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Paskirtos premijos radijo valandėlėms
•Jury komisija, susidedanti iš 

dr. Kazio Šidlausko. Vytauto 
Kasniūno, Juozo Skoiubsko, dr. 
Leonardo Šimučio ir kun. An
iceto Tamošaičio savo posėdy 
Vasario B d. Amerikos Lietuviu 
Tarybos globojamas premija 
radijo valandėlėms vienbalsiai 
paskyrė: už interview— Vla
dui Bakūnui, Los Angeles, uz 
meninę programą Aldonai Dau- 
kus Chieagoje, už patriotinę po
litinę Gertrūdai ir Povilui Dar- 
giams, Pittsburge, už religine 
Petrui Viščinui, Brocktone. Pre
mijos po 250 dol.

Jų mecenatas, tam reikalui 
paskyręs 1000 dol.-kun. dr. J. 
Prunskis. Premijų įteikimas — 
vasario 11 d. per nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimą Chi
eagoje. Konkursui viso buvo at
siųsta 17 programų iš 9 lietu
viškų radijo valandėlių-

8000 laiškų primenant 
Vasario šventę

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro įsteigs išsiuntė 438/ laiš
kūs JAV kdhgresmanams, pra
šydama,' kad atstovu rūmudse 
primintų Lietuvos reikalus. Tuo 
pačiu tikslu išsiuntė 100 laiškų 
visiems JAV senatoriams. Va
sario 16 d. minėjimo reikalu 
pasiuntė 286 laiškus parapijų 
klebonams ir kitiems lietuviams 
kunigams, be to — dar 3030 lai
škų įvairiems vadovaujantiems 
JAV lietuviams. '

Altos Chicago's skyrius pasi
untė apie 4000 laiškų, kviesda
mas čikagiečius dalyvauti Va
sario 16 minėjime ir Lietuvos 
laisvinimo darbus paremti.

Lietuvių, latvių, estų 
pasitarimas Washingtone

Dr. Kazys Šidlauskas, Altos 
pirmininkas, ir dr. Jenas Genys, 
Altos atstovas Washingtone, 
vasario 3 d. dalyvavo Bendro
jo Amerikos Pabaltiečių Komi
teto metiniame pasėdyje, kuris 
įvyko Latvių namuose, Rock
ville, Maryland. Posėdyje daly
vavo Amerikos Estų Tautinės 
Tarybos pirmininkas Juhan Si
monson ir Amerikos Latviu Ta
rybos pirmininkas Janis Riek- 
stins su savo Pabaltiečių komi
tete deleguotais pavaduotojais 
ir to’ komiteto kitais pareigū
nais.

Posėdžio dalyviai išklausė ko
miteto praeitų metų veiklos a- 
pyskaitą, priėmė komiteto 1979

m. biudžetą ir aptarė šių metų 
veiklos planus.

Šiais metais komiteto vado-! 
vybė perėjo iš Amerikos estų į 
latvių rankas. Komitetui vado-! 
vaus Amerikos Latvių Tarybos' 
pirmininke' įgaliotinis.- ilgame
tis komiteto narys, Gunnars 
Meirovics.

Sekančią dieną Altos pirmi
ninkas, lydimas dr. J. Genio, 
aplankė Lietuvos atstovą Wash
ingtone dr. Stasį Račkį, su ku
riuo buvo pasikeista informa
cijomis apie Lietuvos pasiunti- > 
nybės ir JAV lietuviu visuome
nės reikalus.

Televizija duoda 
žodį lietuviams

Chicago televizijos stotis 
W.M-A.Q., veikianti kanalu 5, 
pakvietė Altos pirmininką dr. 
Kazį Šidlauską ir informacijų 
vedėją kun. dr. Juozą Prunskį 
vasario 15 d. programoje 12 
vai. dieną pokalbiui apie Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo šventę. Ta pati televizijos 
stotis kitoj programoj parodys 
Lietuvos simbolį, primindama! 
lietuviu švente ir skatindama a- 
merikiečius paremti lietuvių 
laisvės pastangas. Medžiagą 
stočiai parūpino Amerikos Lie
tuvių Taryba.

Dr. K. Valiūno laiškas

Pasitraukdamas iš vadovavi
mo Vlikui dr. Kęstutis Valiūnas 
atsiuntė tokio turinio laišką 
Altos pirmininko pareigas ėju
siam kun. A. Stasiui:

“Atsisveikindamas su Vliko 
pirmininko pareigomis, turiu 
malonią pareigą padėkoti Jums 
ir visai Altos vadovybei už nuo
širdų bendradarbiavimą, kuri 
Altą parodė man mano dvyli
kos metų Vlikui pirmininkavi
mo laikotarpyje.

Mūsų abiejų organizacijų 
tikslas yra tas pats ir todėl šių 
institucijų bendrai atlikti dar
bai tarnavo ir toliau turi tar
nauti Lietuvos išlaisvinimui.

Dirbkime kaip galima glau
džiau, nuoširdžiau ir paveikiau. 
Mūsų sesės ir briliai Tėvynėje 
tikisi mūsų vieningumo, ryžto 
ir darbo, kuris priartins mūsų 
okupuotai Tėvynei laisvę.

Atsisveikindamas prašau Al
tą su mano pasekėjais taip nuo
širdžiai ir artimai bendradar
biauti, kaip tai vyko iki šiol.“

Naujas leidinys 
anglų kalba

tas laisaės neveržtas 
kas aeGiaa jos/

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI Į
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ

GIEDOS SOLISTAS ALGIRDAS BRAZIS IR 
DALIA KUČĖNIENĖ, KALBĖS INž. V. ADAMKUS
šį sekmadienį, vasario 11 dieną lygiai 2 valandą. Marijos auk

štesniosios mokyklčs didžioje salėje Chicagos Lietuvių Taryba 
ruošia Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakti. Kviečia
me visas Chicagos lietuvių organizacijas ir paskirus asmenis su 
šeimomis, ypač su prieaugliu, šioje nepriklausomybės paskelti-1 
mo šventėje gaus’ai dalyvauti. Privalome parodyti ne tik sales, 
bet ir minėjimo apylinkes, nes užsieniečiai laiiai atidžiai seka 
kaip šiais metais lietuviai paminės šią sukakti.

Minėjimas prasidės vėliavų įnešimu, Amerikos ir Lietuvos 
himnais, kuriuos sugiedos solistai Algirdas Brazis ir Dalia Ku- 
čėnienė.

KALENDORfiLIS

Vasario 10: Skolastika, Silva- 
nas, Minųėlė. Skaistutis, Kęs- 
gailis.

Vasario 11: Felisė, Paskalis, 
Dailė, Šveike, Algirdas, Val
dai tis.

Prof. Algis Mickunas išvertė 
į anglų kalbą prof. J. Ereto lei
dinį “Vom Adam der Europa- 
eer“. Tekstą dar peržiūrėjo 
prof. Agnesine Derin. Išleidi
mą finansuoja Antanina But
kuvienė. Išleidimu rūpinasi A- 
merikos Lietuvių Taryba.

ALTO Informacija

Pagrindinę kalbą pasakys Valdas Adamkus ir senatorė Penny 
Pulleny, kuriems Lietuvos likimas labai gerai pažįstamas.

Kalboms pasibaigus, bus trumpa meninė programa. Duetus 
sudainuos solistai Algirdas Brazis ir Dalia Kučėnienė. lengvus 
tautinius šokius pašoks N. Pupienės vadovaujama lietuviškų tau
tinių šokių grupė. Minėjiman yra paškviesta 'isa eilė amerikie
čių politikų, kurie' labai atidžiai seks, kiek lietuviams rūpi gim
tinio krašto likimas.

Dar kartą kviečiu visus Chicagcs ir jos apylinkių lietuvius.

Saulė tėka 6:03, leidžiasi 5:10.

Ona iilta*.

Tengo vizitas palenkė 
svarstykles sovietų nenaudai. 
Informacinis vizitas gali abi 
valstybes nuvesti prie artimes
nio bendradarbiavimą Amerika 
galės permesti j Artimuosius 
Ryhih didoką karių skalių.

senus ir naujai atvykusius, prieš didžiuosius karus čia atsirodu- 
sius ir Amerikoje' gimusisus, gausiai dalyvauti šioje sukaktuvi
nėje šventėje. Parodykime visiems, kad ne' ti'< mes norime gy 
menti kaip laisvi žmonės, bet kad mums taip pat rūpi ir gimtinio 
mūsų krašto likimas-

VINCAS SAMAšKA,
Chicagos Lietuvių Twyb*« pirmininkas.

BACHTIARAS PAREIŠKĖ, KAD JIS TURI
: TEISĘ IR GALIĄ VALDYTI KRAŠTĄ
CHOMEINI PRANEŠĖ APIE NORĄ VALDYTI KRAŠ
TĄ, BET TUOJAU PASKYRĖ NAUJĄ PREMJERĄ

TEHERANAS, Iranas. Mu
la Chomeini šalininkai dar ir 
vakar demonstravo s o s i i n ė s 
gatvėmis, prašydami premjerą 
Bachtiarą atsistatydinti ir per- 
leiti krašto vyriausybę islamo 
respublikos premjerui- Prieš 
porą dienų Chomeini prenije’ii 
buvo paskyręs 7(1 melų amžiaus 
advokatą Istvaną. Tuo tarpui 
ketvirtadienio vakatą jis jau 
paskyrė nuolatinių premjeru' 
seną savo draugą N aidą. Apie' 
ketvirta valanda mula Chomeini < *-
pareiškė, kad jis pats nori vabj 
<ivti Iranu, o 6 valanda vakaro 

*■ . *•

pranešė, kad nauju premjerui 
paskirtas senas jo draugas B.j 
Na d, kuris tuojau patarė žiba : 
io pramonės darbininkams pra
dėti produktingą darbą.

Mula Chomeini savo šalinm- 
jkams. vaikščiojantiems 'Tehera
no gatvėmis, patarė reikalauti, 

į kad Bacbtiaras pasitrauktu is 
! vyriausybės ir visa Irano vai- 
džią atiduotu Naido vadovauja
mai vyriausybei. Chomeini ne

stiki jokiais balsavimais, jų nė
ra ir Korane, lai nėra prasmėm 
sudarinėti sąrašus ir Įaugti še- > *- * 

i šis mėnesius. Senovėje maho- i 
! metonai vertėsi be rinkimų, 
'jiems ir šiandien nereikia taip 
j ilgai laukti. Geriausi rinkimai 
i vra kiekviena diena vvkdomo,; I . . •
demonstracijos, kurių metu de
monstrantai aiškiai pasisako už 
ką jie balsuoja ir ko jie noii. 

j Chomeini yra įsitikinęs, kad ge- 
! resnių rinkimu Irane nebuvo ir 
nėra prasmės geresnių laukti.

Premjeras Bacliiiaras visa: 
k'taip žiūri į valstybės tvarky
mo re’kaltis. Jis pirmiausia pa
reiškė. kad nesirengia atsisla 
ydinti ir neatsistatydins, neži

ūrint i mulos Chomeini kiekvie
ną daną "pravedamus rink,- 
mus”. Demonstracijos niekuo 
r.es’skailė rinkimais, nes in
kus demonstrantų neklausė uė 
kę jie balsuoja. Baehtiaras pa
reiškė, kad j s turi teisę vahiy* 
kraštą, nes legalūs organai jį i 
pareigoje) sudaryti vyriausybr 
ir valdyti kraštą. Jis turi Irisu 
valdyti kraštą, nes jo ry iun- 
svbės buvo legaliai sudaryta. 
Mula Chomeini tokio; teisės nu
turi. Jo paskyrimas premjero

• Naid yra neteisiškas, net jis nu 
[turi teisės skirti premjerus. Nu- 
■ rimtai atredo premjerų !ok- 
į greitas kaitaliojimas. Prieš pa* 
i ra dienų paskyrė vieną, o \akar 
jau paskyrė kitą žmogų.

Bachtiaras pareiškė, kad i N 
turis ne lik teisę, but ir galiu 
valdyti kraštą. Jo kiuuso Iram* 
karo vadovybė. Irano teisman 

.vidaus reikalų minisierija ir v.- 
si kiti valstybės organai.

Chomeini gali labai norėt', 
valdyti kraštą, bet jis neturi 

.teisės. Jeigu jis ims sauvaliauti, 
; tai turės aiškintis p; okuratūre- 
jc ir teisme. Bach’;aras buvo 
pasiruošęs už pusm* ėic prave
sti rinkimus, bet Chomeini apie 
jokius rinkimus nenori kalbeli. 

