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PREZ. G. FORDAS ATSISVEIKINO
BREŽNEVĄ IR KITUS LYDERIUS
WASHINGTONAS. — Frez. Fordas, apleisdamas Baltuosius 

Rūmus, paskutinį kartą panoro pasikalbėti telefonu su visos So
vietų imperijos vadu ir komunistų partijos lyderiu draugu Brež
nevu ir su kitų šalių kai kuriais prezidentais sausio 19..

Baltųjų Rūmų sekr. R. Nessen 
pareiškė spaudai, kad prez. For
das draugui Brežnevui skambi
no iš ryto ir kalbėjosi 15 minu
čių per rusišką vertėją Maskvo
je. Po to, prezidentas buvo te
lefonu susijungęs su (Prancūzi
jos prezidentu V, G. d’Estaing, 
su Egipto prez. A. Sadat ir su 
Izraelio ministeriu pirmininku 
Y. Rabin.

Sausio 18 Prezidentas buvo 
priėmęs svečius ir iškėlęs pietus 
viceprez. Rockefelleriui su šeima. 
Rockefelleriai buvo paprašyti 
nakvoti Baltuose Rūmuose. Iš 
ryto pusryčiavo su Rockefelle- 
riaiš ir su Carteriais. Po to, ap
dalino medaliais savo geriausią 
patarėją Brent Scowcroft ir jo 
padėjėją W. G. Hyland. Gi sau
sio 20 d. ryto pusryčiavo, su vi
sais savo štabo ir kabineto na
riais, dalyvaujant prez. Carte- 
riui su žmona. Viceprez'. Rocke^ 

■ feller bei viceprez. Mondale su 
peniomis ir kongreso lyderiams.

Prez. Fordas ir ponia išvyks 
-iš' Baltųjų Rūmų helikopteriu, 
tuoj po inauguracijos iškilmių. 
Jie apsuks ratu visą Washingto- 
no miestą ir iš Adrews karinio 
aerodromo lėktuvu išskris į Mon
terey vietovę, Kalifornijoje.

Diplomatinės 
makiavelizmas

WASHINGTONAS. — Bom-: 
bardavimas radijjacinėmis ban- 5 
gomis Amerikos pasiuntinybę 
Maskvoje, kuris nežinia ar yra 
nutrauktas, sukėlė daug priešin
gų aiškinimų. Pasirodo, kad ra- 
dįacijiniais spinduliais Amerkos 
pasiuntinybės bombardavimas 
Maskvoje yra daug pavojinges
nis negu sekr. Kisingerio vado
vaujamas valstybės departamen
tas skelbia.

Pereitą vasarą Baltųjų Rūmų 
rašytas ir tik dabar paskelb
tas raportas sako, kad Ra
diacijos spinduliai gali didinti 
baltųjų kraujo rutuliukų skai
čių. Tačiau valstybės departa
mentas, ugdydamas su rusais 
detentę, pareiškė, kad nėra 
šio tarp pasiuąriiiybės'M&kvoje 
bombardavimo ir tarp baltųjų 
kraujo rutuliukų didėjimo pa
siuntinybės tarnautojų tarpe.

Bombardavimams paaiškėjus, 
buvo tyrinėjamas pasiuntinybės (įsikelta, įvairių veteranų mirties

Naujai išrinktas JAV prezidentas James (.Jimmy) Carter Jr. vakar, sausio 20 dieną. Buvo prisai* 
. dintas 39-to Amerikos prezidento pareigoms. Viceprezidento pareigoms prisaikdintas Waite! 
Mondale, kuriam prezidentas yra pavedęs tvarkyti visus bėgamuosius valstybės reikalus ir vesti 
santykius su JAV kongresu. Nei vienas viceprezi dentas neturėjo tokiu atsakingą pareigu, kokics 
uždėtos viceprezidentui Mondale. Kiti viceprezj dentai nuobodžiavo,'neturėjo ką veikti.

PRISAIKDINO AUKŠČIAUSIO TEISMO 
PIRMININKAS WARREN E. BURGER

Washingtone diena pasitaikė graži, oras 
šiltas, didelės minios klausė kalbos

WASHINGTONAS, D. C. — Aukščiausio teismo pirmininkas 
Warreen E. Burger ketvirtadienio vidudienį prisaikdino Walter 
Mondale JAV viceprezidento pareigoms, o už poros minučių pri
saikdino ir Jimmy Carterį 39-to JAV prezidento pareigoms.

priežastis
Filą.

rahams' staiga pradėjus sirgti, 
kurių 29 mirė ir 151 sirgo, Ame
rika tuo reikalu labai susirūpi
no ir pradėjo nuodugniai tirti. 
Tiriant mirties priežastį, buvo

KAIRAS. Egipto vyriausy-

WASHINGTONAS. — Pasi
traukęs į pensiją sen. Samas 
Ervin’s verčiasi sakydamas pra
kalbas universitetų studentams. 
Jis važinėja po Ameriką ir uni
versitetu studentams aiškina po
litinius klausimus ir ypač prez. 
Niksono laikų įvykius, nes bū
damas senato Watergate komi
teto pirmininku gerai juos pa
žįsta.

Sakoma, kad Ervin į metus 
prakalbomis uždirba 180,000 dol.

tarnautojų kraujas ir rasta, kad 
% tarnautojų kraujuje yra di
delė disproporcija tarp baltųjų 
ir raudonųjų kraujo rutuliukų.

Baltųjų ‘ Rūmų raportas ne
mini Maskvoje įvykusi inciden
tą, bet sako, kad tyrimai rodo, 
jog žmogaus atsparumas silpni
namas radiacijos bombardavi
mais.

“Mobilizuos” merą

Diek Ziker šoka nu» 6 aukštų na
mo. Jis buvo užsidegti Ir liepsnojo. 
Kiekvienas ii tokio aukito būtų už
simušęs arba sudegęs, bet litas žmo
gus nukrito ant specialaus išpūsto 
baliono ir nesusitrenkė. Jo kritimas 
buvo filmuotas, kad gaišty ištirti, ar 
negalime 'iltokiu bOdu padėti žmo
nėms deganlivoM na muso.

Specialiai paruoštoje platfor
moje buvo susirinkę patys aukš
čiausieji kongreso teismo ir vy
riausybės atstovai. Matėsi di
džiausios minios žmonių. Oras 
pasitaikė labai gražus, saulėtas, 
21 laipsnis. Jis nebuvo šiltas, 
bet norėjusieji savo akimis pa= 
matyti- prezidento inauguraciją 
•r pasiklausyti prezidento kalbos, 
atėjo į iškilmes.

Naujais prezidentas dokumen
tuose vadinasi James Earl Car
ter Jr., bet jis panoro vadintis 
Jimmy Carter. Tokiu vardu jis 
buvo prisaikdintas prezidento pa
reigoms. Taip jis pasirašinės vi
sus oficialius dokumentus. Savo 
kalbbos pradžioje naujas prezi
dentas padėkojo didžiajam tau
tos ramintojui—■ prezidentui^ 
Fordui. Tuojau visa minia pra
dėjopIoti. Priešakinėse eilėse sė
dėjęs prezidentas atsistojo ir nu
silenkė miniai už pareikštą pa
garbą. Kai Carteris baigė savo 
kalbą, tai prezidentas Fordas bu
vo pirmas paspausti naujam pre
zidentui ranką.

Jimmy Carteris kalbos pra
džioje priminė, kad jis, kaip -ir 
ankščiau buvusieji prezidentai, 
prisiekė saugoti konstituciją ir 
laikytis Biblijoje nurodytų dės
tomų dorovinių nuostatų. Jis 
naudojo motinos jam duotą seną 
šeimos Bibliją. Aukščiausio teis
mo pirmininkas Burger pačioje 
pradžioje pasakė jam, kad pa
dėtų kairę ranką ant Biblijos, 
o dešinę iškeltų ir pakartotų prie 
saikos žodžius.

Naujas prezidentas pareiškė, 
kad jis yra pasiryžęs vadovauti 
kraštui ir vesti šią valstybę ge
rovės ir gerbūvio kryptimi. Bet 
jis čia pat pabrėžė, kad kraštą 
galės vesti tiktai visiems kartu 
bendradarbiaujant. Jis pats yra 
oasiryžęs būti kuklus, bet jiš 
taip pat primins kiekvienam, ku
ris kreips daugiau dėmesio į as
meniškus dalykus. Jis žino, kad 
laisvė yra didžiausias žmogaus 
turtas ir tiktai laisvi pasitari
mai gali žmoniją vesti Į gerbūvį. 
Jis yra įsitikinęs, kad šio kraš
to žmonės gali pasigaminti dar 
daugiau Įvairių reikmenų ir pa
dėti kitiems pagerinti savo sun
kią ekonominę būklę.

Grąžinta pilietybė
Japonų rasės Amerikoje gimu

siai Iva Toguri D’Aquino prez. 
Fordas grąžino pilietybę. Ji bu
vo žinoma kaip Tokijo Rožė, nes 
per paskutinįjį , karą ji per To
kijo radijo'kalbėjo ir pardevi- 
nėjo muziką Amerikos kariams.

Karui pasibaigus, ji buvo Ame 
rikos karinės vyriausybės suim
ta ir nuteista kalėti kalėjime. 
Atlikus bausmę, jei Amerikos pi
lietybė nebuvo grąžinta iki kol 
prez. Fordas jos nepasigailėjo 
grąžindamas Amerikos piliety
bę.’

Jai nuvykus į Japoniją ir iški
lus karui, Japonijos vyriausybė 
ją buvo privertusi dirbti radijo 
stoty j e. Gi čia Amerikoje j os 
tėvus irrtūkstančius kitų Japo
nijos kilmės amerikiečių uždarė 
lageriuose. ,

Paklausta . žurnalistų, ką ji 
garsino per Tokijo radijo, atsa
kė: “Rašinius, kurie buvo rašy
ti aliantų karių, kurie buvo pa
kliuvę Į belaisvę. Jei jūs juose 
raštumėte propagandą, aš grą
žinčiau pilietybę”.'

Patvirtino G. Bell
WASHINGTONAS. — Senato 

teisinis komitetas, 10 balsų prieš 
3, patvirtino kontraversinį ad
vokatą G. B. Bell generalinio pro
kuroro pareigoms. Prieš jo pa
tvirtinimą stipriai buvo nusi
statę- Amerikos juodieji ir jie 
kovojo prieš jį iki pat paskuti
nės minutės.

Senato pilnaties sesijoje visi 
komitetų patvirtinti prez. Car- 
terio kabineto nariai ir kiti pa
reigūnai, tuoj po prez. Carterio 
inauguracijos iškilmių, turės dar 
būti aptarti ir galutinai patvir
tinti balsuojant visiems sena
to nariams.

Rusijos batų 
pramonė

MASKVA. — Sovietų imperi
jos varto j amas metodas, atlygin
ti darbininkams už padarytą ga
minių kiekį, netikamai sugadi
na daug žaliavos ir pridaro daug 
broko. Pavyzdžiui, 1975 m. vi
soje rusų imperijoje buvo paga
minta 700 milijonų porų įvai
raus tipo batų. Atrodo, nebūtų 
bėdos stachanovietiškai gami
nant batus, pridarant jų milijo
nus, aprūpinti jais piliečius. Bė
da yra tame, kad suterštoji pu
sė iškyla į viršų: Stachanovie
tiškai gamintų batų negalima 
užmauti ant kojos, o jai kam ir 
pavyksta juos užsimauti, tai pa
nešiojus porą savaičių jie suby
ra. Pasirodo, kad 1975 m. pa
gamintų 700 milijonų porų batų 
vienas trečdalis į rinką buvo iš
leista su žymiais defektais.

tams, kaip ryžiams, cukrui ir 
kitiems kainas, bet egiptiečiams 
pradėjus kelti gatvėse neramu
mus, prez. Sadatas buvo privers
tas kainų pakėlimą atšaukti.

Laikraštis Al Ahram rašo, 
kad riaušių metu buvo užmuš
ta 21 asmuo, 360 sužeista ir 439 
suimta Kaire ir Aleksandrijoje. 
Vyriausybė Įvedė kritiškos pa
dėties stovi Kaire, Aleksandrijo
je ir prie Sueso kanalo. Egipto 
masėms vis dėlto nepasitenki
nimui nesibaigiant ( visų rūšių 
transportas neveikia, krautuvės 
ir įmonės tebėra uždarytos, o 
įstaigų tarnautojai sėdi namuo
se. '
Egipte policijai yra įsakyta nu

šauti kiekvieną, kas nesilaikys 
kritiškos padėties storio paskelb
tų taisyklių. Tokia griežta kri
tiška padėtis Egipte tebuvo bu
vusi 1952 m.,-nuvertus Egipte 
monarchiją. Prez. Sadatas iš 
vasarvietės Aswane atskrido į 
Kairą, kad galėtų (asmeniškai 
tvarkyti kritišką padėti.

