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MIAMI LIETUVIAI VIENINGAI PAMINĖJO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖSM V SUKAKTĮ
TELEFONINIS P. ŠILO PRANEŠIMAS 

Iš MIAMI, FLA.

ERA BOIKOTAS LEGALUS.Tradiciniai Miami Altos pra
vestas Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas, įvykęs vasa 
rio 18 d., praėjo su dideliu pa
sisekimu. Klubo salėje vos su
tilpo 250 dalyvių. Didžiausia 
minėjimo atrakcija buvo daly
vavimas Miami archivyskupoj kurios neratifikavo ERA 
E. A. McCarthy ir solistės Ani-j 
los Pakalniškytės iš Hamilto
no dainavimas.

Arkivyskupo kalba užrekor- 
duota ir pasiųsta translįąvimui 
už Geležinės uždangos. Sol. A. 
Pakalniškytės pirmos dalies 
koncerto arkivyskupas klausė
si su didele atyda ir pasigėrė
jimu, net pasilikdamas iki pas 
kutinės minutės skubamo išvy 
kimo į lėktuvą. Himnus pagie 
do j o šok Antanina Dąmbraus- 
kąitė. Invpkaciją , sukalbėjo, 
bažnyioje-pamokslą' pasakė ;ir; 
drauge spu kun.E. Abromaičiu,

Kansas City, M c'. - Federali
nis teisėjas Elmo B. Hunter, 
trečiadienyje padarė sprendi
mą, kad National organization 
for Women, skelbiamas kon- 
encijų boikotas prieš tas valsty-

konstitucinio papildymo, ne
prieštarauja antitrusto įstaty-1 
mui.

Kansas valstybė skundėsi,fe 7
kad dėl boikoto turėjo milijo
nus nuostoliu Kansas Citv ir St. fe fe
Louis, nes apie tuzinas konven
cijų buvo atšaukta.

lietuviškas Mišias atlaikė kun. 
V. Andriuška.

Lietuviškai žodį tarė P. Leo
nas. Savo poezijos paskaitė K. 
Kodatienė. Akompanavo D. 
Liaugminienė. Su dideliu su
pratimu minėjimą pravedėVir 
gini j a Mikėnienė. „

Minėjime dalyvavo estų, uk 
rainiečių, baltgudžių ir lenkų 
atstovai. Aukų surinkta ir A- 
merikos Lietuvių Tarybos cen 
trui pasiųsta $2,006.

Kaip pranešama, 
nėra žmonių auku. fe fe

ERDVĖS AGENTŪROS ad
ministratorius, Jahn Yardlev. Z fe
paprašė kongresę., ^papildomai 
185 mil. dol., kad būtų galima 
jvygdyti;—Spaee-Slmttle—Roket 
planą, š.m. lapkričio mėnesyje 
pirmąjį orbitos skridimą. Pini
gai reikalingi atsiradus nenu
matytoms išvystymo priežas
tims.

Pakvietė j konferenciją
Popiežius Jonas Paulius II ga

vo pakvietimą dalyvauti Pasau
linėje religijų konferencijoje, 
kuri įvyks šia vasarą New-Yor
ke.

Nikkyo Niwano, japonų bu
distas ir kotnferencijos garbės 
pirmininkas, išsiuntė pakvieti
mą. Popiežius pareiškęs, “kad 
pažiūrėsime”.

Tokia konferencija įvyksta 
trečią kartą ir yra remiama į- 
vairių religinių organizacijų.

MANAGUA, Nicaragua. — 
Čia kairieji trečiadienyje iš
sprogdino daug bombų ryšiumi 
su 45-tom metinėm gen. Cesar 
Augusto Sandino mirtimi. Jis 
yra sukilėlių herojus ir jo vai" 
du pasivadino “Sandinist” par
tizanai, kurie kovoja prieš prez. 
Anastasio Sonioza.

Vietname Kariavę 
Amerkiiečiai reikalauja 

atlyginimo

Atstovaujantieji 4.2 milijono 
buvusius Vietnamo kare ameri
kiečius advokatai iškėlė teisme 
bylą, reikalaudami bilijonus do
lerių atlyginimo. Skunde aiški
nama, kad kariavę Vietname 
Amerikos kariai buvo apnuo
dyti nuodingais chemikalais ir 
kurie dabar serga vėžiu ir kito
mis nepagydomomis ligomis, ir 
jų gimę vaikai yra nenormalūs 
arba gimsta napilnai išsivys
čiusiomis kūno dalimis. Kaip 
žinia, Vietnamo kare buvo pla
čiai naudojama taip vadinami 
“Agent Orange” chemikalai.

Į teismą veteranų advokatai 
patraukė 6 Amerikos bendro
ves, kurios gamino minėtus 
chemikalus. Pasak advokatų, 
“Mes turime šia našta užkrau- fe fe
ti bendrovėms šiandien arba 
tai turėsime padaryti rytoj mo
kesčių mokėtojams.

tž

JAV LAIKRAŠČIŲ REDAKTORIAMS PREZID. CARTERIS PASAKĖ KALBĄ
PREZIDENTAS YRA ĮSITIKINĘS, KAD KLAUSI

MAS GALIMA IŠSPĘSTI BE KARO
WASHINGTON, D.C. šian

dien JAV yrą pačios galingiau 
sios pasaulyje, įtakingiau- 
sienis Amerikos laikraščių re
daktoriams pareiškė preziden
tas Jimmy Carleris. — Mes ne 
tik turime pačius galingiau
sius ginklus, galime jais kirsti 
į pačias skaudžiausias vietas 
bet kuriuo mometu.Kada buvo- 
sidaręs įspūdis, kad sovietų ka 
ro jėgos gali įsiveržti į greta 
esantį Iraną, tai aš pareiškiau,

KONGRESMANAI 
KRITIKUOJA 

SOVIETŲ ELGESĮ
WASH1NGT0NAS, Atsto

vas kongrese 1). B. FascelI ir 
sen. C. Bell šių metų sausio 5 d. 
apkaltino Sovietų Sąjunga, kad 
ji nesilaikanti 1975 m. bendra
darbiavimo ir saugumo’ konfe
rencijoje, kuri vyko Europoje, 
duotų pažadų ir už.tikslinimų, 
kadangi ji atsisako 1980 melais 
Maskvoje
piadoje leisti dalyvauti ir per
duoti žinias Laisvosios Europos 
radio atstovui bei koresponden
tui.

įvykstančioje Olim- kad niekas neturi teisė

JA Valstvbiu Helsinkio komi
sijos. kuri prižiūri 35 valstybių 
atstovų pasirašytą aktą Helsin
kyje, pirmininkas Dante B. Fas- 
cell pasmerkė Sovietų Sąjungos 
vyriausybės pranešimą paskelb
tą šių-*sftieių sausio mėnesyje, 
kuris prieštarauja Europos sau- 
gumo ir bendradarbiavimo kon
ferencijoje priimtam ir pasira
šytam aktui, kur aiškiai pasa
kyta “laisvai ir nevaržomai lei
sti skelbti visokias žinias bei! 
informacijas“.

>i usli

siuntos savo kam jągą Į lianą, 
tai ten bus ir Amerikos karo 
jėgos. Iki šio meto Iranas sa
votiškai sprendžia saw. klausi
mus, o užsienio karo jėgų Ira
ne nėra.

Šis svarbus prezidento Car- 
terio pareiškimas buvo pada
rytas

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMASSENATE
Lietuvos nepriklausomybės minėjimas JAV sena- 

Įvyko vasario 21 d. JĮ pravedė sen. Charles H. Per
cy (R.-I1L), savo kalboje primindamas ir kalinamąjį 
Petkų.

Iš Amerikos Lietuvių Tarybos minėjime dalyvavo 
dr. Jonas Valaitis ir dr. Jonas Genys.

te

/paleistas. Vėliau, abu iškratė 
tėvo kišenes. Rado atlyginimo 
čekį, apie 80 dol. grynais ir kre
dito kortelę. Kitą dieną, banke 
iškeitė čekį ir gavo $230.00. Už 
tuos pinigus ir kredito kortelę, 
jie prisipirko’ visokiausių pra
mogos reikmenų.

White prieš 10 metų persisky
rė su žmona. Namuose rasta 3 
biblijos. Jis reikalavo, kad vai- 

ikai nustatytu laiku vakare bū-
— ■ tų namuose, reikalavo, kad jie 

iu..ky'ų mokyklą. Kaimynai pa- 
M.kcja, kad jis su vaikais išei
davo pasivaikščioti ir dažnai 
rytais lydėdavo vaikus į moky
kla, fe

Kalbama nupjautu liežuviu

Aachen, — s. m. saudio 14. d. 
Vakarų Vokietijoje dirba mo
kykloje mokytojas G. Ortmann 
paskubėjo į pagalba dvejų vyra 
užpultajai merginai, kuri prie
vartaujama šaukėsi pagalbos.

Bet 
vyrai 
vertė 
kuri
daktarai 
liežuvio gabalą taip gerai, kad 
dabar mokytojas vėl gali laisvai! 

jo žodžių ištarimas! 
angli-j 
tikras 
vokiš-

Amerikos laikraščių re
daktoriams, sukviestiem- sek
retoriaus Cyrus C. Vance.—va - 
sario 21 ir 22 dienomis. Buvo 
visa eilė svabių informacinių 
pranešimą JAV vidaus ir už.sie 
nio reikabs. Sekretorius pak
vietė M. Gudeli dalyvauti šio
se konftrencijose. ir jis pasi
naudojo tuo kvietimu, klaus
damas paaiškinimų ir gauda
mas tikslias informacines ž.i-
Bias.

KALENDORĖLIS
Vasario 24: Primityva, Liu

cijus, žiedūna, Gaudrimai 
Virgaudas.

Vasario 25: Valburga. Sere, 
pijonas, Rasa, Vaidelė, Margi
ris, Lydeikis,

Saulė teka — 6:26, leidžiasi

ČIKAGA. — Ilinojaus genera
linis prokuroras William Sco’tt 
pakartotinai pranešė respubli
konu partijos lyderiams, kad jis 
1980 metais noris kandidatu Į 
senatoriaus vietą, karią dabar 
užima Ilinojaus atstovas sen. 
Adlai Stevenson III ir kuris ma
nąs kandidatuoti j JAV prezi
dento vieta.

Policininkų streikas

New Orleanas. — Orleano 
miesto policininkai savo strei
ku, reikalaujančių didesnių al
gų, privertė miesto merą atšau
kti New Orleano karnavalą. 
Miesto smulkieji krautuvinin
kai policininkų streiku yra la
bai nepatenkinti, nes jiems su
gadino’ prekybą ir labai suma
žino jų pajamas iš smulkiosios 
prekybos.

: ' ė VČseBnl*. • •• • c! * ■: >
-jnrmY- v?.r

ANGLIJOS darbininkų uni- 
jc’s vadovybė prašo 1,5. mil, sa
vo narių priimti naują atlygini
mų pasiūlymą. Streikas tęsiasi 
jau visas mėnuo ir mirusieji 
yra nepalaidoti, šiukšlių di
džiausios krūvos gatvėse, o grei
tosios pagalbos aptarnavimas 
labil (r ĮaĮĮkŲ į

Bomba Nakaraguje

Managua, — Kova nuversti 
Nikaraguos prezidentą gen. A. 
Samozą iš prezidentiško sosto 
tebevyksta ir toliau. Metinių su
kaktuvių prega, kai buvo nu
žudytas partizanų vadas gen. 
Cezar, Augusta Sandino, Nika
raguos sostinėje sprogo kelies 
bombos, kurias buvo išdėstę 
kairie^bandolMp^yfia: ?'■

KOKIU YRA VAIKŲ?