Į Svarbiausia. j;s nenori taip li
gai laukti. Bet jis vis dėlto bijo i ', prokunr ūr< s. kariih-mcnės ir 
arešto.

PEKINE SUŠAUDYTI 4 RAUDONOSIOS 
GVARDIJOS KARIAI

AMERIKA GALINGA, BET JI DAR NEPASIRUOŠUS. 
VALDŽIOS ATSTOVAMS AIŠKINA TENGAS

PEKINAS, Kinijas. - Oficialus 
pranešimas Srko, kad sostinėje 
buvo sušaudyti keturi raudono
sios gvardijos kariai. Nepas
kelbta už ka tie buvo suimti, €
leisiaini ir sušaudyti, but mano- 
ina, kad jie palaikė ryšius su 
sovietų valdžios agentais Kinijo
je. Pradžioje manyta, kad šis 
sprendimas padarytas, sąryšy
je su kalėjime ir namų arešte 
laikomais “kultūrinės revoliu
cijos” likučiais, l>et paaiškėjo, 
kad ši opozivinė grupė yra ta
pusi bereikšmė, nes didelė ka
rių ir visuomenės dauguma pas
merkė tokius “kultūrininkus.” 
Mao Cctungo našlei jsakyta ne
kelti jokių erzinančių minčių 
partijos narių tarpe. Ji pasiža
dėjo užmiršti visą savo darbą 
ir nutraukti ryšius su “kultūri
ninkai.”

Amerika galinga, 
bet nepasiruošus

Vicepremjeras Tengas Hsia 
opingas, grįžęs iš Amerikos, pa 
reiškė vyriausybės ir partijos 
nariai^, kad Amerika labai ga

linga. gali greitai pasigaminti 
galingiausių ginklų kovai, but 
ji dar nėra padruosus. ši Ten- 
go nuomonė buvo paskelbta ’ - 
krai patikimiems p meigūnams. 
lx't ji tuojau apėjo visą Peki-j 
na. Tengas labai patenkintas r 
savo kelione į Ameriką, turėjęs; 
progos pažinti amerikiečius, bet į 
jam labiau rūpėjo nustatyti, ar j 
Amerika yra pasiruošusi kaiol 
veiksmams. Bei jis lobai paten
kintas amerikiečių noru suteikti 
kiniečiam pagrindines žinias a- 
pie elektroniką. Jis nustebino 
vyriausyliės narius, kai pasakė, 
kad jis sutiko leisti amerikie- 

į čiams prižiūrėti eieklromkos 
, darbus pacioj< b i n i j o j c. 
j Visiems labai patiko, kad prezi
dentas (Larteris prižadėjo ap

j mokyti fizikus Amerikos insti- 
! tufuose, bei jiems nepatiko Ten- 
go sutikimas leisti amerikie
čiams inžinieri uns prižiūrėt i 
elektroninių dirbtuvių statymą

■Tengas ilgai aiškino partija; 
vadams, kaip toli Kinija yra at- 
sisilikusi nuo Amerikos <r kAip 

Įnoriai prezidentas Carteris, pru

— Vakarų Vokietija ruošė 
bylą J. Bilandzekui. bet šian
dien abejoja, ar jam suruošti 
nauja bvla. įsiveržimas i vokic- • » <. *•
ėių konsulatą Chieagoje byla 
nutraukė. Vokiečiai neatiduos 
Bilandzeko Titui.

Miuncheno administracija 
skelbia, kad šis miestas vėl taps 
Europos filmų centru.

žadėjo padėti atsilikusiems k - 
imviams Pekinas nusi‘engi 4 
ruošti kaip vkspudicijos į l.u- 
van«ą. liet jis laukia, kad is I u - 
pei atv\ k t ų i I ’efthW 'ĮgMiot; n i \ 
grupe santykiams aptarti.
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NEBUS ŠIAIS METAIS SOC. 
SECURITY SUMAŽINIMO 
WASHINGTON, D. C.—“Soc. 

See. išmokų sumažinimo (iš 
9 mil.) prez. Carterio 
:;s dalinant biudžeto 
sumažinimui, šiais me 
aeis“, praeitą trečia- 

Atstovų Rūmų 
Means Komiteto 
Al. Ullman (D.-

<k 1 icito

(.Icill pL<i>ari

Ways and 
pirmininkas 
Ore.)

Prez. Carterio pasiūlymas 
paliesiu apie 2 mil. kolegijų stu 
dentų, pavienius tėvus,našlius- 
našles, poilsiu išėjusius feder. 
darbininkus.

•’Aš neprieštarauju prezi
dento rekomendacijoms, bet 
šiais metais nepraeis Soc. See. 
bilius". — kalbėjo pirm. Al. Ui 
huan. Jis manąs, kad jie galė
sią tai padaryti.sekančiais me
tais.

Prez. Carterio pasiąlymas 
fiskaliniams 1980 metams biu
džete numato eliminuoti spe
cialiu.-' Soc. See. išmokėjimus 
išlaikomiems vaikams kolegi
jose; panaikins $255 laidotu
vėms išmokas (kun sum); iš
mokas našliamš-ėms; garan
tuos mažiausias pensijas $122 
per įnėn. benefisus ir kt.

KUR GALITE GAUTI VISA
PUSIŠKĄ INFORAIAO'4

Kongreso knygyne galite 
gauti nemokamai administra 
cijos leidinių katalogą. Tuo rei 
kalu rašykite — the Loan Di
vision, Library of Congress, 
Washington D. C. 2054$.

Internal Revenue Service su
teikia pajamų mokesčių reika
lais netin kamus patarimus. Ga 
lite gauii nemokamai šiuošTėi- 
dinius: '‘Recordkeeping Requi
rements and a Guire to Tax Pub 
lication/' arba “Catalog and 
Quick index to Taxpayer Infoi“ 
mation Publications.”

Jūs galite gauti šiuos doku- 
mi ntus ir 90 kitu leidiniu ne
mokamai iš IRS ofiso, 230 So. 
Dvarborn (27 aukšt.); taip pat

Affairs Division, In-Public

4^

temai Avenue Service, 111 Con 
stimtion Av. N.W., Washing
ton D.C. 20224.

Į asmeniškus mokesčių rei
kalais klausinius atsakymai 
suteikiami telefonu, paskambi
nus Chicagoje 435-1040 ir už
miesty gyvenantieji skambina 
tel. 800—972-5400 ir 800-252- 
2921 Arba jūs galite užeiti į LR. 
S įstaigą pas taksų specialistą, 
18 aukšte, 230 So. Dearborn. 
Ten žinovai patikrins jūsų fi
nansinius rekordus it padės 
jums užpildyti mokestines for
mas.

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

Kl. Būkite malonus, paaiš
kinkite man, ar aš, pildyda
mas sav« mokestinę formų, 
galiu nusirašyti tas sumas pi
nigų, kurias sumokėjau už ka
pinių duobę ir paminklą? I.R.

ATS. Iš savo pajamų negali
te nusirašyti tų sumų, kurias 
jūs sumokėjote už kapinių 
duobę ir už sau pastatytą pa
minklą, — paaiškino Chicagos 
Pajamų Mokesčių 
dininkas.

įstaigos val-

pareiškimu, 
terminuotas

Uz-

ICi-

pctacu Oteli C 17C-

X uU

j uo

užpildęs

uią (.rorm uSP-11). Jei gyve
nate Chtcagoje, tai kreipkitės 1 
Stale Departamento ofisą, pa
skambinus 
parašykite 
of Security

Departament

gauti uzs-iemo

fair

tel. 353-5426, arba 
laišką—the Bureau 
and Consumer Ai 

of State.
142o K St. N.W., Washington, 
D.C. 20540.

Jūs privalote užpildyti for
mas, kai pirmą kartą prašote 
užsienio pasą; užeikite asme
niškai į skyriaus ofisą. Atsi
neškite gimimo metriką arba 
natūralizacijos certifikatą ir 2 
savo nuotraukas, padarytas &«- 
šių mėn. laikotarpyje. Pasas 
kainoja $10, ir $3 raštinės mo
kesčio. Užisenio pasas galioja 
penkis metus, ir jį galima at
naujinti, pasiunčianl paštu.

160 pusi, knygą galima gau
ti nusiuntus čeki arba money 
orderį, _ "‘Beat the Burecracy”, 
P.O. Box 489 Pept. B, Radio 
Citty Station, New York, N. Y. 
10019.

mano vyras esąs 
klinikos pacientas, kuris netru 
kus apleis mane. Be kitų daly
kų, aš gausiu jo pensiją. No
riu sužinoti, ar privati pensija 
įskaitoma į pajamas, mokant 
federalinius paveldėjimo mo
kesčius? Aš busiu mano vyro 
testamento vykdytoja. Mrs. C.

bin Įstatymas (The Federal es 
tate law) (IRS Sec. 2039c) sa
ko, jeigu jūs gausite mėnesi
nes pensijos išmokas, tai gau
namoji vertė nebus Įskaityta į 
jūsų vyro federal, turto sumą 
(gross estate for federal estate 
tax purpose) ir mokesčių ne
reiks mokėti.

(ląt.) —‘te-, 
tai reiškia, 
ant savo ri 
nėra garan

pr. fab.

Jeigu jums reiktų pa- 
užpi-dyti angliškas bet 
formas, gali kreiptis 1* 

ria- į

galbos 
kurias
L.B. Soc. Klubo valdybos 
rius, 840 S. Emerald Ave., Chi- I 
cage, IH.,

Angliškų žodžių ir 
sąvokų paaiškinimai

Caveat Emptor 
įsidėmi pirkėjas”, 
kad pirkėjas perka 
zikos”, kadangi ten
tijos arba warant’o iš pardavė
jo pusės, kad prekės yra be de
fekto. (trūkumo).

Chatiel — bet kurie nuosa
vybės daiktai, kas nėra nekil- 
turtas, k. aa, automobilis, gyvu
lys,- baldai ir kt.

"C -j y i-1
Civilinis kodeksas, 

majs ir statutais paremtas n.uos 
latų rinkinys, skirtingas nuo 
“Common’’ nuostatų, paremtų 
precedentais.

Community property—tokia 
nuosavybė,kuri bendrai valdo
ma, pvz. vyro ir žmonos. Tes- 

I ramentu kiekvienas skiria tik- 
1 tai pusę bendros nuosavybės.

Complain —patiektas parei-

už Lietuvos laisvę panHūklao Kautis

*TW;jr<%<

SUMAŽINKITE GALIMYBES SUSIRGTI FLU

- PERŠALIMU

Jūs galite sumažinti galimybes susirgti flu — perša. 
| limu iki 60—70% šią šiemą, jeigu laikysitės šių 10 pūnk- 
j tų programos, kurią nustatė sveikatos ekspertai.

JAV armijos ekpertas pasakė, kad laikantis Šios 
Programos, jūs galite išlaikyti savo kūne šilumą.

Dr. Robert Couch, direktorius federalinio fofidb išlai- 
komo Tyrinėjimo centro Baylor Medicinos Kolegijos 
Houston, Tex.„ pasakė, kad laikantis šių 10 punktų, jūs 
galite sumažinti galimybes susirgti peršalimu ar flu 
dramatiškai — iki 60—70 procentų. Dr. Donald DeWitt 
ir dar du ekspertai šitam pareiškimui pritarė

Taip pat dr. Murray Hamlet, kuris yra daugelio val
džios tyrinėjimų projektų vadovas^ pasakė, kad jūs ga
lite nugalėti šios žiemos šaltį (peršalimo galimybes), bet 
jūs turite laikytis šių taisyklių:

1) Gerai valgyti. Panaudokite pakankamai kalorijų, 
valgydami reguliariai tris kartus per dieną, įskaitant pus 
lyčius ir pietus. “Mes sudeginame daugiau kalorijų 
žiemos metu, todėl mes turime-daugiau jų gauti”,- pasa
kė dr. Richard Brennan. ;

IT Solistė Dalia Kučėnienė
Sekmadienį, vasario 11 d. Marijos aukštesnioje 

kykloje, solistė Dalia Kučėnienė dainuos Chicagos 
tuvių Tarybos suruoštame Vasario 16-tos dienos minėji
me. Kartu šu solistu Algirdu Braziu ji atliks minėjimo 1 
programą. Y"

mo-
Lie-

škimas ieškojo, įteikiant teis
mui savo pretenziją.

Confession— atsakovo įkaiti
namojo) prisipažinimas, kad 
jis įvykdė nusižengimą, kuriuo 
jis yra kaltinamas.

