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KINIJA SUMOKĖS JAV 
$80.5 MILIJONO

•uudoiias planetos 
.votis

Kovo 3: Kunigunda, Titjanas 
Tulė, Toleina, Uosis, Daukan 
tas. '
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KINIJA NESIRENGIA TARTIS SU VIETNAMO KARO VADAIS

— Amerika pernai su naudoje 
daugiau aliejaus negu užpraci 
tais metais, nes pramonė dau 
giau jo pareikalavo.

PIRMĄ SYKĮ ISTORIJOJE 
MOTERIS CHIPA- 3S G VLVA

— Kuveitas ir Venezuela pa
kėlė žibalo kaina?. Saudi Ara
bija nutarė tuo tarpu kainų 
nekelti

„ JVisė- pąsaufto jnbksln’vhkai
Sdvietų -Sąjungą

VIETNAMAS TRAUKIA SAVO KARO JĖGAS 
PRIEŠ KINIJOS KARIUS

Astronomai jau seniai pas 
tebėjo kad Jupiteris turi 
kius raudonus tašku 
turėjo supra*:'no, ką 
reiškia.

4t Kini
sklandytuvu pasįękė Hanojau 
Uosto sandėlius h* juos, .iš 
sprogdino.

vykiose ir psichiatrinėse ligcfni- 
nėse. šiems idealams pašvęsk!* 
me ir mes savo jėgas, laiką, ta
lentą ir lėšas, kad Liėtuva vėl 
prisikeltų laisvam gyvenimui, 
kuriuo džiaugėsi septynis šimt
mečius po Mindaugo ir kuriuo 
švytėjo du dešimtmečiu po 
cistito prisikėlimo.

■ J '

Gyvename tjkėj miū,kad Lie
tuva buvo ir. bus laisvą. Išlais
vinimo kovą veskime su ryžtu, 
kokį mums rodė savanoriai, 
partizanai ir koki rodo naujieji 
Lietuvos kankiniai.

PEKINAS, Kinija.— Prieš 40 
metų, Kinijos komunistams pa
vergus visą Kiniją, jos valdžia 
konfiskavo įvairių Amerikos 
bendrovių turtą ir pinigus ban
kuose. Dabar, prezidentui Car-^ 
teriui atnaujinus santykius, 
bandoma tvarkyti senos skolos. 
Dabartinė Kinijos vyriausybė, 
atnaujindama santykius su 
Amerika, pasižadėjo sumokėti 
Amerikai 805 milijone*' dolerių, 
pagrobtų pinigų sąskaiton. Ve
dami tolimesni apskaičiavimai.

Du dešimtmečiu Lietuva 
džiaugėsi saulėta laisve. Ką 
reiškia gyvenimas netekus lais
vės, tegu pavaizduos maža iš
karpa iš didžių Lietuvos kan
čių okupacijoje. Tarp 73 nužu
dytųjų Rainių miškelyje buvo 
ir Zenonas Tarvainis, Telšių 
gimnazijos mokinys. Kai jį oku
pantai komunistai areštavo, jo 
motina puolė ant kelių prieš ne 
vieną komisarą ir atsiklaupusi' 
prašė paleisti. Kai tas nepadėjo, 
ji maldavo bent leisti jj pama
tyti kalėjime; Ir to neleido.

Ji ilgas valandas sėdėdavo 
prie kalėjimo durų, arba iš sa
vo namo, kuris buvo kitoj gat
vės pusėj, žiūrėdavo pro langą 
— bene pamatys. Kai buvo' at
kasti okupantų Rainių miškely 
šimtai nužudytų lietuvių lavo-1

dy-ti, kaip buvo sušaudyti kre 
ruomenės generolai.

IRANE VISKAS APVIRTO AUKŠTYN KOJOM

Atsiųsti paveiksią 
raudonumas eina ii 
gilumos. Jupiteris 
luitą, bet jo 
snoja karšta ugnis.

Duobės pakraščiai gali 
sukietėjusios ’avos, o iš 
mos eina raudonos liepsnos.Pa- 
v irsiąus duobė panaši į akj, iš 
kurios veržiasi raudona šviesa. 
Mokslininkai dar ilgus melus 
turės- plaiai aiškinti ir komen
tuoti nedidelį Jupiterio paly
dovą. Astronomai tiktai spėlio
jo apie “Europą”, o Amerikos 
“Keliautojas“ ne tik jį nufoto
grafavo, bet r paveikslą per
siuntė.

Ji taip pat rinkimų kampani
joje nekaip minėdavo gatvių ir 
sanitarijos vįYšimnką Francis 
J. Degnan, policijos supenntėn.- 
dentą James E. O’Gradydr' svei
katos komisionieriu Murray C. 
Brown. Ji pasisakė dar neapsi- 
šprėndusi kaip pasielgti su Bi- 
landiko spaudos sekretore Ce
lesta Jurkowich ir Chicagos 
aviacijos komr. Joseph Dunne, 
žinomoje George Dunne broliu, 
ir dar turinti pagalvoti apie sta
tybos komisionieriu Joseph 
Fitzgerald.

KINIJOS KARIAI LABAI 
DRAUSMINGI

HONGKONGAS, Britų kolo
nija. Iš šiaurės Vietnamo 
ateinančios žinids ■ sako, kad 
jauni Kinijos.kareiviai yra labai 
drausmingi. Kartu su kareiviais 
pirmym žy-giuoja jauni karinin
kai. Kareiviai žinojo, kad jie 
siunčiami mirtin, bet jie žygia
vo. Labai savarankūs ir kant
rūs yra tankų gaudytojai. Jie 
nebijo visai prie tanko prieiti. 
Jie moka granatą įmesti į skau
džiausią tanko vietą ir turi lai
ko pasislėpti.

Vyresnieji karininkai atidžiai 
seka jaunų karių norą rizikuoti 
ir laimėti.

šitaip okupantai pasielgė su 
rinktiniais patriotais lietuviais, 
pavertę mūsų tėvų žemę Mask
vos kolonija, ši mėnesį išeina 
iš spaudos nauja knyga “Lietu
va bolševikų okupacijoje’’. Joje 
yra paduotas sąrašas 1970 žmo
nių, kuriuds okupantai išžudė 
Lietuvoje, o tai tik maža dalis. 
Maskoliai is Lietuvos į Sibirą 
išvežė kas dešimtą žmogų — 
apie 350,000. .Jie atkakliai varo 
mūsų krašto rusinimą ir eko
nomišką išnaudojimą. Jie lais
vuosius. Lietuvos ūkininkus pa
vertė komunistinių dvarų ber
nais.

Chomeini buvo pasižadėjęs 
nuginkluoti partizanus, bet jis 
to nepadarė ir išvažiavo poil
siui. Jis paliko įsakymą nevar 
ginti jo valstybės reikalais.

Pastebima, kad šie rinkimai 
buvo pirminiai, o tikrieji bus 
balandžio 3 diena.

BANGK0KAS, Tailandas. — Vietnamo karo prane 
Šime ketvirtadieni sakė, kad Kinijos karo vadovybė pra 
šo vietnamiečių tuojau pradėti taikos pasitarimus.

Penktadienį Kinijos karo vadovybė šiaurės Vietna 
me paneigė tuos vietnamiečių propagandistų gandus ii 
pareiškė, kad jie visai nesirengia su vietnamiečiai: 
tartis.

atsiųstos foto- 
rodo, kad Ju- 
neramus.

paviršius akme. 
pačią planeta supa 

Keliaivto- 
aparatai nufotografa- 
patį Jupiterį, bet jo 
“Europą”.

SLA visada dirbo ir dėjo pas
tangas atgauti Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę, ir Jis ir Jo 
.nariai dirbs .ir..kovos, už lasivą 
ir nepriklausomą Lietuvą. X

i io<b',kad
i Jupiterio 
turi storą 

iduryje dar liep.

šj kartą pirm'.mucse Chica
gos miesto mero i ūkiniuose lai
mėjo ne Demokra’ų “mašinos” 
favoritas,. Richardo Daley vie
toje paskirtas įpėdinis Michael 
BHandic, o buvusi Miesto valdyk 
bJs tarnautoją Jane Byrne, ku
rią, kaip “nere kalingą”, iš tar
nybos buvo atleidęs pats Bilan- 
.dic, nes ji mėgdavo, ir kitieųis 
girdint, apie “mašinos'’ neigia
mybes pakalbėti.

Gen. Alexander Haig ,vad 
vauja šiaurės Atlant u vaisi 
bių karo jėgoms. Jis pa: 
trauks iš šių pareigų biižel 
pabaigoje.

’aukia daugiau fotografijų. A- 
merikos Erdvių mokslininkai 
fotografijas duoda visiems mo 
kslo žurnalams, o Rusijoje 
trauktos erdv'ės fotografijos 
yra valstyrbinė paslaptimi. Bet 
mokslo žmonės žino, kad tų fo 
tografijų rusai neturi. Jie sa
kė. kad jų prietaisas padarė 
kelias Veneros fotografijas,bet 
sovietų specialistai tų “foto
grafijų” dar nepajėgė išvysty
ti ir “negali niekam parodyti”. 
Greičiausiai, kad iie tų paveik 
siu ir neturi.

Mūsų pareiga kaip galima 
garsiau visam pasauliui šaukti 
apie okupanto daromas skriau
das Lietuvai, jungtis j bendras 
pastangas vaduoti mūsų pa
vergtą kraštą. Gausiai dalyvau
kime Lietuvos nepriklausomy
bės ' paskelbimo minėjimuose^ 
užsidegdami napjif ryžtu aukoti 
savo laiką, jėgas ir-lėšas Lietu
vos laisvės atkūrimui;

pradėjo pu 
Vietnąnfiėviu

Pirmos naujosios majorės au
kos, spėjama, bus du alderma- 
nai — Edward R. Vrdoliak 
(10-to wardo) iv Edward M. 
Burke (l l-lo wardo). Kitų kan
didatų po Jane “kirviu’’, jes 
dažniausiai minėtu aukų ir ti
tulų pavadinimai yra: Thomas 
R. Donovan, buvęs mero admi
nistracijos patarėjas, ir Edward 
J. Bedore, miesto biudžeto di- 
rektorU’s, abudu buvę artimiau
si Daley bičiuliai administra
cijoje.

pajėgia spręsti
reikal u

Aiškiai matyti, kad “paro 
da” suriu šta paskubomis, b( 
tvarkos. Yra pagrindo manyti 
kad Vietnamas ėmėsi atšauk 
ti savo karo jėgas iš Kambodi, 
jos, todėl paskubomis ir u<>*’ 
parodyti kinų žiaurumus.

Sovietu mokslininkai neturi 
modernių priemonių erdvei ty
rinėti ir negali prilygti ameri
kiečiams. Amerikos mokslo 
pramonė yra geriau ištobulin
ta. negu rusiškoji.