Maisto kainos buvo pakeltos 
norint subalansuoti valstybės 
biudžetą, kuris dabar turi neda- 
teklių. Gazui kaina buvo pa
skelbta 45'-', duonai — 50. ci
garetėms — 
žiams — 25%.

priežasčių, bet tyrinėjimai buvo 
ir toliau vedami iki dabar.

Sausio Iš /Tigų dedektyvų” 
buvo paskelbta, kad mirę ir sir
gę Filadelfijoje veteranai buvo, 
paveikti iki šiol nežinomos ir ne
surastos bakterijos, kuri yra 
toks mažas, organizmas, kad da
bartiniai mikroskopai negali jos 
matyti. Tos bakterijos — orga
nizmo esimą mokslininkai nu
statė, tyrinėdami mirusių bei sir
gusių veteranų kraujo pavyz
džius.

Nepastebimas ligos gemalas- 
bakterija buvo atskirtas iš nu- 
kentųjusių veteranų plaučių raiz
ginio ,ir padauginta kiaušinio

Bilandica
ČIKAGA. — Čikagos 

kratų tarpe rimtai svarstomas 
reikalas mobilizuoti laikiną Či
kagos merą Bilandic būti kandi-, 
datų į Čikagos miesto merus į.ry.nyje Taip išugdytos bakte- 
ateinančiuose rinkimuose.- Iš Į jos ^uvo įšvirkštos Gvinėjos 
penkiasdešimt Čikagos politiš- I kiaulikėms, kurios po dviejų die-

demo-

rijos buvo įšvirkštos Gvinėjos

Bili jonieriaus mirties

kai suskirstytų kvartalų didžiu
ma pasisako už Bilandic.

Bilandic kandidatūrai rimtą 
konkurenciją gali sudaryti Cook 
apskrities tarybos pirmininkas 
ir naujai išrinktas Cook apskr. 
demokratų partijos centraiinio 
komiteto prezidentas G. W. 
Dunne, kuris gali būti parink
tas kandidatu į merus.

Ketvirtos apylinkės alderma- 
nas Pucinskis sako, kad mėro 
Bilandic mobilizacija yra mįs
lė. Aldermanas Pucinski, kurs 
jau atvirai yra pasiskelbęs kan- 

Įdidatu į Čikagos miesto merus, 
sako, kad pastangos mobilizuoti 
merą Bilandic kandidatu į me
rus prieštarautų Bilandic paža
dams. Esą, Bilandic privačiai 
pasižadėjęs nekandidatuoti į 
miesto merus. Jis tai viešai pa
sakęs ir spaudos konferencijoje.

nų pradėjo sirgti.
Kraujo pavyzdžiai buvo ima

mi ir tyriami iš sirgusių ir ne
sirgusių veteranų. Veteranų li
gos priežastis galutinai dar nė
ra išspręsta, kadangi nežinoma 
iš kur tos ligos bakterijos atsi
rado ir kaip jos pasiskleidė.

HOUSTON. — Dr. J. Titus, 
kurs darė bilijonieriui H. Hug
hes skrodimą, rado, kad turtuo
lis mirė sugedus inkstams dėl 
didelio vaistų Phenacetino varto- 

(jimo.
Turtuolis turėjo visą laiką di-

8%, cukrui ir ry- delius skausmus nuo to laiko, 
(kai jis susižeidė lėktuvo nelai
mėje. kuri Įvyko 1946 m. Dakta
rai jam tuomet ir prirašė skaus
mams sumažinti Phenacetiną.

■Ne toks šaltas • 
(šaulė teka 7:18, leidžiasi 4:15

Dujų trūkumas
ČIKAGA. — Čikagą aptarnau

janti dujomis bendrovė Peoples 
Gas Co., šią žiemą šalčiams pa
spaudus, atsirado kritiškoje pa
dėtyje — pradėjo stigti dujų. 
Nors bendrovė žiemos sezonui 
turėjo atsargoje dujų, bet kli
entams išaikvojus 37 bilijonus 
kubinių pėdų, bendrovė buvo pri
versta sumažinti dujų tiekimą 
fabrikams bei elektros jėgai

nėms 25-75%.
' Apskaičiuota, jei 900,000 Či
kagos rezidencinių namų šildy
tų si trim laipsniais Žemiau, tai 
būtų sutaupyta dujų per dieną 
5.4 bilijonai kobinių pėdų.

Šaltis sušaldė vaisius
Floridoje pasisukęs šaltis su

šaldė medžiuose kabančias citri
nas, apelsinus, graipfrutus, agu- 
akatus ir kitus tropikinius vai
sius. V

Kokolos kompanija, kuri turi 
citrinos medžių dideles planta
cijas ir kurių vaisių sunką var
toja koakolos koncentradus, at
sisakė visiškai citrinų vaisius 
parduoti privačioms maisto ben
drovėms. O Tropicana Products 
bendrovė nebepriima užskymų 
risiu sunkų koncentradams iki 
nepaaiškės šalčio padaryti nuo
stoliai ir pačių vaisių kainos.

Mažai pabrango 
prekės

Darbo departamento praneši
mu, 1976 m. gruodžio'mėn. pre
kės tepabrango 0.4% ir per vi
sus 1976 m. — 4.8%. Skaitoma, 
kad toks nežymus vartojamų 
prekių pabrangimas yra geras 
ženklas. Tai rodo, kad infliaci
ja netenka savo smarkumo. Gal 
todėl laisvų pinigų turintieji ame 
rikiečiai pradėjo gyviau supir
kinėti vertybės popierius.

US St««l bendrovės pirmininkas 
Edgar B. Speer pareiškė, kad nutari
mas pakelti plieno kainas 6% byvo 
padarytas Carteriui aplenkti. Reikia 
turėti galvoje ir darbininku unijų rei 
kalavim# kelti 'algas.

Prisaikdinimo ceremonijas 
trumpai baigė tas pats aukš
čiausio teismo pirmininkas Bur
ger, pranešdamas, kad JAV tu
ri naują prezidentą. Pasibaigus 
oriesaikai, tuojau prasidėjo di
dysis prezidento Carterio garbei 
suruoštas inauguracijos para
das. o vakare buvo suruošti 7 in
auguracijos baliai.

Prezidentas Fordas, ponios 
Betty lydimas, tuojau po priesai
kos, helikopteriu išskrido į And
rews aerodromą, o iš ten spraua- 
miniu lėktuvu išskubėjo į Kali
forniją.
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v imą namuose, taip pat gali su 
teikti kalbos, užsiėmimų tera
piją ir mediciniškų tarnybą. 
Nursė gali parūpinti bintus 
(tvarsčius), masažavimui alko 
holį, į gyslas leidžiamus vais
tus, suteikti vežiojamas kėdes, 
ligoniui lovas, deguonie gaub
tuvus, specialius matrasus. Ta
čiau vaistų nemokamai ne-

JŪS KLAUSIATE,7 mą į pašalpas turi teisę tie as- 

— MES ATSAKOME lueu*s’ ^urie: u soc. įduoda. 
,teranų pensijos, darbininkų’ 

KAS 1 RA SUPPLEMENTAL kompensacijos, kitos pensijos 
SECURITY INCOME? I jr kitos neuždirbtos pajamos 

nesiekia nustatytos ribos ir pil 
na jų bankų santaupų vertė kas. Mano gyvenimas n uobo- 
l’a up. b-vėse ir panašių verty- dus, nes esu vienišas ir be to 
bių kaina sudaro mažiau kaip esu reikalingas pagalbus Tai- 
1,500 dolerių 
See. pensijos ir kitos minėtos 
pajamos, 3) namai, buto įren
gimai, automobilis, baldai, as
meniniai daiktai — nelaikomi 
pajamomis. Atitinkamus for
muliarus pagal SSI programą 
galima gauti Soc. See. įstaigo
se. Ten pat gaunama brošiūrė
lė “How SSI can help“. Arg.* 

* > t
KL. Gal nesusidarytų sunku 

mų išaiškinti, ar lietuviai tuo
jau po Antrojo Pasaulinio Ka
ro, tarnavusieji Vokietijoj prie 
amerikiečių kariuomenės sar
gybų kuopose gali pretenduoti 
į tokią pačią pensiją, kurią gau 
na veteranai amerikiečiai?A.V.

Pensininko žmona

Ši programa jau veikia nuo 
1977 m. sauio mėn. 1 d.kai Old 
Assistance pasidarė federaline 
agentūra. Apskaičiuota, kad 
Chicago j e esama tarp 85,000 
— 100,000 asmenų, turinčių tei 
sę ta programa naudotis, ku
rie nesiregistruoja. ši progra
ma (SSI )yra finansinė pagal
ba asmeninis 65 m. ir senes
niems, arba akliems bei nedar 
bingiems, nežiūrint ją am
žiaus. Tų kategorijų asmenys, 
kurie turi mažas reguliarias 
pajamas pinigais ir neturi ki
tų pajamų, gali gauti mokėji
mus pagal minėta programą.

Nuo 1974 m. pradžios ši pa
galba pakeitė valstijų (Public 
aid — Welfare) čia minėtų ka 
tegorijų asmeninis iš federali
nio iždo (ne Soc. See. fondų). 
Toji programa yra administ
ruojama Soc. See. įstaigos bet 
šiaip nieko bendro neturi su 
Soc. See. mokamomis pašal
pom. Minimi žmnės gauna pa
gal SSI programą pašalpas 
nemažesnes kaip gaudavo iš 
valstijų ir jie automatiškai į- 
jungti į SSI programą. Asme
nys, kurie turi teisę į SSI pa
šalpas nors ir dirba dalinį dar 
bą (partittme) arba net turi 
reguliarias, mažas pajamas, 
gali gauti pašalpas iš SSL

Soc. See. įstaiga turi gauti iš 
liečiamų asmenų smulkias ži
nias apie visas mėnesines pa
jamas, pateikiant raštiškus į- 
rodymus (kvitus ir pan.). Kol 
nuspręs, ar tas. asmuo turį tęi-

2) vedusių Soc. gi norėčiau apsivesti. Jei tu
rėčiau žmonų ir ji pagimdy
tų kūdikį, pensininkui, ar 
gaučiau to vaiko išlaikymui ir 
auklėjimui kokį priedų? Esu 
J VA pilietis. K. B.

Paveiksle matome du žaidėjus, bandančius įmesti sviedinį 
krepšį. Rungėsi Syracuse., ir Biscayne žaidėjai. Syracuse žaidėjai 
sumušė Biscayne 87 — ė3.

į

ATS. Atrodo, kad negali pre- 
tenduotf,~nes iki šiol nebuvo 
tokio pretendento.

Ar galiu gauti nursės' priežiū-
rą savo namuose?

ne
są-

KL. Ar aš galiu gauti 
mokamą nursės priežiūrą 
vo gyvenamuose namuose?

ATS. Kiekvienas pensinin
kas gali apsivesti Jeigu jo 
žmona turi 62 metus amžiaus, 
tai tuomet ji turi teisę į Soc. 
See. pensiją (pusė vyro pen
sijos) pagal vyro uždarbius. 
Kai gimsta vaikas vyras (tė
vas) gauna už jį pašalpą iki 
to laiko, kol vaikas baigs 18 
metų amžiaus. Jeigu vaikas 
studijuoja pilną laikų, tai ta 
pašalpa galioja iki 22 metų 
užbaigimo. Jeigu pensininkas 
veda jaunesnę moterį arba 
tokią, kuri nepabaigė 62 me
tų,be t turi išlaikomą vaiką, ar 
ba pagimdys vaiką, tai .nežiū
rint amžiaus tokia moteris tu
ri teisę į Soc. See. pensiją pa
gal vvra, sau ir vaikui. O v

Soc. Sec. pensija nėra susi-
Tokią priežiūrą man prirašė Jyy j gali
mano šeimos gr-dytojas. Jonė Ir gau(i Jiy pilieliį taipogi re_

ATS. Jeigu jūs turite Medi- zidentas, t. y. toks asmuo, ku- 
care apdraudą, tai galite gauti ris nuolat gyvena šiame kraš- 
ateinančios nursės priežiūrą te, bet neturi JAV pilietybės, 
savo namuose. Nursė pagal Reikia tik turėti atitinkamą iš 
gydytojo nurodymą teikia me dirbtų metų skaičių ir apmo- 
dicinišką pagalbą, ši Medicare ketų įnašų ketvirčių į Soc. 
apdraudą .gali taip pat parū- See. pensijų fondą ir taipogi 
pintį 'fizinės terapijos p.atarna 62 metus amžiaus.

r ,

■ JUfrlcrywa .

riięricą is the place that is made 
■ut of dreams. And, UJS. Savings 
Joi ds have been helping to make 
i&ppy dreams opme true for years.