Conspiracy — dviejų ar dauI 
giau asmenų Sutartis bendrai 
dirbti nelegalų veiksmą.

Conveyance — vieno asmens 
kitam nuosavybės perleidi
mas.

Coroner — mirties atve
jams tyrinėti valdininkas.

Corpus delicti — daiktas ar
ba medžiaga, kuriais krimina
linis veiksmas vra ivvkdvtas.

. . Ui - - *

"‘"■'Custody-irkdfttrėlė. • ad>a j ū- -•T*',- - Ipa (care) ašmenių r uaiktų.Pa- 
vyzdžiui, divorsuotai moteriai 
teisėjas paprastai duota vai 
kus apsaugai.

Easement — savininko nuo 
savybės teisė juudotis kito sa
vininko žemę ^specialiam rei
kalui, k. a. kelią pereiti per ki 
to ^asmens žemės sklypą.

Escheat — legalūs nuostatai, 
pagal kuriuos nuosavybę peri
ma valstija, kai savininkas mir,

šta nepalikęs teisėto testamen
to ir kai nėra galimybių įpėdi
nių surasti.

Fraud — apgavimo veiks
mas.

Grant — dovanos 
nuomos sutartis, nuolaida 
daikto pervedimas kitam 
menini.

davimas, 
arba

as-

ku-Homestate — tėviškė, 
rioje asmuo gimęs ir gyvena.

Homicide — žmogžudystės 
veiksmas.

Jeigu jūs einate atlikti aktyvią pareigą šaltame -ore, 
valgykite daug maisto, turinčio ‘‘carbbhydratų’’, — pa
sakė dr. Hamlet, kuris patarė valgyti rūginę duoną,.c|Hp 
sinius (cereal), bulvių,, šviesių -vaisių,-ryžių, ..‘jellies’; arka 
‘‘jam”. ’ y. ’ *

2) Sunaudokite daug vitaminų’—•. ypatingai vitąmi-
no C. “Daugelis žmonių valgo prastą maistą (junk) ir 
nenaudoja maisto, turinčio daug vitaminų ir minerajjį, 
kurių kūnas reikalingas narmaliam metobolizmui< kovii 
su infekcijomis”, — sako di*. DeWittj kuris pabrėžė būti
numą valgyti šviežias citras, ^grefruktus, turinčias 
daug vitamino C. ' -y' ' , -/ c

3) Gerkite daug vandens^ vaisių sulčių ir. kitų •skys
čių, kaip antai, saldžius gėrimus, šie., skysčiai padeda 
kraujui cirkuliuoti per visą kūną ir padeda išlaikyti 
šilumą, — aiškina dr. Hamlet. į ' ; l; '

4) Vengite žmonių susikimšimo ir? Asmenų jau : ko
sinčių ir mazgokite rankas, kai jūš grįžtate iš tokių

Į vietų, kur žmonės perašlimo paliesti; ypač hetrinkite • v • . • ♦ 1 v - - •akių ir nosies, nes per tas vietas greičiausiai slogos vi-In paro delicto — abiejų be
siginčijančiu lygi klaida ,(equ-lrusaį patenka į žmogaus organizmą, 
ally at fault); nei vienai besi
ginčijančiai bylos šaliai teismo 
nuosprendis netaikomas.

In status quo — be pasikei 
timo esamoje padėtyje.

asmens neveiklu 
atskirti

Insanity —- 
mas, negalia 
ir klaidos.

tikrovės

Insamy — ; 
žinias, negero 
mas, nepadorus pasielgimas..

Inter vivos 
asmenų bet koks Įvykis.

Ex parte —bylos viena puse 
vienas veiksmas ar procesas

asmens
i vardo

apžmei- 
suteiki-

5) Pakankamai pasilsėkite, nes pavargęs žrttegaus 
organizmas greičiau pasiduoda infekcijai. “Laikykite 
savo baterijas užkrautas”, sako dr. Brennan. “Ilgiau 
miegokite^ ir vengite pervargimo.” Miegas yra svarbūs 
faktorius, atsparus prieš peršalimą ir flu slisirgiiną,” — 
pasakė šis gydytoas.

(Bus daugiau)

tai yra priešingybė kitos ša
lies bylininko.

— tarP gyvųjU Expert evidence — kai kurių

I liHpiu tuuli krištatąi, puicetianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei morlėtų kblėkcijaš.
(Prekvbirtinko Estkos šeirrtos vedahi&s biznis)

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tel. 247-5081

mokslo, medicinos žinovas ar" 
kitų techniškų ekspertų paro
dymai, kurie yra kvalifikuoti 
ir turį patirtį didesnį, negu vi1 
dutinis žmogus duoti parody
mus teismeiTokiam žiiiovtii liti 
dininkui tėisme leidžiama pa
reikšti nuomonę, kai paprits- 
taiil liudininkui riorlilaHai ne
leidžiama nuoiliOiiės pareikš

ti* tik apie faktus) kiritios ma
lė tegali kalbėti.

Ex post facto — po įvykusio 
fakto, po padaryto veiksmo,

Mdydi Sttllutiįh

nuomonės pii- 
yra konštatavi- 
buvusių veikš-

Įvkvūsio fakto 
rėiškirtias, tai 
mas kai kurių 
inų ar faktų.

Extradition — iiaš.iiavii§»o 
policijai kalinio iš vienos vtb- 
štijos jo pėrsiuntiiiias Į kdą 
valstiją, kur padarytas nuslkld 
timaši

FėlOriV — rinite* krlfflhiaii- 
nis nusikaltimas,kuris yra prie 
šingas misdemeanors Bendrai 
už šį nusikaltimą bauditeiha 
kalėjimu} už pasthrįjį = be n 
drai baudžiama pinigine bau
da arba uždarymu i kalėjintą 
vidfieriems metaiiis;

SPECIAL OFFER
With Coupon

4 WEEKS
BEGINNERS TRIAL COURSE

- ORGAN OH PIANO
' INCLUDES

4 ppiVate lessons
a UŠE of studio for practice
• PRp^.RĘSS REPORT

55.OO COMPLETE
ENROLL NOW

LIMITED OFFER
WURUTZER

MUSIC STORES, INC.
FORD CITY

1979 METU KELIONES J VILNIŲ
1. BALANDŽIO 10 — BALANDŽIO fcfl D.

2. BIRŽELIO 26 — LtEPŪS š D.
3. LIEPOS 34 — RUGPC 2 D.

4. RUGP1OČIO 21 — RŪGf»č. 30 D.
5. SPALIO 2 — SPALIO IŠ ft.

1 ir 5 kelionės — 17 dienų Čikaga — Luxembourg's — Maskva 
(1) — Vilnius (5) — Ryga (7) ir ątgal Maskva (1) — LtiXPjhbdUrgas (1) 
— Čikaga Pilria kaiM — $119106 6 ' -

2, 3 ir 4 kelionės «-=■ 10 dienų — Čikaga — Lixembourgas Mask
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas <T) — 
Čikaga Pilna kaina $1095.00. '' '

Kelionėje galima Luxembourge atsiskirti nuo grupės ir/nasilikti 
Europoje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

6557 $0. Talmah Avė. 
Chicago, III. 60619 

312-737-1 >17
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Pldttt

__  Chlėfcigd, III. 60601
311-644-3003 J

1- naujienos, CHICAGO t, ILL Saturday,' Fftlr.Wy io' WT*
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KAST CHICAGO, IND
Vasafro “16-tos šventės minė

jimą East Chicago j e ir Gary 
ku- 

Viili1 I 
5 8 
pa

lankiai aprašė Lietuvos nepri- 
klausomvliėš švente ir A.L T-* . ” ,. ’ - jtos skyriaus pasiruošima ini’Į 
nėjimui ašį vesti.
mvbt

ria in pirmininkauja A.

ketas.
A.L.T-os skvriaus valdyba 

nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius gausiai dalyvauti . A

mim jnną ' 
trio 1 7d. X va.’. I |:!S I 
tų per I kuninond » dar 

radijo stoti yVJO’i bant*a 12M ■ iių 
I a patį ryla 9 va!. East Chica-Įbūl 
goję prie miesto rūmu bus iš- riti 
kilmingas Lietuves vėliavos pa * 
kėlimas. TrįjymJvės pakėlime P 
dalyvaus meras R. A. Patrick, | v 
Legionierių Vytauto 
289, Aflič(I Postas 3G9 ir 
to būrčliš" tini Fonu uotu

Pankas uždarytas ir 
mUijonai dolerių pavojuje

ARLINGTON Ileghts veikęs 
iortli Point valst. bankas, kins' 
t! fktyvių sąskaitų ir b!o<jį“i 

kolų buvo valstjcs uždare-i . * i
i>i ucdžio 16 d., pasirodė pa- 
ęs dvigubai (Jaugiau nuosto-;
negu investigateriai spėjo, i 

ent, arti šešių milijonų dol

is.bankų ir trusto kotu-
am

Postas

IXHKIJ

kys A. Vinikas ir meras R. A. 
Pastrick. Po ceremonijų visų 
dalyvių bendri pusryčiai.

Vasario 18 d. abejose para- 
pijcse East Chicago ir Gary at
našaus šventas mišias už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. 
Pagrindinės šventės iškilmės į" 
vyks Gary lietuvių parapijos

n i jų kom isicnieri is \Vil 
i'arris pareiškė, kad iš 

trūkstamos sumos bankas 
?1.1 m lijonų nuostolio dėl 
gų paskolų bet be sukčiavi

I n ve s f ga tor i a i s t er gia s i 
k’nli kas yra atsakingas už pini
gus. gautus nėr visa serija fik
?\v’ų paskolų. Jau nuslalyta. 
kad tu apgaul'ngų paskolų daug 
išduota, dokumentuose pana-i 
udotais žinomų firmų ir ašine ] 
nų vardais. Vienas 
banko pareigūnas 
tardomas. Harris 
H),30U indėlininkų 
(lėlius atgaus.

buvęs 
įtariamas

vsi savo in-

Anastazija Tamošaitienė “Žilvino Pasaka” Kilimas

«ventės proga JA Valstybėse.
Reiškiu Detroito LR-nės va

dai giriasi, sakyčiau, net di
džiuojasi, kad surinko nepil
nus 1,000 dolerių,bet gaila,kad 
jie nutyli, kiek tuo padarė ža 
los lietuviškai išeivijos vieny
bei. Sukėlė erzelį, jos vienybės 
ardymą.Pagaliau kam neaišku, 
ko jie tikrumoje siekė. Ne ko 
kitu, kaip Aką finansiškai nu- 
skurdniti, suniekinti jos veik
liu Atrodo, kad jie lyg būtų 
praradę lietuvišką sąžinę. Ar
gi lietuvių vienybė nėra bran
gesnė už vieną, kitą tūkstantj 
dolerių? Tautos pavergėjas ga
ji tik pasidžiaugti ir tokio už
mojo vykdytojams padėkoti.

Prašo nekenkti 
užsienio politikai

ne. kūrėjo pagrindo. Jei 
Vykinta-. Majauskas laisvini
mo veiklai paskyrė šios šven
tės proga tik vieną dolerį, at
rodo, kad daktaras tokia skur 
džia auka uorėj:, lyg ir pasity
čioti iš laisvinimo veiklos. Ma
no suji'atiniu, toks
nusiskundimas jam daro

— šiaurės Atlante žvej 
vus seka šimtai paukščių 
išmestų jiems žuvų.

rinkas bus žinomas visuome
nininkas Dr. L.’ Kraučebūnas. 
Dalyvaus Ind. pirmojo d^trik-j 
to kongresmanas A.Benjamin.1 
Gaiy, East Chicago ir Ham-1
moml merai. Puikią meninę p.,., Rinija y..a bcn; 3{) me 
dalį atliks soliste L. R112"33”- atsilikusi nuo mode.nių .i lsi 
ir Gary tautinių šokių grup<v i;;TI Apskaičiavimus padaru 
kuriai vadovauja K. Peek a i - bendrovė informaxo Tem 
tienė. Po < ficialios dalies ban-: kaip apskaičiavimus naruose.

w. a X.S5 th* DARK. Pikantiškų h tiitVvZlj nuutyku
u Lš gy venime Lengva* atilius, mažiai išlelsu

IPO psi. Kjuna S2.3U.
Ur. Končiuj rųStORT OF LITHUANIA. Lietuvos istorija

santrauka*' quų pat a-euųju anožiu if poierio metų. Vidutiniu formato, 142 
bdi.. aaĮVl*Oją ŠZaK). • -t j/i- S?