Paaiškėjo, kad Kinijos ka 
rių pozicija yra žymiai geres
nė, negu vietnamiečiai band*.

— Prezidentas porą 
tarėsi su Beginu, bet 
riui Vance tenka 
kiekvieną skirtingą Jr 

nepriimtiną sutartifes paragrafą

Chicago, Ill. — šeštadienis

Kiniečiai vykusiai naikina 
Vietnamo karius ir žygiuoja 

pirmyn įvairiose fronte vie
tose.

Vietnamo karo vadovybė pa 
skubomis traukia karo jėgas iš 
Kambodijos ir siunčia i Viet
namo šiaurę.

Tiktai sutraukę gausesni as 
karo jėgas,vietnamiečiai gali ii 
kėtis pristabdyti Kinijos karo 
jčgbs; j . -

ATSIUNTĖ LABAI RYŠKIAS JUPITERIO 
PALYDOVŲ NUOTRAUKAS -

PASADENA, KAL. — Praeitais metais JAV Erdvių 
administracijos paleistas /‘KELIAUTOJAS” ne tik pa
siekė Jupiterį, bet apsisuko apie jį, padarė labai ryškias 
fotografijas ir atsiuntė jas Į Amerikos Erdvės centro la
boratorijas.

“Keliautojo” 
grafijos aiškiai 
piteris dar labai

Alėtomis 
nuotas 
įvairiausios dujos 
jo” foto 
vo ne tik 
palydovą

Paro d ė

GIMTINĮ SAVO MIESTELĮ PASKELBĖ' 
ŠVENTUOJU IR IŠVAŽIAVO*” IŠ SOSTINĖS

QUM, Iranas. — Irane viskas apversta aukštyn ko
jom, — pareiškė mula Chomeini, sugrįžęs Į gimtini savo 
Qum (Kum)-miestelį.

Chomeini tvirtina, kad jis labai privargęs, bet jis ti
kisi pailsėti.Jis pats vadinasi “šventuoju žmogumi” (aja 
tolia), o gimtini savo miestelį paskelbė šventa Irano vie
ta. Jis gavo dabartinės vyriausybės dekretą- Kum mies
telį skelbianti šventuoju.

Darbiu

Jonas Juodvalkis, praleidęs 30 metu sovietų kalėji- 
mųosę ir trintyje Sibire, praeitą savąįlę grįžo. į Ameri 
Ką ir apsigyveno gimtajame Čiceiu, TU.

Fotogi’afa

Kovo 4: Alicija, šv. Kaži 
mierasr, DKftrn, GinutK

Library of Congress Gr 
Periodical Division 
\ shingfon, D. C. 20S40

— Visa Azija labai atidžiai 
seka Kinijos karių kovas su 
vietnamiečiais.' Visi pripažįsta, 
kad vietnamiečiaį turi gri-eš“' 
nius rusų ginklus. o kviečiai I 
— gertsnius. kareivius.

first and Greatest y
r Lithuanian Daily m America
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Mula Chomeini 1- 
vedė agitaciją prieš Ii 
chą ir jo tvarka, bet : 
tvarkos palaikyti.

Jis buvo mulų suoi 
to maišto įkvėpėjas i: orgam- 
zou rius, bet Lupusavės gink
luotų grupių karas ji labiau 
išvargino, negi agitacija prieš 
šachą ir jo nvirsternn. Ji- ban
dė įtraukti : jvo eiles 'rimo 
kariuomenę, ><t kma.mislai iš 
žudė generolu-. Jis sk< Ibė įsa
kymus žibalo darbininkams, 
bet jie dirbti ne>irengė. Ji- n<- 
rėjo įtraukti į savo eiles kitus 
mulas, bet jam nepavyko. Jis 
paliko šimtus neišsprę-tų klau 
siutų ir išvažiavo į tolimą pro
vinciją prie Kaspijos jūros.

Bazarganas tariasi su 
kariais

Išvykus mulai -j Kaspijos pa 
kraštįt'rfVJTiąusiu Irano valdy- 
loįfr - tapo pręmjeras Bazarga.

Vasario 16 — tai didžiausioji 
mūsų tautos šventė. Tai drąsus 
pareiškimas mūsų tikėjimo į 
laisvę. Tai nepriklausomybės 
ryžto šauksmas. Tai demokrati
jos- meilės išpažinimas. . Tai 
savarankaus kultūrinio gyveni
mo ilgesys. Tai kelias į ūkinio 
gyvenimo savarankų gajumą. 
Svarbiausia — tai nepriklauso
mo valstybinio gyvęniųjp pra
džia. Tai iškilmingoji deklara
cija tautos valios — nenusilenk- 
ti svetimų tautų kontrolei, o gy
venti- savo lietuvišku laisvu tau
tiniu gyvenimu.

Dėl šių idealų kovėsi ir; mirė 
savanoriai, šie idealai mus iš
gėlė į laisvų pasaiUio..ta.utų šei
mą, dėl šių jjdteatli?’BlŪsų imliai

įtĮ* tariasi su Iranft
vadais dėl reika.

įngos vyriausybei jėg<ft kraš- 
lui -valdyti;—bet • - pasitikėjimas 
nestįprėja. s

įL Irano,; karininkai 
ji« nebūtų Hip iižu-

Pačiojc Kambodijoje vietų 
miečiai okupantai atidarė p; 
rody apie Raudonosios Paba 
sos padarytus žiaurumus k< 
munislų valdymo metu. Jie b 
pagrindo žudė z.iiio”i -. var 
iš miestų, pristatė prie lauk 
darbu ir visai be maisto.

Susivienijimo Lietuvai Ąmeri- nų, ji 'atpažino sūnelį; žiauriai 
koje prezidento Povilo P. Dargiu nužudytą.
kalba, pasakyta New Yorke,
SLA Centre, atidarant Lietuvos

• Nepriklausomybės minėjimą
šių metų vasario 25 d.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
nelipi ^eda^ueja PR4|MĄS(SULAS f th6-? ’ i -1
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KhuMmus ir meozidfią sipstc 4436 So. Washtenaw Ave., Ciūcaso, III. 60632

Seniorams ir nedarbingiems asmenims

dunomI:, meras Mi
lei B laud.c pranešė Chica- 
s seniorams ir nedarbin.

...e.Bins, kad termi
ni. “Circuit Breaker” 
gauti aplikacijų 
p a r tęsias 

d.. 1979 m.

nu 1970 
pčiSaipa i 
kas yra 
mėn. 31

iki
lai.

kovo

apli*kad 
pasibaigė!

22 d., kai
gubernatorius pasirašė Į

sius $60 turi pats pacientas rp- 
mokėti.

Šiuo atveju yra daugtdia da, 
lykų, už kuriuos Medicare ne
apmoka, būiernrtgydybtri. 
rašytų : už -vauStus,- - už dantų 
gydymą, už akinius,'již klausi
nių aparatą ir t.t. Uė.fizik. te
rapijų ir psichiatrijos patar
navimus taip .pat ribotai’ ap-. 
moka. : -• . 1 • .

jtunų mokėsią ir sue. see. rei 
kalais lietuviu kalba informa
cijų galite gauti LB Soc.kiubc, 
810 S. Emerald Ave., Chicago, i 
illionis.

I ia^miab*e cnU-Lgės .teis— 
' kia, ka deMdicare pili nihįįj- 
1 to kiek gydytojo- vienai ar ki
tas patarnavima> vertas ir tik 
tada už jį apmoka ir tik jo ver-

€•
I

Jaunuoliui [sigiįa Sodai
Security karteles (numeriu)

Į
Jaunuoliai, kurie planuoja n,-, 

ieškoti vasaros metu darbų, tu 
ii įsigyti Social Security kor-j 
teles (numerius), pataria Chi
cagos Mayor’s Office of Man
power įstaiga.
Chicagos jaunuoliai tarp 14—j 
1b metų amžiaus gali turėti’

kacijoms terminas 
1078 m. gruodžio 
I llinois 
bilių, kuris buvo priimtas šios
valstijos Generalines Asamblė-‘ 
jos.

Pažymima,kad “Circuit Brea
ker' nuostatai numato mokės-] .

teIS? i inero Blindico Sumine: į >eniorains, -
menims ! Employment progra-j

v- ima.mažiau,

ėių palengvinimą 
ir nedarbingiems 
kurje turėjo pajamų 
negu ŠIO.UOO per metus.

Mero Įstaiga Seniorams ir Į
Nedarbingiesiems numato pa-’4858 South Achland. Ten suin. ■ 

seniorams, kurie teresuoti jaunuoliai gali gauti' 
ir ne- papildomų informacijų ir ap-Į 

kurie; likacijų. pent.]
lengva-Į ----------- -- ~ į

dėti tik tiems, 
vra (15 metu ir vvresni c. **
darbingiems asmenims, 
kreipsis mokestinėms 
toms gauti.

Chicago'je tos įstaigos ' yra: 
1) 180 N. LaSalJe Sr„ 2) 2901 
W. Devon Ave., 3) 2011 East 
75tb St., 4) 10 So. Kedzie Ave., 

6)5) 2354 \V. 63rd St., ir 
5601 N. Pulaški Rd. bei 
3160 N. Milwaukee Ave.

Meras sako, kad MOSC/H 
štabas dirbs šiokiadieniais 
kad padėtų visiems aplican- 

tams.
Už 1977 m. mokestinėms len 

gavtoms gauti buvo 
31, 1978 m. Už 1978 m 
tinėms langvatoms g_ 
mos bus duodamas 
šių nietų pradžioje.

Pažymėtina, kad 
nĮnėms iengavatoms 
se turi namu savininkai ir nuo- < ’ . v
mininkai.- ~

Papildomų informacijų ga
lite gauti į.š MOSC H centri
nės įstaigos skambinant tel. 
711.4016.

■j I

/.
r f

V.W

mininkams ir butų nuomoto- —Sergant&nis kojų negalavi- 
jams.

Autorius Ed,. Sacks savo 
knygoj tarp kitko rašo, kad tai

nės? kurie tari teisę, bet neįsi
giję Medicare med. apdraudos 
pratekcijos, įsirašvti dabar? ,

' A Oliukas!sallskas >MtareJas ■
X I nlAnii.tinfn

DAB NĖRA PER VĖLU 
GAUTI MEDICARE

KL. Pasakykite ar gali žino-

ATS. Gali. Tie žmonės, ku. 
rie tuiL teisę per 1979 m. ben- 
eirąji (generalinį) įsirašymo 
laikotarpį, jų tarpe asmenys, 
Ja m. ar vyresni, nedarbingi 
žmones,

esanti “jūsų biblija, gyvenant 
apartmęntų junglėse”. Jis pas- 

I tebi, tačiau, kad “tai nėra le- 
\ Jeigu jūs 

planuojate legatiškai kovoti su 
namų savininku, jūsų geriau
sias sąjungininkas bus getas 
praktikuojantis advokatas 

pr. petitas

mu pacientams pranešame, 
kad Chicagoje, 1001 North 
Dearborn, veikia Food Hospi
tal. Priėmimo valandos nuo 9 
—5 vai. į?, p. pirmad. — penk- 
tad. Pažymėtina, kad iš anks. 
to. nereikia registruotis O 
appointment).

kurie pamiršo įsira
! syti, kada pirmą kartą turėjo siunia $2.00 LB Socialinio kliu

• ’ kurie; go nario mokesti. Ta pačia 
šia Social Security įstaiga yraį-jaų turėjo protekciją, bet ją ’ proga primename, kad iki šiol 

charges” išlaidų už padengtus nesumokėję nario mokesčiu už 
nutraukė.