CLEVELAND, Ohio. — Jau
nuoliai, 17 metų sūnus ir 14 me
tų duktė, pasamdė už 60 dol. 
kitą jaunuoli, kad tas nušautų 
jų tėvą. Kadangi tėvas neleido 
jiems daryti visko, ko jie norė
jo. o ypatingai rūkyti “pot”. tai 
jie nutarė lė\ą nužudyti.

Kitas jaunuolis 19 metų, ku
ris sutiko tą padaryti, atvyko Į 
jų namus Vasario mėn. 9 dieną, 
su 38 kalibro revolveriu. Tėvui, 
John T. White įėjus pro duris, 
jaunuolis tuoj paleido šūvį, bet 
pataikė į langą. Antru šūviu pa
taikė į ranką. Tėvui nubėgus į 
virtuvę ir norint atrakinti du
ris, jis vėl paleido kelis šūvius 
ir pataikė j galvą.
- Sūnus buvo labai nervuotas 
ir nelaukė tokio įvykio* namuo
se. Duktė tūnojo kitame kam- 
bsryje jki galutinis šūvis buvo

Kritika yra teisinga
Čikaga. III. — Sen. R. M. 

ley. sūnus mirusio čikagc’s mie
sto mero, viešai pareiškė, kad 
taip vadinama “sniego” kriti
ka, nukreipta prieš dabartinį 
Čikagos miesto merą Bilandi- 
ką, yra pagrįstai teisinga.

Da-

Streikai Anglijoje

Londonas, — Londono mies
te yra sustreikavę, duobkasių, 
ambulansų iš šiukšlių išvežiotų
jų bei gatvių valytojų darbinin
kai — rišo apie 1,5 milijono. Jie 
reikalauja didesnių algų ir ge
resnių priedų. Streikas jau išti
sas mėnuo" kaip vyksta;

marginą užpuolusieji du 
peiliais grasindami pri
mokytųjų iškišti liežuvi, 
jie nupjovė. Mokytojui 

prisiuvo nupjautąjį

kalbėti. I
kiek pasikeitė. Jis dabar 
skus žodžius ištaria kaip 
anglas, bet negali kalbėti 
ku akcentu.

Prezidento Carterio pasiro
dymas redaktorių konferenci
jose nebuvo numatytas. Prezi
dento trumpas aiškus, tikslus 

i ir reikšmingas pranešimas bu
vo tuojau po antros valandos 
ketvirtadieni. Prezidentas pa

prastai atvyksta į konferenci
jas laiku, bet šį kartą jis pavė
lavo, nes praeitą sekmadienį 
ir pirmadienį sostinėje iškrito 

j iki 10 colių sniego. Washingto- 
r.as tokio didelio sniego nema
tė ilgus dešimtmečius Svar- 
biausia, kad Amerikos sosti
nė neturi priemonių sniegui 
valyti. Washingtono gatvės bu

e pra- 
vul kanas paleido’ į 

ne lik lavą, bet ir du-

Vulkanas 
nunuodijo žmones

Jakarta, — Indonezijoj 
siveržęs 
“svietą”
jas, kurios nunuodijo 175 asme
nis ir virš 1,000 apnuodijo. 17,- 
000 tūkstančių asmenų turėjo 
išbėgti iš apylinkės. Indonezijos 
saloje į vakarus nuo Bali vei
kiąs kalne Tambora ugnikalnis 
ankstyvesnių išsiveržimu 
dė 92,000 asmenų. Tai 
1915 metais.

Paskyrimų

nužu- 
ivvko

komi
tetas kritikavo federalinės val
džios 11 bilijonų dolerių CETA 
darbų programą ir ypatingai 
vasarok darbus jaunuoliams. 
Darbų pakirstymas ir priežiūra 
buvo laivai bloga. Jaunuoliai da
žnai buvo apmokami, kuomet 
jie žaisdavo, maudydavos,, nie
ko nedirbo .^Daromi žygiai, kad 
šią

sniego mažiau. Jis pradėjo tirp 
Ii Trefikas toks lėtas, kad pre 
zideplo mašina negalėjo nie
kur greičiau važiuoti.

Prezidcnmi Carteriui nepa
tiko Kimu. - I o jėgų įsiverži. 
m:> etnamą, het jam taip 
pat nepatiko ir Vietnamo ka
ro jėgų įsiveržimas į Kambo- 
dtją. Jis pranešė, kad Kinija 
nenori Vietnąrho • terjtorijos.bet 
Kinijai nepatinka Vietnamo 
karo jėgų pasiuntimas į Kanr 
bodiją. Tai vienas klausimas. 
JAV diplomatai gavo įsakymą 
šiuos du klausimus surišti ir 
kartu spręsti. Prezidentas yra 
pasiryžęs siekti taikos Pietų 
Azijoje. Karo jėgų siuntimas 
prie taikos neveda. Sovietų 
valdžia uždėjo veto ir beleido 
K am bodi jo> k 1 ausi m o’^vuišly
ti. Jungtinės galėtų
abu klausimus aptarti.



Sovietinė propaganda savo piliečiams

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERLMAVIČIUS

nuotykiai
SNIEGO APKASUOSE

(Feljetonas)

Prietemoje einu Campbell 
gatve ir netoli 69-tos, matau 
kaip juoda skyrybėlė iškyla iš 
sniego kalno ir vėl pasislepia 
sniege. Manau: kas čia dabar 
per prajovai? Girdžiu: žmogus 
šaukia “gelbėkite! Įbridau Į 8 
pėdų sniego 
urėti kas čia darosi. Žmogelis 
kapstosi sniege, kapstausi ir aš, 
bet aš jo negaliu ištraukti.

Laimiė, kad pro šalį ėjo' dvi 
gailestingosios samarietės ir su
stojo pažiūrėti kas čia dėdasi. 
Sakau: — padėkite žmogų iš
traukti iš sniego. Jos padėjo.-Iš
traukę šiaip taip pastatėme ant 
kojų, uždėjau skrybėlę ir pali
kome prie tvoros baltą, kaip 
"molio metiejų’’ ... Jis padė
kojo ir pridūrė: Buvau užėjęs 
pas Andriejų sušilti, va, čia. ant 
kampo ir . . . Įvirtau . . .

Fi'ie Andriejaus smuklės du
rų pramintas tik vienai kojai 
pastatyti takelis tarp perskelto 
sniego griovio, o prie pat durų 
gyvas ledas, nors amžiną atilsį

grius ant nukasto šaligatvio, tai 
gali savininką traukti 
ma . . .

Ėjau i 16-to Vasario
mą Marquette Rd., bet

MODERNUS SAPNININKASMun artimiasios gramatikos 
yra alsėdiškių er telšiškių. Bet 
prijemnės yra plungiškių, sa
lantiškių, sediškių er nuo šatri- 
jc's apylenkių. Žinoma, negali
ma ignoruoti nė bendrinės gra
matikos. Juk ant anos gul visa 
lietuviškoji kalba.

Teik to su gramatikoms. Pa
veizėki m į Bagdono eiles.

“Kuoke brangi esi šalis
Žemaiti jas,

Meilesni uz Niujorką er 
Fluorisą karštą,

Mūsa šerdes dyna nakti 
vėrpa,

Er meilė tau niekaduos 
namiršta.’’

Stipriai er gražiai pasakyta. 
Ve’ kad uždainiov apie Kražius, 
dar geriau išein. Pacitoukim er 
tan:

“Kuo nuliuda žales poses'?
Kuo praverka onžula?
Ašaroms patvėno opės, 
Krauju paplūdo laukaa.
Kražee, kražee, šventa žemi, 
Bruolių krauju apšlakstyta, 
Ten širdęs stiprybis semas, 
Kuol sulauksma laisvis

rytą.“
Tikraa. Juk ta-taa istoriška 

karione su maskolees už seną 
bažnytėlę. Tik pagalvok: kra- 
žiečei er maskolee, garben tą 
patį Dievą, vo kaip priein prie 
bažnytėlės, gerouju nepasida- 
lin . . . Ašaroms patvyndė upes 
er krauju paplūdeino laukus. 
Bent teep poetas Bagdons dai-į 
niov. Gražu, kad neužmiršo —Į 
bo jau šmots metų . . .

Dar staptelėkini prie grama
tikos. Ar sakinee: Kraičų že- 
ni”, “kazokaa kraują lyja“, rei
škia, kad Kražių namai žemi, 
ar Kražių žemė? Ar kazokaa 

Metų - tempe-1krauju, kap Iv tus is debe- 
’su lyja, ar kraujas ii žaizdų te
ką? Panašių neaiškumų Bagdo-* 
no gramakoje yra daug.

Knygą “Pruo Gintarą Longą’T 
spausdino M. Morkūnas, galima 
gauti Marginiuose, 2511 W. 69 
Str. Verta turėti.

Jūzaps šmots

t
I

R

į teis-

minėji- 
turėjauĮ 

grįžti. Didžiųjų apartamentinių 
pastatų šaligatviai nenuvalyti. 
Primindžiota tik kreivų šunta
kių visokiais zigzagais ir klam
pok kad nori. Porą kartų su- 
griuvau. Abejas rankoves snie- 

supiltą kalną paži- j go prisikimšau, sušalau ir su
grįžau namo nuo Maplewood 
gatvės per sniego apkasus.

Dabar sėdžiu prie lango ir 
raukiu pavasario. Grožėjuos 
sniego kainais, supiltais iki an
tro aukšto langų, tarytum šiau
rės ašigalyje ir pamanai žmo
gus^, kad ledų gadynė atėjo. 
Sniegas ir dar magaryčiom nau
jo sniego prisideda kone kas-

ralūra kasien žemiau nulio . . .
Pamačiau kai siauru viduriu 

gatvės važiuodamas foksvege- 
-ias pasikorė ant sniego. Ratai 
sukasi, o jo kiautas stovi vieto
je .. .

Don Pilotas

PONS BAGDGNS ŠNEK__
PRO GINTARO LONGĄ

Jei skaitytojas nbr gali šypso
tis, bet čia nėra juokaa. Pons 
Bagdons tik.-aa šnek pro longa. 
Er šnek ne nieaus, bet širdei 

ėmis iki lubų. Barten- meilius žodelius.
Gailiaus, kad nesuskubau ’š-

sukalbėk prieš einant. Paslydau 
ir galva durų vos netidariau . . . 
Bartenderis. išgirdęs stuktelėji
mą, atidarė duris. Viduje šla
pias takelis prie baro prieiti, c 
antroji saliūno pusė prikrauta 
alaus d 
deris sako: — matai, saugiau.