Dr..-Juozas a. fondus, VYTAUTAS. THJE GREAT- Istoriniai DLK Vj 
ta s to bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istoriją.

1 psl; Kšins <3.00. Kietais viršeliais $4.00.
Dangums sįų knygų yni tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 

kitas knygai galimi įsigyt4 ataiknkius i Naujienas arba atsiuntus čeki r 
pui’ginę perlaidą .

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
z’dantas Carteris kreipiasi į įvar 
rius valstybės tarnautojus, pra
šydamas, juos nekritikuoti JAV 
vedamos užsienio politikos. Pre 
zidentas Carteris daro spren
dimus pagal informacijas, ku- 

. rių kiti žmonės neturi. Prezi
dentas nedaro psrendimo, kuris 
Amerikai gali būti žalingas. Jis 

, turėjo atšaukti Korėjos štabo 
viršininką, kad šis pradėjo vie
šai kritikuoti prezidentą. Prezi
dentas num'atė, kad rusai yra 
didesni priešai, negu šiaurės 
komunistai. (Pirma jam teko į- 

« i t • akinti Kinijos komunistus, o Vienybė yra brangesnė už tūkstanti dolerių Afrikos karo ^us.
J ° t bet jis tikslo pasiekė. Jis prašo

Drauge, asmenys kurie buvo vaišiną- užsienio politikos klausimus pa
lui kokteliais ir užkandžiais, ji^ti jam ir Valstybės Repart- 
Ten susirinkusiųjų vienas pa &mentui.

klausė, kodėl atsisuk™ švęsti Gmksnojantiems kokteilį 
Vasario 16-jų atskirai, be Org. ';vL M^J^kas papasakojo 
Centro’Kaip žinome šiam Ce„'"'skundimų: jis 
trui priklauso beveik visa Dėt-- 
roito organizuota visuomnė,i 
net 25 organizacijos.Buvo jam 
atsakyta, kad nuo tokio užmo
jo atsisakyta, bet aukos LB-, 
nes reikalams bus renkamos.! Naujienose išbanas.išnieki 
Mat, pernykštis auku rinkimo; lems jo

L

Vasario 1 dienos, 
ti];)o Alfonso Nako r( 
apie Detroito LB-nės, Vasario! 
Ifi-tos proga rinkinių 1 aukų 
jos reikalams.

Detroito LB-nės veikėjai, — 
rašo jis — negavę sutikimo iš 
Org. Centro aukas rinkti šios 
šventės proga ir nelaisvinimo 
reikalams, ėmėsi organizuoti 
tokioms aukoms rinkti, rinkė
jų būrį. O kad užmojis būtų iš 
kilmingesnis, pasikvietė iš AVa 
chingtono JAV LB krašto viceO
pirmininką Rimą česonj, kuris 
dėl sniego pūgos atvykti nega
lėjo. Sukviestųjų susirinko 44

derlius buvo nepaprastai sėk
mingas, surinkta apie.LOOO do 
lerių. Beveik pusė sumos, kuri 
buvo LB-nės surinkta . šios

dr. kosulys gali būt pavo'.ilgus. K ’ 
sulj gydyti naininėnds priemo
nėmis yra nekenksminga, kaip 
pvz- aviečių arba ta, liepos ž\ * 
du arbata, medus, šiltas van
duo ir kt. Visokį vaistinės? be 
rectpto paikjini vaistai nuo ko-

viešas
tik

suko kartais gali 1 
v iršk minų.

ir nei kraują
gadina 
darius

kietina vi-

Bet iš viso, reikia apgaile>-j 
tauti, kad mūsų išeivijos kai" 
kurie šviesuoliai ,net Vasario’ 
ICrsios šventėm proga pritaria j 
tiems, kurie kelia lietuvių O’-j Kačių yra virš 
pe erzelį, juos skaldo. Juk \ i- 
sario ltrsios švarės proga au
kų grobstymas LB-nės reika
lams yra AUos su Bendruome- 1 žuveles, 
ne susitarimo laužymas. Todtl 
Org. Centro vadovai verti pa
sveikinimo ir jiems pritarimo, 
kai jie tokiems LB_nčs vadų už 
mojams nepritaria.

Paskulhraiso
I duomenimis 31,1 milijonai ame
rikiečiu šeiniu laiko šunis. Ame- K k

trikoje jų yra apie 15 milijonai. 
’> m.lijonai, ias 

laiko 16.2 milijonai šeimų. Tru
puti daugiau šeinių mėgsta auk
sines l>ei kitokias akvariumų 

Jų laikoma apie 326 
milijonus, arba apie po 2(1 kiek
vienai akvariumo mėgėjų šei- 

' mai.

AR KOSULYS NAUDINGAS 
AR ŽALINGAS?

© Virginia Beach, Virginijos 
\ alsi joje, yra pats didžiausias 
paplūdimys visame pasaulyje. 
Jis tęsiasi 28 mykąs Atlanto 
pakraščiu ir užima 255 kvodra- 
tines mylias, kuriose yra virš 
130 hoteliu ir moteliu. C *Kosulys nėra liga, o tik ligos 

simptomas. Kai žmogus prade- 
do kosėti, dažniausiai tuoj puo
la gerti vaistų, kad sustabdytų 
kosulį. Ne visada reikia kosulį j 
sustabdyti.

Kartais kosulys yra reikalin
gas ir naudingas. Kosulys pade
da iš plaučių išmesti. Jei neiš- 
sikosėtų, žmogus gali paskęsti 
save' plaučiuose susirinkusiose 
gleivėse. O

Jei kosulvs užsitęsia, reikia I *-7 

kreiptis pas gydytoją. Kosulys 
gali būti kokios nors ligos žen
klas. Rūkorių chroniškas kosu
lys turi būti nuolat gydytojo ti
krinamas. Kas turi aukšta krau- i 
jo spaudimą ar širdies liga, tam1

— Chmer kariai renka nai. 
jausius sovietų rankinius kulkt 

Į svaidžius, kuriais vėliau šaudo 
vietnamiečius.

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
reqmresnoprescri ption

Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed. 
Chocolated Tablets
or Unfavored Pills. EX-LAX

dr.
to- 
iš- 

rašęs čekį LB-nei, o gal ir Vil
kui. Bet įeidamas į salę, Altai 
davęs tik vieną dolerį. Ir Altai 
aukotojų sąraše tik tas doleris 
tebuvęs paskelbtas. Už tat, bu-

Jn
> toki nusi

skundimą pasigendi logikos. Iš 
tikrųjų ar gi, toks čekis turėjo 
būti paskelbtas Altos aukoto
jų sąraše, jei jis jį įteikė LB- 
nės reikalaus, o ne pavergtos 
Lietuvos laisvinimui.

Be to, nėra ko stebėtis, jei 
korespondentas Naujienose jį 
išbarė ir per dantį patraukė,

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

® RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

VELTUI ĮVERTINAME 
JŪSŲ NAMĄ 

KALBAME LIETUVIŠKAI
I

ERWIN J.

Taupykite dabar
pas musf

MEMBER

INTER CITY RELOCATION SERVICE

173f So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL.

■ 
t

s usi—

"UMcni tifp rfdttkytf ifrluntus čskj irba money orderį, prit 
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giesmėi, poemos

Chicago, 111. 606081800 So. Halited St
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Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer» 
tifikatus.

$1.50.
Eilių rinktinė. 15S

*.*. V? A * v v

’ 1739 So. Habited Street, Chicago, Illinois 60808

Vincai lamaftla. LIUBLINO UNUOf ILTKAKTJU
84 p«L Kairu tLBO. “ * T' Y

tia Ir kiti laidiniai yra rrnaani

NAUJUMO!!, ITT? U. HALSTtD FT., CHICAGO, ILL. **O«

»f. H »•*«»! 4»rW valan4«n*l« »rVa Ir pridarei
M] ar ptel«l!t« yri ai 4a,
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KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto lairrė ir Betu

riu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau U vardintomif knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose,

Jvoui Kipšiukai, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir plėnims tremtinių ftovyfc* 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės riršeBsls kaina 4 drd.

Juozas Kapačlnskasy liEIVIO DALIA. AMmžnlmaL Šelvi© Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejab 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai Iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETėS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO, .LlETUVO^, 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Niudaklųose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, f© pal, S1J0. Yri taip pat 
Jversta i anglų kalbą.

M ZoiČenko, SATYRINtS NOVtttl Genialaus rusu raJytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina X2.

D. KuralHs, KELIONE J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Ak
toriaus pastabumą neapgauna Intualsto ir igltpropo propagandą W 
užmaakavimaL Abi knygos paraiytot lengvu, grirfu rdllumi.

Pre£ P. PakarklU, KRYŽIUOSIU VALSTYBES SANTVARKOJ

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI | 
NAUJIENOSE GALIA'.a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIK+JG IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
t>r- A. J. Gvwon — MINTYS IR DARBAI, 256 psL, liečiančiu? 1906 

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rfipinimą._______________________________

■5r. A. J. Guisan — DANTYS, jtj priežiūra, sveikata ir grožis 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabs- tik__

Mlnkžtiis TirieIIiifl tik_________________________
Dr. A. J. Gviscn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ±MONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžM. Dabar tik _________

S3.G5 
ssuw

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant] sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfefėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoia, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. ” X w

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. X Auguttiltyfi - VafčIūnUnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $100.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga, 152 psl. $2.50 i
12. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl.. S1.00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai 112 psi. $1.00.
14 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50,
16. Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lyriko? rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3 00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU 
TELEFONU 

254-8500

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą me

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSAL
TUNĄ STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUKINTI DIDELES ATSARGAS 

įjataifta 1M3 matai*. T<. 421-8070
Jjrtalcoa b*nu awtomobtllama yaatatTtt.
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kad laimės, privers carą padaryti kelias svarbias nuolai
das pavergtoms tautoms, bet caras atsigavo ir nuskandi
no visas kovotojų viltis.

1904-tais, 1905-tais ir 1906-tais metais Amerikon at
vyko daugiau lietuvių ,negu paskutinio karo pabaigoje. 
Jie kovojo prieš caro žandarus, kurius ir jūreivius. Jie 
Pralaimėjo, visos jų viltys pasiekti laisvės savam kraštui , 
nuėjo niekais. Tais laikais nebuvo BALFo, nebuvo UN- . 
Ros, nebuvo įstatymo išvietintiems. Jie privalėjo patys 
pasirūpinti savo kelione. Bet jie įsikūrė, pramoko kalbos, 
užaugino vaikus, sukūrė organizacijas, įsteigė Naujie
nas ir kt.

Antroji lietuvių banga, pasiekusi Ameriką II pasaul. 
karo pabaigoje, buvo truputį kitokia, negu pirmoji. Jie 
buvo lankę aukštesnes mokyklas, turėjo geras profesijas, , 
mokėjo angliškai, rado čia giminių, kurie padėjo jiems , 
įsikurti. Jie gyveno jau nepriklausomoje Lietuvoje. Jie > 
galėjo pasinaudoti nepriklausomos valstybės gyvenimo 
vaisiais. Turėjo valstybines tarnybas, gerai apmokamas 
vietas, buvo profesoriai, mokytojai, sanitarai, advoka
tai, žurnalistai, technikai, agronomai, inžinieriai, staliai 
ir kitokius amatus galintieji dirbti žmonės. Gen. konsule Juzė Daužvardienė

Amerikos lietuvių viltys
Ateinantį sekmadienį, vasario 11 dieną, Chicagos ir 

jos apylinkių lietuviai minės Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mas įvyko Vasario 16 dieną. Tą dieną būtų ateinančios sa
vaitės penktadienį. Daugelis lietuvių ir penktadienį prisi
mins nepriklausomybės paskelbimo sukaktį, organizuoti 
lietuviai minėtą sukaktį minės šį sekmadienį. Kitose A- 
merikos vietovėse minėjimas ivyks kitą sekmadienį, va
sario 18-tą dieną.

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktis ta
po tautinėmis lietuvių šventėmis. Tomis progomis jie pri
mena netolimą praeitį, kada visi lietuvių rūpesčiai buvo 
sudėti tiktai į viltis. O didžiausioji lietuvių viltis — Lie
tuvos nepriklausomybė. Jau praeito šimtmečio viduryje 
buvo lietuvių, galvojusių apie nepriklausomą lietuvių tau
tos gyvenimą, o šimtmečio pabaigoje visa eilė lietuvių 
svarstė tautos laisvės reikalus ir įrašė šį klausimą į savo 
programas

Šių dienų akimis, tos programos atrodė silpnutėmis, 
paragrafai netašyti ir nenušlifuoti, bet Lietuvos laisvės 
klausimas visiems suprantama kalba į jas įrašytas.