Now, Bonds mature in less than 
ix years. That means your dreams 
am come true fast er than ever before.
You can buv shares in yonr parti- 

-uiar dream by joining the Payi'oH 
Savings Plan where yov work, or the 
’ond-a-Month plan where you bank.

tinfnre you know it, your American 
be a reality.

Now E Ruodf Vi% interfM, when held to 
turiu W 5 year*. K) tnont’»a the drw 

Anrig are if c
dp?troyed. When needed they can he cashed ♦ 
st your hs.ik. kuereet k not »ubjeet tn Vaite 
or kirsi income taxes, frdersj tex may a
hr deferred ubuJ nMemi-uon. 4^Take sto ck in America.

•v Bouda mahnv than six year*.

SVARBI ZINIA-PENSINIU- kį dar darbą, gaudamas minė- 
< tą pašalpą.

Įsidėmėtina, jei jūs esate 72 
metų amžiaus ar vyresnis, jūs 
gausite pilną pensiją be jokio 
atskaitymo kiekvieną mėnesį, 
nežiūrint kiek jūs uždirbtu
mėte 1977 metais.

štaF keletas pavyzdžių: Jei
gu jūs per 1977 metus uždirb
tumėte $3,500, o mėnesinis 
jūsų čekis būtų $100, tai per 
tuos metus Socialinio Draudi
mo pensijos gautumėte $950.

2) Jeigu jūs per 1977 metus

KAMS

šiuo kartu norime painfor
muoti tuos pensininkus, ku
rie jau gauna iš Socialinio 
draudimo benefitus - pensijas 
ir kurie norės bet kur dirbti ir 
kad neprarastų F dalies savo 
pensijos.

Socialinio Draudimo Admi
nistracija oficialiai pranešė, 
kad kiekvienas pensininkas 
galės gauti benefitus - pensi-
jas, jei bet kur dirbdamas per, . . .
ištisus 1977 melus uždirbs iki papildomai uždirbtumėte $3,-
$3,000. Tačiau jeigu pensiniu- 500 dolerių, o mėnesinis jūsų

čekis būtų $200, tai per tuos 
metus Soc; See. pensijos gau
tumėte $2,150.

3) Jeigu jūs per 1977 metus 
papildomai uždirbtumėte $3,- 
500 dolerių, o mėnesinis 
čekis būtų $300, tai per 
metus Soc. See. pensijos 
tųmėte $3,350. (Plačiau 

, reikalu žinių galite rasti 
See. leidinyje No. 77-10092). š.

Socialinio klubo narių , žiniai
Socialinio klubo valdam 

prašo visų senų ir naujų klu
bo narių neatidėliojant- sumo 
keti nario mokestį (1 dol me
tams). Nė viena organizacija 
negali veikti be zIėšų. Viskas 

; brangsta, o išlaidos didėja ir 
jų nėra iš ko padengti. Nario 
mokestį prašoma siųsti klubo 

ne- reikalu vedėjo - iždininko A.
Čepulio vardu., 3548 S. Eme- 

pašalpas' jei nedarbingas (dis’rald avė., Chicago, Ill. 60609. 
abled) žmogus dirbtų bet ko- Klubo v-ba

ko uždarbis viršys $3,000 su
mą, tai iš pensininko benefi- 
tų-pensijos bus daromi atatin
kami išskaitymai, būtent, —1 
doleris galės būti atskaitytas 
už kiekvienus uždirbtus 2 do
lerius viršijančius 3,000 dole
rių sumą.
Tačiau nesvarbu kiek jūs už

dirbsite virš 3,000 dolerių 1977 
mietais, jas galite gauti benefį- 
tus-pensiją už kiekvieną mė
nesį, kuriame jūsų alga būtų 
250 dolerių arbąjnažesnė ir 
jūs nedirbsite; papildomo dar 
bo savo paties biznyje.
3 ■ > 'a ..

Pažymėtina', kad 1976 me
tais metinė uždarbio suma bu- 

'Vo $2,7&D’ir inė2teS5iię~-fsumo! 
buvo $230,

Skirtingos taisyklės, veikia! 
; asmenims, kurie gauna 
darbingumo išmokėjimus, -

4030 Archer Avė
Seniausias automobilių pardavėjas lietuv

Volare Prehsier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

jūsų 
tuos 
gau- 
tuo 

Soc.

' 2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS ff)fM
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HOURSi Mon,Tuą.Ft 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1,
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VIKTQBAS VYTENIETIS

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

Pažiūrėjo ir aštriai suriko valandą su šautuvu. 
Klausau, tik nežinau už ką. Už tai, kad parašei, jog ra
dai vieną langą netvarkoje. Girdi, prieš piet buvo atė
jęs darbininkas ir visus langus sutvarkė. Aš pats viską 
patikrinau ir netikiu, kad mudu galėjome apsirikti. O * 
aš tikinu, kad tikrai yra vienas langas netvarkoje. Ge
rai, jeigu įrodysi, kuris langas yra netvarkoje, tai duo
tą valandą dovanosiu. O jei ne, tai turėsi dvi valandas 
atstovėti.

Tuomet viršila atvedžiau prie lango, kurio viena 
dalis (kvartka) neturėjo stiklo ir jam parodžiau. Nors 
buvo nepatenkintas, bet turėjo pripažinti, kad tai jo 
yra apsirikimas ir pabaudą dovanojo. Girdi, laimingas 
esi, kad taip lengvai išsisukai nuo bausmės. Bet aš tave 
dar prigriebsiu sekantį kartą-

šeštadienio popietyje karininkai kareivinėje nesi
lankė, tai ramiai užbaigiau dieną. Vakare reikėjo nu
nešti budinčiam pulko karininkui kuopos sudėties ži
nias. Jos buvo parašytos raštu, bet reikėjo išmokti at
mintinai, nes kartais 'reikėjo viską žodžiu atrapor
tuoti. . '

Palikęs savo vietoje tvarkinį, prisistačiau budin
čiam karininkui, kad esu mokomosios kuopos budėto
jas ir paprašiau priimti mano raportą. Viską gerai at
pyliau ir gąvęs leidimą, sugrįžau į kareivinę. Naktis 
irgi praėjo ramiai,- nes nė vienas karininkas nebuvo 
atėjęs patikrinti Rytojaus dieną jau teko pilti raportus 
savo kuopos karininkams. Kuopą išvedė į bažnyčią, o 
kai ji grįžo, tai pavalgėme pietus ir tarnybą perdaviau 
naujai paskirtam budėtojui. Baigęs visos paros tarny
bą jau galėjau laisvai ilsėtis.

Po kurio laiko gavau pranešimą, kad esu paskirtas \ 
virtuvės budėtoju. Čia tarnyba jau yra žymiai sunkes
nė ir atsakomingesnė. Ypač labai reikia būti apsukriam 
pirmąjį kartą . Kuopos budėtojo tarnybą tenka stebėti 
nuo pat pirmos į kariuomenę atvykimo dienos. Tai ir 
savaime daug ką sužinai, matai ir, įgauni praktikos. O 
apie virtuvės budėjimą žinai tik teoretiškai, b.et neturi 
jokios praktikos, nes nebuvo iš ko tos praktikos pasi
mokyti. '

Nurodytos dienos gana ankstyvą rytą išvykau: 
budėti į virtuvę. Virėjai išvirė pusiyčiams kavą ir ją iš
dalijo. Apskaičiavau ir paėmiau is sandelio’ reikalingą 
svorį mėsos ir ją sudėjau į katilą. Taip pat paėmiau ir ki
tus maisto produktus: kruopas, barščius, riebalus ir vi
ską sudėję į atskirus katilus pradėjo virti pietus- 

uKai jau išvirė mėsa, tai išmetė kaulus-ir pasvėręs 
sužinojau jos gryną svorįp Sužinojęs svori išvirtos mė
sos ir kiek maitinasi kareivių, tai padariau dalybos už
davinį ir paaiškėjo, koks turi būti tos dienos mėsos por
cijos svoris..

Darbininkai pradėjo gaminti mano jiems pasaky
to svorio porcijas. Bet dalydamas padariau klaidą. Pa
svėręs mėsą neątmečiau tam tikrą nuošimtį ant nuvąr- 
vėjimų ir nusipiaustymų. Bepjaustant pasibaigė mėsa 
ir paaiškėjo, kad trūksta apie 14-porcijų.

Darbininkai greitai suprato ir paaiškino mano pa
darytą klaidą. Bet kas iš to, kaip sakoma, jau yra šaukš
tai po pietų ir nieko nepataikysi.

Kilo nemalonus rūpestis, nes pajųtąu, kad man 
pręsia daboklė Gerokai sukau statutais perkrautą 
galvelę, kaip nuo tos nelaimės reikės apsisaugoti.5 Juk 
jeigu teismas mane nubaus, tai nueis vėjais visas ma
no mokslas, dėtos pastangos ir neteksiu pasitikėjimo. O 
be to, bus nešvarūs ir mano karinės tarnybos doku
mentai. ■ = ' •

Tuo rekalų pasikalbėjau su porcijų dalytoju ir pa- 
ląsakojau savo nesėkmę. Jis paguodžiančiai atsakė, 
rad gal tą reikalą galės sutvarkyti. Aš jam daviau po- 
keli papirosų ir paprašiau dalinant gerai paminklinti 
rankas. Ir kai jis jas pamiklino, tai net keletą porcijų 
i ar atliko Virtuvėje maitinosi apie tūkstantis vyrų, 
tai įpratusiam dalytojui išlyginti 14 porcijų trūkumą 
nesudarė sunkumų.

Kai tik atėjau į virtuvę budėti, tai ir karininkai 
o r adė j o ją tikrinti. Tikrino ne tik pulko budintis kari
ninkas, bet ir visi makomosios kuopos karininkai. Nes 
esu tos kuopos mokinys, tai ir mūsų karininkai tikri
na, kaip aš sugebu raportuoti ir prižiūrėti tvarką. Rei
kėjo smulkiai atraportuoti kokia verdama sriuba, ko
šė, mėsa, riebalai ir k. Jeigu jau būna pagamintos nor
ėjos, taį reikia pasakyti ir jos svorį. / '

(Bus daugiau)

vist lietuviai
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Žmonių tarpusaviai santykiai 
yra grindžiami, tvarkomi ir re
guliuojami dorovės principais, 
sąžinės balsu, teisingumu ir ži
noma, valstybės įstatymais, ku
rie taip atp agrįsti dorovės 
nuostatais, išskyrus žiauriuosius 
sadistus bolševikus, nacius hit
lerininkus ir kitas žiaurias dik
tatūras. Visais laikais, visose 
tautose ir visuose visuomenės 
sluoksniuose’ atsiranda 
individų, kurie savo veiksmų ne
kontroliuoja ir nereguliuoja nei 
moralės dėsniais, nei teisingu
mo, nei sąžinės balsu. Jie savo 
nepadorius, šlykščius, blogus, 
neteisingus darbus, veiksmus ir 
elgesį stengiasi pridengti kitų 
amenų šmeižimu, niekinimu ir 
žeminimu, o ypač, neatsižvelg
dami į jokį padorumą, visas pa
plavas pila ant galvų tiem asme
nims, kurie išdrįsta tuos jų dar
belius iškelti aikštėn, viešumon 
ir kurie mėgina tiems jų nešva- 
riems darbeliams pastoti kelią. 
Tokie nešvarūs žmonės yra lai
komi žemos, supuvusios mora
lės ir be sąžinės asmenimis, ne
išskiriant nė kunigų.