įlūž- 
šim- 
pri-

Jeigu stogas nuo sniego 
tų, tėti mano klientu visa 
teli prie baro bestovinčių 
plotų prie žemės . . .

stuktelėjo į galvą 
garažas, kuris

kai
myno garažas, kuris atrodo 
kaip kariško' tanko pervažiuo
tas, tiktai toje vietoje plikė švie
čia . . 
biznis 
Dieve

tror

. 0 jau 66-j i gatvė, kur 
verda-kunkuiiuoja, tai 

saugok. Net per tvoras 
laipioti, ko gero, dar an- 

pusėn tvoros gali užvir- 
. . Laimė dar, kad Camp- 
gatvės kaimynai šaligat- 
■‘rūpėstingai prižiūri, nors 

užvertė sniegu, kad
v rus 
masinas 
nei rasti

Geri piliečiai laikosi neaiškių 
j.Intymų. Jeigu žmogus sugrius 
am sniege,'tai jis negali skųst 
namo savininko, o jeigu su-

POKALBIS
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

— Dabar mes norime vietoje 
kultūrinės revoliucijos pravesti 
socialinę revoliuciją. Ar jūs 
mums negalėtumėte atsiųsti li
terature s apie seksą. - sakė Ki- 

„ > ._  - . Įnijos premjeras Tengas prezi-mokt ano parašytos gramati- 1 ' F
kos, nes vos pradėjus mokytis 
pamaliau, kad jo gramatika 
sunkiai išmokstama. Muni su-i , • • T -r , iHLlĮjjainio jo bereikalmgaa sukištos 
dvibalsės “uo” er šaknies šak
ių kaitaliojimas.

Pagal žemaičių gramatiką, 
saknis yra nekintama. Ar rašv- 
d vardininką, kilmininką ar i- 
aagihinką: ar vienskaitą, ar 
daugškaitą — šaknis nekeičia
ma. Pono Bagdono eilėse er 
gramatikoj, nereikalingi dvibal
siai apsunkina skaitymą er ra
šymą.

Vislc-k už eiles er gramatiką 
Atiduodu Bagdonov garbę. Kas 
jau parašyta, tas neprapuls.

Gramatikų, teisą pasakius, vr 
daug. Visas gramatikas sudė
jus Į kupitą, gal bus dešimtis.

1 i

dentui Carteriui. Carteris jam 
atsakė:

— Bet jūs turite ii- taip per- 
laug žmonių. Jums reikėtų 
daugiau duonos, o mažiau gal
ioti apie seksą.

— Tai atsiųskite munis javų.
— Matote, dabar mes esame

sipareigoję javus prisfalyti So
vietu Rusijai. Patariame susi
veržti diržus.

— Tai atsiųskite mums bent 
šešis milijonus diržų . . .

Kas mėgdžioja protingai, be stebuklo gali 
Iš to naudos turėti.
Be proto betgi mėgdžioti —
Dieve, neduok sau skirti tokią dalį!
Šio pavyzdį pateiksiu čia iš tolimų kraštų.
Kas matė Beždžiones, tas žino',
Kaip aršios jos pamėgdžioti, ką matė, ar pažino.
Taip Afrikoj, Beždžionių kur apstu,
Jų kaimenė visa į draugę susirinko, 
Ant tankaus medžio jos šakų tupėjo 
Ir į medeją pasalom žiūrėjo, 
Kaip ant vejos tinkle jis vartėsi aplinkui, 
čia draugė draugei baksi tyliai, uoliai, 
Ir šnabžda jos kita kitai:
“Stebėk gi šį šaunuolį,
Jo išmonėm nėr galo, kaip matai: 

čia susiries, 
Čia išsities,

čia taip pavirsta kamuoliu tikruoju, 
Kad nematyt nei rankų ir nė kojų.
Ar mes ne visa ko gi meistružėlės,
Bet meno šitokio dar mums reikėtų, 

Gražuolės sesutėlės!
Nebloga būtų mums ir šitai paveldėti.

Atrodo j is .jau žaidė, kiek patikd.
Gal būt, nueis, tuomet ir mes galėsim žaisti“.
Iš tikro, jau nuėjo, tinklų joms paliko.
“Tai ką gi, — sako jos, — ar gaišti ?

Tad eikim pamėginti.“
Gražuolės nusileido, o viešnių žaidynėms 
Žemai ten tinklų patiestų daugybė.
Juose jos ėmė varteliotis
Ir ritinėlis, inklais kūlvartoVn vyniotis;
Cypimas, riksmas — linksma perpilnai!

O bėgti — ar žinai? —
Bėda jau mūsų paikėms,

Kai reik iš tinklų joms ištrūkti.
Čia pat ir šeimininkas, buvęs besilaikęs,
Jąs_matS — laikas į maišus viešnias įbrūkti. 
Bet išsisukt jų nė vienai neteko:
Jos, rankom suvarytos, į maišus pateko.

Rašydamas šia pasakėčią 
Krylovas nė nesapnavo,. 
Kad dabar čia
Komunistai visus prigavo.
Daugelis lietuvių
Kaip tos beždžioniškos žuvys 
Išėjo 'bendradarbiauti 
Ir buvo pagauti . . .

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

PAVARGĖLIS reiškia nelaimę, juo būti didelė 
laimė ir geros žinios. Su pavargėliu eiti — negeros ži
nios bendruomenėje.

PAVEIKSLAS, pieštas dailininko,reiškia gerą gyvni- 
mą ir pavyzdingą šeimą, portretas — pasisekimą gyve
nime ir darbe bei visuomenės veikloje. Melstis prieš pa
veikslą — liūdesys, išmesti jį — gėda ir net kalėjimas, 
spindintis paveikslas — negerumai meilėje ar šeimoje, 
jei jie tamsios spalvos — neištikimybė meilėje.

PAVYDAS nieko gero nereiškia, tik suvedžiojimus 
ir apgaulę.

PEČIAI gražūs ir riebūs reiškia visokius geru
mus, nukirstas dešinysis petys— mirtį vyriško asmens 
giminėje,, kairys — moteriško asmens, abu —artimo as
mens sunkią ligą. Sutinę pečiai reiškia turto palikimą 
iš artimo giminės, tvirti — pasiryžimą ir gerą sveikatą, 
apaugę plaukais—turtą, pečiais traukyti—abejojimą.

PĖDUS laukuose matyti reiškia pasitenkitiimą, juos 
kulti — turtą, matyti javų gubas — gimtinio krašto 
meilę.

PEILIS yra negerų dalykų simbolis, nes reiškia ne
teisybes, barnius ir muštynes, duoti peilį kitam ženkli
na jo įspėjimą nuo negerumų. Tik lenktinis peilis reiškia 
pasitikėjimą savimi.

( PEKLA arba pragaras yra įspėjimas, kad reikia 
būti atsargiam savo kalboje ir elgesyje, ten papulti arba 
būti — didelė nelaimė, išeiti iš peklos reiškia, kad tau vi
skas gerai seksis.

PELAI reiškia tuštybę, juos sėti — propagandą, kuri 
nieko gera neduoda, tik klaidina visuomenę.

PELĖDA yra mokslo ir šviesos bei apšviėtos simbo- 
j lis, tik naktį ją matyti reiškia liūdesį.
Į ; ; PELENAI po gaisro ar židinyje reiškia liūdesį ir 
] gailestį. ’ si.

* PILGRIMAS yra kelionių bei nuotykių simbolis. Tą; 
jis ir reiškia.

PELĖS bėgiojančios yra įspėjimas, kad reikia bū
ti taupesniam. Jei jas gaudo ar jau pagavo, katinas, tai 
ženklas, kad reikia sugotis meilingų vilionių. Apskritai 

. pel ės nieko- gero ^nereiški a, tik visokias nesekmes.__
PELIKANAS yra meilės simbolis. Jei jo snapas yra 

' pilnas žuvų, tai eik žvejoti, nes žuvys labai, gerai kibs.
PELNAS: jei teisingas reiškia turto pagausėjimą, 

jei neteisingas — nuostolius.
PEMPĘ matyti arba girdėti jos balsą nieko gera 

nereiškia, tik liūdesį.
PENTINAI yra turtingumo ir geros tarnybos šitn 

bolis.
PEREKŠLĖ višta arba kitas perintis Paukštis rei

škia nuobodulį ir liūdesį, jei ji su viščiukais tikėkis 
visokių gerumų, o jei jau pradeda dėti^-tikėkis santai
kos visuomenėje arba bendruomenėje.

PERGALĖJIMAS nereiškia džiaūgsffio, bet verks
mą ir liūdesį, o taip pat pavydą. Nugalėti savo draugą 
— neteisingumas ir apgaulė.

PERKŪNO trenksmas reiškia nuostolius, bet jei jis 
trankosi kur nors labai toli, tai reiškia, kad veiksniai 
gali susitarti. Jei žaibai matosi, bet negirdėti griaus
mo, tai bus santaika tarp susipykusių draugų. Perkūne 
kulka reiškia apgaulingus draugus.

(Bus daugiau)
Sovietinė propaganda pasauliui

Guvus Vincė Amerikoje

GuVus Virt'če, karių su kitais 
išvidiniais asmenimis, a įvažia
vo į Ameriką. įš X'cW Yorko jis 
traukiniu važiavo Į Čikagą. Be
važiuojant. priešais ji atsisėdo 
įtartinas t polis ir pradėjo klau
sinėli:

Kur tamst ei
— Čikagon.
— Ką ten veiksite?
— Išlipsiu.

(»c iiauvias. atsakymas
Kur gavai šią knygą ?

— Tai (lavana, manta.

važiuojate?

kiek

ko-

Magaryčios

t

e Mokytoja paklausė i 
!s hiri kūjų.
Ir k? hl atsakei ?
Pns;'.ki;m. kad P.is.

-1*3 gi jis. tufi tik dvi

o William Penu pataria: būk 
rezervuotas. bet ne rūkštus, 
r i m tas. ne formai u s^-besimi-

— Dabar aš tai žinau, bet vi
si klasėje sakė, kad keturias, 
todėl malto atsakymas buvo 
geriausias.

raanuošęs ksliauU į platų pasauh

lankus_  ne vergiškas, kantrus lerj milijono dolerių išlaikymui
— ne lxjjausinis, -— lik ne at
kaklus, linksmas — lik neleng- 
vabūtlis, saldus bei frialonus — 
ne fam'li janiškas, ramilijariš- 
kas tik ne o' inty
mus su mažai kuo fr tam rei
kia tureli gerą priežastį arba-

• Mincalos miestelyje, New 
Yorko valstijoje, vienas chirm-, 
gas buvo priverstas sumokėti j 
liacicntui ?=rx ',2J’^ už padegi
mą dujų žarnose operacijos me
tu. .Tai rėdo, 1<ad Amerikbjc 
yta realus su s irt pinklias nalu- 
fttliomis dujom N it kitokiais c- 
fttrgijos šaltinai.

c Prt'z. Jc’mfsono paskelbtas 
karas prieš nčuiftą bėi vaVgą iki 
šiol nėra laimins. Priežasčių 
yra thujg. Mrs.’Darbam Willi- 
ams iš (/<dn^>n, ISalifornia val
stijoje sugebėjo išreikalauti iš; 

, lįrmiįesto grtm. mtrffi nei’km*

šeimos iš 70 asmenų. Ta ponia 
labai elegantiškai rengiasi, turi 
$170.000 rezidenciją, 4 butų na
mą ir sidarbo spalvos kadilaką

e Pabaigai tiks Leonardo 
Žitkevičiaus eilėraštis “Iš Šalies, 
kol niekas nelies”, kadaise at- 
spausdmlas “Lietuvių Dieno- 
— ..M . se :

Loja pudlius ir buldogas.
Ir skalikas netylės.
Kas didesnis demagogas. 
Pamatai tik iš šalies.

Kaunas vyrai, kaip 
▼ampyrai.