Šio šimtmečio pradžioje ne tik Lietuvoje, bet ir ki
tuose Rusijos pakraščiuose buvo kilusi viltis atsikratyti 
rusiško okupanto ir atgauti teisę laisvai tvarkyti savo 
reikalus. Visų viltys buvo sudėtos į to meto Rusijoje ves
tas kovas.

Visa eilė lietuvių su pasiryžimu kovojo prieš caro 
žiaurumus, rusų administracijos atstovus, pasienio sar
gus. Caras buvo pralaimėjęs kovą su japonais Azijoje. 
Daugelis rusų buvo nepatenkinti. Caras turėjo daug ge
nerolų, bet paprastas japonų karininkas buvo geriau pa
ruoštas kovoms, negu caro generolas. Mobilizuoti lietu
viai buvo siunčiami į Mandžiūriją, kad kovotų prieš japo
nus. Daugelis lietuvių kovoje žuvo, kiti pateko į japonų 
nelaisvę. Keliems pavyko pasiekti Ameriką ir papasakoti 
apie minėto karo nelaimes.

Lietuviai pasinaudojo tomis caro armijos nelaimėmis 
ir bandė atgauti laisvę pavergtai Lietuvai. Visos jų viltys 
buvo sudėtos į kovą prieš okupantą. Kurį laiką atrodė,

Kaip pirmieji, taip ir antrieji gyveno tomis pačiomis 
viltimis. Jie buvo prversti bėgti iš Lietuvos, bet jie gy
veno tomis pačiomis viltimis, kuriomis ištisus dešimtme
čius gyveno ir anksčiau išbėgusieji lietuviai.

Kaip pirmieji tikėjo nepriklausoma Lietuva, taip an
trieji šiandien tiki, kad Lietuva ir vėl bus laisva. Jie gy
vena laisvos Lietuvos viltimis. Jie patys gali ir negrįžti į 
Lietuvą. Jie žino, kad Lietuvą pavergęs priešas yra dar 
galingas, bet jie taip pat žino, kad galine-ruMo^ vprgu im
perijos sugriuvo, kolonijų išnaudotojai privalėjo pasi
traukti, turės okupantas pasitraukti ir iš pavergto*' 
Lietuvos.

Visi, anksčiau iš Lietuvos išbėgusieji ir
Į metu įvažiavusieji nor, kad Lietuva vėl taptų la’^va k 
pavergti giminės galėtų pasinaudoti laisvės va‘si8'c :r 
suklestėtų, kaip suklestėjo nepriklausomybės laiko- 
arpiu.

Vyresnieji įdiegė eilei amerikiečių minT, kad 
os tautos turi išsilaisvinti. Protingesnieji amerikiečiai 

supranta šios idėjos svarbą ir pritaria lietuv’ų viltims A- 
merikiečiai pažįsta lietuvius, pritaria jų viltims ir siū
losi padėti. Kol amerikiečiai matys, kad patys lietuviai gy
vena laisvės viltimis, jie pritars lietuvių siekimams. Jei- 
;u jie įsitikintų, kad lietuviams gimtinio krašto laisvė ne 
berūpi, gal ir jie nusisuktų nuo lietuvių.

Visi privalome turėti viltį, kad sovietų imperija bus 
sugriauta. Jeigu jos nesugriaus laisvasis pasaulis, tai ji 
pati grius iš vidaus. Jeigu rusai sukilo prieš caro tarnų 
turėtas privilegijas, tai tie patys komunistiniai vergai tu
rės sukilti prieš dabartines maršalų privilegijas. Nebuvo 
kitos tokios imeprijos, kurioje valdžią turintieji būtų tu
rėję tokias privilegijas, kokias šiandien turi sovietų mar
šalai ir komunistų partijos vadai. Vergai sukils prieš pri
vilegijuotuosius. Jie skelbė brolybę ir lygybę, bet įvedė 
pačią žiauriausią valdymo sistemą. Tai sistemai ir išnau
dojimui ateis galas.

Su sovietinės sistemos išgriovimu ateis galas vergi
jai. Visos pavergtos tautos galės siekti laisvės. Esame 

: tikri, kad ir lietuviai sieks laisvės. Prisimindami nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį, turime stiprinti Lietu
vos laisvės viltį. Niekad negalime paskęsti pesimrme, nes 
mūsų pesimizmas yra pats didžiausias pavergtos Lietu-

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Lš AUSTRALIJOS
(Tęsinys)

Deja, rūmų išlaikymas ir 
kainuoja apie 10 mil. dot, o įvairios pajamos už 
bilietus ir dar vis tebeveikianti loterija 1_____
teduoda tik 4 mil. dol. Trūkstamus 6 mil. dol. rū
mai gauna iš valdžios, paramos formoje. Todėl 
australai, nors šiais rūmais ir labai didžiuojasi, 
kartais juos pavadina “white elephant” ((baltu 
drambliu).

Operos rūmai buvo iškilmingai atidaryti 
1973. X. 20, dalyvaujant Anglijos karalienei Elz- 
bietai II.

LĖKTUVU VIRŠ SYDNĖJAUS
Atėjo gruodžio 17 d., 75 metų sukaktuvės 

nuo pirmojo žmogaus motorizuoto skridimo gu 
sunkesniu už orą prietaisu, kurį atliko ameri
kiečiai broliai Wright netoli Kitty Hawk, Š. man gerai pažįstamą Cessna 150 tipo lėktuvą, 
Carolinoje, JAV-se. Nusprendžiau tą dieną at- kokį turėjo prieš keletą metų Chicagoje akty

i i -

Lietuvos generalinio konsulato ir 
konsulės veikla

Daug kas dorrrsi Lietuvos ti lietuvių siekius atgauti Lietu- 
j Generalinio Konsulato ir gen. vai laisvę.
; konsulės veikla. Todėl, skaity- Metų bėgyje, nemaža intere-
tc’jų žiniai, patiekiamas šis su
glaustas praeitų metii raportas, 
kuris, tikiuos .pavszd’.-o-’a ge- 
e~rim'o konsulato darbą ir 

! oaskirti: I
1978 metuose generabnė kon- 

'ulė dalyvavo 63 lietuviškuose 
j enginiuore ir juose pasakė 47

lbac - k-’bT~s Y. da’yvavo 24 
j konsular nio kor' uso. yricimiuo- 
! se ir nelietuv'ų posėdžiuose, pri- 
i ėm'm'.’.'so. r:ng niuose. Nelie- 
I tuviams buvo paruožtos 4 ilges- 
(nės kalbos bei paskaitos apie 
Lietuvą, konsulato veiklą, ir t. 
p.

Interviu ir pasikalbėjimų su 
JAV spaudos atstovais turėta 
7. UPI interviu apie kchsulato. 
veiklą bei Lietuvos dabartinę 
būklę buvo atspausdintas dau
gelyje JAV laikraščių. Gauta 
nemaža laiškų iš jų skaitytojų 
su prašymais parūpinti daugiau 
nformacijos apie Lietuvą ir lie
tuvius. Ilgokas sekmadieninio 
Chicago Tribune laidoje susi
laukė netikėtų palankių asme
niškų komentarų ir komplimen
tų iš Čikagos Mero M. Bilandlc 
ir kolegų konsul. Komentuoda
mas apie minėtą straipsni, Vo
kietijos gen. konsulas prisipa
žino studijavęs lietuvių kalbą. 
Kongresmanas E. Dedminski, 
perskaitęs Flossmoor Star išsa
mų konsulės paskaitos aprašy- 

'mą, maloniu laišku konsulei pa-
kartojo savo pažadą toliau rem-

reiviai (kareivį, ir kareivė) 
p/ae-tą savaitę apsivedė bet šia 
savaitę savo “medaus5-mėnesį” 
p.adėjo kalėjime, bet atskirose 
celėse, paaiškėjus, kad nuota
ka savo pintuves (shover) pra
leidi savo sužadėtinio (vyrų) 
baraguose visą savaitę prieš 
vestuves.

1 Kariucmenės autoritetų infor- 
i

macijomis, kare vė Margaret t a 
Braman, 20, ir kareivis Tracy 

1 Joe Dathrop, 19, pris'pažino ka
riuomenės teismui nusikaltę 
neklusnumu įstatymų nuosta
tams.

Braman pris.pažino yainiko; 
pintuves prale'dusi sausio 25 d 
vien vyrams skirtame tik vyrų 
personalo kambaryje 312, nusi- 
kalsdama spalio 4 d eną paskel
btam potvarkiui, kurinę’ ,d a u 
džiama pricšjngcs - yiifes* na
riams būt. bendrai.

Abudu nubausti 5 d'enom 
sunkaus darbo ka’ėjimo r ?' 
dienoms darbo be lė‘ m >. 
ri'.O pinignės pabaudos, h- pa
žeminimu į eilinių rangą. Ji nu
gabenta į Comanche npskr. ka- 
’■ mą, o jis pasodntas kariuo- 
„leiiės posto kalė., mc.

santų kreipėsi į konsulatą įvai
riausiais reikalais ir problemo
ms. V'siems stengtasi padėti, 
ir, kur re'kiant, tsrpiniakaut1’. 
Penkioms universitetų studentų 
grupėms atvykusioms i konsu- 
’atą žodžiu ir raš^u buvo pani- 

nta pilnesnių ž’n ų apie Lie- 
-va r lietuvius.

Daini pasksmbimmai, net 
ka a’ , .r š -entsdieniais, tele- 
nin a pas'tarimai bei infor- 

mac’jų teikimą' pare’kalavo 
daug laiko. Per metus gauta 1,- 
375 raštų. Iš konsulato išėjo 
1,149 raštų, informacinių leidi
nių, ir k.

Konsulatas bendradarbiauja 
su lietuviškais veiksniais bei or- 
gan'zacijomis, dab'nasi infor- 
macijėhis, ir, kiek Įmanoma, 
talkina.

Nelietuvių organizacijoms ar 
nstitucijoms, televizijai ir ra
dio programoms padėjo parū
pinti lietuviškas programas, 
parodėles, ir k.

Iš šio trumpo aprašymo-ra- 
porto skaitytojas supras, kaip 
įvairi ir šakota yra konsulato 
veikla, ir kiek ji pairtarnauja 
bendram lietuviškam reikalui.

J. Daužvardienė
Lietuvos Generalinė Konsule

PRISIEKUSIŲJŲ TEISMAS 
Į NEBAUDĖ ATST. FLOOD 
; W S IN' TO'

greso. a.stovas JLnle. FL d sa
vo sekretoriaus apkaltin as įvai- 
remis n'dorybė: ku

! i, jų te sėjų. .
I a s s
(Visus aa! .minias
| jo kongreso ąts ą p i pažin i 
kritu, tai bosuta ė. T sėj o 
pareiškė, pad dabar .its y ų . ū 

į mų et-kos kom tetas turės pro- 
I gos apklausinėti ne tik patį kon

greso atstovą Flood, bet ir jo 
kaltintoją, apie 20 metų buvu
sį jo raštinės reikalų vedėją 
Kongreso atstovą Flood pažįs- 
tantieji rinkėja' .dar kartą i> 'š- 
.nad į kongresą. Jie yra įsitiki

nę,-kad kongreso, atstovas Flood 
nėra- nei kiek blogesnis, negu 
kiti kongreso atstovai.

— Irane mula Chomeini nori 
gauti šacho teises, tada jis su
tiktų palikti Bachtiaro vyriau
sybę. “Nenoriu patekti Į teismą 

I už vyriausybės atidavima vals
tybės reikalų nemokančiam ad
ministruoti žmogui”, pasakė 
Bachtiaras.

VARGAI KARIUOMENEI 
SU “LYČIŲ LYGYBE-’

FORT SILL, Okla. — Du ka

vos okupanto laimėjimas. Turėkime viltį, dirbkime ir lai 
mesime!

| — Prezidentas Carteris pa- 
j prašė Tengą, kad Kinija sušvel- 
j nintų sąlygas Taivanui. Į Peki
ną grįžęs Tengas paskelbė, kad 
Kinija neruošia ekspedicijas į 
Taivaną, Sugyvenimui užteks 
Taivany delegacijos Pekine. Ga
li gauti Macao salų statusą.

vau labai draugiškai priimtas. Sužinoję, kad esu lingas informacijas, nuruliavau iki pakilimo ta- maloni. Per mikrofoną apie visas įdomesnes 
iš Amerikos, jie man smulkiai išaiškino jų skrai- ko, susirišau su kontroliniu bokštu ir pakilau, vietas aiškina jauna mergina, matomai kad stu- 
dymų kontrolės ir taisyklių sistemą, kuri beveik Tarp kitko, kontrolinis bokštas kalbėjo gana dentė.
niekuo nesiskyrė nuo veikiančių JAV-se. Radijo švaria anglų kalba, be australiško akcento, todėl 
navigacinės priemonės yra lygiai tos pačios, jokių susikalbėjimo sunkumų neturėjau.