Gal būt nebebūtų, reikalo dau
giau berašyti apie delegacijos ap
silankymą pas kun. Keži, Jauni- Kezys visus VI. Ramojaus de- buvo apsiginklavęs lazda, kiti

Kun. Algimantas Kezys, S. J

mo centre, jei ne jo laiškas 
“Draugui“ (1977J.7 pi. 5) “Taip 
buvo”. Jis rašo:“Man teko nu
girsti (neturėjau progos “Nau
jienų” kurį laiką matyti), kad 
“Naujienos skelbia, jog VI. Ra
mojus, rašydamas “Drauge” 
apie užpultą kunigą prie alto- į 
riaus (Drauge”, 1976 gruodžio i. gf pS],’į.j taš yti: 
13 d.), sako netiesą. Kadangi tas 
užpultas buvau aš, tvirtinu, kad 
VI. Ramojus tą įvykį aprašo tei
singai. Algimantas Kezys”

Kun. Kezys prisipažįsta

legacijai mestus .užgaulingu s J Išeina, kad Jcun. K^zys pagal sa-| mus pagal Jėzaus nurodymus, 
šiurkščius, žeminančius išsįreiš-.vo kėsinimąsi ep'endė ir apie tii yra paremtas meile, teisin- 
kimus. ir kaltinimus pasiima sau. t delegaciją žemaitiškas gumu, atlaidu<nu, nusižeminimu,

Kad “Naujienų” ekeitytojams; priežodis: “Lapė luo, savi pasa- 
nereikėtų ieškoti to “Draugo” i kuo ’ (Lapė loja, save pasako- 
(1978.12.13). numerio, kur VI., ja). \
Ramojus ir kun. Kezys nepa- Antanas Ljmdzila. kuęis po- 
grįstai šmeižia ir kaltina apanka 
lankiusią delegaciją, čia svar- jb 
besnius kelis tuos šmeižtus pa- są 
tiekiu. Ten parašyta: / tingesnieji ^gĮafė frontą ir ėjo

“Jie susirado kun. Kezj tvar-^kun. K. gelbėt?}, savo straips- 
kaht altorių. Apstojo ratu ir,' nyje “DėJ incidento J. centre” 
prirėmė ji prie sienos, pakeltu (“Draugas*1 1976.12.^7. psl. 4), 
balsų pradėjo dėstyti savo rei- šitaip sako: "Skelbimas, kad ne- 
kalavimus. Kun. Kezys, būrio pauįstami ^asinenys tėvą A.' Ke- 
nepažĮstamųjų apsuptas prie ai- žl 
toriaus. bandė sušiorentucti, ko;ruošto sekmadienio mišioms al- 
jie nori”., '

. Nuotraukos rodo, kad kun. Ke
zys stovi vienoje pusėje stalo, 
ne altoriaus, o kitoje delega^ 
cija. Kaip'galėjo priremti prie 
sienos? Aiški netiesa.

, K. sako taip buvo.
“Tėviškės Žiburiuose”

kun. Kezi > kaip jo kun-

i, S. J., buvo užsipuolė prie pa

0 kam

(1977.;
Ramo

jus jau rašo visai priešingai, kad 
ne kun. Kezys nesuprato, bet de
legacija. >

Kun. Kezys prisipažįsta, kad; “Kun. Kezys atsakinėjo savo 
VI. Ramojaus parašyti žodžiai argumentais, bet atvykusieji jų 
yra jo pasakyti ar padiktuoti, J nesuprato ar nenorėjo supras- 

‘ i’”. Kam tas dviveidiškumas?
.Toliau VI. R.; “Vienas iš jų

kad VL R. nieko nepridėjo, nei į ti”- 
atėmė. Šiuo savo pareškimu kun.

Lietuviška radijo programa
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai. 
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJOB 1830 (AM stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois.ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374.

kažko susiraukę gąna gąsdinan
čiai atrodė. Karstos diskusijos 
išvirto į mitingą, kur ir kumš
čiai buvo kilnojami, piktų žvilgs
nių nepagailėta ir vos nesispiau- 
dyta”. .. .. -

VI. R. “Tėviškės žiburiuose” 
jau nebemini nei apsiginklavi
mo lazda, nei kumščių kilnojimo, 
nei spiaudymosi, tur būt, susi
gėdo savo “gražbylystės”.

Galiausiai kas Į ką norėjo 
spiauti? Juk kun. Kezys nega
lėjo žinoti delegacijos būsimų 
veiksmų, jie apie tai nekalbėjo.

toriaus nėra tikslus”.

10 delegacijoj narių sakofkad 
-VI. R. kaltinimai yra netiesa ir 
tas jų pareiškimas buvo atspaus
dintas patriotinėje lietuvių spau
doje, bet “Draugas” jį spausdin- 

j ti neleidžia. <!Fasielgė kaip bolše
vikai. Nekartą “Draugas” py
ko ant bolševikų, jiems primes
damas, kaj jie žmogų ar kuni
gą apkaltina, o pasiteisinti ne
leidžia. Kurie, kuriuos pamėg
džioja, seka ir kopijuoja? “Drau
gas” bolševikus, ar bolševikai 
“Draugą”. ‘ ’

Turime 11 asmenų kurie sako, 
kad netiesa, netikslus ir tik vie
ną kun, Kezį, 'kuris sako taip 
buvo. Kam dabar tikėti, kas me
luoja ir sako .netiesą?

I Jėzaus mokslas ir kunigas

Dabar kyla klausimas, ar kun. 
Kezio pasielgimas, viešai per 
spaudą'ir neteisingai apkalbant, 
niekinant’ ir apšmeižiant savo 

brolius yra suderinama su krikš
čionies ir kunigo morale, sąži
ne ir krikščioniškuoju teisingu
mu, tiesa? Juk kievieno tikro, 
padoraus krtikščionies, o ypač 
kunigo elgesys turėtų būti grin
džiamas, derinamas ir įvykdo-

tam, kad neteisingai apkalbėjus, 
brolius? • <

Kada aš tebebuvau mokinu-, 
kas, rodos tai buvo 1921 m., ti-, 
kybos mus mokė Kretingos!

ir dar daugiau, pasiaukojimu sa
vo broliams, juk kunigas yra tar- _ ______
nų tarnas. Jėzus yra pasakęs: pranc. viemiolyno viršininkas
“O aš jums sakau: nesipriešink 
piktam žmogui, bet jei kas už
gautų per dešinį skruostą; at- prie jo vienuolyno niekas nede-; 
suk jam ir kairįjį” (Mato 5įmonstravo, kaip nedemonstra- 
persk. 39). Ar kunigas Kezys vo ir prie jėzuitų Jaununo ern-1 
taip pasielgė?

kun. P. A. Bizauskas. Tai buvo 
tikras pavyzdingas dvasiškis ir

tro, koi jam vadovavo nepasime- 
Tame pačiame Mato 5 persk, i tęS kunigas.
Mr 2^- yra rasakyta: “Jei ne-'

Kartą per vieną tikybos pa-, 
I moką kun. Bizauskas mums aiš- j 
kino, kad šv. Sakramento — Ko-' j 
munijoje yra įsikūnijęs gyvas 
Jėzus Kristus, kad prieš pri
imant komuniją žmogus turi ap- 

| sivalyti nuo visų nešvarumų, 
’ mi1

?3ir
ši dovaną prie altoriaus ir ten 
prisimeai, jog tavo brolis turi 
jį tą prieš tave, palik savo at-( 
našą tenai prie altoriaus, eik pir
miau susitaikinti su broliu ir 
tik tada, sugrįžęs, aukok savo 
dovaną”. / Į .

Ar Jėzus šitą pasakė tik taip nuodėmių. Tai yra, turi atlikti 
sau dėl juoko? ar tam, kad ku-1 ^Pažintį padarytas skriaudas 
nigas jo įsakymus vykdytų. Jė- atlyginti, neteisingai ^apkalbėtus 
zus/kievieną žmogų vadino savo 
broliu. .
taip, kaip Jėzus moko? Ar prieš 
mišių auką jis susitaikė su savo 
broliais, delegacija? Ar Jėzus jo 
mišių auką priėmė ? .

Mato 5 persk. 30, Jėzus yra žus, tai joje susisuks sau lizdą 
pasakęs; “Ir jeigu tavo deši- i§ Dangaus ištremtas ir prakei- 
nioji ranka gundo tave nusidėti, tas biaurus veidmainis šėtonas, 
nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau { Kaip yra su kun. Kezio širdi- 
tau netekti vieno nario, negu mi, siela ir sąžine, nežinau. Bet, 
kad visas kūnas patektų į pra- kad jis būtų tikintis kunigas, 

O kun. Kezio, kaip “Mū- aš labai abejoju. Viešos mal- 
—lų” (1976.12.12) redak- dos ir Mišių atnašavimas, nesu- 

toriaus, dešinioji ranka rašė:lsitafkius su broliais, dar nereiš- 
“Užpultas kunigas prie alto-'kia tikėjimą į Jėzų; bet daugiau 
riaus”. Juk jis gerai žinojo, kad j gal veidmanystę, šventvagystę 
jo niekas prie altoriaus neuž-’ir pasipelnymą, juk taip darė 
puolė. Ar tai ne gundymas pik- r ir rašto žinovai, veidmainiai fa-

Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt rengiasi į Washington© eko
nominę konferen^iją, įvyksiančią > *» 
tuojau po prezidento Carferio inau
guracijos, Vokietija greičiausiai at- ' 
sistatė po karo, o.. dabar., daromas 
spaudimas i vokiečius, kad įie leistu ,, 
daugiau pinigu ir galėtu daugiau eks- n 
perluoti pagamintu prekių. Vokiečius • 
labiausiai spaudžia europiečiai—pran 
cūzai ir britai.

garą 
sų Žinių

; ir apšmeižtus, jų artsiprašyti, 
A/ kun“kezys elgiasi‘kad dovanotų. Jei to nepadary

si, tavo širdis ir siela bus 'ne
■ švari ir priimant komuniją, į ne 
švarią širdį Jėzus neįžengs ir nuo 
tavęs nusisuks. Jei tavo širdy
je neapsigyvens išganytojas Jė- . .

■ rizejai. . ■■
Niekuomet privačiame gyve-• ■ 

nime kun. Kezio nemačiau apsi-.—■ 
rengusio kunigiškai, kaip visi..,, 
kiti katalikų bažnyčios kunigai.., . 
Juk toks jo elgesys nėra niekas., 
daugiau, kaip vieša protesto de-.,;. 
monstracija prieš Katalikų Baž- •; 
nyčios nuostatus.

Krikščionybės pagrindus griau-’.^.. 
na ne vien komunistai. Jie turi,-, 
talkininkų ir kungų tarpe. ..

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

KNYGOS ANGLŲ KALBA
v J. Jasminas, A KISS IN THE DARK.. Pikantišku ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva®, stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius’ HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos teorijos 
santrauka nuo pat senųjų • amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00. ‘

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangums šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima jsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.. .

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės' keliauti —■ kreipkitės į Lietuyių Įstaigą: 

y-, t American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, HI. 60643

'■ Telef. 312 238-9787
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, lai

vų kelionių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo re
zervacijas; Parduodame kelionių draudimus; Organizuojame 
keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
nių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais.

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams,, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti . 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu:

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

RIMTA KNYGA — CRRTAUSTA BOVANA f 
HauII«no<« galima gauti bbIHų. knygų, kurie* napuel bst kokis f 

knvon <olnt> ar lentyna.
/Z Aleksandras PakafnHkFs. MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunu dienu ž 

atsiminimai ir iwkfn bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- C 
manas 3R7 nsl Kaina £5. * 9

A. Pakalniškis. META! PRAEITYJE. Netolimu frvkiu prisimint | 
ir laiko ivvkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- * 
tvti i 12 daliu. 296 psL. kaina $5

Dr. Kjitvs ATIMINIMA! lt? MINTYS n Gr-»- §
žiais nal Kaina 00 > ‘Minkytais SS.00

Vari. >FNf H1.J ! !$TU<nW ICTO- §

PIJA. T Holte *>OP nei Of) minWtnh vln- “ «
heliai? — 00; JT dalis 225 psl.. iri^ta.— ^3.OO. minkS- p
tolę vir^^Haig r ^.. . \ . OO S

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalne* Ir Labguvos apskritvv *u įdomiais aprašymais, iliu- l 
straciiomic <r dokumentacija. 33^ nsl._ kaina S3.

P, KeslOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trini dabu Lietuvos f 
partizanu buities rpmanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, JaunvstAs atsiminimai i
170 wi. __ ____ _______________ ________i—. »

Gudelis. POVILAS MILERIS- biocrafijns bruožai 23S 
nnslanial __ ____ .... _____ :------- -  . ----------- 13.06

Knygas nesakant reikia rrrlrlAH 25 rt ua^o Išlaidom^ 

NAUJIENOS, , i

1739 S. Halsted SU Chicago. UI. 6060R. — Tel. HA 1-6190 S

Hair formula JIB is Patentod-GtfiHtntoed in Swltaferland and W 
Registered in USA, CaaadH, gnm j a It cures DMdrutt FąUin« 
Hair, Itching scalp, SpUtttag ends, strengthening HAUL Boot 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Ustag JW you 
■will never be BALD or GREY. 100% .Guaranteed. IJ^ed in 
Druggist Red-Blue Book; Tlrug’s-Chemlst Order STRAIGHT 
.TIB LAB.: J J6 J, 2557 W. St, IMO W. 47ft SL, So. 5Oft 
Ave. & 14th SC, Cicero, HL, 1147 K. Ashfatnrt Ave^ 2834 N<X 
Milwaukee Ave., Chicago, HL 3TB. Medicine Uąuld 8 ox* 
16 week supply.-r- $6.00.-Money Order, postpaid. Send Today:

t- . JIB LABORATORY, 1437 So. 43ft Ave, CICERO, ILL. 60650 ' - --- ------- ------------------ ------ -----

TaupyKite dabar
pas mus

JW

Pas muš taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę .apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Ilgamečio RALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. •

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui.- Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas trendies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Jurat O,uNr»«. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studila. Ulela- 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvsa dvieiu Ja
ltai: Sėmės Akio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalia: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. _

Autorius savo žodyje rašot “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės 'gyvenimo ir nebūtu su
griovęs grašiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėlimu. šiandiena, drąsią! galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės Ūkio kultūros vaisiais 
ir prilvgti pačioms iškiliosioms Etironos tautoms".

Knygos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) .buvo ūkininkai ir no •»«- 
įguli išlaikytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašvta. kad nradėius skaitvti nebesinori pertraukti. Knvga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais Žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik SS 00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime.

i So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

•-. palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Jau kuris Laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Cbieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnvtinlal Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, aoeaillstinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, DI. 60«08

UNIVERSAL
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, lit 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070įsteigta 1923 metai*.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL.— Friday^ January 21, 1977
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kitose JAV vietose:
metams________
misei metu

-- $30.00

Prezidentas Jimmy Carter, jo žmona Rosalynn ir Iv duktė Amy 
atvyko į Washmgtona ir dalyvavo inauguracijoje. Prezidentas atsi
vežė j Washington^ 400 žmoni y iš Georgia valstijos, kad galėtu da
lyvauti priesaikdinimo iškilmėse, o vėliau šokti surengtuose baliuose

$7.50
$2 JO

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metam g______

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

vienam mėnesiui $3.00

Užsieniuose: 
metams-__________ $31.00
pusei metu ____ _ -- •- _ $18.00
vienam mėnesiui m on

Naujienos eina kasdien, išakirUnt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ber
drove. 1739 So. Halsted St Chictcn 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-GlOO

Pinigus reikia siusti pašto Mat***$28.00
$14 00 Orderiu kartu «u užsakymu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius. nw
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

; kokią vaizdavo ir gąsdino kai kurie buvusios adminfet- gerbimu Jų 80 m. amžiaus gar- 
racijos pareigūnai ir patarėjai daryti nuolaidas. Mask- bm80S sukakties proga.

Įvai nepatiks prezidento Carterio įsitikinimas, kad Ame- Prof- dr. Pranas Jucaitis yra 
’ rika privalo būti galinga. Jeigu Maskva patirs, kad kra- dldžiai pasižymėjęs moksHnin- 
što apsaugos reikalai nustumiami antron eilėn, tai jie aLku
gales ir toliau pasakyti apie nepaprastai didelę pazan- Hetutfškam visuomeniniam ir 

įgą Sovietijoje, kada visame krašte yra didžiausias iš- kultūriniam veikimui.
i naudojimas ir gyventojų skriaudimas. Sovietų valdžios Jo asmens ir darbų pagerbimas 
grupė spaudžia iš paprastų gyventojų darbą ir prakai-1 įvyks 1 m. sausio 23 d. 11:30 vai.

(po sumos) šv. Jurgio lietuvių 
parapijos apatinėje salėje. Visi 
clevelandiečiai nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ir pagerbti nusi
pelniusį veteraną. Kondensuotą 
paskaitą apie sukaktuvininko as
menį ir darbus skaitys buvęs il
gametis Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos centro ko 
miteto sekretorius Petras Klio- 
rys. Sukakties minėjimą ren
gia vietos LKDS skyrius, vado
vaujamas buv, LKDS ck nario, 
dabar energingo skyriaus pir
mininko Antano Garkos. A, J.

Prof. dr. Pranas Jucaitis yra

kas, kuris yra atidavus (ir da
bar teheatiduoda) didelę duoklę

Naujas JAV prezidentas
Vakar, sausio 20 dieną, Washingtone aukščiausio 

teismo pirmininkas Warren E- Burger prisaikdino Jim
my Carterį ir visiems atsakingiems valstybės pareigū
nams pranešė, kad ši didžioji valstybė turi naują prezi
dentą. Tūkstančiai amerikiečių buvo suvažiavę j Wa- 
shingtoną, kad galėtų savo akimis pamatyti ir savo au
simis užgirsti priesaikos ir naujai išrinkto prezidento 
darbo pradžios žodžius.

teks atsiklaupti, kai dolerio vertė mažės. Saudi Arabijos 
karalius tai pastebėjo ir uždraudė lupti pasakiškas su
mas už degalus, nes jis nujautė, kad kartu su lupikavi
mu niekais eis ir dabartinis jų gerbūvis.' Irano šachas, 
kelais atvejais pasigyrė pasakiškais turtais ir neapgal
votais užsakymais, Įsakė visiems susispausti ir neužsa-

tą, o darbo vaisiais naudojasi tiktai karių ir policininkų 
kasta, norinti pavergti visą pasaulį.

Be noro atnešti Amerikai dar didesnį gerbūvį, nau
jo prezidento noras padaryti Ameriką galinga Maskvai 
yra labai šaltas vanduo. Jeigu Amerikos gyventojų ger
būvis bus didesnis, o komunistų pavergtų tautų gerbū
vis dar labiau smuks, tai parodys visišką jų sistemos ne- 

I tinkamumą. Jeigu Amerika pajėgs panaudoti naujus iš
radimus savo apsaugai sustiprinti, tai sovietų maršalai 
nedrįs nosies kišti į kitas laisvojo pasaulio sritis. Bet jei
gu Maskva patirs, kad mūsų pareigūnų žodžiai skiriasi 
nuo darbų, tai netrukus turėsime ar didesnę sovietinių 
filmų invaziją ne tik kultūrinėse salėse, bet ir tuščiose 
galvose-

i

CLEVELAND. OHIO
v Dr. D. Tamulionytė

HEW komisijoje
Dr. Danguolė Tamulionytė U.

Dr. Tamulionytė yra pačios 
s jauniausios mūsų mokslininkų 
kartos atstovė, studijavusi Ame
rikos ir Prancūzijos (Sorbonos) 
universitetuose. Daktaratą iš

A <XIU.LU.1VXI V VC LJ . ‘ _ ... ~ .

S. Department of Health, Edu- Wliteraturesįgavozymia-

KAIP APSAUGOTI VAIKUS 
NUO ŠIRDIES NEGALAVIMO

SAN ANTONIO, Texas. — Iš- 
tyrus kai kurių mokyklinio am- 
'aus jaunuolių kraujuje randamą 
aukštą riebalų lygį, galima ras
ti, kad visoje tokio vaiko šeimo
je yra panašiai toks lygis, kurs 
visą šeimą daro neatsparią. įvai
rioms širdies ligoms.

Kardiologai — Dr. Ronald- 
Lauer iš Ibwa 'iniversiteto ir 
7r. U C. ''eGi1. Tev , universi
teto pataria vaikams bent nuo 
5 metų amžiaus patikrinti jų 
kraujo riebalintgumą — choles-

| nation and Welfare yra pakvies- me 9“e Western Reserve uni- 
'ta espertų komisijom, kuriai pa- ^slininke
. vesta peržiūrėti ir įvertinti įvai-1 akademmo dar-

bo yra veikti lituanistiniame 
pateiktus prašymus finansuoti Retime ir visuomeninėje veik- 
švietimo ir kultūrinius darbus, j10je" 
Komisija sudaryta atrankos bū-j Bus pagerbtas prof. Jacąitis 
du iš įvairių sričių ir vietovių 
specialistų. Komisijos posėdžiai

Presidento inauguracija sekė ne tik susirinkusieji, kineti tiek daug užsienio prekių. Visi kreipia dėmesį įjrių institucijų ir organizacijų 
bet didelė krašto gyventojų dauguma. Iškilmės buvo per- naują Amerikos prezidentą, kad galėtų patirti jo už
duodamos visomis galingomis radijo bei televizijos sto
timis, kad kiekvienas krašto pilietis žinotų apie vykstan
čias pakaitas. Žmonėms aišku, kad gyvenimas neša pa
kaitas, bet kiekvienam žingeidu patirti, ką tuo reikalu 
galvoja naujai išrinktas galingiausios valstybės admini
stratorius. Dar su didesnių.susidomėjimu naujo prezi
dento prisaikdinimą sekė užsieniečiai, nes jie žino iri 
jaučia, kad nuo JAV prezidento priklausys ne tik ame-] 
rikiečių gyvenimas, bet ir vokiečių, prancūzų, britų, ita
lų, slovakų, lenkų ir visų kitų tautų.

Vokiečiai karą pralaimėjo, neteko daug valdytų že
mių, bet po karo jie sugebėjo, greičiau sutvarkyti savo 
ūkio reikalus ir atsistoti ant stipresnių kojų. Karo lai
mėtojai šiandien turi silpnesnius finansus ir ne tokią 
produktyvią pramonę, negu vokiečiai. Bet Vokietijos 
kancleris Schmidt skuba į Washingtona pasitarti su 
naujai išrinktu prezidentu Carteriu, kad galėtų aptarti 
ne tokią jau stiprią pačios Vokietijos ekonominę būklę. 
Pirma Pietų Europos valstybių darbininkai tūkstan
čiais skubėjo į Vokietiją įvairiems darbams ir uždar
biams, o šiandien užsieniečiams jau patarta važiuoti na
mo, nes vokiečiai nepajėgia parduoti pagamintų 
prekių.

Prancūzijos prezidentas Charles de Gaule reikalavo 
gryno aukso iš Amerikos, kad galėtų palaužti dolerio 
galią, o šiandien tas pats auksas išslydo iš prancūzų ban»- 
kų, o krašto valdytojai labai susirūpinę prancūzų ūkio 
reikalais. Apie Italijos ūkį geriau nebekalbėti, nes be 
Amerikos paramos nei vienas premjeras nepajėgia pel
ningai tvarkyti krašto gamybos. Arabai tikėjosi paklup- 
dyti Ameriką, visai negalvodami, kad ir jiems patiems

sienio politiką pasaulio taikos ir ekonomijos reikalu.
Prezidentas Carteris savo kalboje buvo labai santū

rus. Jis supranta JAV ekonominę galią- Jis pabrėžė, kad 
ta galia gali būti dar didesnė, jeigu viri ryšis vieningai 
dirbti ir krašto ūkio reikalus gerinti. Jis pats jaučiasi,!

specialistų. Komisijos posėdžiai Clęveląndo lietuviai džiaug-
vyks. HEW centre Washingto-, damįęsi jau porą mėtų turėdami- terolo lygį “Vaiko amžius yra 

•j. 2, . v .° j. > • v. °.. )ne š. m. sausio 30 — vasario 5. savo tarpe prof. dr. Jucaitį, atei- tiktai, kur atertis glūdi”, pasakėdirbti ir krašto ūkio reikalus gerinto. Jis pats jaučiasi, Į imntj setaadieų ruošia jin pa-Or McGDl.
kad prezidento pareigoms jis turįs pasaukimą ir yra pa-1

kė, kad norėtų būti geras prezidentas, bet tiktai ateitis 
parodys, ar jam pavyks. Jis yra įsitikinęs, kad turįs rei
kalingą dvasinę nuotaiką būti geru prezidentu, nes jis. 
aiškiai mato, kad Amerikai teks įžengti į. ųaują gadynę,' 
kurios anksčiau niekad nebuvo buvę. Jis padėjo, kairią
ją ranką ant biblijos, bet dešiniąja jis prisiekė - saugoti 
didžausius Amerikos konstitucijos principus. Trumpoje 
savo kalboje jis pakartotinai pasakė, kad laisvė yra pats į
didžiausias žmogaus turtas. Jis mato . valdytojus, norin
čius užtroškinti laisvę didžiausiuose žemės ^plotuose, bet 
naujas prezidentas žino, kad laisvės varžymas yra di
džiausias gerbūvio stabdys.-

Bet labiausiai Amerikos prezidento ’ inauguraciją i 
sekė sovietų imperijos valdovai. Jiems rūpėjo patirti I 
naujai išrinkto ir prisaikdinto Amerikos prezidento 
nuotaikos sovietų politikos atžvilgiu-Jų ambasadorius se- 
kė prezidento Cartelio kalbą, jis kalbėjosi su naujai pa
rinktais pareigūnais, kad galėtų netiesioginiu būdu nu
statyti prezidento nuotaikas. Iš Maskvos sovietų propa
gandos agentūros jau ragina pasirašyti atomo ginklų 
kontrolės naujas sutartis, o čia rusai ir nerusaj stengia
si gausi daugiau žinių. Jiems svarbiausia patirti, ar nau
jas prezidentas tikės’todia didele Sovietų Sąjungos galia,

MARGUTIS
Šių metų sausio 24 dienos rytą vėl prabils

Chicagos lietuvių radijo valandėlė pradės
transliacijas nuo 7-tos iki 8-tos valandos ryto.
Penkias dienas savaitėje. Žinias siųs iš WN1B

radijo stoties 97.1 FM banga.