Užburti sapnų pilies.
Nei tai žirniai, nei pipirai. 
Tau lik juokas iš šalies.

Bei ... jei kulkos jų 
šiaudinės 

Ir tave bent kiek palies. 
Trauksi kuolą iŠ stalinės, 
kirsi kirtį iš šsltėš.

Abu susirūpinę: vienas kaip geriau globoti ir sau
goti nuo pavojų, o antras — kaip iš tos globos išsiva- 
<luoti ...

1 — naujienos, CHICAGO t, ILL. Saturday, Februa^^L1379
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.YF.RRFOS KRAUJO
1X >N < )RUS 1J (iONlN ĖMS

> * i į,. - -

Ketvirtas Amerikos Krauju 
ligoninių aprūpinimo komisijos 
metinis susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 1 Id. Washington, D. 
C... Ten bus nagrinėjami du 
pagrindiniai klausiniai: apie 
donorų verbavimą ir darbo su 
krauju technologijos pažangą. 
Judamosios kraujo stotys bus 
aprūpintos ir demonstruos mo 
deriėiausią kraujo surinkimo 
meną.

Norintieji duoti kraują gali 
registruotis “Expo” kovo 11 <1. 
naktį. Kraujo ėmimo demons, 
travimas prasidės sekenčiosj 
dienos rytą, be to veiks specia
lūs susirinkimai (kursai), ku
riuose .donorai bus apmokami 
ir verbuojami kraujo davi
mui.

Kaip žinia, beevik visose 
ligoninėse trūksta 

transfuzijmns. Dėl 
ligoninės 

kraujo 
kraujo

Chicagos 
kraujo 
tos priežasties pačios 
rūpinasi gauti daugiau 
donorų,
bankuose pakankamai.

(urėtų

ŠEIMĄNEGARBINGA SAVO 
PALIKTI BE TESTĄ
Jeigu vyras ir žmona bendrai

valdo nekilnojamąjį turtą < 
giiškai tariant — jointly), 
kiekvienas turi pasidaryti 
tmnenta

Pvz., Jeigu Jonas ir A< 
nusipirko mažą nuosavybę 
venanius namus, tai dokumen Į 
tą reikia padaryti abiejų var
du bei pavarde.Tuo atveju, jei 
vienas jų mirtų, ta nuosavybė 
pereitų pasilikusiam gyvam su 
tuok linini. Jonas ir Agota bu
vo auto katastrofoje užmušti. 
Agota tuojau pat mirė, o Pet. 
ras — po divejų savaičių ir ta, 
po nuosavybės savininkas. At
sitiktinai, prieš keletą mėnesių 
Jonas buvo sudaręs testamen-. 
ta, užrašęs ta nuosavvbe savo 
žmonos A,gotos giminei. Jeigu 
nebūtu tokio testamento .Jonas c
sudaręs, tai po jo mirties nuo- 
savybė tekių Jono giminėms, 
kas būtų buye prieš abiejų su
tuok tuviui nkų norus.

Jeigu minimi sutuoktiniai 
nebūtų padarę testamento, lai 
po jų mirties dėl turto pavel
dėjimo iškiltų bereikalingos 
iešmuose bylos. Ka dto išveng. 
tumėm, visada paatriina p<u 
sidaryti testamenta ir savo tur 
ta Į>askirstyti pagal sa\o no
rą. pr. fob.

(an

JCSU GYVENIMAS PRI- niai pacientams nereikės 
AUŠO NUO COOK APSK.jkčti, 

mosTARYBOS SPRENDIMO”

Tokįo turinio atsišaukimas’ 
šiomis dienomis buvo iškabin
tas Fantus klinikose, Chica- 
goje, kuri čia patiekiame, kad į 
C<>oJ< apskrities ligoniai žinotu '

pacieii j
Cook ;

“‘Visi Fantus klinikų 
tai turi ateiti i 1979 m c •
apskr. ligoninės biudžeto viešą 
apklausinėjimą, tjkslu demo’n- 
struoti, kad patiekta sąmata 
būtų priimta, jog nesumažintų 
pacientų patarnavimus.

“Praeitais melais daug ligoa 
nines darbininkų buvo atleista 
iš darbų; į namus sunkių pa. 
cientų transportaciją taryba 
nutarukė (cut(back), kai ku
rie ligoninės wardai uždaryti.

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ

SIMFONINIS KONCERTAS

Henry Mazcr diriguos Chicagos Simfoniniam orkestrui

1979 m. kovo 31 d. 8:30 vai. vak.

Orchestra Hali. 220 So. Michigan Ave., Chicago, Ill.

Bilietus Įsigykite rašant:

“Pacientai turės mokėti už 
greitosios pagalbos (emergency 
cy room) patarnavimą ir Fan
tus klinĮku vizitus (fee), už 
vaistus.“

Turėdamas paskyrimą Fan- 
' tus klinikoje, užklausiau savo 
į gydytoją D r. N. ar taip tikrai 
bus?. Gydytojas atsakė, kol 
kas tuo nesirūpink, lai esą bu
vo taip projektuojama, bet tie 
projektai, afrbdo7~atmestf.

Patyriaus, kad iš Fantus 
klinikų pacientų registratorės 
reikalauja Soc. See. ir Medica
re numerių. Iš to pacientai da. 
ro išvadą, kad jei ne už vizitus 
ir duodamus vaistus tiesjogi-

Symphony Concert of Lithuanian Composers

500 No. FOREST AVE.

OAK PARK, ILL. 60302

čekius rašyti Symphony Concert of Lithuanian Coni' 
posers vardu.

Bilietu, kainos: Ložė S100, taip pat §10, §8 ir S6,

S.K.V.T. MEMORIAL FOUNDATION

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

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių Sakas 
žirgintais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda Į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. . .

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuffuataltyH - V«UI0nl«n4, fVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina >1.—.
2. Jurgis Balfruialtla, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmė*, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psl. $1.50.
4. Vlneas Jonikas, LYDĖJAU VIEiNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 18S 

psl. Kaina S3.00.
3. Klaopas Jurjjallonl*, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatoll|u« Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastanl*, TRIJŲ ROŽIŲ 1VENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
11. Stasys Sastvara*, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Saųeta*. SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-i 

liai, 92 psl., $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00.
14. Eugenijus Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psL. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR fVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
18. Alfonsas Tyruoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl. $1.00.
18. Adoma* Jaša*, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.
Norėdami įsigyti šias *r kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 80808

jama nuosavybę. Paprastai šis'd 
dokumentas vadinamas "Pas
kutinė valia ir testamentas” 
(Last Will and Testament).

Will and state įvairus > 
(kilnojamas ir nekilnojamas)

J tunas . nuosavvbė.

bet gali būti 33-1 
FuŽyiiiėtiiHL k-tU į 

(įaugti! na Supplemental Seen-- 
iv (SS[) Įr Public As 
šeimų (hosdiolds) 

gauti J?ood Slamp>” 
nežiūrim jų gauna

mų pajamų ir tų pajamų šal
tinių.

S.aUGOKIM
SAV O AKIS.

sistancc
Imi teise 

£ 

j kuponus.

Witnesses* for the execution
JAV daugely valstijų reikalau- 

‘ jama dviejų liudininkų; ka\ ku 
trijų

20 diena. 9 vai. 37 
prasidės saulės užtemi- 
inatomas Chicagoje. M t - 
įeis tarp žemės ir saulės, 

bus ne pilnas, tik

‘ rios valstijos reikalauja 
liudininku.

no- 
sąskaitos bus patiekia- 
Medicare ar Medicaido 
<oiHs. Susirūpinęs J. P.

Vokietijoje — viešiems 
mentams prie notarų ir 
•ų, kaip taisyklė, reikt 
ma dviejų liudininku.

testa- 
teisė-

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

P. S. Lietuviškai apie “Food 
Stamps” programą ir kupo-, 
nūs ir kitais socialiniais bei 
pajamų mokesčių reikalais in
formacija^ teikia ir, reikalui 
esant užpildo formas LB S cJ 
Klubo valdybos nariai, X10 Se Sutrugdykim 
Emerald St., (Chicago, Ill., 
testamentų reikalais — 
CL 4-79<j5. pr. pet

Angliškų sąvokų ir žodžių 
paaiškinimas

False arrest — bet kuris ne- 
' leisėts asmens suėmimas, lais
vės atėmimas kitam asmeniui 
Įvykdytas viešo pareigūno ar 
privataus asmens.

Fiduciary — asmuo, laikąs 
nousavybę, kaip patikėtinis 
(trustee).kaltinamas nesilaikęs 

įsipareigojimų (obligacijų); tą 
nuosavybę laikyti garbingai 
(honestly & prudendly), tiks
lu apovanojamojo (beneficia. 
ro) interesus ginti.

Garnishment — vykdymas 
nuosprendžio, kuriuo skolinin
ko darbdavys ar kitas asmuo, 
laikąs pinigus arba nuosavybę, 
skolininkui priklausomą, gali 
išmokėti (competed) skolinin
kams, tikslu Įvkdyti prieš sko 
liniuką teismo nuosprendį.

K L. Malonėkite paaiškinti, 
kas gali pasinaudoti vadinama 
Food Stamps programą? G.M.

si programa 
pajamų žmo- 

reikalin- 
apmoka 

išlaidų 
“Food 

Stamps
išmok ėji- 

maisto 
Su tais kuponais

ATS. “Focxl Stamps” progra
mą šioje valstijoje tvarko The 
Illinois Department of Public 
Aid, the USDA, 
numato mažų
nėms pigiau jsimyti 
go maisto. USDA 
50% administracijos 
ir valstijai suteikia 
Stamps’ kuponų. Food 
naudojama vietoje
mo grynais pinigais 
krautuvėm: 
nedarbingieji asmenys gali ap 
mokėti už maistą, kurį jiems 
pristato“M'eals-on-WheeIs” ’ vie 
tinė savivaldybės įstaiga arba 
vaistinė ar rehabilitacijos cen
tras.

Guardian — asmuo, kuriam 
yra pavesta legališka globa ir 
pareiga prižiūrėti asmenį ir 
nousavybę kito asmens, kuris 
dėl kitų negali vykdyti savo 
reikalų negali vykdyti savo 
paties reikalų.

Will — teisinis dokumentas, 
kuriuo asmuo paskirsto savo 
turtą — kilnojamą ir nekilno-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

• 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

Tek 476-2206

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kramto laisvė ir lietu- 
gerbūvig, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose,
Jvoai Kipečlmkis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės virbeliais kalni 4 dot

Juozai Kapažlmkaif liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Ueivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai ilio- 
•truota. 300 pat Kaina 7 dol.

Č1KAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO, .L1ITUV04. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, 95 pal S1J0. Yra taip pat 
liversta i anglų kalbą.

M Žolėanko SATYRINĖS NOVtLĖK Genialaus rusų rąžytojo 
(50 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina X2,

D. KuralHs, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunlsto tr agitpropo propaganda M 
uŽDULakavlmai. Abi knygos paralytos lengvu, gražiu rtiliuml

Pra*. P. PakarklH, KRYŽIUOSIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI, 176 pal. dokumentuota Istorinė studija apie prftfų Ūkimą. 
Kaina S3. žftaHMgy

Vincai žamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 
M p<L Kaina SLM. *

tie Ir kiti laidiniai yra grunarri
NAUJIENOSE, 173S Sa. MALfTVO ST., CM KASO, FLk. ĖĖĖM

— JAV Senato specialus ko
mitetą^ per viešą apklausinėji
mą nustatė, kad po J Pasau
line karo gimę vaikai -markiai 
padidins seniorų skaičių, 
šios priežashties Social. * 
dimo pensi jon 
žiaus negalima sumažinti. Ta
čiau privatinės įmonės pensia 
jon savo darbininkus bei tar. 
naudojus išleidžia nuo 60, 55, 
o kai kurios nuo 50 metų am
žiaus.