Pakilus, prieš mane išsiskleidė didingas vaiz
bas. Dešinėje matėsi Pacifiko pajūrio krantai ir 

įlankos, toli priekyje — Sydnėjaus uostas ir vi- 
durm'esčio dangoraižiai, o kairėje — Mėlynieji 
kalnai su savo didžiausiais vandens rezervua
rais Apskridęs didelį lanką ir atlikęs visus ins- 
ruktoriaus skirtus uždavinius, po valandos vėl

nriežiūra kasmet aviaciniai žemėlapiai taip pat tokie, kaip ir nau- 
p • , . . . t- -bu. .

ze-
2 dojami Amerikoje.. Iš tos įstaigos išeinant, 

kasmet vau apdovanotas Sydnėjaus apylinkių av.
mėlapiu.

Gretimai esančiame Illakarra Pty. Ltd.
gare išnuomavau dvivietį Grumman lėktuvą, 
paskirtu laiku mane išegzaminuoti turėjęs 
struktorius neatvyko. Brolis spėjo, kad jis nutū- <usiri?au su kontroliniu bokštu ir nutūpiau. In-

an- ’ 
bet 
in-

pė kitame aerodrome ir perilgai užtruko prie 
alaus bokalo (sekančią dieną paaiškėjo, kad tik 
rai taip ir buvo). Palaukę dar valandą, skraidy
mą atidėjome sekančiai dienai.

Sekanti gruodžio l8-ji, dėl vienos kalendori
nės dienos skirtumo, Amerikoje buvo gruodžio 
17-ji, taigi tikroji sukaktuvinė diena. Vėl su bro
liu atvykome aerodroman ir gavau išnuomoti

Plaukiame pro įlankas ir įlankėles, kuriose 
gana daug karo laivu, jų tarpe keletas povande
ninių, ir šiaip privačių jachtų. Krantų atšlaitėse 
pristatyta daugybė puikių namų ir vilų. Matė
me ir labai gražų JAV konsulato pastatą. Plau
kiant į šiaurę, dešinėje matėsi išplaukimas į 
okeaną, kur nepertoliausia žvejojo japonų lai
vai. Matomai, kad Australijos teritoriniai van
denys baigiasi ne už 200 mylių, kaip beveik visur 
jau yra priimta, bet tik už 4 mylių nuo kranto

Plaukiant a.gal, vadovė atkreipė mūsų oė 
mesį į sąsiaurį, skersai kurį II-jo Pas. karo metu 
buvu u leidžiamas storas metalinis tink as, kad

o po

nik '"•’u3 pagyrė ir, kada tik noksiu, dnvė H 
imą skraidyti vienam ar su savo keleiviais.

nT '.ŪKIAME KAPITONO COOK LAIVU
Brolis ir brolienė vis žiūrėjo, kad kiekviena i Sydnėjaus uosto vandenis neįplauHu

vandeniniai laivai. Karo metu 'r,, 
matiūriniai povandeniniai laivai.

at’dro-»
u t’ b”nd? į uostą slaptai įsiveržt. Vie

as jų Įkliuvo į tinklą, o dviem pasisekė prasmuk-

rno buvimo diena būtų pilnai išnaudota susi-
paž nimui su Australija. Gruodžio 19 d. atsikė-

me klek anksčiau negu paprastai, ir nuvyko am tikru la ku tinklas yra
r į tą mums jau gerui žinomą laivų prieplauką

oydnėjaus uoste. Brolis nupirko bilietus vadi,. . _____
—,. „ --------i” (kelionės viduryje servuoja I ti- Bandant tarpeduoti australų laivus, vienas jų

kavą su pyragaičiais) moderniu Capitain Cook ’ ,'uv0 sunaikintas, o kitas pasidavė. Dabar vie-
I nas iš tų povandeninių laivų yra išstatytas ka-

Išplaukėme lygiai 10 vai. ryto. Laivas mo- * J iniame muziejuje, Canberroje.

4

žymėti paskraidydamas virs Sydnėjaus apylin- viai veikęs Am. Liet, aero klubas, ir kuriame “kavos kelionei 
kių mažu, išnuomotu lėktuvu. man teko būti skraidymo grupės vadovu. . f

" i broliu atvykome į netoliese esantį di-1 Australas instruktorius, gana jaunas ir ma- II laivu aplink Sydnėjaus uosto įlanką 
džiuiį Baz;!:stown aerodromą, kuriame stovėjo lonaus būdo žmogus, nors manęs ir nepažino, bet 
keli šimtai ktuvų, daugumoje amerikiečių ga- parodė pilną pasitikėjimą. Patikrinau lėktuvą, dėmus, keleivių tarpe daug turistų iš užsienio.1 
mybos Specialiame Flight Service pastate bu- užvedžiau motorą, per radiją gavau visas reika- Visi sėdime ant viršutinio denio, nes diena saulė-

'Bu*

NAUJIENOS, CHICAGO 8, HJ. !;HĮUnby, Tom
* * V j - 1 į



OR. PAUL V. DARGIS 
* gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

153$ S, Menheon Kdv Wesichester, Ik. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas anu< šeštadienį 3—3 vai. 
fdti 56^-2/27 arba 562-2723

y-OvUlERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Aedical BtffHinf). Tai. LU 5-6446 
Priima ligoniui pagal susitarimu.

Jei ūfcaiauiepia, skambinti 874-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ, 

St. Petersburg, FL 3J715 
Tel. 8131-384-3020

t

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GnEvECKAt, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos >agal susitarimą.

BA.ŠO J. VENCLOVA

Dr. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO)
REIKŠMĖ UETUVIAMS

yra "pogan- 
kaip tokios 
dėl to lietu- 
garbinti len-

tais pačia's metais įkuria “S%- 
g-*‘”n'-i 1 et iviškai kal

iai teises Lietuvos bažnyčiose”. 
Ir šioj veikloj pats dalyvauja 
aktyviai. i

Vienok dr. J. Basanavičius ne 
ūk kovojo dėl lietuvių kalbos 
teisių, bet rūpinosi jos puose
lėjimu bei grynumu. Sekdamas 
Lietuvos istorijos tėvo. S. Dau
kanto pavyzdžiu: “Svetimus 
žodžius išmečiau, o į jų vieLi 
tikrus lietuviškus žudžius pas
tačiau” (savo Lietuvos istori
jos prakalboj, 1850/, jis rūpi
nosi ir rašomosios lietuvių, kal
bos grynumu, kovodamas su vi
sokiomis svetimybėmis pagal 
aušrininkų šūkį: šalin slaviz
mus ir germanizmus.

Dėl to jis sukūrė ir nemaža 
lietuviškų naujadarų- Ir jis sa
vo 1883-VIII-26 d. laiške M. Jan
kui priminė: “Tik pasirūpink, 
kad kalba būtų gryna (be sveti
mybių) . . Bendrai tenka pa
sakyti, kad dr. J. Basanavičius 
su kitais aušrininkais, skirda
mi savo laikraštį visai lietuvių 
tautai, stengėsi vartoti visiems 
lietuviams suprantamą kalbą. 
Tokiu būdu jie pradėjo minti 
pėdsakus tvirtus bendrinei lie
tuvių kalbai.

Pradžioj Maskvos universite
te dr. J. Basanavičius studijavo 
istoriją su filologija. Tad buvo 
susipažinęs ir su kalbotyra, ku 
ria domėjosi ir vėliau. Bene pir
mas jis hetitų kalbą priskyrė 
prie indoeuropiečių kalbų šei
mos, už ką buvo mūsų kalbi
ninko K. Būgos suniekintas, be1 
dabar visi pasaulio filologai he
titų kalbą priskiria prie indoe
uropiečių kalbų.

(Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*Ai gyvasis, ai buvau numiręs ir itai esu gyvas per amžly a milus". 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iŠ numirusių- Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjh, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

f

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTS

kad lietuvių kalba 
ski język”, kurios 
Dievas nesupranta, 
via! Dievą privalą
kų kalba, o, būdami patys men
ko išsiauklėjimo, lietuvius, ku
rie nekalbėjo lenkiškai, vadin
davę “bydlo” — gy vuliais ir ki
tais panašiais epitetais ir nau 
dojo ir kitas su krikščioniška 
morale nesuderinamas priemo
nes.

vo tautos nariu ir kūrybingu sa
vo tautiniais darbais, o jis pa
siekiamas savo tautos istorijos 
pažinimu. Tai gerai suprato dr. 
J. Basanavičius. Todėl jis sten
gėsi nuodugnaii nuo seniausių 
laikų išaiškinti mūsų tautos 
praeiti, kad padarius lietuvius 
tautiškai sąmoningais, nes, anot 
jc, žmonės, savo praeities ne-

(Tęsinys)

TAUTINIO
PAŠAUKIMO VYKDYME

Senosic's Lietuos valdovai vyk
dė politinę misiją ir visai nesi- 

! rūpino savo tautines kultūros 
puoselėjimu. Jie išgelbėjo Va-

DR, FRANK FLECK AS
GHTQM6TRISTAS

KALBA Ub'£UVlSKAI
’ 2611 ^. 71 St; T0I. 737-5149
UltruU akis. Pritaiką akinius
,‘‘contacti-

yiL* asai susitafiin^a Uždaryta treč i^Krų krikščionišką kultūrą nuo
. * ‘ ’tb .“j------------ ■>— ■ - { TYinrrfAln enn q iUiTii in n hpf iim

UXV.-uEON AS SEIBUTlb pačiu jie pakirto savo tautos fi- žinantieji, elgiasi kaip vaikai
■ INKSTŲ, PŪSLES IR
; i PROSTAtOS CHIRURGIJA
’' &5$ WEST 63rd STREET

y T8L an irau. 1—4 popiet,

ir

' Ofisu tątaf.s /76-2880
- Raiidtnciįos taiet.; 448-5545

Dk. V I T. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ihIRURuAį 

.Miidrt praktika, *p«~ MOTERĄ ligi 
• OHsas 2657 WEST 59th SiRG-Ei 

. 7 ’ ; f*|> PR 8-1223
JĖ1SO VAL.; pirm., antxad., trečiai 
j jSehkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. StJtaait 
iiaia 2-4 vaL popiet ir k-tu taiki 

pagal susitarimą.

mongolų sunaikinimo, bet tuo

zines jėgas, kaip ir nusakė ita-pie pasiduoda įvairioms sveti- 
ių istorikas prei. R. Ciasca: “Nei moms žalingoms įtakoms, su 

l lenkai, bet lietuviai savo susi- kuriomis reikia griežtai kovoti, 
naikinimui išgelbėjo Europą, kadangi jos paraližuoja tautos 

: nuo mongolų antplūdžio”. “.gyvybines jėgas ir veda prie iš

lik lietuvių liaudis nesąmo
ningai vykdė sayo tautos pa-

1 šaukimą, išlaikydama senąją
.ietUvių kultūrą ir tuo pačiu 
bendrą indoeuropiečių tautų pa 

, likimą (plačiau šiuo klausimu 
i J. Venclc'vos “Lietuvių tautos

. bkiJĖUP^UAS-PKOTE^STA.
Aparatai - Protezai. M4a. ban 
uaZai. Speciali pagalba kjlemi 

' . t Area SuDūorta; ir t t,

06c W»»i 63rd Stn Chicigt, IH. 6062 
r«l«f.: PRo»p«ct 8-5084

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

RT ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas pėrkraustymas 

iš įvliriy atstūmę.
ANTANAS, VILIMAS

TėL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
fcAbIJo 1E1MO5 VALANDOS 

Yb64 pfWriffiM » WOPA,

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Z Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Šiuo atveju dr. J. Basanavi
čius savo autobiografijoj taip 
liudija: “Kad geriau lenku kal
bos mokytųsi buvo draudžia
ma lietuviškai tari) savęs kalbė
ti, prakalbėjusiam buvo kabina
ma ant kaklo “ihetellnga” (mo
kinių bausmės lentelė), kurią 
vaikas turėjo nešioti, pakol iš
girsdavo kitą lietuviškai prakal
bantį, kuriam tuomet galėjo ant 
kaklo pakabinti nuo savęs nuė
męs”.

