 
tarpu I aukšte',>ffetoJr-pat Įeina
mųjų rftirų man© kabinete ne 
tik stalčiuje gulėjo nemaži gim- 
nažijdš pibigai, bet ir ant stalo

centais. Dabar mokame 20 cen
tų už pašto ženklą, o teks mokė
ti 22 cetnus. Atvirukai kainuos 
14 centų; dabar kainuoja 13 c.

------------------ !
— Parvežtieji du amerikie-~j S 

čiai netari jokių Įrodymų, kad , j 
Irano valdžia būtų kursčiusi Ku
veito lėktuvo grobikus žudyti; 
air^erikiečius.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNliKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

PERK KAUSTYMAI

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

M

C A.-'-.

Apdraustas parkraostymai 
iš tvatriy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

M* S

, Prostatos, inkstų ir šlapumo 
, takų chirurgija,

5025 CENTRAL, AVĖ,
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

' 1

R®
M -

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL KE 7-1213

Leidimai — Pilna apdnudi 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chart® 
ir VISA korteles. 

IL ŠERĖNAS. TeL 925-8063

7^074
■

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Ml

f
■

VANCE FUNERAL HOME

Linkime visiems giminėms, draugams, 
ir pažįstamiems.

POWELL

M?i South 50th Avenue 
Cicero, IIL 60650 

TeL: 652-5245
fkiJU EOPL1C1Ų LALLM1J1N1O ŠERMENINI

PiUrėjaj u laidojimo direktoriai:

JEAN Vance ir GEORGE SOR1NI

Ciksies automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

ir : /
GERALDAS F. DABffi)
EUDEIKIO KOPLYČIOS

zwdč
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linkime visiems mūsų klientams 
ir. draugams

y 
1

4

1750 So. California Ave., Chicago, IL 00632

11028 Southwest Hwy., Palo# Hills, Ulinoii 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKŪS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652*1003

s/ 
' 

4* 
1
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Naujienom, Ghicaflrj — Saturday-Monday, T



MUTUAL FEDERAL SAVINGS
I PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel 847-7742

RIAL MTAT1 FOR <AL1 | ULAL BIT ATI K» SAU 
Iii -į x—n. — FardaviMl . .. Xaaai — P»r4w*«W >

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAEb 
S fEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKYJTMAI1

1984 m. gruodžio 15 d., šeštadienį, 7:30 v. v. Lietuvių 
diena Museum of Science and Industry, 57th & 'Lake 
Shore Drive, Chicagoje. Įėjimas veltui.

(Foto Al Vaitis)

JAV R. L. B-NĖS NARIŲ IR ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kalėdų proga advokatai Voldemaras J. Bylaitis 
ir Vincas Brizgvs sveikina visus savo klientus, 

linki jiems sėkmės ir primena, 
kad jų įstaiga yra

6606 S, Kedzie Ave. Chicago, Illinois
TeL: 778-8000

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas- 
/d ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvis įsiargv 

.^ĮĮf>^4 American Trave! Service Bureau 
5727 S. Western Aven Chicago, iii- 60643 

TeJef. 312 238-9787
*? paiarnaiTiiwu ■ uža&rjit lėktuvų, traukinu^ xalvų kelio-
(crzises), viešbučių ir automobilių niK^mavimo reservacijas; Parduodi- 
jMjomų draudimus, Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kJsstui; 

gvĮdirome. ižkvietiiaus glraraių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame luier- 
^tcijas visaip leHomu reikalu

- Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik _elxn rsssrrzGs; vietas 
E misto -į. prieš 45-50 dienų. i

— Dipl. Teis. MARIJONAS 
ŠNAPŠTYS, žmona NIJOLĖ, 
dukrelės VYTĖ ir RŪTA sveiki- 

' na miela giminėle, artimuosius, 
bičiulius, kolegas teisininkus ir j 
bendraminčius šiose Geros Va-i 
Uos šventėse ir linki Jiems ir 
fu mylimiesiems Tyrę Kalėdinio 
Džiaugsmo; o Naujuose 1985-se 
metuose svajotos Laimės at
siekime.

s Kilnus būdas reiškiasi kil-{ 
niais d’arbais; niekas neišduoda 
žmogaus daugiau, kaip jo elge
sys. ' (Spencer)

l==~=-e>:
JOHN GIBAITIS

Advokatų Įstaiga

8247 S. Kedzie Avė.
j (312) 77t>8700 |J

——— ■ - 1

JAV RLB-nės Tarybos narių 
ir atstovų metinio suvažiavimo, 
įvykstančio 1984 m gruodžio 
men- 15 d., šeštadienį Lietuvių 
Tautiniuose Namuose 6422 So. 
Kedzie Ave., Chicago, Illinois.

Darbotvarkė.

1. 9.00-10.00 ryto atstovų ir 
svečių registracija.

2. 10-00 vai suvažiavimo ati
darymas — dr. Vladas Šimaitis.