. Dėl 
drau- 

išėjimo am.

❖
— JAV-bėse yra apie 7 mil. 

vegetarų kurie nevartoja rnė 
sos produktų. ’Prie vegetarų 
skaičiaus padidinimo dabar 

prisidėjo daugelis vyresnio am 
žiaus žmonių, kurie dėl mė.

sos produktų pabrangimo, 
daugiau pradeda vartoti pie. 
no produktus bei dripsnius.

Vasario 
min. 
mas. 
nulis
t žlem inas 
apie 79 proc. saulės bus užtem
dyta. Likusioji dalis siųs savo 
spindulii. s žem.D. I cdEl laba’, 
pavojinga, nepridengtomis aki
mis stebėti ta užtemimą, nes 
saulės spinduliai gali sužaloti 
akis ir galima palikti aklam.

Edgar T. Britten, draugijos 
akluma direkto-

gi rius perspėja, kad kiekvienas 
te!, saulės užtemimas turi aukų, 
»// nes kaikurie mano, kad greitas, 

trumpas žvilgterėjimas i saulę 
nepavojingas. Jis sako, kad sau
lės akiniai, aprūkytas stiklas ar 
fotografijos negatyvo 
yra labai maža apsauga, 
tais visai neapsaugo.

Didžiausias pavojus 
sudaro untravioletiniai ir infra
red spinduliai, kuriuos skleidžia 
saulė. Tie spinduliai akies retiną 
pavijingai apdegina. Kadangi 
retina nejautri, nepraneša ner
vams apie skausmą, todėl žmo
gus nežino, kad akys sužalotos 
ir jau pervėlu gydyti.

Norintiems stebėti saulės už
temimą, Adler planetariumo as
tronomai duoda šį patarimą. 
Reikalinga ilga kartoninė dėžu
tė, gabalas aluminijaus popie* 
rio ir paprasto balto ptfpierio.

Geriausiai tai nežaisti be rei
kalo savo akimis, kad nepalik
ti aklu.

stiklas 
o kar-

akims

KL. Pasakvkite, kas gali gan- 
ti “Food Stapms” kuponus?

ATS. Illinois Department of I 
Public Aid administracijos pra 
nešimu, tokiu “Food Stams” 
kuponų gali gauti daugelis as
menų, kurie—turi- mažai- paja
mų, angliškai yud. “low-inco
me households” kvalifikuoti. 
Į “households” sąvoka Įeina 
asmenų grupė, gyvenanti kar
tu bute, kurie perka ir ver
da savo maistą kartu ir dali
nasi savo pajamas ir išlaidas. 
Daugumoje “households” su-

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMĄ

KALBAME LIETUVIŠKAI
EEWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

MEMBER

RELE
INTER CITY RELOCATION SERVICE

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU
TELEFONU 

254-8500

Taupykite dabar
pas mus

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

laiku išsiėmus cer-
Federaliniai patvarkymai reika

lauja bausti ne 
tifikatus.

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 mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

1800 So. Halsted St. Chlcago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Įitdrta 1928 m»tal*.

TUKINTI DIDELES ATSARGAS

T< 421-8070
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Išrinkime Michael Bilandika
L

Ateinantį antradienį, vasario 27 d., visi Chicagos 
piliečiai, užsiregistravę rinkiminiuose sąrašuose, rinks 
šio didelio miesto merą. Jeigu balsuotojai nėra užsire
gistravę, tai jie negalės balsuoti. Jie gali būti šio kraš
to piliečiais, gali būti balsavę kitose vietose, bet jeigu 
jie laiku neužsiregistravo, tai antradienį negalės bal
suoti. Kas jau yra užsiregistravęs ir dalyvavo kituose 
rinkimuose, tai antradienį gali eiti įr paduoti savo bal
są už Chicagos merą.

Mes patariame Chicagos lietuviams paduoti savo 
balsą už Michael A. Bilandika. Jis yra užaugęs lietu -

Algirdo Tito Antanaičio duk
roms, kuros dalyvauja jos ra
dijo meninių prc'gramų paren
gime.

Premijas įteikė konkurso ko
misijos pirm. kun. Tamošaitis

lietuvių draugą Bilandiką.
Lietuviai žino, kad meras Bilandikas glaudžiai ben 

dradarbiauja su senatorius Frank D. Savicku. Sen. Sa
vickas tariasi su Bilandiku ne tik Bridgeporto, bet ir 
Marquette Parko, didžiausios lietuvių kolonijos reika
lais. Daugelis pranašavo Bridgeporto ir Marquette S.J., dalyvaujant pažam mece

natui dr. kun. J. Prunskiui.
Ta proga mecenatas dr. kun. 

J. Prunskis buvo paprašytas 
tarti žodį.

Jo kalba:

— Malonu pagerbti lietuviš
kų radijo programų vedėjus, 
kurie pavergtos Lietuvos šauks
mą perduoda radijo bangomis.

i Kai ima spirginti didieji šalčiai,
Sen. Savickas, pasitaręs SU vietiniais lietuviais vi-; a§ giliai išgyvenu galvodamas, bausmė dar pratęsta penkiems 

suomenės veikėjais, taip pat pataria antradienį bal- kaip buvo sunku stingti ir mirti metams, žiaunai tardytas, at-

Parko lietuviu kolonijoms galą, bet, kaip matome, jos 
dar ir šiandien gyvuoja. Vienas kitas baikštesnis išsi
kėlė iš Marquette Parko, bet didelė lietuvių dauguma 
dar ir šiandien ten tebegyvena. Stiprėja ne jie patys, 

i bet ir jų bizniai. Labai daug prie to gerbūvio prisidėjo 
'sen. Frank D. Savickas. Visa bėda, kad savo darbais 
nepasigiria. Kiti padarę girtųsi, jis pareigą atlikęs ty. 
Ii. Jam atrodo, kad daug geriau, kai darbai kalba, o 
jis pats patyli. *

suoti už Bilandika. Bilandikas antradienį turės gauti 
ne keliais balsais daugiau, bet didelę daugumą. Tada 
ir sen. Savicko balsas bus svaresnis. Iki šio meto jis ga
lėdavo savo nuomonę išdėstyti tik senato darbo komi-

Gimbuto. Nuleistas kalėti Sibi
ro lageriuose 25 metus ir jo

daugeliui iš tų 300.000 (trijų metęs prievartą šnipinėti, Nau- 
šimtų tūkstančių) lietuvių, ku
riuos okupantas išvarė į Sibirą, 
jų tarpe ir mano tėvą. Aš kar
tais, nakčia nubudęs, nirbrau-

ji) metų išvakarėse, su kitais 
kaliniais nuvarytas į barakų 
salę, išėjo priekin kalinių ir sar
gybinių minios, iškėlęs popie-

mais žodžiais, kad kuo didesnis 
klausytojų skaičius suprastų ir 
įsisavintų.

Ši pastaba nėra taikoma ger
biamam ir garbingam dr. kun. 
J. Prunskiui. Jis kalbėjo pa
prastai, nuoširdžiai ir be jokio 
patoso. Kiekvieną jo žodį ir sa
kinį kiekvienas klausytojas ga-

tete, bet šiandien jis jau yra pirmininko pavaduotojas. kiu ašarą prisimindamas, kad 
Nėra kito lietuvio, kuris būtų tokią aukštą vietą Illi-'sluo metu tokie_ brangus idea-
nois Senate tupėjęs.

Paskutiniu metu Chicagos spaudoje keliais atve
jais buvo išpeiktas bosas.Milijoniniame mieste atsiran
da pavyduolių, kurie negali pakęsti, kad emigranto sū
nus pajėgtų pavyzdingai administruoti tokį didelį mie-

l’stai, kaip Sadūnaitė, Gajaus
kas, Ziprė ir kiti, turi 10 ar net 
25 savo gražiausios jaunystės 
metus leisti darbo vergų sto
vyklose ar beprotnamiuose. Aš 
pasijuntu ypatingai skolingas

stą. Savo darbais jie nieko neparodė,, bet tvirtina, kad,savajai tautai> kun tiave man

riaus lapą prabilo, kas tame 
popieriuje parašyta, yra mano 
krauju rašyta. Aš Justas Gim
butas pareiškiu, kad j Okie’s tor
tures nepalauš mano ištikimy
bės Kristui ir Lietuvai. Jis tuoj 
buvo suimtas, sumuštas ir įmes
tas karcerin, badui ir šalčiui, 
šešiems mėnesiams. Bet tas

eiti. Udlo lllviYv cljl .

jie galėtų geriau padaryti. Opozicija ištisas savaites Į ^a^ą pasaulyje kalbą įjun- kankinys paliko mums testa- 

pasakoja ir rašė, kad Bilandikas nepasirūpino pnemo- į isteriją ir davė norą dirbti dėl* Lietuvą. Mūsų tauta, kuri išug- 
nėmis Chicagos miestui. Specialistai apskaičiavo, kad jos išlaisvinimo. Ir dabar nau-j dė tokius herojus, turi būti lais- 
tiktai 1912 metais iškrito tiek daug sniego, kiek jo iš

Įėjo lengvai suprasti, dėti į savo 
širdį ir įsisavinti.

Rezoliuciją perskaitė Ameri
kos Lietuvių Tarybos Chicagos 
skyriaus pirm. V. Samaška.

Išnešus vėliavas, buvo pa
skelbta 10 m in. pertrauka.

Po pertraukos prasidėjo me
ninė dalis. Dainas dainavo solis
tai Dalia Kučėnienė ir Algirdas 
Brazis, akomp. komp. Aloyzas 
Jurgutis. Tautinius šokius pašo
ko tautinių šokių grupė “Sukti-

ą savo ryžtą, kasmet, kol dar! va. (Ilgas, ilgas plojimas.) i nis”, vadovaujama Nijolės Pu-
krito sausio mėnesį. Vėliau išskrisdavo po 25, 30, o kar
tais 40 colių, bet niekad nebuvo 84 colių. Pereitą sek
madienį Washingtona buvo užvertę 20 colių sniego sluok 
sniu, bet niekas ten nekaltino sostinės mero. Pats Bi- 

Įlandikas prisipažino prie kelių klaidų sniego valymo

mano ranka išlaikys plunksną * * *
■ ir kėliką, skirti po 350 dol. mū- Nėišdidus ir iškilmingas kai
šų tautos kultūrinių vertybių, bėtojo tonas, naudojant aibes 
ugdymui ir kovai už pavergtos (daugybę) ne visiems supran- 

' Lietuvos laisvę. (Ilgas ploji- tarnų svetimžodžių, pažymi jo' 
mas.) Skirdamas ir savo laiką mokytumą ir išsilavinimą, bet

pienės, akordeonininkas Darius 
Polikaitis.

Nežiūrint sniego kalnų, 1200 
vietų salė prisirinko pilnutėlė.