Dėl visa to jis plačiai 1883 m. 
laikraštyj “Novoe Vremia” iš
dėstė lenkų apaštalu padarytą 
žalą Lietuvoj, lenkinant lietu
vius per Bažnyčią, ypač perse
kiojant lietuvių kalbą, o vėliau 
—190(5 m. rašo memorialą po- siųsti į Zaire batalioną karių, 
piežiui u-ijui X apie lenkų kalbos'kad apsaugotų nuo svetimos 
brukimą Lietuvos bažnyčiose ir valstybės vyriausybę.

EUDEIKISUAIM1DuAlDAb
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tautėjimo.
Be to, dr. J. Basanavičius, ge

rai suprasdamas vienybės reik
šmę tautos gyvenime, stengėsi 
įvairių pažiūrų lietuvius pri
traukti prie bendro lietuviško 
darbo, ir tuo' pačio jis auklėjo 
tautinį lietuvių solidarumą.

RŪPINIMASIS
SAVĄJA KALBA

Žymesnis lietuvių rusinimas 
prasidėjęs Lietuvoj, kada jos 
valdovas Algirdas, pataikauda
mas savo žmOncYns provosla- 
vėms, savo valstybini dvarą pa
darė rusišku ir rusų kalbą —

- ui t ,■ valstybine Lietuvos kalba, o jo Kaip žinoma, df. J. Basana- . - T .. , ,
. t j n * .... .. !sūnūs Jogaila, padarydamas su vicius sieke, kad lietuviai eitu T ... ...

t .. . .v, Lenkija unija ir Lietuvos religrnuosavti lietuvišku keliu ir bu- ■ . .,. . .v., . ... .... mus reikalus pavesdamas tvartų lietuviškai sąmoningi, t.y.,i, x. T , . t ., / • • 'kyti Lenkios baznvcios primaikad lietuviai jaustųsi lietuviais , ., r . . T.
oei lietuviškai galvotu, kad jie; „ . r. TZ , ° įves švietimą — Krokuvos um- 

į versiletui, padėjo pagrindus lie
tuvių sūlėhkinimūi.

Tad lenkai ir pradėjo su len
kišku fanatizmu lenkinti lietu
vius. Lenkų apaštalai taip įsi
drąsino Lietuvoj, jog skelbė,

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

pašauk’mas”,T975 m.). O dr. J.j 
Basanavičius,- nors ir nekalbėjo 
apie savo tautos pašaukimą, 
et, tyrinėdamas ir gaivinda- 

> nas senąją lietuvių kultūrą, 
J jrlsidėji prie lietuvių tautos pa- 
į šaukimo vykdynld.

SAVOSIOS TAUTOS 
AUKLĖTOJAS

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 V&L popiet Šeštadieniais 
if šekmadietttaia nuo 8:30 iki 9:30 
vai: ryta.

V«da|a Aldana Da u kva
Talaf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 40629

£ “Lietuvos Aidai’
...KAŽ8 IRAIDŽIONYTĖ
« Programos vedėja

PirftiadiėTliais ir antradie- 
niais 9:00—9:30 vai. vak.

^ėnkUdieniai$ 9:30—10 vai. vak.
SrfUdiėiliaii t—8 vii vėk.

■‘Sfewa*“““-
St. Petersburg. FU., 5:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street 
‘ Chicago. Illinois 606Ž9

Tėtef- 77^-5374 .

’j Jd tinote EAtnenbų km 
gulėtų itlabakyti Naujienas, pre 
idfhe atAiųStl jų adresus. Me 
jictnli NaūjiėMi dvi & 
valiai nemokamai.

vertintų visa tai, kas lietuviš
ka, kad mylėtų savo tėvynę Lie-! 
iii¥% if brangintų savąja lietu t 
šių kalbą sil savais gfažiais pa
pročiais. Jis gėfai žinojb, kad 
sietuva bUš tokia; kokią jofc vai
dai nešios savo šifdyšej dėsi 
tauta gj"va yra savo valkų mei- 
.e ir pasiaukojimu bei pozity
viais savo tautai darbaiš;

Todėl jis, nots if uėfdšė spe
cialių didaktinių tfaktAtų, bet 
savu pavyzdingo lietuvio gyvry 
aiftiU, savo kilniais liėttiviškais 
darbais žodžiu mokė savo tau- 
iečius. Pvz., jis, aprašęs seno
bės lietuvių pilis, baigė sf raši
nį su pamokančiais žodžiais: 
‘Jei Lietuva iki šiai dienai gy
va dar liko, tuomi mes kalti e- 
^ame mūsų garbingų prosenių 
stiprybei bei pražilusiems mū
sų piliakalniams. Atsimindami 
mūsų senelių veikalus, tą visą 
kraują, kursai už laisvę, mūsų< 
tėvynės, mūsų brangios kalbos! 
pralietas tajio, rupinkimėsi iri 
mes, protėvių pavyzdi sekdami, 
visuomet būti tikrais lietuviais,; 
mylinčia s savo nuvargintą tau- 
<ą, savo tėvynę in tą mūšų pui
kią kalbą”.

Vadinasi, dr. J. Basanavičius 
moko lietuvius būti sąmonin
gais lietuviais patriotais, o bū
ti patriotu, and dr. J. Girniaus, 
lai pačiam įsipareigoti savo 
.autai bei darbuotis jos gerovei, 
gi pats patriotizmas yra tautos 
širdis bei siela. Pagal italų tau- 
os gaivintoją G. Mazzini, tauta 

be savosios dvrisios pasmerkta 
žūti.

Sulig mūsų pedagogu Pr. 
?aUliukoniu, patriotinis aukfė- 
imas išvysto žmc’gnus tanios 

meilę ir padaro sąmoningu s-a-

IIMiMYIIIIEIWililWl

— Belgijos valdžia nutarė pa <
1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PAULINE IR PETE BALCHUNUS

Larrv ir Bea Laurian su šeima ir draugais

Ši labai miela pora, kartu su s'avc dukra FRAN, dabar 
gyvena Arizonoje, bet draugai Chicagėje jų nepamiršo. Jie 
sveikina, linkėdami daug metų sveikai ir laiminai gyventi.

60 laimngo vedybinio gyveninio sukakties proga, š. m. 
zasario 16 d.

LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd» 7-3401

AMBULANCi 
PATARMAVF 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

run imi 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTv 
DALYSE.

TĖVAS IR SŪNUS 
Marquette funeral home 

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

Telef. 476-2345

fRTi MODERNIŠKO* KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Does & meatless meal sound 
like an incomplete meal? It 
doesn’t have to be. A meal with
out meat can be nutritious, deli
cious and easy to make, espe
cially when it’s made the fast, 
microwave way. Add variety to 
youf family’s menus with these 
ešsy entrees from the Whirlpool 
microwave oven cookbook. In 
the Dutch Cheese Casserole, 
thrifty cheese takes the place 
of meat.
DUTCH CHEESE CASSEROLE 
total cooking; time: 21 minutes

4 e. thinly sliced zucchini 
(lib.) 
e. water
c. sliced fresh mushrooms

K c. chopped onion -
1 clove garlic, minced
4 T. butter or margarine

<4 c- all-purpose flour 
% t salt, 14 t pepper 
% t. dried basil, crushed 

114 Cm milk
1 e. shredded grouda chce®
4 e* wide noodles, cooked

A drained
5 T. chopped pimente

M c. shredded ponda dieew
m 2-uuart casserole, combine 

zucchini and water. Cook, cov
ered, at HIGH 6-7 minutes, till 
tender, stirring once. Drain; set 
aside. In same casserole, com
bine mushrooms, onion, garlic 
and butler. Cook, covered, at 
HIGH fur 3 minutes or till ten
der. Blend in flour, salt, basil 
and H t. pepper. Add milk; cook 
at HIGH for 5 minutes or till 
thick and bubbly, stirring after 
2 mkr and then after each min.

Stir in 1 c. gouda cheese tin 
melted. Add zucchini, noodles, 
and pimento. Cook at HIGH 
for 6-7 minutes or till heated 
through, stirring once. Sprinkle 
U gouda cheese atop casse
role; cook at HIGH fO: 1 miik 
Makes 6 servings*’

l 
1 
1
2

TANGY HOT SPINACH SALAD TOSS 
total cooking time: 13 minutes

T. lemon juice >
T, prepared horwadkh 
t Worchestorshlre sauce 
hard-cooked eggs
10-OT. package fresh spinach, tora ’

6 dices bacon
2 T. diced srrwi nni«n
4 L all-purpose floor

Vz t salt
*4 e. water

In large irdxir.* cowl, cook bacon covered with paper towels at 
HIGH for 6 minutes, giving bowl half-turn once. Remove bacon 
from bowl, leaving c. drippings in bowl Cook onion in roeerved 
drippings, uncovered, at HIGH for 3 min. Blend in flour, salt, dash 
pepper Stir in water, lemon juice, horseradish, and Worcestershire 
sauce. Cook at HIGH for 3 min. or till mixture thickens and bubbles, 
stirring after each minute. Add crumbled bacon, diced ero and 
spinach to sauce. Toss to coat with dressing. Cook, uncovered, at 
HIGH for 1 minute. Toss again before serving. Makes 4-6 servings.

MICRO TIE. Create a spontaneous soup ^ith celery, onion, 
parsley, carrots, a*d that dab of WIover meat ar pa^tA. Add 1-t e. 
water, seasonings, and simmer at MEDIUM until flavors are blended 
and vegetables are tender. Or use chicken giblets and bones, and 
add leftover rice vegetables, diced chicken. No time to make 
your own stock? Start with canned cream or clear soup, «c a mix. 
AxM fresh mushrooms, green anions, slivered ham, dry wfne ... be 
creative. Warm crusty įgesd and youf spontaneous soup make a 
hearty supper.

lietRviį

xc&xont| 

Aš*ociacijoa

BUTKUS - VASAITIS
*4t> so. jOth Avė, Cicero, HL Phone: OLympit Z-1UW

PLIKAS BIELIŪNAS
>**o ao. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-15Ti

GEORGE 1. RUDMINAS
•v So. LTTUANICA K Vi. TtL; YArif 7-113M-1131

STEPONAS C LACK TR SŪNŪS
(LACTAWId

4424 WEST 65tA 8TXKX3 ftjvpuDUc 4-121.
X314 WEST 23rd PLACE Vii rink 7-«7i

1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* 3111*, PL 874-Ull

W4 S*. HALSTKD STREET Phent: TArd* Mill

maujibmos, CMCAOO i, R-L Satur^ty, February 10, 1379



CHICAGOS LIETIMU TARYBOS ATSIŠAL 
RIMAS l LIETUVIU VISUOMENE

Šiais metais Vasario 16-tosios šventė yra jubiliej 
nė. Reikia minėti 6’ metų nepriklausomybės sukaktį, 
Jubiliejiniams metams turi būti sąmoningai apsvarsty
tas visų lietuvių, kurie stato laisvei pagrindus, kurie 
kelia laisvės idealus ir perduoda pavergtos tautos troš
kimus. čia viskas turi būti sutelkta darbuose, kad tau- 
ta pajustų naujų vilč-ių laisvei atgauti. Taika ir laisvė 
yra tokios vertybės, kurios yra brangesnės net už žmo. 
gaus savanoriškai atkojamą gyvybę, nes tik didvyris 
tokią auką už laisvę gali atiduoti. Šiuo atveju mes 
galime pasisemti jėgų iš an<> meto savanorių kū
rėjų ir reguliarių karių. Jų aukos dydis kuris sudėtas 
ant tėvynės aukuro skatina ir įpareigoja — kovoti iki 
galutino laimėjimo, kad atkurta Lietuva būtų tikra 
nepriklausoma, laisva, demokratiška, žmogiškai kury 
binga ir dvasiškai stipri, šitokio idealo siekiant reikia 
ne tik vienkartinio gražiais pareiškimais, bet nuolati
nio ryžto per visus metus, kad laisvės idealas būtų gyvas 
mūsų širdyse ir darbuose ir lydėtų mus per visą ateities 
gyvenimą. Todėl jubiliejini 61 metų nepriklausomybės 
šventėje paremkime Amerikos Lietuvių Tarybos laisvė 
siekimus lietuvių tautai savo pinigine auka ir vieningais; tetulės mokyt. Viktorijos Vasi- 
ir ryžtingais darbais.