— Tu vaikų visai neprižiūri, 
verkdami. Tur būt serga.

Mariukė tekina nubėgo pas 
nuo jos ir Giedrė.

— Kas atsitiko? — paklausė
— Bizdielius kojas sukapojo,
Tai išgirdusi Giedrė, spruko

JONAS JOKUBONIS

PAPILIEČIŲ PADAVIMAI
(Tęsinys)

Sekančią dieną vaikai buvo labai ramūs: nešū
kavo ir nebėgiojo. Mariutė neturėjo laiko vaikus pri
žiūrėti. Ji nuėjo pos Giedrę pasakoti Rygos prašmat
nybių. Antanas pastebėjo, kad su jo sūnumis ne taip, 
kaip turėtų būti. Priėjęs paklausė, kodėl jie šiandie 
tokie ramūs? Vaikai atsakė, kad viskas gerai ir nu
ėjo į paupį.

— Eikime Rovėjoje atvėsinsime kojas, man jos]si. Sugis hftmątanf, 
degte įdega, — eidamas šnekėjo Andriejus.

— Negeresnės ir mano blauzdos, — skundėsi 
Jurgis.

Atbėgo nuo upės kalbinti vyrą, kad jis keltųsi gyventi į miestą. Medin
čius taipgi gavo daug žinių apie Rygos gyvenimą, tik 
jo žinios buvo arčiau tiesos, negu Giedrės gautos iš 
Mariutės, deputis parašė laišką savo buvusiam darb- 

I daviui, siūlydamas Medinčių Kubilių, kaip labai pa
tikimą žmogų, gerai žinantį savo darbą. Savo laiške 
jis nurodė keletą darbdavių ir davė jų adresus, ku

vaikus. Neatsiliko

Brisdami į šaltą upės vandenį jautė aštrų nerštė- 
jimą. Blauzdoms sušlapus, oda suminkštėjo ir perš
tėjimas pranyko. Vaikai praleido beveik visą dieną į 
bebraidydanai po Rovėjos vėsų vandenį. Į pavakarį į 
skausmas pasidorė sunkiai bepakeliarnas. Ridami 
namo pradėjo abu net verkti. Tėvas, pamatęs ver
kiančius vaikus, pasiteiravo, kas jiėms atsitiko. Vai
kai skundėsi, kad blauzdos ir kojų riešai labai 
skauda.

Tėvas savo žmoną rado prie Medinčiaus gryčios 
keri's kabant su Giedre. Mariutė, mosikuodama ran- 
komis. taip įtikinančiai pasakojo, kad Giedrė net 
spindinčiomis akimis žiąrėjo į Mariutę ir tik seiles] 
rijo. Antanas, tvirtais žingsniais priartėjęs, garsiai' 
pasakė Mariutei:

motina.
— atsakė Jurgis, 
lauk ir tekina nu

bėgo į savo grįčią. Po minutės atbėgo sU puoduku sal-, rie dirba Rygoje ar artimoje miesto apylinkėje. Me- 
' dinčius turėdamas tokias žinias, ryžosi pamėginti 
Rygos gyvenimo.

Vieną liepos mėnesio vakarą Medinčius po va
karienės atsisėdo ant priemenės slenksčio. Giedrė, 
suplovusi indus, užklausė Medinčių, kodėl jis neinąs 
gulti, o gal kankinančios jį kokios sunkios mintys? 
Atsisėdus Giedrei šalia jo, jis ją užklausė:

— Giedrė, ar tu norėtum vykti į Rygą ir ten gy
venti? / ,

Giedrei šis klausimas buvo netikėtas. Truputį 
patylėjusi tarė:

— Aš rforėjau to paties tavęs klausti daug anks
čiau, negu čepučiai čia atvažiavo, tik nesitikėjau, 
kad tu to norėtum. Dabar, kada mūsų mintys sutam
pa, tai kuo anksčiau, tuo geriau.

— Važiuosime, kada nuvalysime nuo lauko rū
gins, — tarė Medinčius. — Pakalbėsiu su broliu apie 
savasties pasidalinimą. Jau rytoj tu gali pradėti

džios grietinės.
— Su šia grietine tuojau ištepk paraudusias ko

jas, o einant gulti ištepk dar kartą. Rytoj suksime 
sviestą, paliksiu nesūdyto sviesto ir su juo vėl ištep-

Kitą dieną vaikai jau gerokai sirgo. Pusryčių be
veik visai nevalgė, tik per pietus užkando ne taip jau 
prastai. Apie pusdienius išėjo į kiemą pasivaikščioti. Į 
Blauzdos neliečiamos nebeskaudėjo. Oda dar buvo 
standi, lyg beržo tošė. Praleidus dar vieną naktį, vai
kų kojos buvo beveik sugijusios.

Antanas pasakė Mariutei ir vaikam*, kad rytoj j 
rytą reikia važiuoti. Mariutė norėjo pabūti dar vie
ną dieną, nes ne viską spėjo išpasakoti Giedrei. An-į 
tanas jai atšovė:

— Jei būtum sakiusi tiesą, būtum viską išpasa
kojusi per pusvalandį. Melagysčių neįstengsi išpa-1 
šakoti net per tris dienas, Jei būtum dar vieną die
ną, vis tiek nebaigtum išsakyti.

MEDINCIA'US' 1SSIKELIMAŠ

Giedrė, mąsčiusi dvi dienas_fipie miesto gyveni
mo patogumus bei jo grožį, pradėjo galvoti, kaip pri-

Šefcančią dieną Medinčius su Žveju susitarė, 
kaip pasidalinti savastį. Pabaigę rugius valyti, viską 
susu tvarkė važiavimui. Žvejys pagelbėjo Medinčiui 
viską sutvarkyti, o jo žmona žibuoklė paruošė pus-
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ryčius kelionei. Po pusryčių atsisveikino ir išvažia
vo. Senis Bastūnas juos' palydėjo iki lauko galo ir , 
norėjo dar toliau lydėti. Medinčius sustabdė arklius, 
nulipo nuo vežimo, paglostė ir liepė grįžti namo. 
Medinčiui nuvažiuojant, Bastūnas liko sėdėti, kol ve
žimas išnyko jam iš akių, šunelis keletą kartų sus
taugė, sugržo į namus ir pasislėpė daržinėje. Tik po 
trijų dienų sugrįžo prie gryčios ir lojimu paprašė 
ėsti. .

BASTŪNO LIKIMAS

Atvykus Kubilių šeimai į šią apylinkę,, už poros 
metų vieną dieną iš kažin kur atsibastė benamis šuo. 
Tai buvo gana didelis, suvargęs ir alkanas šuo. Jo 
juodos kudlos buvo taip susivėlusios, tarsi būtų vie
na vailoko krūva. Žvejys dirbo vienas prie akmens 
ir nepajuto, kaip tas šuo priėjo visai arti jo. Pama
tęs šunį, suriko, kad atsitrauktų. Šuo stovėjo ir nė 
krust iš vietos, žvejys, pagavęs pagaliuką sudavė šu
niui per šlaunį, šuo suurzgė ir pabėgo tolyn. Tai pa
matęs Arėjąs, subarė Žvejį, kw jis muša tą vąrgšą 
šunelį, kuris yra peralkęs ir greičiausia neturįs na
mų. Arėjas bandė artintis prie šuns ištiestomis ran
komis, bet šuo pabėgo truputį ir vėl pritūpė. Tada 
Arėjas sumanė prieiti prie šuns su duonos rie
ke, bet ir šiuo atveju šuo arti neprisileido. Tačiau at
laužtą duonos gabaliuką, kuris nukrito netoli jo 
užuodęs duonos kvapą, pagriebė ir greit prarijo.

(Bus daugiau)

>KATT^TTE ir h,attniutf 
dienrašti ^Ai^rn^'A 1
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KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI į

DR. K. G. BALUKAS 
AKUSERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6+49 So. Pulauti Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
P.'uma ūgouufi pagai sua'iaruaa 

di oeaUlUepia. skambinu

Naudingi patartinai ir įdomūs 
dalykai

. DR. ANJSA BAU UNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 
IR Gbw.aKS LIGOS

2853 W. 63rd Streot

valandos pagal cudtarima

MAGDUTĖS MARGUMYNAI
’ • Japonijos vaudenyse pagau
nama globo žuvis, jei tinkamai 
pagaminta, laikoma skanumy
nu, gi netinkamu bųdu paga
minta yra mirtinai nuodinga.

! • Druska vartojama ne vien I [ 
maisto skoniui bei jo konserva
vimui. Vandens ir druskos skie
dinys tinka burnai plauti ir gar
galiuoti gydant gerklę. Toks 
vanduo yra gerai nuo odos niež
tėjimo įgėlus uodui ir. sveika 
mirkyti pavargusias kojas. Jei 
pritrukote dantiems kremo, tai 
vietoj jo galite vartoti druską. 
Iš druskos, miltų ir acto pada
ryta košė puikiai valo ir blizjji- j 
na varį, bei žalvarį. Reikia miši
niu ištepti tą metalą ir po va
landos valyti. Jei jūsų emalinė 
keptuvė yra pageltusi, reikia ją 
pripilti pilną vandens, įberti 3-4 
šaukštus druskos ir laikyti per 
naktį, o rytą lengvai užvirinti ir 
turėsite keptuvę, kaip naują.. 
Prieš plaunant skalbinius dera 

---- c----------------------pamirkyti lengvame, druskos 
Dii. FA U t V. DAKGlS skiedinyje panaikinimui prakai- 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS to, sunkos arba vyno dėmių.
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius.
1933 S.Manheim Rd.,Westchester, III. 
VALANDOS: 3—3 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TeL: Sox-2727 arba 562-2728 _

ir draugiški. Mėsos mėgėjai 
nori visur pirmauti, o trokštą 
dominuoti ilgai ir pretenzingai 
renkasi valgius, atmesdami dau 
gelį patiekalų arba jo sudėtinių 
dalių. Tie psichologai savo stu; 

Į d’joje pataria sužieduotiniams 
'dažniau nueiti į restoranus ir 
I ten stebėti savo būsimą žmoną 
ir

"H tikrviv ai būsiu su tavim". — 2 Mases 3:12.
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra' 
mūsų Gynėjas ir GLabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairiu kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų^ nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikią nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: <fIŠ tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

Visi Žino, kad mirtis yrą žieun b paliečia kiekvieną. Bet kur yrą ml- 
rusie|i? J tą klsusimą Atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: x

F. ZAVISTy 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RATTO TYRINĖTOJA)

vyrų.
M. Miškinytė

Justinas Mackevičius, Jr.

vaL.

1
seimi-

Trukdcmas plieno

tais gruodžio 3 d. kaip rašo USSt

*.

mirties pric-| SOPHIE BARČUS

SUSIRINKIMO

OttglUMXJf

Apdraustas p^rkraustymas 
iš įvairiu ■tstumy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

liguistai bijo- 
nenunuodytų.

Chicagos
Lietuvių 
laidotuvių 
direktorių
Associacijos

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲH.IGOS 

3907 West 103rd Street- 
V't.-aos pigiai susitarimą

- - ■ .