(Pabaiga)

vių gausiai apgyventame Bridgeporte, augo kartu su įmetu, o kaltintojai susiprato ir nutilo, 
lietuviais, ėjo į tas pačias mokyklas ir savo tarpe turi 
didoką skaičių draugų lietuvių. Jis buvo miesto savi
valdybės paskirtas mero pareigoms eiti, kai meras Da-: 
ley staigiai mirė, 1967 metais jis buvo išrinktas jo ter
minui baigti, o dabar čikagiečiai turės jį išrinkti pil
nam terminui. Meras Bilandic yra Chicagos miesto de
mokratų partijos kandidatas toms pareigoms.

Meras Bilandic nėra airis. Jis gimė Chicagoje, čia 
mokslus ėjo ,tarnavo Amerikos karo jėgose, įsitraukė T 
visuomeninį darbą ir ilgus metus dirbo Chicagos savi
valdybėje. Jam labai gerai žinomas Chicagos miesto 
administravimas, nes jam reikėjo paruošti ir per tary
bos posėdžius, apginti administracijos rezoliucijas. Me
ras Daley pamėgo aldermaną Bilandiką, nes jis niekad 
nesakydavo ilgų ir nereikalingų kalbų, bet paruošdavo 
.trumpas ir aiškias rezoliucijas.

Meras Balandikas patiko ir prez. Carteriui. Kai su 
^prezidentu reikia aptarti kokie svarbūs Chicagos mie
sto reikalai, tai Bilandikas labai aiškiai viską formuo- 

-ja ir išdėsto. Prezidentui Carteriui tiek patiko Bilan- 
idiko administracija, kad jiedu susidraugavo. Kai Car- 

’.'teris politikos reikalais atvyko į Chicagą, Bilandikas 
Paprašė prezidentą aplankyti Bridgeportą ir pasikal-; 
bėti. Prezidentas priėmė pakvietimą ir naktį praleido nys: 
pas Bilandikus. Visa Ameiika pianašavo, kad piezi- geriausia interviu prog.
dėntas, vietoje pasiūlyto liuksusinio viešbučio, apsigy- _ Vladas Bakūnas, Les An- 
veno senoje lietuviškoje kolonijoje pas kroatų kilmės gėlės,

ir jėgas šitai misijai, Dieve man paprastumas, nueširdumas ir — Edeno greitkelio pataisy-
Dabar politiniai priešai kaltina Bilandiką, kad jis, Padėk. Leiskime remtis faktu sugebėjimas sudėtingas mintis J mas kainuos apie šimtą milijo- 

patyręs apie blogai pasijutusią motiną, išėjo iš posėdžio Įiš gyvenimo miško brolių Justo perduoti paprastai, supranta-/ nu dolerių.
ir nuskubėjo į ligoninę, prie sunegalavusios motinos. ’ 
Girdi, jis miesto reikalų nežiūri, bet sėdi prie sergan
čios motinos...

Jeigu taip ir būtų, tai Bilandikas mūsų akyse būvi 
tikras vyras. Nieko lietuvis labiau negerbia, kaip va.ką, 
besirūpinantį senais tėvais. Lietuviai vyresnio amžiaus 
žmones gerbia, o savo tėvus prižiūri. Jie senas motinas 
ir tėvus prižiūri. Jiems Bilandikas turi būti geras žmo
gus, jei seną ir sergančią motiną prižiūri ir paguodžia. 
Lietuviai jo nekaltins, bet antradienį už jį balsuos.

Q

i 
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Serious crimes in Chicago 

have been reduced by over 13% 
under Mayor Michael A. Bilandic.

Vasario 16 šventė Chicagoje
2) už geriausią patriotinę-po- 

litinę pro g. — Gertrūda ir Po
vilas Dargiai. Pittsburgh^

3) už geriausią religinė i>rbg.
— P. Viščinis, Brockton, ir

-1) už geriausią meninę progr.
— Aldona Daukus, šėimoš So
fija Bartkus programos vedėja^ 
Chicagc'je.

Ponia A. Daukus jai skirtą 
premiją perleido peilkioms An
tanai ty tems, rašyto j o-žur nališto

(Tęsinys)

Konkurso komisiją sudarė: 
pirm. kun. Tamošaitis S.J., na
riai: Vyt. Kasniūnas, dr. K. Šid
lauskas, J. Skorupskas ir dr. L. 
šimutis.

Premijas laimėjo šie asme-

Vote February 27 • Pull Lever 1A
Paid for by thė Michael A. Bilandic for Mayor Campaign Committee.

JUOZAS KARIBUTAS -Z' . \ \
TZ F T T A M ’ C A D V D D A T 7 A £amtos vaizdų, kalnuose stypsančios 
IiELlvliEu Ar 1 D lt A 1 L A moja keleiviame, bylodamos apie krašto 

Įseną praeitį. Kas dabar ten gyvena? Gal 
muziejiniai pastatai praeičiai bylotf likę ?

Vynuogių laukai. Pribrendusių vaisių

Įdomu pravažiuoti Įvairiausių vietovių, gra- ra viešbutį, už kurį sumoku 11,000 lyrų. Vienas bodžiauti neleido, 
pilys , dol 800 lyrų. Taigi, nėra ko stebėtis, jei čia vištir | 
labai, mokamą tūkstančiais ir milijonais. Ir man pa

čiam čia teko pabūti vieną dieną milijonierium.
Gražūs i;yta&. Brindisi mažame miestelyje 

judėjimas nethažas. Vieni iš uosto, kiti į uostą. 
Mūsų laivas išplauks tik pavakariop. Apvaikš- 
tau miesteli, kuriame kalbų ir tautybių babilo- 
nas. Visur šaligatviai apstatyti staliukais, visur

kaip
(Tęsinys)

Roma dabar naujo popiežiaus rinkimų įkarš
tyje. Roma pilna turistų, kuriuos pavilioja praei-. mamas derlius. Ūkininkų darbai visur labai 
ties didelė istorija, koliziejus, katakombos bei Šv. kūs, bet jie myli savo žemės gabalus ir uoliai 
Petro ir Povilo požeminis kalėjimas, bei gražios apie juos triūsia, dirba lyg bitės. 1
lyg muziejai bažnyčios bei katedros. Čia nei savai-1 
tės, nei poros savaičių neužtenka, kad galėtumei 
bent paviršutiniškai su Romos įžymybėmis susi
pažinti. Roma, amžinasis miestas .. . kurį aš lan
kau jau trečias kartas ir vis randu dar daug ne
matyto, nepastebėto.

nui-
sun-

Keleiviai labai neįdomios asmenybės. Karš
tis kamuoja. Traukiniai nevėdinami. Per langus 
lenda vėjai, taip ir džiaugiesi, kad stotis po sto
ties, tavo kelionė trumpėja.

Vakaras. Saulėleidžių varsos šypsos; per 
Į langus, sakydamos sudie, o mes jau esame Brin
disi, iš kur rytojaus dieną plauksime į Graikijos 
uostą — Patras. Na ir pasipylė iš traukinio ma
sės keleivių. Daugiausia turistų. Baisu. Jie, su 
maišais, su kuprinėmis, prie kurių prikabintos 
virtuvinės indų reikmenys.

Taip man jie visi klaikiai atrodo, gaila ir 
žiūrėti į tokius pramogaujančius turistus. O jų

Jūrei” pasu važiuoti. Tai-

turistą vilioja prisėsti, pailsėti ir svarbiausia i neziu“r 
duoti jiems uždirbti. Maisto vitrinos lūšta. Kep-

Jau antras kartas Atėnuose. Kaip gerai, 
kad visas miestas ir kryptys žinomos. Be vargo 
susirandu viešbutį — pensijoną, kurį man vie
nas prietelius nurodė. Pensijono savininkas at
važiuoja su mašina ir parsiveža, čia jau kita at
mosfera ,taip, kaip ir valiutos vertė. Doleris, tas 
visagalis, graipstoma, bet jo vertė kur kas skai
čiumi žemenė. Už vieną gauni tik 35,8 drachmus. 
Nežiūrint to, čia nemažiau turistų, kaip ir

ti paršiukai, unguriai, bei kitokie skanėstai uos
lę kutena, žinoma, viskas labai brangu. Jei eisi 
į geresnį restoraną, bet jeigu į paprastas užei- f 
gas, galima ir labai nebrangiai pasisotinti. ’ 
Daugiausia pastarosios ir uždirba.

Kai Italijoje terorizmas, čia gi Graikijoje 
komunistų demonstracijos, kol kas dar taikin
gos, bet ateitis nėra aiški. Žmonės visur ser-

Jiems nusibosta gerai gyventi, nori Pakaita-i 
lo, nežiūrint ,kad tas pakaitalas gali atnešti ne

Rugpiūčio 25 diena. Traukinys iš Romos į 
Brindisį per ilgus tunelius įnirtingai staugda
mas neria ir traškindamas geležinius bėgius vis 
tolyn ir tolyn. Gal niekur tiek traukiniais ne
važinėja žmonės, kaip čia, Italijoje. Visur prisi
kimšę ir traukinys po traukinio išvyksta iš Ro- čia labai daug. Gal dėl to, kad šie pirmieji metai 
mos ir kitų Italijos miestų. Už tai čia būtina tu-’galimi į Graikiją su V--1” 7 m ’

rezervaciją. Kitaip nepateksi į traukini. Pi- gi, visi vadinami studentai, tokia lengvata nau- Į 
t u.- su’rimas. Jau galima spręsti iš to, kad iš dojasi. Jie visi labai nešvarūs. Miega, 
Romos i Brindisį, kai kelionė trunka 9 vai., te- kliūva, vieni pleže, kiti parkuose. Apie viešbu-

10 dol. Pabandykime, mūsų Ame- Čius jie nei svajoti nesvajoja. Tai per brangu, 
a ainą nuvažiuoti?.... Prie pat geležinkelio stoties gaunu visai ge-

ntokėiau apie
ainą nuvažiuoti?....

kur p

Iš Brindisi į Patras, laivo bilietas su kajute tvarką ir chaosą. Bet jau čia politika, o aš jos, 
tik 40 dol., žinoma, tie visi su kuprinėmis, pasi-. kaip maro vengiu, nors nežiūrint to, kelionėje 

o kai lauke lyja, jie sulenda i I teko neišvengiamai susidurti. Pasišnekėjimaitenkina “deniu”, <
koridorius, ten pasikloja miego maišus ir jietns huvo naudingti ir įdomūs.
labai gerai, šiaip gi, kajutės geros. Su privačiu1 F ‘
dušo kambariu ir patogumais. Mes dviese kaju-.^aj įr palankiai savo knygoje ‘‘Kelionė Aplink 
tėję. _ Pasaulį”. Dabar gi, keičiu nuomonę. T&i buvo Pa-

Kai rytą kėlėmės pusryčiams, mūsų laivas viršutinis krašto pažinimas. Laike šio vizito, pa- 
prie krantinės, buvo labai gražus ry- norėjau daugiau pažinti Graikijos liaudį, jos kul 
nusodino i autobusus ir trejetas valan- papročius ir žmonių būdą.

(Bus daugiau)

įau

rių kelionė į Atėnus tikrai buvo trumpa.Nes smal 
sumas nemažas pamatyti-Graikijos gamtą, nuo-

J

Po pirmo vizito, Graikiją aprašiau labai gra

> t.
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kad jis sieks tos svarbios pozi-

J. Pr.

AŠ MYLIU TAVE AMŽINAI

Vii tink 7-W'?