* > 
Apie nuomininkų teises

KL. Malonėkite pranešti 
kur aš galiu gauti daugiau in- 
, i .. formacijų apie

' teises ,sąryšyje su savo namų 
j savininku ? Man I ‘

Chicagos pietuose artimiau- i teisę, orba tie asmenys,

J ŪS KLAUSUTE,

KODĖL MEDICARE 
NEPADENGIA 80%

Kaslas Januška, tašo, kad

Ta pačia

praeitus ir šiuos metus, malo
nėkite sumokėti. Nario mokes
čius prašome siųsti reikalų ve
dėjo vardų — A. Čepulis, 840 
S. Emerald Aye., Chicago, UI.

nuomininkų

Jeigu jums yra reikalingas gydytojas, jūs galite 
paskambinti į artimiausių ligoninę ir paklausti vardų, 
pavardžių trijų naujausių gydytojų dirbančių toje li
goninėje. Taigi, jei jie nebus perdaug Užimti tai jie 
galės daugiau laiko skirti jums, be to turėsite patogų 
priėjimų prie ligoninės, reikalui esant.

Taip pat jūs galite paskambinti Chicagos Medikų 
Organizacijai, 310 S. Michigan Ave. (tek 922-0417) ir 
paprašyti trijų gydytojų pavardžių, kurie turi savo ofi
sus jūsų gyvenamoje apylinkėje. Iš tos organizacijos 
raštinės galite sužinoti kada tie gydytojai priima li
gonius pagal susitarimų ir jų adresus. Ši eMdikų orga- . 
nizacija tikrina visų savo narių, tai yra gydytojų kva- 
likacijas. Todėl jūs galite tais gydytojais visapusiškai 
pasitikėti.

Baimė be pagrindo

Motina, atvedusi savo sūnelį 
pas psichiatrą, sako:

— Kas nors yra negero su 
mano sūneliu. Jis viską piešia 
žaliai

Gydytojas uždeda ranką 
berniuko peties ir klausia:

— Ai* iš tikrųjų tu pieši 
kakaliai? Kbdėl? '

— Tiesa, — atsakė bernuikas.
— Pamečiau visus pieštukus, 
išskyrus žalią, bet nedrįstu apie 
tai pasakyti mamytei-

Kitas būdas, tai jūs galite nueiti į veišųjį miesto 
knygynų ir ten susirasti Medicinos specialistų katalo
gų {Directory of Medical Specialist) ir iš to surašo iš
sirinkti jūsų apylinkėje praktikuojantį medikų, kurio* 

amžius ir išsimokslinimas jums geriausiai patinka.
; Be to jūs gydytojų galite pasirinkti iš lietuviškuo
se laikraščiuose spausdinamų medicinos daktarų skel
bimų, kuriuose pažymimos gydytojų specialybės, ad
resai ir pacientų priėmimo valandos.

kurie naujai atvykusieji į vienų ar kitų vietovę 
pacientai paprasčiausiai eina į artimiausios li- 
greitosios pagalbos kambarį. Pas budinti tar- 
(registratorę, med. seselę) galite paklausti to-

į

I
t
1
1

'1
1

ant

vis-

Kai 
gyventi 
goninės 
nautojų 
je ligoninėje dirbančių gydyltojų pavardes bei jų ad
resus.

Jūs galite išsirinkti gydytoja ir paklausdami ke
leto savo bičiulių. Jei bent keletas paminės tų pati gy
dytojų, tas gydytojas turėtų būti geras. Jums svarbu 
sužinoti, ar tas gydytojas turi ryšį sų kokia nors ligo
nine. Geriausia, jei tas gydytojas dirba toje ligoninėje, 
ka dištikus reikalui neturėtumėte problemos jon pa

sekti. . . *'
i ‘ Magdalena Šulą? tienėŠeimos gydytoją pasirenkant

Jei jūs .persikeliate į kitų vieta gyventi, gali susi- 
žB L !daryti sunkumų susirandant nauja šeimos gydytoja. 

J Jums reikalingas geras šeimos gydytojas, turintis pa-

rūpi mano, j
• kaip- Buto nuomininko teisės ir 
j namų savininko prievolės, dėl > 
! apsaugos depozito ir kiti rei-

ap” kalaij

ATS.Jūs galite rasti medžią-; tyrimo savą darbe, arba kvalifikuotas vidaus ligų gy. 
gos ir paaiškinimų apie lega-Į^- - -.

nuomininko - namų san _
knygoje — 
Handbučh”.

kad tiek išlaidų ši apdrauda ’ Leidinio kaina $4-95, gauna- kokia nelaime (liga) jus ištiks. Galite apsilankyti ligO-J

KL. Aš turiu Medicare 
drauda nuo 1973 m. liepos,

! mėn. Ta apdrauda aš pasinau-' 
dojau tik vieną kartą, bet rna-!
no ligoninės išlaidų Medicare liškus

Į neapmokėjo,nors Soc. SecJeidi ‘ tykius E;i. Sachso 
«ruodž;ei n*^eta* aiškiai pažymėta, L “ChicagoTenant’s 
. mokes- 

gauti fd)-
nerukus

! dytojas, gavęs 4 metų’ praktikos išsilavinimų — patyri- 
rimų.

Būtų protinga geriau susipažinti su gydytoju, kol i

’ NAUJŲ SKAITYTOJŲ ' VAJUS
Maujienų vaauvype ir Flaunimo tajau» Komisija Kreipias* > Visus 

‘ .yTojus ir į visus lietuvius, ir prašo pa^eKU Knygnešių bei lietuyisKos 
uos pirmūnų pavyzdžiais, plaunant sį seniausią AmęriKos Dėtuvių dieąraStį, v 
ui juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu suctaryii nenutruK- 

i štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos KĮestejimuĮ, bet ir visęs išeivijos 
į taip pat pavergtos Lietuvos »r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
: tiekiant Lietuvos nepriklausomybes atstatymo ir nsuoun© Iretuviškii reL

\£j«4 ItncSdUSv. r
-<■

mekesti- 
gauti tei-

pacientui apmoka- Pasakykite,: ma daugelyje knygynų 
i kodėl Medicare apdrauda taip į 
‘skelbia, kad apmoka 80 procenj 
, tų išlaidų ,o iš tikrųjų savo pa- j
žado nevykdo? D. A. j

•ATS. Soc. See. administraci-'
ja prisiuntė mums j jūsų klau
simą tokį paaiškinimą: “Your
Medicare Handbook’’ ir kitos

. informacinės knygelės apie Me 
dicare apmoka 80 proc. tik gy-

VIS PlECIAKTIS ŠĄjJpil’J’

hįnejė (klinikoje^, kad jus ten gydytojas' nuodugniau Aauiien«<», atabradu; v J JJ & iuuluu Vujaua vtiutiguHUb auYanormą naujiem* aKuiiytojama
*1“; Į —jei esate vyresnio amžiauSį-arba-ten gautr^ - “ ~ ' . • ... • ■ ■.>

Pr. Fab.] dytojų sąskaitų, vadinamų re- 
‘Circuil Breaker”, pa- asonablecharges”, bet pirmuo-

Toje knygoje yra specialus apžiūrėtų —c 
skyrius apie nuomininko teises ‘ gydymų dėl vienokio arba kitokio negalavimo, 
ir pareigas (“Tenants’ Bights | Beieškodami gydytojo, jūs galite patekt 
and obligations”) 
Knygos pabaigoje i 
ta bendruomeniniu 
nių organizacijų sųr 
(eause-by-eause) namų 
ninku 
analizė
de nuostatai ir Illinois Bevised 
statutas, kuris priva’omas nuo

Myxolus Karai Ha, Granu snores moteli v u kezidencuuu yieSbufic,
735u Guif Blvd., si. Betersourg, ?JL 33/vo, iei. SL3—3S1-HT33, paskyrė 

5. . ’. . . i j-iju dienų atostogas dviems asmenims, baimingieji Uiret> progas 'Mdjus galite patekti į avėjo- svečiais puikiame motelyje pne pal pajūrio, naufluus privačiu paplUįiiniu, 
Chicagoje-j pas rankas-.pas ūkį'gydytoją, kuris teiks jums gerą;“11“’ “lel,“u “ "cf;

issp&usdiiiw f p 7*71 jį vi ^7*hp lr’n7*i<u inc 11* attcotIq ' Mūsą bendradarbe tr savaitines skilties AplinK mus ir mūsą n^mu*i ir valdi-’ e : a Da KU nmamms JUS n Visada • Aatorė Miškinyte paskyrė S5U premiją Be abejo, aUir^ ir daugiau
1 4™— ~i mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir pąskirstytoa rwle-

umaiųe Naujienų pikniKebylų 
savi.

nuomininkų sutarčių
Chicagos. Building Co- i

ras laiko suteikti jums emocinę pagalbų.
Žinoma, jūs galite būti kartais toks laimingas, kad 

rasite pas savo gydytojų abi pagalbas (medicinos ir * 
emocinę) kartu.

Į (LdMąJą U L KąVUaą. ir Kviečiame

2*rem,xneratoa pratęsimu, užsaKymų, oei ^aUUil iKaliytvJų reKaiajU 
^rašoma pasinaudoti žemiau kaūCnuuu itKarpvaxia.
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by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Reąd and follow labtn
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For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has. extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets. Anacib starts with a 
pain reliever recqgnized safe directions.
Extra strength withsafety.Thafs common sense. That's Anacin. tari,

vdrcA4-»

idrei*»

Pavarde ir

♦ PUUnuao vajau? proga, ocasau ^luntinelr htupeua» JVi savaitėj sulipa, 
tinimui uemoKaiuui o« j vK!ų įsipareigojimų
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Po patriotiniu skėčili
rėš Amerikoje gyvenančius lie
tuvius. Jie per savo agentus pa
naudoja minkštapročius savo 
tikslams. Užsienyje

Skirtinguose liet, laikraščiuo
se per paskelbtus pranešimus 
yra žinoma, kad yra ruošiami 
visokie parengimai bei vaidini
mai. Tai džiuginanti naujiena. 
Bendrai paėmus, Chicagos lie
tuviai yra pasiilgę gerų vaidi- 
nimtj, o ypač patriotinių.