3. Amerikos himnas.
4. Invokacija — kun. kan. 

Vaclovas Zakarauskas.
5- Mirusių narių pagerbimas 

— kan. V. Zakai-auskas.
6. Komisijų sudarymas:

a/ registracijos,
b rezoliucijos, 
c/ spaudos.

7. Sveikinimai.
8. JAV RLB-nės Tarybos na

riu ir atstovų pereito suvažiavi
mo protokolo skaitymas — Apo
linaras Skopas.

9. Paskaitos: “Mūsų Dešimt
mečio veiklos raida’’ — A. Juš
kevičius ir A. Pleiškys.

10- Pranešimai:
a/ Tarybą prezidiumo,
b/ Centro valdybos — pir- 

mininko-ir narių, 
c/ Kontrolės komisijos, 

Mfecrty ^5¥in§s 
; AND LON ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu: .

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
* AND LOAN ASSOCIATION . 

Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations

202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu

vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių.

•* ■. C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

d Apygardų pirmininkų ir 
e Apylink-ų pirmininkų.

11. Suvažiavimo dalyvių pasi
sakymai dėl pranešimų ir jų 
priėmimas.

12. Diskusijos spaudos tema-
13. Įstatų patobulinimo klau

simas. j
14. Klausimai ir sumanymai.
15. Rezoliucijų priėmimas.
16. Suvažiavimo uždarymas ir 

Lietuvos himnas.

Pastaba: registracijos mokes
tis ir priešpiečiai 5 00 dol.

Priešpiečiai tarp 1 ir 2 vai. po j 
pietų. J

Metiniame Tarybos narių ir 
atstovų’ suvažiavime kviečiama 
dalyvauti ir patriotinė lietuviu 
visuomenė. RLB-nės nariai kvie' 
čiami kuo skaitlingiausiai suva
žiavime dalyvauū.

Po suvažiavimo 7 vai. vakarei 
toje pačioje salėje įvyks tradi-| 
cine Kūčių vakarienė. Dėl in
formacijų skambinti: 737-G92S 
434 4645, 434-3713 (Chicagoje). 
863-5135 ir 863-6492 (Cicero, 
523-0148 (Brighton Pk.\ 1-213- 
365.4184 (Indiana).

Kviečia:
Tarybos Prezidiumas.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ PTIS L

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NOTARIATA1 • VERTIMA L

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

I. BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. ’ 

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, įrengtas bungalow.
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

PRIVATUS ASMUO IEŠKO 
PIRKTI aisdid'elį ir nebrangų- 
namuką Oak Lawn arba Palos 

Heights, Dl.
Skambinti ryte 

434.8235

rtĖLP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

BRIGHTON PARKE*DIDĖLEI
KRAUTUVEI REIKALINGAS

MĖSOS PIAUSTYTOJAS
(BUČER1S). |

Telefcnuokite Sam:;
247:4735 • T

RENTING IN GENERAL 
N n o m o i

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.

MARQUETTE PARK 
WHIPPLE — 31/2 large rooms 
8290, inc. stove, refrigerator, 

laundry room.
Call Jacob 779-3890.

BRIGHTON PARKE IŠNUO
MOJAMAS 5 kambarių butas, 
3 miegami, suaugusiems, be gy
vulių. Gaunat?’ karštą vandenį: 

Skambinti 254-3326

AUTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

’76 Crysler Cordova, A/C, 
power windows, 400 engine 4 
barrel cafbuirator, good condi
tion _ $1,400.

Call 385-8357

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

I AM DOING A HISTORY of

my grandpa rents and I am took- 
ing for any type of iri formation, 
pictures or maps of Nesvizh or 
the surrounding area, which is 
about 50 kilometers from Minsk 
Please send tire inforniation to:

T-. Johnsen
23 IT CnrwnHy Avwme 
SL Paul, MN 55114

ELEKTROS ĮRENGIMAI • 
PATAISYMAI

Turiu Čhieaaos mieste IsJsŽfcG .
Dirbu ir uimiesckicse, greit.

garantuotai ir s^žminšaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Tilmen Av®, 
TeL 927-3559

n,. . i .

ssaaam—
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avt^ 

Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191

į ----------------- . -v.—. - ■ ■ ■ .."-'-į*

Dengiame ir taisome visų r 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue

? Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-171Z

■- r- »

t wi ....

M. ŠIMKUS
Notary- Public - 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gimtnfrj 
iškvietimai; pildomi pilietybės pra

šymai ir. kitokie blankai.
Vr«.-iĮ-j ii'

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: Kasdien: nue
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Beštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d 
fa pagal susitarimą.

TeL 776-5162
tS49 West 63rd Street

Chicago, ŪL 60629
-------  —-—. -

Naujiena, Chicago — Saturday.Monday, Dec. 1.5.17/1^4

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS i 
k V. BRIZGYB 
Darbo talandoK V- 

Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet 
leštadienlais pagal suaitariiaą. 

VM t. Kvdil. Ava. 
Chicago, III. 40629 

Tel: 7784000