Saulius Šimoliunas•MM.

.$554 So. HALSTED STREET Phoee: T Arde 7-1914

i _ MAUJIKMM, chkaoo i, HX Salnfdav, February 24. 1979

Asiociacijca

- Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
kaites nemokamai.

Chieafot
Jatuvių

BLOGĮ REIŠKIANČIOS
ŽINIOS

»Ht K G. BAgUKAS
j.fcKUA lt .MOTERŲ LIGOS 
.vEKOLOGINt CHIRURGIJA

So. Pulaski Ra. (Crowford 
■o.c.i duilJing) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarime 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

5025 CENTRAL A VE-. 
St. Petersburg, FL 33718 

Tel. 8131-384-3020

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 56X-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893
DR. A. B. GoEvECKAsI 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St Tel. 737-5149 

rikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree. į

K:

Aid. Kenneth Jakšy praneša, 
kad jis pasitraukia iš alderma- 

• nų lenktynių ir nebesiekia būti 
j išrinktas, dėl to kad yra nc’mi* 
inuotas į Illinois Senato Daugu- 
| mos Lyderio Franko Savicko 

DK.LE0NAS SEIBUTIS’si)ecial Assistentus’ ir kad da- w • • • f’ _bartinis Gatvių ir Sanitacijos 
Departamento Miškų, Parkų ir 

j Pagražinimų Biuro Administra- 
įcijos Direktorius Frank J. Bra
dy bus Demokratų organizaci
jos vienbalsiai parinktas 15 
mardo aldermanu.

i “Maždaug prieš mėnesi Se- 
DR. VYT. TAURAS Įnatorius Savikas man pasisakė, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spe& MOTERŲ ligce. cijos Illinois Senate ir mane pa- 
Ofisas 2652 WEST 5yth STRGET

Tel. PR 8-1223
Jf'lSO VAL.: pirm.. antiacL, treėiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stitadie- 
oiais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

pondentus Vietname, kad Kini- puola daugelyje vietų iš karto, 
jos puolamoji kariuomenė Viet
name sugebėjo užimti Lao Cai 
miestą, sc'stinę provincijos Ho
ang Lien Son, ir jau yra apsupę 
DON Dong ir Lang Son miestus, 
kurie, manoma, turės spren
džiamos reikšmės Kinijos Viet
namo kare.

Politiniai stebėtojai mano, 
kad Kinija atitrauksianti ;š 
Vietnamo savo karius, kai tik

; bus suduotas stiprus karinis 
smūgis Vietname' kariuomenei, 
bet vis blogėjančios žinios ver
čia manyti priešingai. Viskas 
rodo, kad Kinija yra gerai pasi
ruošusi visokiems Įvykiams ir 
pasekmėms.

Kaip “Dzienmk Związkowy” 
rašo, Kinijos vadai pakeitė stra
tegiją mesti į kovą mases karei
vių, kaip jie darė Korėjos kare. 
Vietc'je kareivių masių, jie dau
giau vartoja turimą techniką ir šės.

Esą, Vietnamas tuo tarpu turi 
1U0 tūkstančių karių pietinėje 
Vietnamo dalyje ir 150 tūkstan
čių Kambodijoje.

Vietnamo propagandiniai 
pranešimai skelbia, kad iki šiol 
sunaikinta 7,000 Kinijos karei
vių, 100 laivelių, bet, esą, Kini
ja metanti vis naujus kovos 
dalinius į kariaujančių eiles.

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ne$ tu esi Viešpats, m*no prieglauda. Aukščiausiąjį tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

3521

6ŪbirUl\iklMV

Lietuvių Žagarės klubo me
tinis nariu susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 25 d. 1 v, 
p. p. Anelės Kojak salėje, 4500 
S. Tahnan avė. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbių 
reiklų aptarti ir laikas užsimo, 
keti nario duokles. Bus ir vai- 

Rotė rast.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1979 m. vasario 21 d. Lietuvoje, Alytuje, sulaukusi 84 m. 
amžiaus, mirė Sibiro tremtinė

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

tV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

vietišką Sibirą nukreiptoje savo 
teritorijoje. Taipgi, Kinija iš
kraustė iš pasienio visus gyven
tojus. . (

Sovietų Sąjunga papildomai 
siunčia Didžiojo Vandenyno pie
tų kryptimi karo laivus, kurie 
plaukia visu greičiu, lyg skubė
dami kam ners Į pagalbą. Tuo 
tarpu, kaip rašo Japonijos ko
munistų partijos dienraštis 
“Akahata”, turis savo korės*

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tek 737-8600 
Tek 737-8601

MARIJA JONKAITIENĖ
Pasiliko' nuliūdę: sūnūs ■ Vincas ir Stasys Jonkaičiai, 

brolis Juozas Ascila bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Už jos sielą bus laikomos pamaldos Tėvų Jėzuitų koply

čioje vasario 24 d., šeštadienį, 10 vai. ryto. Nuoširdžiai kvie
čiami giminės, draugai ir pažįstami dalyvauti pamaldose 
ir pasimelsti už jos sielą.

Nuliūdęs sūnus Vincas

EUDEIKi
GAIDAS - DAI.vliL
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

•prašė pereiti dirbti su juo, jei 
jis laimės”, pasakė Jakšy. “Ka
dangi, išskyrus mirtį ir taksas 
nieko nėra tikro, mes sutarė
me kad mudu abudu ■ aš ir 

•I Frank Brady pateiktume petici- 
I jas į aldermanus. Aišku, mūsų 

oaTKOPED^KOTKasTAS “sanizacijoje jAio skilimo ne- 
Aparatai - Protezai. Mdd. ban- buvo, paaiškino Jakšy, 
dažai. Speciali pagalba kjįonu.
Arcn SuddotU/ ir t t.

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1850 West 63rd St„ Chicago, ifl. 60629 
Teief..- PRospect $-5084

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tei. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

’žlibi progt-emes U WOPA.

Lietuvių kalbe: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sėkmidieniais nuo 8:80 iki 9:30 
vai ryto.

/•dili Aldona Dauku*
Taltf.: HEmtock 4-2415

Z159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 40629

“tačiau 
kol Senatas savo akcijos pra
ėjusią savaitę nebuvo padaręs, 
iki tol nebuvo galima tiksliai 
spręsti”.

“Buvo malonu būti alderma- 
nu per praėjusius metus”, pasa
kė Jakšy, “patarnauti 15 - to 
tvardo žmonėms, bet ši nauja 
proga tarnauti visiems Illinois 
žmonėms teikia man naują iš
šaukimą”. Senatorius Savickas 
yra pirmas Lietuvių kilmės val
stybės Įstatymų leidėjas ir ta 
pozicija yra aukščiausia lietu
viui tenkanti valstybės pareigū
no vieta Illinois istorijoje, ir 
dėlto man yra ypatinga garbė 
dirbti šu juo drauge”.

Savickas pasakė: “Man labai 
bus malonu kad Ken Jaksy 
dirbs su manimi atliekant spe
cialius uždavinius, ir abudu mu
du turim pilną pasitikėjimą kad 
Srank Bradv bus visa laika kie
tai dirbantis aldermano sosto 
paveldėtojas”.

Brady gi pareiškė kad Savic
ką nominavus Daugumos Lyde
riu Asistentu, “dalykai taip su
sitvarkė, kad mes visi 15-mc 

j warde didžiuojamės Senato
riaus Savciko alsiekimais. Aš 
stengsniuos tarnyboje laikytis 
Aid. Jakšy tradicijos ir kaip Al- 
dermanas nei papildyti’*.

Frank Brady šiuo metu yra 
15-to Wardo Organizacijos sek
retorius.

TĖVAS IR SŪNUS 
Marquette funeral home 

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

Telef. 476-2345

l'RYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOJ
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANC1 
PATARNAV 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIA* 

visose miesi 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-34vl

DALIA JUKNEVIčIŪTĖ-šIMOLIuNIENe
BUTKUS - VASAITIS

i44& So. JOth Are, Cicero, 11L Phone; OLympic 2-1UU.-

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfąyeu* 3-3571

“Lietuvos Aidai’ 
„.KAŽĖ BRAZDŽIONYTė’

Pfofcratrios vedėja

Pirmadieniais ir antradie
niais 9:00—9:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9^0—10 vaL vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla^ 5:30 vaL p.p. 
is WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Teteb 778-5374 
b idkii

Žinių agentūros FPI praneši
mu, Tokie' dientaštis “Maini- 
chi”, remdamasis Jajionijos gy
nybos agentūros žiniomis, pas- 

i kelbė senasacingai neramias ži
nias, tiesiog blogą ateitį prane- 
šaujanėias. kad Maskvos ponai 
ir Sovietų Sąjungos karinė vy
riausybė Įsakiusi atsargos ka
reivių mobilizaciją Sibire, palei 
visą, kinų rusų sieną. Kinijos 
vyriausybė neatsilieka, ji taip
gi paskelbė mobilitaciją j so-!

GEORGE F. RUDAUNAS
4319 So. LITUANTCA AVĖ. T«L. YAri* 7-llhs-113i

STEPONAS C. LAUb (R 'JfNūS
(LACI * Wl<

Z4Z4 WES1 6Hn 6TK*.tej
M14 WEST 23rd PLAC1
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Balos HiUa, A 974-44



Marquette Parko Organizaci
jų Centras prašo visus apylin
kės biznierius nuvalyti šaligat
vius vietos gyventojų Ikū pirkė
ju ir klijentų patogumui, 'lai 
turėtų būti atlikta iki kovo 1 d. 
Rašte nurodomos taisyklės bei 
jų nesilaikymo pasekmės. Tarp 
kitų, raštą pasirašė adv. Charles 
P. Kai., atstovaudamas Mar
quette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų organizaciją.

— Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Pildomoji Taryba se
kančią savaitę posėdžiaus New 
Ycrke. Iš Čikagos Į posėdžius 
išvyko iždininkė Eufrozina Mi- 
kužiūtė, taip pat iždo globėjos 
— Kristina Austin ir Josefina 
Milerių tė.

JiTTTlnfje. V^- 
įSnrvo gimęs 1892 m. čh.i- 

diškįųAni., Marijampolės apskr. 
An ėrikon atvyko 1913 m., ino- 

Valparaiso universitete, 
buvo Kataliko ir Vyčio re<laklc- 
riu.s, dalyvavo Amerikos lietu
vių veikloje.

LHinois valstijos loterijoj 
vasario 22 d. Big Pay Day loši
me laimėjo 670, 10, 6 ir 5095. 
Trėssurc Hunt lošime laimėjo 
31, 10, 25, 07. 16 ir 11.

Pildomosios tarybos
nW;

— Genovaitė Meiliūnienė, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje' 
Pildomosios l'arybos sekretorė, 
praneša, kad kovo mėnesyje 
visose SLA kuopose—bus. gene
raliniai
rinkimai. Ji prašo visus narius 
dalyvauti savo kuopų susirin- 
kimuose ir rinkimuose. Įvjncas _ lietuvB.