Tuose pranašimuose kartu 
pamini ir rengėjų valdybos na
rius. Kaikurios rengėjų valdy
bos narių pavardės iš kurtai apįe “nekaltus 
buvo pažįstamos. Paštikrinęs ^made in SSSR'’XT 
Chicagčje buvusių lietuviškų^;kia pamirštj k;iininistu siun-' 
parengimų programas, sura-( -iama - jr per “atstovus”, 
dau, kad V. Jasinevičiaus ir M.|pusdvkiai parduodama 
Gabalienės jiavardės yra Įrašy
tos, kaip rengėjaidainų koncer
to, kuriame dainuos iš paverg-

gyvenan
tiems lietuviams jie ruošia “sa
vo” menininkų parodas ir dai
nininkų koncertus, su kuriais 
atšliaužia čion nemažas skai
čius gerai paruoštų poiitrukų 
“pabendravimui” ir užangaža- 
vimtir sau nauju tarnų . neap
dairiųjų tarpe. O ką besakyti j 

filmus

pazan- 
igiojy” literatūra bei albumai.

- t
' •" 1Darosi šiurpu, kad ir į valdy^

tos Lietuvos atvykę dainininkai .bas jau yra įlindęs toks ęle-^
E. Kuodis ir J. Giriuotas. Tiedu
dainininkai pildydami Maskvos 
šeimininkų užmačias, dainavo 
ir “pabendravo” su svečiais 
1978 m. rugpjūčio 19 dienų bu v.
B. Pakšto salėje.

čia ir kvla klausimas, kokiais, 
sumetimais tie, kurie su savo 
globa pasitarnauja Lietuvos o- 
kupantui, dabar sulindę j patri
otinių organizacijų valdybą, pa
sišovė globoti ir pastatyti pa
triotinio turinio veikalą. Ko
kioms užmačioms panaudos tą 
patriotinį skėti P a v y v d ž i ų 
tam netrūksta ir tai nėra jokia 
paslaptis, kad komunistai aps
čiai panaudojo ir panaudoja 
žmoniii " patriotinius jausmus 
įvykdymui savajai penetracijai j 
ir perversmams, kaip kad pada-’ 
rė ir daro Azi jajb, Afrikoje ir j 
pietų Amerikoje.

Komunistai neužmiršo ir šiau-

I mentas, kuris atvirai ir “pa- ■ 
teisinamai” patarnauja Lietu
vos okupantui.

Patriotines organizacijos tu
rėto susirūpinti, kad Patrioti
nio turinio veikalų paslatytmai 
neturėtų būti tuo skėčiu, po 
kurio priedanga laisvai veiktų/ 
ir Įsipilietintų Lietuvos okupan
to tarnai, kurie okupantui be
tarnaudami tik įteisina lietuvių 
tautos ir šalies vergiją-

Kap. Stasys Budrys

1T»S AMAZING!
Some PoncrfoRs TU at have Ftowu 
luTo TPE STVrOSPHBRE AQOUT 
30 OOO FEET up CUA1M THAT IF MOU 
DRlMK A GUASS OF MILK AT THAT 
AcnTuoS 'T VYvll GET MOU DQlJNK\

FR. ZOGAS
DuRlMG SpR’K-'G . SEA SCALLOPS' CAUGHT

ENGIAU TRAWLERS FREQU&WVIH 
oqmVAjm SFaAll hA>^E , h To 5 \mChES lONG, 
—į OWE P-SVi PEP SCAllOP.............

ALUABlE MECXCmES, SU2<S»CX?L 

#ios Ano evem vtotihi susirgs 
ARE MADE FROM SOME CF Iftg 
VITAL ORGANS OF THE COW !

MŪSŲ SPAUDOJE

In pasts op

COt^'TuTE ThE
OMV* K>LMpME)0T
AMO
CF.ThE HOUSES!
FLOoes. ceiling's.
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DENTURE WEARERS
) A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

0

Pseudointelektualų 
lenktynės su Bimba

Gandais teko girdėti, kad Vil
niaus universiteto vadovybė, A- 
gitpropo diriguojama, švęsdama 
to’ universiteto 400 m. sukaktį ir 
siekdama kompromituoti išeivi
jos intelektualus bei atsidėkoda
ma' pasimetusienis pseudointe- 
lektualams, suteikė daktaro 
kaipsnius. Kaip žinoma, toks 
laipsnis buvo suteiktas “Lai
svės” redaktoriui Antanui Bim
bai.

kalba net apie'satelito teises. Jų 
supratimu, tik kultūrinė kova 
pati svarbiausia. Maža to, tie in
telektualai siūlo mums ruoštis 
kovai, tokiai kultūrinei, keliem 
dešimtmečiams- Vadinasi, būki
te protingi, nekelkite per aštriai
klausime' ir laukite gerų laikų.. iqįs jr pasiūlys.

MIDLAND taupymo b-vėj didėja indėliai
dovybė ryžosi ateiti į talką r 
padėtį gelbėti. Įsteigė Marquet
te Parko centre ne.ują skyrių ir 
pradėjo duoti namams pasko
las. Žmonių pasitikėjimas at

dainos 
vertę.
gemis,

MIDLAND taup. ir skol. b-vės 
valdybą sudaro visi lietuviai di
rektoriai, kurių pirm, yra žino
mas finansininkas adv. Frank 
Zogas. MIDLAND taup, ir skol. 
b-vės vadovybė labai gerai su-

džiuojamės jais!
Bet būtų nelabai suprantama, 

kad iš mūsų kas nors (DP), mok- pranta lietuvių reikalus ir le
sius pradėję nepriklausomoje 
Lietuvoje, 6 juos baigę Ameriko
je, vyktų pas Lietuvos okupan
tus, kad gauti koki nors dokto
ratą ta proga, kas, žinoma, visai 
realu, kad Maskva, tarpininkau
jant marionetėm iš Vilniaus,

Tuo reikalu pasisako Vai. Šim
kus, “Laisvosios Lietuvo’s” Re
dakcinės kolegijos pirmininkas 
straipsniu “Valstybingumas pir
moj vietoj” to laikraščio 4 nr. 
Straipsnio pabaigoje taip rašo
ma:

“Mes turėjome savo nepri
klausomą valstybę ir mūsų teisė 
ir prestižo reikalas, vėl ją turėti. 
Juo'ginga būtų grįžti atgal, nuo

KNYGOS ANGLU KaLBA~
J. A KISS IN THE DARK. Pitantlžtu ir Intvir'Ja nuot/rr.

tpražynud, patinti ii gyvenimo. Lengvu rtiUua, gyva raiba, gražiai iiiebu 
150 pri. Krina $2.30.

Dr. JtMUt B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos iitorijoi 
santrauka nuo pat aenųju amžaą Iki pokario metą. Vidutinin formato. 14? 
psl.. .kainuoja $3.C0. ____ __ . M>l

Dr. iutatt B. Končlua;"VYTAUTAS THE GREAT. Iitoriniri DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vairiybė* ir joa kaimynu iftoriją.
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0ū.

Dauguma ihj knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jm
kitas knygas galima įsigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus Čeki si ^nlsribimo statuso (1939), pne 
pintgfną perlaidą. satelitinio.

Neseniai kai kurie apsinuogino 
savo kalbomis iki tiek, kad ne-

Kokiu ?
Jie, tiesa, mus vadina naivuo

liais, nes kalbėti aštriai ir be- 
kompromisiniai, patriotiškai, jų 
suprasimu, yra labai nepraktiš
ka, pavojingą ir naivu.

Gal būt, mūsų intelektualų 
tarpe atsiras tokią, kurie bandys 
gauti doktoratus iš Vilniaus Val
stybinio universiteto jo 400 me
tų jubiliejaus proga ?

Tenesupranta mus 
mūsų progresyvieji, 
neigiatne viską, kas

blogai tie 
kad mes 
ten mūsų 

pavergtoje Tėvynėje pasiekta 
mokslo ir kultūros srityje. Mes 
džiaugiamės kartn su visa ne
laisvėje esančia lietuvių tauta, 
kuri net tokiose tautinės ir poli
tinės priespaudos sąlygose tiek 
daug padarė. Tai didelis laimė
jimas ir jiem garbė, o mes di-

kia jiems pagalbą.
Kai gražiausiai ir gausiausiai 

lietuvių Marquette Parko apy
linkei grėsė nepageidaujamą 
kaimynų invazija, o bailesnieji, 
pusvelčiui atidavę sunkiu dar
bu uždirbtas ir gražiai prižiū
rimas nuosavybes, pabėgo, MID
LAND taup. ir skol. b-vės va-Visai nesistebime, kad Sovie

tų nupirktas A. Bimba tai-pada
rė, bet jis senas jų simpatikas 
ir aklas kolaborantas. Kaip atro- į ginti su A. Bimba ?” 
dytų dabartiniai laisvo pasaulio'

paskolos pakėlė namų 
Bendromis visą pastan- 
gražiausri ir turtingiai- 

s:a lietuvių koloičia buvo išgel
bėta ir nuosavybių vertė pakilo.

MIDLAND taup. b-vės pas
tangas žmonės parėmė savo 
santaupas laikydami naujaj i- 
ine skyriuje. Per šį trumpą lai
ką Marqtiette Parko skyriaus 
indėliai jau perviršijo 9 milijo
nus dol., o vises bendrovės prti- 

jšoko 17 milijonus dol.

Į Infliacijai s:auėiant, svarbu, 
kad nemažėtų turimo kapitalo 
vertė, šiai žalai atsverti reikia 
pinigus laikyti saugioje vietoje 
ir gauti aukščiausias palūkanas. 
MIDLAND taup. ir skol. b-vė 
moka aukščiausias palūkanas 
ir yra saugi, nes indėliai apdrau
sti Federalinės valdžios agentū
roje iki 40.000 dol.

MIDLAND taup. ir skol. b- 
-vės vadovybė dėkoja žmonėms 
už iki šiol teiktą paramą ir pra
šo savo santaupas laikyti lie
tuvių vedamame banke.

MIDLAND Savings and 
Ass. centras yra 8929 So. 
lem Ave., Bridgeview,
60455; skyriai: 4040 Archer 
Ave., Brighton Parke ir 2857 
W, 69th St., Marquette Parke.

(aj)

Loan
Har-

IL.

intelektualai, bandydami susily.