1U.UAO AK LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: Y’Ards 7-3401

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WESi 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

. Rend. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

t'irmadieniais ii ketvirtad. 1—’»
•imrad.. penktaienj nuo 1—5. treč. 

ir šešlad. tiktai susitariu.

Dit WL TAURAS 
gydytojas ir CHiKUKGaS 

praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WESJ 59th STREET 

Ttl.: PR 8-1223
O^ASO VAL; pirm., antrad., trečiad 
x r-cnki ir 6-3 yaX. vak. šeštadie 
lisls iM >ai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

BUTKUS - VASAITIS
14AC So. ūUlii Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

INKSTU IR ŠLAPIMO TAKU 
CHIRURGIJA 
T«l«L 695-0533 

Fox Valley AAedical Canter 
& D SUMMIT STREET 

ROUTE 5C, ELGIN. ILLINOIS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-> 
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Vliko pirmininkas, su ponia padėjus. daugiau kaip S74 mi- 
gruodžio 2 dalyvavo Maroko am- ; lijonus j sąskaitas (accounts), 

taupymo sąskaitos paaugo iki

P, ŠILEIKIS. 0. P.
. -ifi lnvr1 cZlS I AS 

ApaiaUu - ii'.’lezai, Sieti. Bau 
vi? omui. Speciali pagalba koįomi

L vArch Svvpcrti) ir L t
V»i.. —4 n 6—3. Šeštadieniais 9-rl
-IKSO West 63rd St., Chicago UI. 6O62K

PRospoct 6-5084

, - - - . •
RBZk GI 8-0873 nos

DR. W .rdbLiN -EiblN AS nes
AKUŠBRiJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHlHURGUA
6132 So. Kecizie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimu. Jei neat- uos valstija.
srnepja. skambinti Ml 3-0001. į • Sandaros kalėdiniame nu-

TeleE 3.5893 ' meryfe taip rašoma apie jogūr- i

J
I

PHOM& 25MOB

Nuo

namu

ir ateityje

$40,000

Chemikui druska yra tik so
dium chloride, o gerai 
niūkei — geras, pigus produk
tas ir daugeliu atvejų naudin
gas produktas.

Jūrų vėžliams aižyti maši- 
vad-nasi Shrimp daucers, 
seniau juos vyrai aižydavo1 

ant jų vaikščiodami, o kad grei- 
' čiaii išaižytų — šokdami. Tur-c 
tingiausia vėžliais yra Louisia- Į

t pasitarimas
1977 sausio 8 South Orange, 

New Jersey įvykęs Vliko valdy
bos narių ir JAV Lietuvių Bend- - 
ruomenės valdybos atstovų pa
sitarimas. i

Pasitarime dalyvavo JAV LB 
valdybos atstovai:’ Algimantas 
Gečys, Aušra Zerr, Rimas Če- ; 
sonis, Algimantas Gureckas, Ba
lys Raugas, Juozas Gaila, PLB 
valdybos atstovas prie VHko vai- ; 
dybos Kazys Jankūnas ir Vy
riausios Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdybos nariai: prof, 
dr. Bronius Nemickas, Jurgis ■ 
Valaitis, Bronius Bieliukas, An- 
tanas Sabalis ir Algis Vedeckas. f

— Dr. J. Kęstutis Valiūnas, Į Per 1976 metūs depozitoriams

basados prie Jungtinių Tautų va
karienėj. Joje buvo keturiolikos 
kraštų ambasadoriai. —

— Prof. Jonas Puzinas atsto- 
. j vaus Vliko valdybai Lietuvos vy- 
' įčių ruošiamam Lietuvos genera

linės konsolės Chicagoje Juzės 
Daužvardienės pagerbime vasa
rio 6 Evergreen Park vietovėj.
/ (Ę)

Justinas Mackevičius Jr., Chi
cagos Standard Federal Taupy
mo ir Skolinimo Asociacijos pre
zidentas ir Tarybos pirmininkas, 
pranešė, kad šios Asociacijos tur
tas (assets) 1976 m. gruodžio 
31 dieną biznio metus baigiant 
pasiekė rekordinę "Sumą $342,- 
066,887.14. Standard Federal 
yra aštuntoji didžiausioji tau
pymo ir skolinimo bendrovė Illi- 
nojuje. ..r.L/c

$294^23,716.93. Morgičiams pa
skolų pareikalavimas taip pat žy
miai padaugėjo. Per 1976 me
tus 813,093,605 buvo išmokėta 
nuošimčių už taupymo sąskaitas.
Tai yra didžiausia suma išmokė- 
ta už taupymo sąskaitas, bet ku
riais metais visoje Asociacijos 

i istorijoje. Metų pabaigoje per- 
jvirįis (surplus) ir rezervai sie- 
! kė 823,170,008.25. Tai yra svar- 
i bi dalis Asociacijos finansinio 
! tvirtumo ir taupumo sąskaitoms 
' teikia papildomą apsaugą.

•Mr. Mackevičius tvirtai tiki, 
kad Asociacija ir 1977 metais 
taip pat augs ir stiprės kaip tau
pymo sąskaitų depozitais, taip 
ir namams morgičių paskolomis. 
Savo narių patogumui Asociaci
ja stato savo skyriaus ofisą prie 
Archer ir Austin Ave., kad ga
lėtų geriau patarnauti savo na
riams, gyvenantiems Garfield 
Ridge apylinkėje.

Standard Federal naujuosius 
1977 metus pradeda įsitikinusi 
narių didėjančia gerove.

• Dotha krioklys Tibete yra 
80 pėdę ir randasi šalčiausioj I 
vietoj: 9 mėnesius krioklys 
būna suledėjęs.

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir
paskolų reikalus visos mu

IEVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiQ 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYT)

Bk. K. A., V, JUČAS 
561-4605 

- ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
N. AVĖ./

S7U N? WESTERN ĄVE. 
T^kfonas atsakomas 12 vaL

BU. JfHAhK rUCKAS 
7 ORTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 7Ift St. — Tok 737-5149 
nkrica akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lensesT. " 
pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 r d STREET 

Vai.: įDviad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso teiaf.: 776-2830 
Naujas rtz. telef.: 448-5545

i — Jogurtas gerai veikia į pa-:
- vargusj žmogaus organizmą,' 

nes savyje turi daugelį naudin-
’ gų vitaminų. Tai gerai ypač as
meninis, turintiems negalavi-, 
mų su kepenimis, viduriais, blo- ! 
gu virškinimu. Jogurtą patarti- 

: na gerti rytą prieš valgį ir vaka- 
yre prieš gulant. Nepatartina 
^daugiau gerti, negu du syl

- dieną-
Taigi jogurtą' ! iieberėikalo 

daugelis laiko sveikatos pa 
kalu? 1975 m. amerikiečiai jo 
sunaudojo net 415 milijonų 
svarų, gamindami jį visokių 
pavidalų ir skonio. Tikrumoje 
jogurtą išrado turkai ar bulga
rai fermentuodami pieną. Toto
riai ir kai kurie kaukaziečiai, 
fermentuodami kupranugario 
ir kumelės pieną, išrado svai
ginantį gėrimą kumisą.

Kaip matėme, amerikiečiai 
daugeliu savo receptų yra atito
lę nuo originalaus jogurto. Kas 
turi jogurto gamybos reęęptą, 
prašau atsiųsti Naujienoms vi
sų skaitydojų ir lietuvių gero
vei.

1963 metais Illinois valstiją 
buvo sutikusi parduoti US Steel 

-. bendrovei 194.6 akrų Michigan 
" 1 ežero, kur tas ežero kampas nuo 

79 iki 83 gatvės būtų užpiltas ir 
jame būtų įrengti modernūs 
South Works plieno gamyklų

* Psichologai tvirtina, kad 
mėgstą špinatus yra geri pla
nuotojai ir gali išspręsti proble
mas, gi mėgstą valgyti daug 
daržovių nori būti ir dirbti vie
numoje. Jei jūs mėgstate val
gyti daug duonos,, bulvių ir ki
tokių krakmolinių valgių, tai 
jūs esate socialus ir mėgstate 
draugystę, o nekenčiate vienat
vės. Saločių mėgėjai yra judrūs

kius i įrengimai. Tačiau praeitais mę- 
* tais gruodžio 3 d.' kaip rašo USS 

,7 ! South Works mėnesinis leidinys 
^ati^-i Aukštes-
Pa nis Teismas tą ankstyvesnį pro-’ 

jektą panaikino, motyvuodamas, 
kad tai yra antikonstitucinis 
projektas.

US Steel autoritetai ši teis
mo sprendimą apeliuos į ŪS 
Aukščiausiąjį Teismą ir tikisi te
nai gauti palankų sprendimą šio' 
ežero gabalą panaudoti plieno ga
mybos įrengimų statybai. x

Priešingu atveju tiek Illinois • 
valstija, tiek Chicagos^miestas 
netektų didelių pajamų mokes
čių pavidale, kuriąs gauna iš tos 
plieno liejyklos. Apie idėšimt ' 
tūkstančių naujų bedarbių atsi
rastų, be to susidarytų ir kitų 

, ekonominių problemų. Pati plie
no bendrovė nenukentėtų, nes 
gamybą permestų į kitas saąo 
Įmones, o dabartinį užimamą lie
jyklų plotą perleistų už labai ge
rą kainą Calumet uostui naudo
tis. Tačiau iki viskas tas bus 
dar praeis nemažas laiko tarpas.

J. J-tis

GOP NEMIRŠTA

WASHINGTONAS. — Buvu
siam Teksaso gub. Connally 
prasitarus, kad respublikonų 
partija miršta, tai sen. Percy 
atkirto: “Aš manau, kad miršta 
tik klaida”.

sų apylinkes. Dėkojame
Jums už mums parodytą
pasitikėjimą, i <Mes- norė
tume būti Jums naudingi

Sąskaitos apdraustos iki

8929 So. HARLEM AVE
Bridgeview* Illinois 60455

Tel. 598-9400

AH accounts com
pounded daily — ' 
Passbook Savings, 

paid quarterly

-■ --------- --------- . ' X

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA

Telefonai: PR 8X1833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Oriship krautuvė 
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
TeL 499-1318

PERKRAUSTYMAI
____L

MOVING 

Leidimai — PHno apdraudė 
ŽEMA KAINA 

n J E R N A S 
Tel. WA 5-8063

• Prancūzų karalius Karolis 
VIII (1470-1498) 
jo, kad kas nors 
todėl valgė labai mažai. Bloga 

'mityba buvo jo 
žastis.

— LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO me
tinis nariu susirinkimas įvyks sekma- 
dieni, sausio 23 d. 1:00 vaL po pietų,: 
Jono Stitelio salėje, 4346 So. Calif or- ■ 
nia Ave. Nariai kviečiami atsilankyti, r 
nes yra daug reikalų aptarti ir jau 
laikas užsimokėti klubo duokles. Bus 
ir vaišės.

Rąžė Oidžgafvis, rail

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOOATKM

ARCHER AVENUt
SMICAGa LUNOtS SMK

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galimą užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapaėinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplėk 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisb 
kuriančio jr patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai fliu-.

ruota. .’2U0 psL Kaina 7 dol.
ČIKAGiETES įSPuDZIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

Autorę buvo Vilniuje, Trakuose, DruskininKuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S150. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. 1

M. Zoščenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis. KELIONE į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu suiliumJL

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kama $2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina SI.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HAuSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O60X 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų <r pridedant 
čekį ar piniginę psrhid*.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujAlės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

MAŽEIKA* EVANS |
' LAIPOTUVIU DIREKTORIAI

Air Conditioned Chapel

REpublic 7-8600-8601
bom. mote *ib>« -M“ "a”.

gg45 So. Westen Ave.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayętte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

3319 So. L1TUAMCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS.
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RI> publ’c 7-1218
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginii 7-6675
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. S74-44W

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911

S — NAUJIENOS, CHICAGO *, ILI------ Friday January 21, 1977



ASSEMBLY
SUPERVISOR

ŽIŪRĖKITE!

MAINTENANCE
2nd SHIFT

I

ra.
INC.

REAL ESTATE

9 ELECTRICIANS M/F

I

"x7 >paaeu teisimnKo rrano šuto pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells i

ra

& i

gas

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

We are seeking individuals with at least 4 or.more years 
electrical experience, trouble shooting and repairing 

. industrial equipment. Maintenance on our high speed 
package machines requires the successful applicant 
to have a strong background in motor control circuity.