— Lietuvių Prekybos Rūmai kiems reikalams, Kazimieras 
sudarė įvairias komisijas atlik-] G. Oksas — legislatūrai, Vyto 
ti specialiems darbam. Adv. Slinkis, Kazys

ka ir Antanas Stakėnas — pri- 
i ėmimams, Adolfas Baliūnas ir I 
į Vincas Samaška

Mačiukas-
— Silvija Jurkšaitytė iš Tėvi- Charles P. Kai, dr. Kazys šid- Macke ir Bruno Gramontas — 

škės parapijos baigė socialinius lauskas ir adv. Frank ZogasĮ stipendijų.
mokslus De Paul universitete, Yra teisinių reikalų komisijoje,j 
dirba toje srityje, numato siek- Adolfas Baliūnas ir Raimondas!
ti magistro laipsnio. ROBER-j Wertelka - programoms ir gar-j 
TAS SEDA1TIS, baigęs mate- c;„,-morric C4-Or,i t>- i i T ', . , . . , jSimniams, Stanley Balzekas Jr.:matiką -bakalauro laipsnų, Ilh- ir Bnm0 Klelnka _
no,s universiteto' Circle campus,' Julius R Kuza; ir‘Juo_
InvvnA wvv!T?r,įa"x zas P' S,anaitis - Mri'l
ARVYDAS SALNAITIS, beiges G Evans Jr ir petras p Vilke_ 
danty techniką, dirba savo spe- lįs _ ryšiams s„ visuomen„

- - ’ Bruno Klemka, Vincas Šamas-
___ A T m o T 1 .1 r \ rx I x _ ________

cialybėje.

SLA 228 Vyrų, kuopos pirminin
ku, Algis Modestavičius — vi- 
cepirm., Mindaugas Mažeika — 
fin. sekr., Saulius Strokas — 
ižd., Vito Užnys ir Jonas Dr e vi n 
— patikėtiniais, Vito Kontri
mas ir Bruno Gram on tas — or
ganizatoriais.

— A. a. Matas Zujus, žurna
listas ir “Garso” redaktorius, 
mirė vasario 19 širdies priepuo-

[JETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S* Paulina St
(Town of Lake)

namus Ii lauko Jr Ii vldau*- 
Darbis garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINISv —

I — Petras Karpuška iš mūsų 
j kaimynystės prieš 4 metus šun
akiai susirgo. Gydėsi Cook Ap- 
skr. ligoninėje, o vėliau buvo 
perkeltas Į Oak Forest slaugy
mo namus, čia jį aplankydavo 
artimi draugai ir Lietuvos Duk
terų Draugijos narės, kurioms 
jis yra labai dėkingas už rūpe
stį ir pagelbą, taip pat aprūpi
nimą lietuviška spauda, Dabar, 
jis yra perkeltas į Cermak 
House slaugymo namus, 8525 
W. Cermak Rd., Berwyn, IL. 
60102. Visi ryšiai su lietuvišku

nevičius ir jc motinu iš Kleve- Sacramento. Tel.247-5081. (Pr )
lando Vasario 16 proga paauko-
jo Amerikos Lietuvių Tarybai Juozo šmotelio 
penkis šimtus (500) dolerių per

o Kleveiando skyrių.
s š.m. kovo I dieną 11:15 

vai. ryto JAV IJJ (R) Cicero a- 
pylinkės valdybas šaukia visuo
tinį metinį narių susirinkimą 
šv. Antano parapijos salėje, 
1500 So. 19 Ct., Cicero (Pr).

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai,, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

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

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

Tek 247-5081

Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS

Kovo 10,11, ir 12 d. d.
ir taip pat 

Gegužės 26,27 ir 28 d. d.
'’Dėririformačijų kreipkitės' į: ’ - - - • •■•

V. Belecką, Sunny Hills — 904-773-3333 
R. Keži. New York — 212—769-3300 
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198 
D. Dulaitį, Detroite 313—549-0878 
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190 
M. Kielą, Chicagoje 312-727-1717

M««1
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1979 AIETŲ KELIONĖS Į VILNIŲ
1. BALANDŽIO 10 — BALANDŽIO 26 D.

2. BIRŽELIO 26 — LIEPOS 5 D. __
3. LIEPOS 34 — RUGPC 2 D.

4. RUGPJŪČIO 21 — RUGPČ. 30 D.
5. SPALIO 2 — SPALIO 18 D.

ir 5 kelionės — 17 dienu Čikaga — Luxembourgas — Maskva 
(1) — Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (1) — Luxembourgas (1) 
— Čikaga - Pilna kaina — $1195.00 .. .....

2, 3 ir 4 kelionės 10 dieny — Čikaga — Laxembourgas — Mask
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas (1) — 
Čikaga - Pilna kaina $1095.00.

Kelionėje galima Luxembourg atsiskirti nuo grupės ir pasilikti 
Europeje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

1

6557 So. Tolman Ave 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717

— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
t 312-644-3003
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> pat gerosios Lietuvos Dūk- . f. , ■ . . •1 * , . me •>! už sidabrinį dolerį. Per
tu ys aji.ankys. kame pašto ženklus ir pinigų

į — Industrialist as Aleksas Ku- kolekcijas. PA I R1A. 120/ So.

Namai. Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALM

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
Krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
• skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
1 vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

ir

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7741

0 GERIAUSIAI ČIA•Registruokite savo namus/
biznius, sklypus pardavimui jau j LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
26-tus metus veikiančioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

KAIP SUDAROMI 2951 w-63rt st Tel 436''7878
• Parduodama taverna — 

playhouse 69-toje gatvėje. Tei
rautis tel. 778-8642 arba 737- 
8762

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsr 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’

(Pr). 
¥

Priimami asmenys, reika- 
globos. Bus rūpestingai išleista knyga su legališkomis

formomis.
lingi 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

REMODELING 

J. VENCKAUSKAS 

Atlieka įvairius narni? 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

DAINAVOS” ANSAMBLIO
statomos muzikinės dramos

EMILIJA PLATERYTĖ

Į abu spektaklius: kovo 31 d. 8 vai. vak. ir 
balandžio 1 d. 3 vai. popiet Marijos aukšt. mok. salėje

PARDUODAMI
VAZNELIŲ PREKYBOJE (Gifts International) 

2501 W. 71 st. Str. Chicago, Ill. 60629.
Telef. 471-1424 darbo valandomis. Tuo pačiu 

adresu bilietus galima užsakyti ir paštu.
KAINOS: $10, $9, $8, $7, $6, $4.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wey to savveguhHy!

see us for 
financing.

AT OUR 10W RATE

CcfflpOTfflW

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan
—_________ ....... --_ ____ __

2212 WEST CERMAK ROAD CHJG4GO, n Try Ort 60601

Pmi Kawucoua, Plume i Ylrjial* 7*7747
HDVRSt M5n.Tue.Prt.9-4 Thur.9-0 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905. -—-—  ......—_ ------------ -----

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje į 
1739 South Halsted St., Chica j _ 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00. 
su formomis — $3.90.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
. quette Parke.
‘ MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Docrors !ind a special laxative 
ingredient ic be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingred«ent is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated 
orUnf!3v.W s Sc X’LAX

TUŠČIAS SKLYPAS

prie pat Nekalto Prasidėjimo baž- 
nyčios Brighton Parke. Statykite ant 
jo sau tinkamą namą. Vieta - 4416 
So California. Nuostabusis telefonas

254-8500

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUSS. OPP. - 
Biznio Proga

IN TOWN
— Mieste

84-TA IR KEELER

Labai didingas, labai puošnus, laj 
bai gražus pakelto Ranch stiliaus 5 % 
1/2 kambarių namas' su _4-tu miega- — 
muoju beismante. Labai patrauklus

Į šeimos kambarys poilsiui ir žaidi- 
įmams. Centralinis oro šildymias^ ir j 
vėsinimas, 2 1'2 * j • . -

J įmontuoti virtuvės įrengimai, 40 pė- 
i du sklypas. Gera vieta ir gera apy
linkė St. Bedes parapijoj. Stebuklin- 
J gas tel. 254-8500.

SI ECTRO3 ’RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidiny, 
Dirbu Ir užmiesčiuose prrit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

_ D a JR B 8 I O
2 1/2 mašinų "garažas,S3 XL AMŽ1AUZ VAIRUOTOJAI 

‘ ’ TISeM $9$ pusmožiu! autcmohlll*
1 Liability apdraudimas psoslnlnkant 

Kreiptis

__ _________________________________1

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

Tel. 776-4959

HELP WANTED — MALE 
Darbininke R»!kU

4*43 t5. ASHLAND AVI.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

L. J. ČIAPAS
INCOME TAX SERVICE ..

MIDLAND SAVINGS & LOAN
4040 S. Archer Avė.

Tel.: 376-1522

RENTING IN GENERA!
N u e m o t

MARQUETTE PARK 4 room apart
ment - refrigerator, range, heat and 
hot water furnished. Available March 
1. - $190.

Call RE 7 7720.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

EARN TOP $ $ $

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

423-8634 or 636 0589

REIKALINGA MASAŽISTĖ

dirbti Harvey YMCA skyriuje, 
178 East 155 St 
Harvey, Illinois.

Pageidaujama susikalbėti angliš
kai. Skambinti angliškai ir šaukti 
Marilyn Herbeck.

TEL. 331-6500

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

S T O P

Think of the 
Advantages of 
Working as a 

Western temporary
Work when you want to
Work where you wanto to 
Variety of assignments 
No fees - No contracts to sign
• SECRETARIES
• DICTOPHONE TYPISTS
• GENERAL TYPISTS
• BOOKKEEPER
• KEY PUNCH OPERATORS

Call
WESTERN TEMPORARY 

r SERVICES
9730 S. Western Suite 431 

Evergreen Park, III.

of

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS INC.
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer

MACHINE SETUP MAN
Needed to setup Production Milling 
& Drill Presses, for aluminum cast
ing. Paid insurance, vacations and 
holidays.

Call 647-9494
or apply in person:

Du Page Die Casting Co. 
6100 Gross Point Rd.

Niles, Ill.

MACHINISTS
EXPERIENCED HELP

JIG GRINDER 
CYLINDRICAL GRINDERS

ID & OD WORK
Experience Necessary.

Excellent Benefits-
Profit Sharing.

Health, Life, Dental
& Disability Insurance.

8 PAID Holidays.
Air Conditioned Bldg.

45 hours/week
Salary commensurate

with ability
Call 394-5810

Or Apply in person

APEX TOOL WORKS
3200 Tollview Drive

ROLLING MEADOWS, ILL.

IMMEDIATE OPENINGS

DRIVERS

Must own tractor to haul steel

mum of $l,500/per. week/ *
ČALL 284-3766

and

uAlKRODttAI ir 2 RAMO! NT III 

ir Taisysi®
2646 WMT 69tb STMIT

M941

Siimtmi&i i Lietuvą 
fr kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
ChicaSo, 111. 60631 Tel. YA 7-59S0

l________ ___________ '

M. ilM K UI 
Nefary Public 

INCOM I TAX SERVICE 
4159 S. Maplewood. Tol. 254-7453 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokį blankai.

VBESJ THINGS IN LIFE

i*!I Pritnk lapeli* 
ooay> w.vstti st

GA 4-U54

KATI MU

tN<USAMC£

, 5fąXe Farrnpfe Insurance Comparvy

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.

L
PERSONAL 

Asmenų Ieško

COMPANION for arthritic elderly 
woman. Prepare meals, run errands 
and outings. Choose one to 5 days per 
week. Weekend provided transport
ation. Salary negotiable. Prefer Li
thuanian speaking.

Phone 751-1960 or 935 0443.

skaityk pats m paragink
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

— MAU'JUNO*. CHICAGO t, ill, Jlaturd&y, February 24, 1979