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMĄ

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

MICHAELS3
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios)

K. Petrokaitis

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU
' TELEFONU 

254-8500

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pilis for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes! There's no stronger 
backache medication you cambuy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

17S> BmU Halstad Street, Cki<w, ffi. W«M No. 79

Taupykite dabar
pas mus

3icj»Ci

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

af
%
Ji

MEMBER

REL®
INTER-CITY RELOCATION SERVICE

DR; ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIAMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
____JO,^VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. X Gusnn MINTYS IR DARBAI, 250 peL, liečianHns 1908 

metų įvykiui. Jebloufkic Ir Totoraičio jaunai dienai Ir sari- 
rfrptniTBą. ---------- ------------------------------------------

Or. A. J. Guswn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožį*
Detali viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —-------------SS.M
ICnkštaig vfršeHaii tik __________________________ - $M$

Dr. A. J. Gvaem — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.

Elemė*, poemos.
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Chicago, III. 60608

1781 So. Habted Street, Chte&go, Ulinoto MW8

xabjismo*, OBKA90 K DLL. Saturday, March 3, 1979

$1.50.
Eilių rinktinė, IBS

1800 So. Hobtrid St«

1731 S*. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. WMI

POEZIJOS VEIKALAI
Poeiijs — krip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant! sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose . gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausriių ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Aixwfiltyf* - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jur»<» Battrvialfl*, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijoa, 

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

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopai Jurgelionis, GLODI • LIODI, Lyrikos eilės, 105 psL $2.00.
8. Anatolllus Kelrys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. S2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

8 išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nodes Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. ESlės, 95 psL S1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 p«L, S3.00.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00. ’^er
1$. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00.
14 EugenlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Ilona Tumlonė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.

48. Alfonsas Tyrvolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $8.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologija*

W ^8. Adomas Jasat, BOK PALAIMINTAS, Poezija, 115 psL $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 ral. vakaro. .

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

TeL 476-2206

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lieto- 

rių garbūvią privalo susipažinti ru žemiau įvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

JvesM Kapečlntkaa, SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėrimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kalni ♦ doL

Juout Kapačlnakas, I1EIV1O DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija. Knygi gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- .LIlTUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Dnuklnlnkuoee, Kaune. NaodaJdi 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, fc 
kalbas girdėjo ir ką jai įmonės pasakė. SB pal S150. Yra talj 
iJverrta 1 anglų kalba.

M ZoKaeko SATYRINIS NOVEL.IS. Genialaus rorii rašytojo 
60 Mtyriniu novelių, 190 pust, kaina S3,

D. KuraMt, KELIOM* | ANAPUS GELEŽINIS U1DANOOA An- 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda be* 
ufaaaatavlmaL Abi knygos paraiytof lengvu, grafiu rtiUaml.

Prvt. P. Pakarkite. KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

Vincą* Z^naftl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAITOJĘ, 
pri. Kala* ŠUO. “ V *** BM

Ha (r kiti laidiniai yra gaanaai
MAUJUNOS«, 4n9 Sa. NAUTWDBT, CM*

Sarte r*Jae»4»srfs arte ateakaM
ia*| ar ptaMafaa p«>rlaMa

Pas mus laupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūstj 
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

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

UNIVERSAL
TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Utalft* lt®* 4U-S070
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$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

pusei melų —— 
trinu mėnesiams 
vienam menesiui
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$ 9.00 
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'NAUJIENŲ raštinė atdaia kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo 
B vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 viL

$34-lX 
$18.01 
$ 4.CK

parapijos klebonas, 
J. Kučingis, kartu su 

generaliniu garbės 
V. Čekanausku vizita-
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Naujienom euu taadiea, išaJUrum 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drevė, 1739 So. Halsied St, Chicago 
UI 60608 Telet 421-8100.

°ini£Us reikia dusti oažu- <««>' 
•rderiu kar» - dsakymi

Kanadoje 
metams __
pusei metų __
vienam mėnealui

Užsieniuos* 
metama _____
pusei metų------- -
vienam mėneaiui
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Vasario 16-sios 
minėjimui praėjus

Kaip ir kasmet per eilę metų, Yasari© šešioliktosios minėji-j 
mo programą pradėjo rietus 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky-. 
-jaus pirmininkas Antanas Ma
žeika, sve kindamas susirinku- 
l’is visų lietuvių organizacijų 
-""du- Įneštos vėliavos, progra-l 
ios paba;goje, jtsz buvo iškil- 

ningai išnešios — Amerikos,1 
.ietuvos ir vielinių organizaci- 
ų — viso devynios. Amerikos1 
i’mną giedojo solistas A. .Poli
ais, o programos paba’goję 

Lietuvos himnas visos publikos 
>alsais įskambėjo.

Rel’girę invokariją skaitė 
n tas -J Kučingis. Jau daug 

.ae‘u daug k r u gird me yro’. 
iuėlngį ^vokaeija skaitant, bet 
j’s ris naujai pasiruošęs, naujai 
maldos žodžius -susirašęs.

Atsistojimu pageibt’ už Lie
tuvos laisvę žuvusieji ir praei
tais metais čia mirusieji? pul
kininkas Juozas Šva:stas BaL 

kolas Devenis ir 
avanor’š puška-

• ai D*c*mb*i L, 1477 
Subscription Rat«<:

ji Chicago $33.UO per year, $18.00 per' 
ux months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per six months. $9.00 per 
.tree months. Canada $33.00 per year; 
>ther countries $34.00 per year.

20 centą per copy

Nuo gruodžio pirmoj d- 
Dienraščio kainos:

tucagoje tr priemiesčiuose
metams -......... -
pusei metu
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Vasario 18 d. 1 vai. p.p. Mar
shall auditorija, turinti 1,100 
kėdžių, cuvo apypilnė puglikos.

taip ir šįmet pietinės Kaliforni
jos lietuviai paminėjo Lietuvos 

respublikos paskelbimo dieną, 
1918 metų vasario 16-ją. Losi 
Angeles mieste programa buvo 
plati, ėjo per kelias dienas! Jau 
šio mėnesio pradžioje šv. Ka
zimiero 
prelatas 
Lietuvos 
konsulu 
vo Los Angeles katalikų kuriją 
(bene, patį kardinolą?), pri
prašydami paramos lietuvių 
mindami pavergtą Lietuvą ir 
laisvės kovai; Lietuvių radijo 
klubas per nevieną šeštadienio 
programą radije-bangomis kal
bėjo ap’e Lietuvos šventę; Vasa
rio 16 dieną buvo iškilmės prie 
miesto rotušės ir greta Ameri
kos vėliavos pakelta Lietuves 
vėliava; iškilmėje vėliavos pa
keltos ir šv. Kazimiero parapi
jos aikštėje, vasario 18 d., po’ 
to pamaldos bažnyčioje; vėliau č ūnas, dr. My 
minėjimo programa Marshall kariuomenės s 
aukštesniosios mokyklos audi-, rininkis J. R 
torijoje. kas.
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. Apvertė Iraną aukštyn kojom
Mula Chomeini, atsisakęs toliau kištis į Irano valsty

bės tvarkymo reikalus, išvažiavo į Kaspijos jūros pakraš
tį ir apsigyevno gimtiniame savo Kum kaimelyje.

Mulai Chomeini paskutiniu metu tiek įgrisę vals
tybės valdymo sunkenybės, kad jis nutaręs pasiimti 
atostogas. Pęie valstybės maišto organizavimo metu 
visos problemos jam buvo aiškios, o kai perversmas bu
vo padarytas, tai aiškios problemos tapo neaiškiomis. 
Jos tiek išvarginusio Chomeini, kad jis keliais atvejais 
norėjo viską mesti ir dingti. Jau tris kartus buvo pas 
kelbęs, kad ima kelias dienas poilsio, bet niekad negalė
davo pailsėti. Buvo skelbiamos dvi ir trys poilsio die
nos^ Bet neturėjo nė vienos.. Buvo pasakojama, kad gy
dytojai jam įsakė pailėsti, bet ir gydytojo įsakymas 
buvęs bereikšmis.

Įgaliojęs Bazarganą tvarkyti visas krašto reikalus 
pagal “Koraną” ir įsakęs padėti pagrindus “islamo” res
publikai, jis išskrido namo. Parvažiavęs į Kum kaime
lį, jis pareiškė, kad visas Iranas apverstas aukštyn 
kojam. į

Kas Iraną aukštyn kojom apvertė? Mula Chomei
ni daugiausia Prįe to apvertimo prisidėjo. Jeigu jis per 
14 metų nebūtų kurstęs maišto, jeigu Irano inteligen- 
tija nebūtų paklaususi veik bemokslo mulos, tai Iranas 
nebūtų apvirtęs aukštyn kojom. Tvirtinama, kad mula 
Chomeini sakė kalbas per Irako galingą stotį, o sovietų 
agentai mokėjo stoties sąskaitas. Bet su rusais Chomei
ni turėjo ryšius nuo karo meto.

Sovietų karo jėgos, gindamos “savo interesus”, bu
vo įsiveržusios į šiaurės Iraną. Jos jau buvo paskyru- 
sios savo “kvislingą” šiaurės tranui valdyti. Sovietų 
Sąjunga ruošė dirvą visam šiaurės Iranui pavergti.

Jeigu ne prezidentas Trumanas, tai Iranas būtų 
netekęs visų šiaurės provincijų. Rusams nebūtų reikė
ję jo okupuoti. Šacho jėgų i šiaurę būtų neleidęs rusų 
paskirtas ‘“kvislingas”.

Teherano konferencijoje sąjungininkų vadai nuta- važiavo- Jis savo darbą atliko. Jis nemano, kad Bazar- 
rė atšaukti savo karo jėgas iš Irano. Sutartu laiku iš- ganas pajėgs jo sukeltą maištą numalšinti

vyko Amerikos ir britų karo jėgos. Re: ; 
karo jėgas ir rusai, bet neprisirengė. 'I 
Trumanas priminė Stalinui, kad atsaukt 
-o jėgas iš Irano. Jeigu jis nepajėgia tai pada 
prezidentas pasiųs savo lėktuvus, kurie rusams padės 
paskubėti. . ■ - .

Stalinas tuojau įsakė sovietų karo jėgoms išsikrau
styti iš Irano. Įsakymas iškraustyti lietė patį “kvislin- 
''ą ’ ir kitus mažesnius ’"kvislingiukus”; Išvežimui buvo
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Trumpai kalbėjo gen. konsu- d nusi studentė, taip puikiai be 
ias V. Čekanauskas. Perdavė užrašų ilgus sovietiniam teis- 
sv* kinimus iš Kalifornijos gu- 

e -tūr-s įstaigos ir JAV val
se r tor'aus linkėjimus, 
per Lietuvos a+ ;

’ ’a kj Vašingtone. Persi
ir Los Angeles niieš-^

konsulai buvo iškyiesf į see-į 
"c n n paprašytas ir latrių 

s jungos pirmininkas. Jie svei
kino lietuvius, linkėjo laisvės 
visoms Pabaltijo tautoms.