Nimaį Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narny Statyba ir Remontas

1

the
im-

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1541

I

EXPERIENCED SEWER 
NO ENGLISH NECESSARY 

4316 N. Elston Ave. 
Call 588-4472

The persons we seek must have 4 or more years expe
rience in the maintenance and overhaul of industrial 
machinery. Must be able to diagnos problems in our 
production equipment and make neccesary repairs and 
adjustments.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Užmiestyje gyvenąs savininkas nori 
greit parduoti ir laukia pasiūlymo. 
Paimkite bargeną už stebėtinai ma
žą. tiesiog stebuklingą, kainą. Labai 
gražus 2 aukštu geltonu plytų mūras 
su 7 butais. SI1,520 metinių pajamų 
labai žemomis nuomomis. Tai yra ga
limybė tapti turtingu šiuo labai len
gvu būdu. Paimkite ta stebuklingą 
bargeną. Skambinkite Michaels tuo
jau. Tel. 254-8500.

RENTING IN GENERAL 
'N.u t m a s

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

AR JAU PASIDARĖTE
. SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa-

IŠNOMOJAMAS 4 kambariu butas 
tik suaugusiems. 3246 S. Emerald. 
Telefonuoti 842-1455.

t

(312) 227-7222

Equal Opportunity Employer

DĖMESIO
62—SC M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci- 
ja, Bį vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug' priedu. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESU PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 Ml DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.,

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 

$8,500 pajamų. Vėrtas $50,000;

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, .telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tek 
501-623-9814.

HELP WANTED r- FEMALE 
Darbininkių reikia

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted .«♦„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANT1NAS

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND’ AVĖ.
523-3775

—Yra nelegalu bažnyčioje 
ri esu tus (pina tsu s)

Massachusetts valstijoje.

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti . 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

f TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
imieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 60609 Tel. VI 7-3447

Progressive company located on 
Northwest side of Chicago has 
mediate opening in the above area 
for an individual with a minimum of 
3 to 5 years experience. Only appli
cants who are self-starters and ag
gressive need apply.

We offer excellent salary and op
portunities for the right individual, 
plus a competitive fringe benefit pro
gram.

Call for confidential interview 
(312) 227-7222

Equal. Opportunity Employer M/F 
f

PATAISYMAI
Turiu Chicago? miesto leidimą, 

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

> SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NORETKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, UI 60629 • TeL WA 5-2787
Dldall* p«*Irlnk1m«* gero, rC*l»* [v* Iri v pr»klv.

MAISTAS 15 EUROPOS SANDĖLIŲ.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
I Reikia Darbininky ir Darbininkiy

i '■ 
Ir ■

— Jeigu Michigano valsti-1 
joje moteris apleidžia savo suj 
tuoktinĮ, ji turi teisę pasiimti į 
visus jos turėtus rūbus.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS fcemet ruėjo 60 metų. Minint tą rakzktL gerbiant piraoF 

Amerikon lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui xkel- 
biamas Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja už Lietuvai Ir pavergtų lietuviu laisvę, 
neidamoj ir neridėdamot Į sandėrius su okupantais tr jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupei, jų bendras institu
cijai ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos Ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes«t-
KAINUOJA: Chlcagofe Ir KinadoJ# metirni — $30.00, pusei mėty — SH.00, 

trims mėn. — $3.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — M4A0, vienam man. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. J 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 •

j ga piuiiešania, kad keičiant ad- 
11 rrsą visuomet reikia nurodyti ir 

! senąjį, o.ik L»wn apylinkės tau- 
1 t.'et s užs sakė Naujienas trijų 
mėnesi ą bandomajam laikotar-

4. Bahūn'ts, K. G. Oksas, ^juį Į()<|e| pavardės prašė ne- 
S. Balzekas, M. Stakėuas ir R.
Wertelka išrinkti Illinois Lie-'m(ts
tuvių Prekybos Rūmų direk-

Naujienos yra siuncia- 
susi|iažinimui 2 savaites

prez. Jimmy Curterio tėviškė- kautoje* gretas įsijungė teisi- 
je. |ninkas Pranas Aulas, (.hivagos

— Vakar gautas iš Onos ir S*k.alinio kliilxt pir-
Andrlaus Mirony laiškas, rašv- mininkas ir knygos Kaip suda
ląs sausio 1 I dieną: “Geriausi ro‘ui ^nenia?’ autorius, 
linkėjimai iš nepriklausomos j — Stasys Prakapas paruošė 

knygos formato 156 ps., kalen
dorių, kurį išlekiu Prisikėlimo 
parapija, 1011 College St, To
ronto, Ont.* Canada. Tai pui
kus ir patrauklus leidinys* gau
siai iliustjnfcĮas piešiniais, nuo
traukomis bei . sezono gamtos 
vaizdeliais ir lietuviško gyveni
mo kronikos vaizdais. Gausu 
informacijos apie ligas ir kaip 
nuo jų saugotis. Atvangai gau
sus humoro skyrius. Skelbimai 
duoda gera vaizdą apie Kana
dos lietuvių verslininkus ir pro- 1 
fesionajus. Kaina nepažymėta, 
bet pabaigoje dėkojama už pra 
eitų metų kolendoriaus aukas.

— Alkoholizmo patalogija. 
Prof. dr. J- Valaitis šia tema 
skaitys paskaitą sekmadienio 
popietėje, sausio 23 d. 3:30 vai. 
p. p. liet tau t. namuose, Chica- 

kviečami 
Lietuvių 
Chicagos 
Tautiniai Immediate openings for skilled elec- 

zp x trical / mechanical individuals in a 
growing facility located on the 
Northwest side of Chicago. Must be 
experienced in repairing, trouble
shooting. and installation of electric- 
al/mechanical equipment.

» Excellent Starting Salary
• All Company Benefits

ACME FRAME PRODUCTS.

2622 N. Pulaski Road

Fidži valstybės! Esame pakeliui 
namo, nes lieka aplankyti tik- Namai, Žemė — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALEikamai pagal gautus |>agęi- |aj Havajus. Gaila, kad negalė
jome parašyti iš Australijos, 
nes per visas 28 dienas ten mus 

užiminėjo ir 
nuo ryto ligi vakaro.

Aplankėme Adelaidę, Melbur- 
įną, Sydney ir Brisbane. Daugį 
kas užsisakė mano novelių rin- 

s. * . • Skini, kuris išeis iš spaudos apiepašto bei susi- | ; ., . „Į metu vidurį.
—Kazė Brazdžionytė vėl pra-

davinius arba platintojų atsiųs
tus galimų skaitytojų adresus-— Vytautas A. (ubas iš Glii-

gos pietvakarių ta|>o Naujie
nų prenumeratorium, užsisaky
damas jas vieneriems metams. 
Naujasis musų skaitytojas V. 
A. Cibas yra įdomi asmenybė, 
jis yra baigės teologijos niuks
ais. propaguoja lietuviškas pa
baldas bei Šv. Rašto seminarus

Lietuvių koplyčioje. 3638 West 
83rd St., prie Southwest Hwy. 
Skelbimas apie tai bus šį šešta
dienį. Įdomu bus skaitytojams 
patirti apie jo darbus, idėjas 
bei pasekmes. Dėkui už dėmesį 
Naujienoms.

— Jonas čėsna iš Marquette 
Parko apylinkės išsikėlė į Oak 
I^awn, 111. Dėkui už prenumera
tos ankstyba pratesmą ir už $9 
auką Naujienų paramai. Ta pro'Plains miestelio ir dažnai būna

4 4 Gietuvįai vėžino,— Antanas Alekna, dabar f 
esantis North Miami Beach, INaislno 
Fla., pratęsė iš anksto be ragini- į 
ino savo prenumeratą, tuo pa
gelbėdamas administracijai ir 
sumažindamas 
rašinėjimo išlaidas. Dėkui už 
gerus Imkėjmus vajui, už plati-j 
nimo pastangas ir už penkinę Į plėtė savu lietuviškas “Lietuvių 
Naujienų paramai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

— Ona Dičiūnienė iš Rock- 
fordo kiekviena proga paremia 
Naujienas. Gavusi kalendorių, 
ji atsiuntė penkinę. Justinas 
Valys iš Gulfport, Fla., atsiuntė 
$3, o B. J. Kaveckai iš Colum
bus, Georgijos valstijoje, at
siuntė du dol. Jie gyvena netoli

Aidų” radijo programas. Be 
jau įprastos penktadienių pro
gramos, kuri dabar prasideda 
9:30 vai. vak. iš WOPA stoties 
Oak Parke, šį sekmadienį, sau
sio 23 d. 9:30. vai. ryto prasidės 
sekmadieninės! programos iš 
lietuviams labai palankios 
WJOB 1230 AM stoties, Ham
mond, Ind. ši stotis yra gerai 
girdima Illinois ir Indianos val
stijose. Laukiami programų
sponsoriai. Į programos dar-1 Namai.

OPPORTUNITIES AT

The above positions pay up to §7.20 per hour, and carry 
a fine Benefit package with them.

Call: KARL STRAND

581-6100, Ext. 352

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 
CHICAGO, ILLINOIS

An Fqual Opportunity Employer, M/F

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St. 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviJką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS

goję. Popięjėje visi 
dalyvauti. Rengėjai: 
Moterų Federacijos 
klubas ir Lietuvių

HELP WANTED HELP WANTED

i IMMEDIATE OPPORTUNITIES 
AVAILABLE WITH 

UNITED ASBESTOS
^Employment opportunities are available in our new 
I mining and milling plant in Matachewan, Northern 
I Ontario. • Immediate openings available for the 
I following positions . '

CHIEF ELECTRICIAN
Must be a licensed electrician with a varied working 
background and experience in the following areas 
‘Industrial Electrical Work ■ * su 
‘Automotive Maintenance /'l
‘Construction and Modification . :
Preference will be given to those- with a mining 
background,, although others will be'given complete 
consideration.

ELECTRICIAN
Construction or industrial experience. Fabricate by 
print or sketch

MAINTENANCE PLANNER
As part of your job you will be responsible for the 
following duties. To implement practical and workable 
maintenance planning systems. To set - up a 
preventative maintenance system including 
equipment history. To supervise and follow up the day 
to day and long term planning operations for ajvork 
force of approximately 75 maintenance employees. To 
work in close cooperation with both maintenance and 
production supervision with the goal of improving pint 
availability and reduction of maintenance cost.
This position is on a general foreman level and reports 

[directly to the maintenance superintendent. The 
incumbent should have-a sound technical background 
preferably journeyman status in one of the mechanical 
trades. Supervisory.experience in the mining industry 
and previous planning experience is essential.
This new open-pit operation is location in Matachewan 
(55 miles from Kirkland Lake) in an excellent fishing 
and hunting area. Our employees enjoy good 
competitive wages, a good benefits program and an 
outstanding HOME OWNERSHIP POLICY-.
Please send resume with salary expectations to:

MR. WM. E. FISHER
United

a. Asbestos
i inc.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra. pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. ,

peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI i
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyffa su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina S3.. Su legališko
mis formomis — $3. 56.

Užsakvmus su Money nrde- ‘
■ >.MQ1 T VrV* Vi ■ I V»I IBV

riu siusti: “Naujieu^s”, 1739 S. Į Liability apdraudimas pensininkams 
Halsted St.. Chicago TU. 60608.

P,O. Box 99
Matachewan, Ontario, P0K 1M0

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AxMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina JL50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį ;

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraše PamvL senus I© 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąražat. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštą reikia pridėti dar 50 centų \

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

. DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir suri- 
______ rūpinirną.** *- 
DtT a, J. Gusten — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik------------ —
Minkštais viršeliais tik ________________________

Dr. A. J. Gtman — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ------ -------

$8.00

$3.00
$2.00

SX00 
t»lp psf ufalMkytl p»ifu, »t»luntu« £«kĮ «rb« nwn«y orderL prk 
nurodyto* kaino* pridedant 50c. poniuntimo (Ilaldotni.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, DLL. 60S08

✓f MAVJI1NOC, CHICA9O t, M,“ Fridiy, Jin«»ry 21, 1977

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

p»a vlenlntelĮ
UrtuvJ ks(liniuką 7^ ^<4 

Chlc<go> *-

NORMANĄ
BURŠTEINĄ 

Tel. 263-5826 
(j»tMg<M) ir 
677-8439 

(buto)

Call Frank Zapolis 
*4S M456'M V180ZX

GA 4-6654

i------------------
STATI FAIM

INSUAANCf

185 North Wabaah Arenu* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

1