Tat š .m. vasario mėn. 11 d. 2 vai. p. p. Marijos aukš.! Brighton Park
meratą. Grožvydos dėdė Dzido 
rius Giedraitis, Naujienų skai
tytojas So. Bostone, yrra ligonis, 
tačiau padėjo sovo broliui A. 
Giedriui - Giedraičiui paruošti 
paskutinį darba — Jurbarkiečių 
monografiją. Jam bus malonu 
skaityti šią žinią, žinia yra ma
loni ir visiems, skaitytojams.

,— P. Kūginis iš Longmont, Co
lorado', specialiu laišku atsiuntė 
gerus linkėjimus su $10 auka. 
Dėkui.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

RENTING IN 
N u e m o i

Grožvyda Giedraitytė, gyv. 
Marquette Parke, Balfo veikė
ja ir talkininkė iš garsios jur- 
barkiečų Giedraičių giminės, 
rašytojo ir žurnalisto Antano 

° j Giedriaus dukra, atsiuntė savo

liauskaitės - Sakalienės, gyv. 
e, metinę prenu-

— Kelionių į Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737 1717. (Pr.)

SPECIALI 20% NUOLAIDA 
l ž 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairiu puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PAI'BIA, 1207 So. 
Sacramento. TeI.247-5081. (Pr.)

kūtę. Dėkui vadovybei ir visiems 
to distrikto nariams.

IŠNUOMOJAMA apie 300 kvadr. 
pėdu patalpa Marquette Parko 71-jq 
gatvėje ofisui ar mažo (įdėjimo biz
niui - korteliu krautuvei, knygynui, 
apdraudos raštinei ar pan. Tel. 535- 
6481 po 5 vai. vak.

— Stasys Jurkūnas iš Mar
quette Parko, kartu su metine 
prenumerata, atsiuntė $10 au
ką. Antanas Polius ir Frank 
Vaičkus atsiuntė po $2 už ka
lendorių. Dėkui.

INSPECTOR TRAINEE
Excellent benefits including den' 
tai. Must speak and read Eng
lish.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermsk Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Registruokite savo namus; 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

O GERIAUSIAI ČIA

mokyklos salėje Chicagos Lietuvių Taryba rengia Vasa
rio 16 dienos iškilmingą minėjimą. Į ši minėjimą malo
niai kviečia visus geros valios lietuvius dalyvauti ir savo 
aukomis paremti Lietuvos laisvinimo pastangas.

Aukas bus galima Įteikti minėjimo metu, arba 
siųsti Chicagos ALT— iždininkei Irenai Sankui šiuo 
resu: 2520 W. 68th St., Chicago, Ill. 60629.

VINCENT SAMAŠKA 
Pirmininkas

— V. Katelė yra Toronto Lie
tuvių namų bibliotekos vedėjas. 
Ji būna atdara sekmadieniais 
12-1 vai., o ketvirtadieniais 4-5 
vai. Bibliotekoje yra virš 3,000 
knygų. ■

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO.

9509 Winona 
Schiller Park, Ill.

Phone 678-3550

i

Insurance, Income T&s 
>951 W. 63rd SL Tel. 436’7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

pa- 
ad- ■

HiimiiiiiiiifiiimjniiniHUMiiiiiiiniiiHii

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus akai 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
fu juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis^ ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso.

Į Lietuvos Vyčiu Illinois ir In- 
4 dianos distrikto vadovybė parė

mė Naujienų leidimą $15 auka 
ir ją atsiuntė per Ireną K. San-

REMODELING

J. VENCKAUSKAS

Atlieka Įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

— Illinois valstijos loterijoje 
vasario 8 d. Big Pay Day loši
me laimėjo 446, 38, 5 ir 3032. 
Treasure: Hunt lošime laimėjo 
42, 47, 48, 49, 14 ir 05.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir DarbininKiy

JANITOR NEEDED

For Waukegan Complex. 
Salaried Position w/Reas. Rent. 
Full Hospitalization Insurance.

CALL 336-4400

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas - vėsinimas 
liuksus nauju namu apvlinkė.

$53,900.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie S6.G00 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,890.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
ouette Parke.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
1 apie $18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
’Marquette Parke.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.
REAL ESTATE

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo Ta jaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus* 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas Ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalam? 
praioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomi*.

IJETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lain}

Dažo namus Ii lauko /t Ii vidau*, 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7*9107
STASYS ŠAKINIS

V • -■•-■■

— Horoscopes or Astrological] 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.i 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai-! 
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro-; 
logers. (Pr-)

*✓
• Priimami asmenys, reika

lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

*
• Vasario proga LB Marquet

te Parko Apylinkės valdyba (R) 
asario 11 d. 10 vai. 15 min. prie 
šv. Mergelės Gimimu parapijos 
kels vėliavas ir su savo veliavo-

[mis dalyvaus Čikagos Lietuvių 
Tarybos ruošiamose pamaldo
se ir minėjime Marijos moky
klos salėje. Valdyba visus kvie
čia dalyvauti vėliavų pakėlime, 
pamaldose ir minėjime. (Pr).

• Parduodama taverna — 
playhouse 69-toj e gatvėje. Tei
rautis tel. 778-8642 arba 737- 
8762 (Pr).

i

Į 262-5 West 71st. Street

MAŪJ1HNOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 606GI

> B anksto be raginimo pratęsiu šito prenumeratą, taupydamas laika d 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.

Favirdė Ir vardas

Adresas

MAINTENANCE MECHANIC
GENERAL KNOWLEDGE OF

ELECTRICAL and MECHANICAL 
EQUIPMENT. EXP. REQ’D.

7 — 3:30 P.M.
EXCELLENT PAY and BENEFITS.

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA

900 N. OGDEN. CHICAGO
786-7154

Equal Opportunity Employer M/F

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo  
yra naujas skaitytojas. Priede  dot

Pavardė ir vardas_________________ -___

kuria

Naujienoms reikalingas
Adresai

Spon šoriam pavardė, vardas ir vietovė

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.
* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

Pavardė Ir vardai

Adreso
SIUNTINIAI I LIETUVA

MARIJA NOREIKIENĖ
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites raaipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė Ir vardai

Adresai

P tvardė ir vardai

i Iresaa

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 * Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, ID. 60629. — TeL WA 5-2737

PART TIME

SCHOOL BUS DRIVERS 
Will Train 

AM and PM Runs
CLARK BUS SERVICE 

9901 Sayre - Chicago Ridge 
425-2900

An equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMAL5 
Darbininkių Reikia

YOUNG LADY 
CLERK

Lite steno helpful.
age firm.

CALL MR.

TYPIST

Small loop broker

SULLIVAN 
236-8377

WAITRESSES

$ $ $
Full and Part Time — Davs 

TOP TIPS
Free Meals 2nd Uniforms
Excellent Fringe Benefits 

McCORMICK PLACE 
23rd and S. Lake Shore Drive 
Please Call Mr. Valenziano or

Ms Stone or Ms O’SHEA
791-6402

84-ta IR KEELER

Labai gražus, patrauklus ir labai 
didingas didžiulis 5 1/2 kambarių pa
keltas Ranch stiliaus namas su 4-tu 
miegamuoju beismante. Labai jaukus 
r patrauklus šeimos kambarys yaka- 
'onėms bei pramogoms. Centrinis oro 
•ėsinimas. 2 1/2 masinu mūro garažas, 
*0 pėdu sklypas, gera vieta ir apy
linkė St. Bede parapijoje. Naudokite 
:avo laimei masiška telefoną:

254-8500.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

5LSCTR05 ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Ch5«ęos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmlasčiuese ®ralt, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

TeL 927’3559 r
SAVININKAS PARDUODA

2 miegamųjų mūrini Planch stiliaus 
j narna 59-tos ir Kostner apylinkėje.
Pilnai išklotas kilimais, Įrengtas, 
beismantas, centrinis šildymas ir vė
sinimas. 2 mašinų garažas. Neireng- 

| ta pastogė, kurią galima Įrengti buto 
j praplėtimui. Daug įvairių priedų, 
į Rodomas tik susitarus.

Teirautis angliškai.
Tel. 585-4687

D S & 1 5 I w
SS—« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

TIkM pusmečius autcmobillf

Kreiptis
A. LAURAITIS 

ASHLAND AVI.

JUSTICE, ILL.

Owner transferred out-of-town. 
Selling 2 newer brick - 6 flat income 
■'19.000 asking $180.000. 9 flat in
come S29.000 asking $270,000-

Call 432-4729.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga Mieste

LAIKRODŽIAI Ir
ir TrisyzMi

WEST $TRm5T

Tilcfo Mw J

CLERK TYPIST
We have an immediate opening foi 
a high school graduate with good typ
ing skills. Excellent salary and com
pany benefits.

CALL: 
874-1200 X. 11

An Equal Opportunity Employer

SAVININKAS PARDUODA

EARN TOP S $ S

Join our Team and Show Erica Britt 
in Jewelry. Our New Co-Offers Ex
cellent Benefits and Flexible 
to Suit Your Schedule - Call 
For Interview.

423-8634 or 636-0589

namą gyventi ir bizniui. Sve-j 
lainė (cocktail lounge), restc-| 
ranas, banketų salė ir butas. Ge- ■ 
ra vieta Čikagos pietvakariuose. 
Teirautis telefonais:

434-4149 arba 424-5778

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 6C63X Tol. YA 7-5980

Hours 
Today-

TEACHING POSITION

Certified Special Education. Interest
ed in non-ambulatory children.

SOUTHWEST SCHOOL
56th & Oakley
Call: 436*5144

Marquette Parke, 2638 W. 
69 St, parduodama linksma lie
tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
?as, apsauga nuo potvynio ir kr, 
ti pagerinimai.

Tel. 776-4959,
o vakarais GR 6-4259

M. š l M K U S 
Notary Public 

INCOMI TAX fBRVICl 
4259 S. Miphwood, Tel. 254-7459 
Taip pat daromi vertimai-, giminių j 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. J

SEWING

MACHINE OPERATORS
SOME EXPERIENCE PREFERED. 

NEEDLECRAFT
CORP. OF AMERICA 

3900 N. Claremont Ave. 
583-8800

HELP WANTED — M£LE 
Darbininku reikia

Factory Machinist
ENGINE LATHE OPERATOR

(75 INCH SWING)
DIE MAKERS 1ST & 2ND SHIFT

Must have 5 years job shop experi
ence. Top wages and overtime. Paid 
family plan Blue Cross, Blue Shield 
and major medical insurance. Paid 
vacation and holidays. $30.000 paid 
employee life insurance. 27 year old 
profit sharing retirement plan.

ESTABLISHED 60 YEARS 
IDEAL TOOL & MFG. CO.

5615-57S. Claremont 
476-1080

Equal opportunity employer

HELP WANTED — AAaLSi 
O.rb!rtin'-c>'

SPRAY PAINTER
Mfr. of Mechanical Scales has Im
mediate Opening for Spray Painter. 
Expd. Man preferred. We Offer a 
Sood Starting Salary & Exc. Fringe 
Benefits.

TRINER SCALE MFG. CO. 
2714 W. 21st St.

MR. BARROW — 376-9100

GRINDER HANDS 
PRECISION GRINDER HANDS

At least 10 years experience required.
Top pay. Good working conditions.

EMIL BUCK & SONS
6930 W. 62nd St.

Chicago

1

MEDŽIO UžBAIGĖJAI
dažyti (spraying) komerci

nius baldus. Turi žinoti, kaip 
maišyti šteiną ir lakerį. Pilno 
laiko darbas. Nėra atleidimų. 
Dalybos pelnu. Skambinti an
gliškai.

Tel. 226-5023

įEST THINGS IN UFE
2*!: ? r enk Zapolts 
CM Vi W.v5fh 

GA 4-5454

STATI F Al M.

[: StateFarmUfę -fnsoraflce Company

advokatas 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.!

ENGINEER-SERVICE

all expenses paid.
Elk Grove Village Area. 

For Appt. Call Mr. DĖKOJ 
364-0626

To _______ ..
Least 2 years Electronics. Prefer. Mi
crowave. All Co. Benefits.

Skokie Area. Call Personnel.
675-1505

ENGINEER-TECHNICIAN 
APPLICATIONS & PROJECT 

TECHNICIAN

Assist Sales Mgr. Must Have at

WINTER 
OVERCOAT.

Don't Go Out Without It.
* ^979 Motto" Co^Ot^V » O«

AM 23^30

, _ maujiinos. CHICAGO 1, ILL, Saturday, FAnwry 10, I?f9