Santa Monic"1 m este lie-uriai 
nuikta1 santykiauja su tenykščia 
valdžia. Miesto meras ir šimet• 1 • /"'ll • • t• *i w V tXlvlZiiCl. xvXlCOuO llJvLcLo 11 L

Įsakytas ir Chomeini. Jis pasiliko neišvestas dėl nepa- vasario 16-ją proklamavo Lie- 
prastos skubos. tuvos diena. Jo raštas Marshall

Sovietų kariai bijojo, kad didieji Amerikos lėktų-'auditonjoje Perskaitytas.
vai jų nebomborduotų. - Jiems nebuvo laiko ieškoti pro
vincijos “kvislingų”.

Jeigu negriežtas prezidento Trumano įspėjimas,tai 
Chomeini jau tada būtų patekęs Rusijon.

Alto vicepirmininkas V. Ban- 
dziulis perskaitė angliškai sura
šytą rezoliuciją, kuri bus išsi
untinėta Amerikos valdžios vy' 
rąms, prašant talkos lietuvių 

Jis liko Irane, bet jis visą laiką- bendradarbiavo su laisvės kovai.
rusais tremtyje., kai atsidūrė Irake ir Prancūzijoje. I_ KaiP programoje, rašyta,-pa-
Dar glaudesnis jo bendradarbiavimas su rusais įvykojS^pdinei kalbai pakviestas tei- 
sugrįžus į Iraną. Gavęs Bachtiaro valdžios leidimą su- 
ruošti visų savo jėgų eiseną* jo eilėse ėja gerai apmo
kyti 400 komunistų, visuomet pasiruošusių imti gink
lus ir kovoti prieš Irano kariuomenę ir gyventojų^ Ko
munistai buvo dalis Chomeini maištininkų, pasiruošu
sių pulti Irano vyriausybę ir įstaigas. Komunistai bu
vo pasižadėję klausyti mulos Chomeini, bet jie atsisako 
premjero Bazargano.

,nui pasiteis'nimo monologus 
šsakius", gal’ o be Išlaidingos 

grindinė šios Oė;, būt ii 
.k.lmės kalbėto 
Onos Rąžulio 

_ tės v' u cvvau į ■ ■
čį ir D. Raztr 

šek ų ir dai- 
•; š Spind i- 

t ejc- 
. :a .auti-

sminkas Vytautas Abyaitis iš 
Floridoj. Pristatytas jis kaip 
žymus tautinės, sąjungos veikė
jas. Bet tai ne kalbėtojas. Skai
tė iš rašto, publikos, entuziazmo 
nesukeldamas.

S t u d e n t,Xi ateitininkai, V. 
Bandziutio ir V. Polikaitytės va-, 
dovaujami, skaitė Lietuvių ka

talikų kronikoj ištraukąs ir su- 
Jeigu premjeras Bazarganas pajėgs nuginkluoti-vaidino kronikos platftitojds teį- 

komunisttų vadovaujamus partizanus, tai jis galės vėl sm$- /
pastatyti Iraną ant kojų. Kilo mintis: ko ieškoti toii-

Mula Chomeini apvertė Irana aukštyn kolom ir iš^ ”lose, vietosY Pasininkų prakal- 
— " - - ---- —‘ ’ apninku, kai čia pat turima to-

k:o gabaus jaunojo prieauglio? 
Pvz., juk teisiamąją Laimą vai-

;tmą jų, vadovybėje. Ilona Bu- 
ėnaltė, jau nuo seniau veikli 

skautų- ir studentų organizei- 
os.e, buvo programos, baigimo 

vadovė. * ✓
Programoje buvo aukų rinki

mas. Kaip čia šįmet naujoviš
kai nutarta aukas rinkti, rašė 
VI. Bakūnas save, pastabose. 
Kai bendru omenicinkai sulau’ 
žė susitarimą (Amerikos Liet. 
Taryba politinei veiklai aukas 
renka Vasario 16 minint, Liet, 
bendruomenė rugsėjo mėnesį 
kultūrinei veiklai, vėliau Balfo 
vajai šalpai) ir pradėjo koVą 
prieš Amerikos Lietuvių Tary
bą/ Lietuvos nepriklausomybės 
šventės jninėjimai nuvertinti, 
nuslinkta į ginčus, kas gali pini
gus rinkti. Idealizmo, patrioti
nės nuotaikos kėlimo nebepai- 
soma. Pinigai pirmauja.

Teisingą pastabą. V. Abraitis* 
perskaitė, jog veiksnių vienybė 
ir veiklos dama reikalinga. Tei
singa, bet šventinės nuotaikos 
nekelianti, pastaba, jdg steigiant 
Liet- bendruomenę, ji pasiskyrė 
savo veiklos sritimi kultūrinį 
darbą, bet dabar pusę savo pa
jamų išleidžia politinei veiklai, 
kurioje jau nuo seniau dirba 
kitos organizacijos.

Per eilę metų Aito Los Ange
les skyrius nebepaisė bendruo-

menės kėslų, bet Šįmet k .pitu- 
liavo. Minėjime salės prieangy
je sėdėjo ir Liet, bendruomenės 
“muitininkai”, rinko aukas, 
nors prie salės nuomos ir prie 
paskaitininko atvkietimo išlai 
dų nesutiko prisidėti.

Kristus išvarė muitininkus, o 
kodėl dabar Alto skyrius ’ ~ą~ 
vo parengimą Įs/eldo'taž 
rinkėjus? Tariamos v.e_y^^ . 
sugyvenimo naudai? Jei taip, ai’ 
nevertėjo prisiminti, jog tos 
tariamos vienybės ir sugyveni
mo naudai buvo padarytos nuo
laidos Hitlerio diktatūrai ir ati
darytas jo siautėjimui kelias.

Alto’ skyriaus kapltub'acij 
Įvykdė valdyba, kurios pirm 
ninku yra Antanas Mažeika, 
kartų jis yra ir Lietuvių Tauti
nės Sąjungos centro valdybos 
pirmininkas, tad ir klausimas: 
ar čia tik veikta asmenišku Ma
žeikos geraširdiškumu, ar gal 
tuo pademonstruota Tautinės 
sąjungos nauja kryptis?

? J. Klausykis '

NEW.YORK, N. Y. — Kini
jos atstovas pakartojo, kad Ki
nijos karo jėgos išeis iš Viet
namo, kai iš Kambodijos pasi
trauks Vietnamo divizijos ir 
bus leista Kambodijos gyven
tojams patiems tvarkyti scyo 
reikalus.

— Beginąs sutiko tartis su 
Egipte’ premjeru,' bet jis bijo 
griežto prez. Cąrterio žodžio.

— Vietnamo kariai, įveikę 
pietų Vietnamo dalinius, įsivai 
zdavo, kad Azijoje jie yra pa
tys šauniausieji, bet apsiriko. 
Kinijos apmokyti kareiviai la
bai lengvai vietnamiečius įvei
kia.

Kiek nustebau, kad ir čia viskas labai pa- 
brangę. Vadinasi, ir jie, tie primityvūs žmogeliai, 

___ ir pirma
eiliai viešbučiai be 50-80 dol. dienai neįkandtmi.

(Tęsinys) j į\įuo aerodromo su manim važiuoja čekoslo-
Jis sėdosi ir mirė. Nežiūrint, kad tuojau bu- vakų grupė.

vęs iššauktas popiežiaus daktaras. Čia pat buvęs Nuostabu, kad čia juos pasitiko gidė, kuri 
popiežius suteikęs jam paskutinius sakramentus, ( kalba čekoslovakiškai. Klausausi tų slavų kalbų 
o daktarai konstatavo širdies smūgį. Rusų dele- mišinio ir niekaip nesusigaudu tarp rusų ir lenkų 
gacija, kurioje buvo ir du lietuviai vyskupai, liko kalbų- kurių priemaišos jų kalboje vyrauja. Aš gi, 
be vadovo. Nežiūrint to, jiems dar buvo leista tris Kai nusileidau Romos DaVinci aerodrome, 
dienas praleisti Romoje, o mirusio lavonui par- aš įlipau. Vėliau Paaiškėjo, kad tai jų turo priva- 
vežti, rusai atsiuntė specialų lėktuvą ir pargabeno ; tus autobusas. Bet nieko, jie nepaprašė išlipi ir 
tiesiai į Leningradą. Buvo daug spėliojimų apie' mane nuvežė už dėkui į patį miesto centrą.
ką, ir kaip kalbėjosi juodu susitikę. Kodėl jis taip Neatsigrožėjamai plati miesto centre - ja 
susinervino ir 1.1. Popiežius į smalsių laikrašti- kuri miestui teikia savotišką pasididžiavimą, o 
ninku klausimus buvo nelinkęs apie tai nieko pra-1 paukščiai medžiuose randa prieglaudą ir vaka- 
sitarti. Tad ir buvo Romoje sakoma, kad buvę kaž- rais, prieš saulėleidį, jie sukelia didelį triukšmą.

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖS APYBRAIŽA ' pasaulio kainas ir nuotaikas seka. Tad i

Kai nusileidau Romos DaVinci aerodrome,

išmirę, tuščios. Nėra jokio naktinio gyvenimo, nė Kai nusileidom Romos DaVinvi aerodrome 
klubų, kur jaunimas praleistų vakarus. Jie kaip buvo jau 12 vai. nakties. Kur benueisi, į lietuvių 
paukščiai sulenda į belangius kambarėlius, kur kolegiją nebenuvažiuosi. Tad ėmiau viešbučio ar- » 
stovi viena lovytė ir maža sofkutė. Apie kitus pra
bangius reikmenis čia niekas nei nesapnuoja, ži
noma, nekalbu apie turtingąją klasę, čia viduri
nės klasės nėra.

'Nuostabus jūros oras, nors niekas nevyksta 
pliažus ir nesimaudo. Žinoma, dabar šaltoka, 

bet teko būti ir pavasarį. Tas pats irgi 
nesipūškino vandenyse. Buvo taip, lyg 
k°s nei nežinotų.

praleidau tarpe '
a-ai o jei ir yra, ted

- niekas 
ros nie-

i

ba pensijono ieškoti apie geležinkelio stotį. 0 jų 
ten lyg grybų po. lietaus —■ pilna. Deja, nei vieno 
laisvo nėra. Išvaikščiojau daugiau pusantros va
landos ir nuėjau į geležinkelio pirmos klasės lau
kiamąjį pasiryžęs visą naktį praleisti minkštoje 
sofoje. Bet ir čia ateina koks tai tvarkos prižiū
rėtojas ir tikrina bilietus. Nekalba angliškai, bet 
man parodžius lėktuvo bilietą ir paaiškinus, kad 
vietų viešbučiuose nėra, leido pasilikti, gi kitus, 
ku

e

prausiaus a is Lidijos, l r i_Aei]a
l ankose, bet jų dar niekas nepeiauk-1 

, ų nėra aiški. Dabar gi neįsileidžia.

e neturėjo pasiaiškinimui reikiamo dokumen- 
a1 C Taip ir praleidau iki septintos valandos 

. Ltai ką vėlavimas padarė. Ir Italijos lėktuvai.

ROMOJE PASKUTINĖS DIENOS

£f ™Ū u koZXna nereikia mirtingi*. Taf muzika; kokios dar niekur nesu girdėk turistų iš Europos, arba iš Amerikos. Ten važiuo. Laukiu skridimo į namus. Dar keturios dienos

siems žinoti. j Paukščių muzika. Atrodo, kad jie
Tokius kursuojančius gandus palieku išvyk-' mas vestuves. Ir tada ta žavingąja alėja pasipila 

damas į Tunisą. O vykstu tik tam, kad praleisčiau būriai jaunuoliųtik ne poromis, čia tokių drą- 
laiką, nes Italijoje jau pabodo. Taigi ir po poros šuolių yra labai mažai. Vieni vyrai. Jie užvaldo, 
valandų Alitalia lėktuvu nusileidžiu Tuniso aero- šaligatvių kavines, užvaldo žavingą alėją. Jie per- 
drome. žinoma, čia nieko nesitikiu rasti, bet ži- ka iš krepšių vaikų siūlomzs kvepiančias gėles, 
nau.kad bus skirtingos nuotaikos, kur tikrai ne- užsikiša sau už ausies ir vaikšto lyg Penkiolik- 
bu> j(; \ demonstracijų, nes čia niekas nepoliti-(metė mergaitė. Neįprasta ir kiek stebėtina. Tos 
kuoja, žmonis dar labai tamsūs, nors gyvena la- gėlės, sako, jazminai. Bet jų yrą melsvų, ne tik 
bai -vąrgir.gai. bet liaudis kantri ir kenčia ponų baltų, ir kvepia net pro šalį einančiam. Nežiūrint 
prieš; audą? tų gražių vakarų* 10 vai. vakaro čia gatvės lyg

ten kelia links- tunisiečiai. Kaip vėliau sužinojau, tunisie. Hko, kada “čarterio” keleiviai vėl susirinks skri- W • • • 1 • V • T • 1 1 •_ A. J* U A  -S   • • — * I T « w W V * A. I A Am _ _ , _ * 1 • i •čius įsileidžia dėl to, jog trūkstą darbo jėgos. 1 dimui atgal. Lietuvių kolegijoje vis nauji turistai.
Jei kas paklaustų, sakyčiau: tik neskriski Ita- Vis daugiausia vokiečių.. Jie atvykstą čia su savo 

Ii jos lėktuvais, nes čia iš Tuniso išvykstant poros krašto autobusais; mat, netoli. Iš jų. čia ir di- 
valandų skridimui lėktuvas vėlavo net keturias džiausią 'T>iznį” daro. Pasitaiko ir vienas kitas • 
valandas. Vėlavo tai nieko, bet reikėjo vis stovėti amerikietis. Dabar čia su vyskupu Deksniu, valgo 
prie išėjimo durų, ir niekas negalėjo pasakyti amerikietis kunigas, kuris čia pirmą kartą, ir per- 
kada leis įeiti į lėktuvą, žmonės pradėjo širsti, šasi m?n, kad jam būčiau vrčcvu ^uriųku, Jis la- 

I replikuoti ir nejuokais pykti Po keturių valan- bai malonus ir socialus. Nenuobodus. . - J
(£us daugiau)dų laukimo, pagaliau suleido į lėktuvą, kur ap

tarnavimas labai blogas, sakyčiau, ir nemandagus.
11 Čfv
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Mažeika S' Evans

DAIM1D

Telefonas 523-0440

Broliai, sesuo,/giminės.

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENA 

IR NAKTL

NAKUI:
Ckkajoc
Uetsviii

Jtrertcrii 
AMociacijui

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

they’d 
over a

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y artstumy.
ANTANAS VILIMAS

T«L 376-1882 arba 376-5996

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

PHILLIPS - LABANAUSKAS

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Laidotuvių Direktoriai Jonas Evans, Jr. ir Stasys Evans.
TEL. 737’8600.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778.5374

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

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the biH for anytime eating. They’re quick to fix, savory and. 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling. t

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you ea* 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

UK. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ^HIRURUAS

4«ndra praktika, ipee. MOTERŲ llgce. 
Ofisas 2652 WEST 5vth SiR'JET 

Tai. PR 8-1223
jilbu VAL.. pirm.. antiaiL, treciau.’ 
-c penki. 2-4 ir t>-8 vaL vai. Seitadie 
nais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitari mg.

west 63ru St., Chicago. KL 60623 
Telef.: p Respect 8-5084

tuvos laisvės bylą. Tie darbai 
turi būti tęsiami per mūsų jau
nąją kartą, todėl turime kreipti 
ypatingą dėmėsi Į mūsų jauni
mo vaikių, ją dvasiniai ir finan
siniai remti. Ypač remtina 
>LJS-ga ir jos renginiai. Pa v.

šių metų Pasaulis Lietuvių Jau
nimo kongresas. Daug neramu.

net ginkluotų konfliktų

£ “Lietuvos Aidai’ 
JEI ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Lflf I _ Programos vedėja

Pirmadieniais ir an trad ie- 
' uiais 9;0Q—9:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vaL vak.
Šeštadieniais 7—3 vaL vak.

Visos laidos iš WOPA stories, 
banga 1490 AM.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vitos programos Ii W0PA, 

1490 Ht. A. M.
Lietuj keltai kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieaiais nuo &30 iki 8:30 
vaL ryto.

Vedš|a Aldona Daukus

Talof.: HEmfock 4-24U
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL 60629

tLACKAWICSl

Z4Z4 WEST 6 St A STKKKT KAjmMlc 7-1 Ill
1314 WEST 23rd PLACE Vilkinta 7-8471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Šilta, 1AL 974-4414

"Garbink, mano Viešpatį, Ir nepamiršk vi»¥ jo geradaryaživ. 
Jis atleidžia visa tavo nusidėjimą ir šydo visas tavo lipas".

Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau Šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dekin- 
gumo ir gyrimo žodžius

waj

gi J ||f||

HĖRKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai j- Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

TEJ------ BE 3-5893

dk. a. b. Glaveckas 
UYUT1WJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3yu7 West IO3rd Street 

Valandos pagal su.<utarimą

BUTKUb - VALAITIS
*-ob oo. uuui Avė, Cicero, Ui. Hhoue; ULympit ž-lūUt

AMJ»tKux ik moterų ligos 
GiNEKOLOOINe CHIRURGU  A

M49 So. Pulaski Ra. (Crowford 
•odical BuMdmsh Tel. LU S-6444 
rruma.MgoniiM pa^ai susitanmą. 

jei neaianiepi*, uambinu 374-OUU4.

Tomorrows drivers — decide today
Ske to drive “in a couple of years” as they enthuse 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president. “Auto shows arc 
a key barometer for new model sales in every section of the 
country,” Luad says. “They give people an opportunity to 
inspect a wide selection of new cars designed to meet every 
driving need.** An estimated 40 million persons will view th|

DK.lUO.NAS SEJLBUT.IS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2556 WEST 63rd STREET 

. VaL anirąd. 1—4 popiet, 
.ketvirtd. &—7 vaL vak 

Ofise telefu 776-2880 
Rezidencijos te let.: 448-5545'

Gyv. 3828 W. 81st St., Chicago, Ill.
Mirė 1979 n>. kovo 1 d., sulaukęs 64 metu amžiaus. Gimęs Chica

go, Illinois.
Paliko nuliūdę: brolis Domonie, giminaitė Stella Greissinger ir 

jos duktė Dorothy Miller, gyv. San Diego, Californijoj, bei kiti gimi-< 
nės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 broliai - Joseph ir Anthony] 
bei sesuo Elizabeth.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.]
Šeštadieni, kovo 3 dieną 1:00 vai. p. p bus lydimas iš. koplyčios] 

į Lietuviu Tautines kapines.
Visi a. a. Benny Rimgailos giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar-, 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

DK. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRiSTAS 

KALBA L1ETUV1SKĄI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.

vyksta siaudieniuiu.iK. pašau* 
lyje ir tie įvykiai gali atnešti 
staigių , pakeitimų, naudingą 
I.ieiuws laiĄėa bylai.

i Mūsų tautos praeitis didinga. 
^Seinkime iš jos iŠJin uties ir sti- 
prygės ateičiai Nepamirškime 
lietuvių kalbos, dainą, papročių

Į ir viso to, kas raus jungia į di
džiulę tautinę šeiu> < išeivijoje.

; Toliau kalbėjo jau Ameriko- 
j je gimusi ir brendusi tremtinių 
i dukra Rima Kažemėkaitytė. 
Kalbėtoja priminė, kad jos tė
vai dėl antrosios Susų okupaci
jos pasitraukė į Vokietiją, iš 
kur vėliau atvyko i JAV. Ji gi
mė, augo ir mokinosi Ameriko
je, bet domisi lietu\ybės ir Lie
tuvos reikalais. Suminėjo eilę 
kovotojų ir disidentu, kurie per 
paskutinį dešimtmetį priešino
si rusifikacijai ir žmogaus lai
svių priespaudai. Pav. Simas 
Kudirka, Romas Kalantą, Nijo
lė Sądūnaitė, Ona Pranckūnai- 
tė, Balys Gajausk 
Petkus ir kt. 
kenčia, o me 
kovos pilnai neįvertiname. At
rodo, sergame kokia tai pavy
do ar nesantaikos liga. Pav. Bu" 
vo ruoštas Jaunimo žygis į Wa- 
šingtoąą, kuriame dalyvavau. 
Ten būdama girdėjau kalbant 
JAV se. Howard M. Metzen- 
bauni, Ahio. Tada kalbėtojas 
buvo visiems geras ir patiko. 
Dabar skaitau ^Draugo” 1979 
b. vas. 9 d. numeryje korespon
denciją iš Klevelaiido. Rašoma,

ne- 
kviesdamas

sen. Howard AI. 
Ohio. Priežastis

— liberalas. Atrodo, kad Altos 
skyrius priekaištu neišsigando, 
ir senatorių pakvietė, kuris pa
sakė gerą kalbą. Kas negirdėjo, 
gali pasiskaityti jos vertimą 
“Dirvoje”.

Reiškia naudojame savotiš
ką mastą, — jei mano gerai, jei 
tavo niekam tikęs. Mums jau
kiems, tie dalykai savotiškai at-

. UttlnurzJJAa-FKOTEZąS'LAj: 
apar&uu - Froiezai. Mud; bau 
uazau Speciali pagalba bj|omk

k onuporiLy ir t. t.
9 u. o-MS, ^^^tądipniaiy M—■

D1U VAUL V. DARGUS 
UYDYlvJAS IR CHIRURGAS 

VVewcnesier Commutury klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheun K.d., Westchester, Ik. 
VALĄ^UiuS; 3—9 oarbo dienomis ir 

Kas anirą šeštadieni 3—3 vaL 
TęŪ 56X-2/Z7 arba 562-2728

rodo ir būtų labai gerai, kad ji® 
nesirodytų lietuvių tarpe.

Po t© buvo' priimta rezoliuci
ja, kurios nuorašai pasiųsti pre
zidentui Carteriui ir kit. parei
gūnams.

Minutės susikaupimu pagerb
ti žuvę dėl Lietuvos laisvės. At
skiru susikaupimu prisimintas 
visuomenininkas dr. Adolfas 
Palaitis, miręs vas. 13 d.

Iškilmingas posėdis baigtas 
Lietuvos himnu, giedant sol. 
Praurimei Ragienei, palydint 
styginiam ansambliui. i

Meninę programą atliko soli
stė Praurime Ragienė ir nepil
no sąstato Čikagos Lietuvių 
Styginis ansamblis, vadovauja
mas muziko Fausto Strolios. 
Pranešinėjo ansamblio reikalų 
vedėjas L. Narbutis. Pianinu 
skambino muz. Faustas Strolia.

Nesiimu išvardinti atliktų 
dalykų, kad labai nesuklysčiau- 
Ansamblis per du pasirodymus 

Viktoras išpildė keturis dalykus, o solis- 
Jie ieu kovoja, tė per tiek pat pasirodymų pa
čia laisvėje, tos dainavo’ penkias dainas, neskai

tant priedų plojimams.

Minėjimo dalyviai buvo suža
vėti programos atlikimu. Buvo 
malonu ausiai ir miela širdžiai, 
— tikra dvasinė atgaiva! Šios 
mažos kolonijos lietuviai ilgai 
atsimins lietuvių. sostinės Ame
rikoje menininkus, kurie nebo
dami bldgo oro, aplankė -savo 
šiaurės kaimynus, atsiveždami 
gausaus dvasinio peno.

Po programos buvo bendri 
užkandžiai, kurių metu pasivai
šinta, pobendrauta ir pasidaly
ta Įspūdžiais.

Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkta 650, - dol. Jos 
dar renkamos toliau.

Minėjimą ruošė vietos Altos 
skyi'ius.

Pagrindinę kalbą pasakė 
tremtyje brendę inž. Viktoras] kad Altos skyrius padaręs 
Garbonkus, atvykęs iš Rockfor- malonią klaidą 
do, Ill. Jis priminė, kad daug kalbėti JAV 
auku sudėta dėl Lietuvos lai'ĮMetzenbaum, 
svės ir- jos ir dabar dedamos.* 
Visi siekiame to paties tikslo - 
laisvės Lietuvai, tačiau dažnai 
visi nesutariame, kaip tai geriau 
vykdyti. Esame mažos, bet vei
klios tautės išeivija ir turime 
nuolat budėti ir rūpintis lietu-

Vasario 16 d. minėjimas Racine, Wise.
Lietuvos nepriklausomybės mu. Panašią Racine miesto bur- 

atstatymo minėjimas pradėtas Į mistro Stephen Olseno prokla- 
šio -Vasario 18 dienų ryte OĮmaciją perskaitė Edis Kūliavas. 

Į vai. 30 min- pamaldomis už lai- 
įsvą ir nepriklausomą lietuvą 
šv. Kazimiero • bažnyčioje. Pa
maldas laikė ir pamokslą pasa
kė kun. J. Kųpris, MIC, šv. Ka-

• zimiero parapijos klebonas.
i 4 vai. P-P- parapijos svetainė* 
je Įvyko iškilmingas minėji
mas, kurį atidarė Altos skyriaus 
pirmininkas Viktoras Kažemė- 
kaitis, JAV himną sugiedojo

' .solistė Praurimė Ragienė, paly
dima Čikagos Lietuvių Styginio Įvybės išlaikymu bei ^remti Lie- 
ansamblio Maldą perskaitė kun.

Ij. Kupris, MIC.
1 Wisconsin^ guber. Lee S. 
j Dreyfus proklamaciją, skelbi* 
jančią Lietuvių-Dieną Wis. vai- 
jstijoje, perskaitė Dalia Kove ra.
Tenka pastebėti, kad gub. Drey
fus savo sekretoriui pareiškė, 
kad lietuviams pasirašąs pro
klamaciją su dideliu malonu- nių

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or sala<J dressing 

teaspoon salt 
slices rye bread 
Butter

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or In skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread shoes buttered 
aide up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both aides 
QR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes 

♦Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough W ATER to come at least 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to betting. Turn off 
beat; if necessary remove pan from nested unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time up or down by about approx. 3 
minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it is less likely you will have a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. RoU egg 
between bands to loosen shell; then peel, starting at large end.

Golden Grills 
6 sandwiches 

hard-cooked eggs*, 1/4
chopped 

cup chopped cooked 2
. ham 
cup finely chopped 2

onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 1/2
minced onion 12

NKbry ir SLAPUMU TAKŲ 
CHIRUKGMA 

5035 CENTRAL AVE^ 
Fetersburg, fl 33715 
Tel.
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS j
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

svarsto skelbimuose uždrašustį 
vartoti “natūralus, organiškas, 
sveikatingumo maistas” ir pa
našius. tikrumoje nieko nereiš
kiančius, žodžius. Vieton to -ga-l ’ V** '* I 
minlojai privalės etiketėse pąj-j 
žymėti kalorijų kieki ir duoti 
kitas maistingumo informaci-:

« Iowa universiteto veršio 
administracijos profesorius Pe
ter C. Hiesz iš esmės tyrinėjo 
preduktų kokybę ir pagal ją 
lygino jų kainas. Jis nustatė, 
kad dauguma žemesnės kainos 
produktų yra tolygios ar net ge" 
resnės kokybės už aukščiau i-
kainuotus. Gamintojai nustatė, jas. 
kad rinkoje geresni pasisekimą' 
produktai turi, jei jų kainos yra 
aukštesnės. Daugelis pirkėjų 
galvoja, kad pirkdami branges
nes prekes jie pakelia savo pre- 

~stvža.

© Consumers arba Vartoto
jų unija yra ne pelno organiza- 

- cija, Įsteigta 1936 m. New Yor
ke, bet tik paskutiniais metais 
išplėtė savo veikla. Ji saugo var- 

~ totojus nuo blogu prekių, pro
duktų ir patarnavimų, leidžia 
mėnesinį žurnalą Consumer Re
ports. Jis nepriima garsinimų. 
Tiriami gaminiai bei produktai 
yra perkami rinkoje, nustato
ma jų kokybė, patvarumas ir 
vertinama nustatytais standar
tais, lyginamos karnos, su tokių 
pat ar panašių produktų kaino
mis.

3 Druskos kieki produktuo
se ateityje nustatys ne gamin
tojai, bet federalinė valdžia. 
Etiketėse turės būti pažymėta, 
Įtiek druskos yra dėta, — rašo 
Changing Times kovo numery
je. Taip pat ten rašoma, kad 
Federalinė Prekybas komisija

3 R. II. Bruskin cTgaiiizaci- 
ja apklausinėjo 2;600 asmenų; 
tikslu nustatyti, kokius filmus Į 
jie laiko geriausiais- ‘Pinną viė- j 
tą gavo 1939 m. gamintas fil
mas Gone With the Wind. Se
kančios taip išsirikiavo. Star 
Wars, Roots, Sound of Music irj 
The Ten Commandments. ;

• Lexicon bendrovė išleido'! 
naują produktą — kišeninį dau-; 
giakalbį elektronikinį žodyną, -----------
pajėgiantį išversti anglišką žp- — 
dį bei frazę į prancūzų, vokie- " »—■ 
čių, ispanų, italų arba portuga- j TRUMPAI 
lų kalbas. Toje modernioje, i^, * 1
komputeriu pagrįstoje mašinė
lėje yra 1,500 žodžių bei išsirei-. *
škimų ir vertimų į minėtas kai-1 _ Titas Briškaitis, 1214 No. 
bas. Jums reikia tik parinktij 16 Ave., Melrose Park, III. 60160, 
reikiamą žodį bei norimą kalbą' 
ir paspausti mygtuką, žodyno 
mašinėlė kainuoja apie $225. 
Prie to aparato galima prijungi 
ti įtaisą su dar 8 kalbomis, ku-jsiųstą pratęsiant prenumeratą, 
rių tarpe yra rusiškas, japoniš-į 
kas ir kinietiškas žodvnas.

M. Miškinytė

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)

TeL 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.
“DėlMriformaęįjų kreipkitės"j: ......

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333 
R. Kezį, New York—212^769-3300 
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198 
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878 
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190 
M. Kielą, Chicagoje 312-727-1717

1979 METŲ KEUONĖSI VILNIŲ
1. BALANDŽIO 10 — BALANDŽIO 26 D.

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

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

1 ir 5 kelionės — 17 dieny 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 dienv — Čikaga — Ifeeinbourgas — Mask
va (1) — Vilnius (5) ir ateal — Maskva (1) — Luxembourgas (1) — 
Čikaga * Pilna kaina $1095.00-

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

6557 So. Talman Avė.
Chicago, III. 60629

— wba —

GORDON TRAVEL SERVICE<
Prudential Plaza v 

Chicago, HI. 60601 
312-644-3003

labai gerai pažįsta lietuviškos 
spaudos reikalus, nes yra žur
nalo “Varpas” administrato
rius. Dėkui jam, už $10 auką, at-

— Dėkui inž. G. A. Bobeliui 
iš West Hartford, Conn., už ge
ras linkėjimus ir už $20 auką 
Naujieną paramai.

— Juzė Gulbinienė iš Mar
quette Parko, Amerikos Lietų
jų Tarybos narė, be raginimo 
atsiuntė prenumeratą ir ta pro
ga parėmė Naujienų leidimą $7 
auka.

— K. Dargis iš Marquette 
Parko prieprenumeratos pridė
jo $7 auką. Po $2 atsiuntė: Ada 
Juškienė, Lucille Samon, Irena 
Šilingienė, John Novak ir Julius 
Fetting. Dėkui visoms ir vi
siems.

IJETUVLS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Lake.}

Dažo namus II lauko Jr |{ vidau*.
- Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
J STASYS ŠAKINIS

REMODELING 
J. VENCKAUSKAS

Atlieka įvairius nariu;
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

mą rast., 
fin. rast., 
tdl, Alena*

et

ESTATE
šiinUiūnas — vicepirm

Lėlė lihstLLs
Juozas GcdnuntaLS ^r
Fėlikasais Collins' - -
Devenienė ir Antanas Gt
— revizijas koniLsijon...

(t, š.bi. kevo 4 dieną 11:45 
vai. ryto JAV LB (R) Cicero a-j - 
pylinkės valdybas šaukia visuo-. 
llnį. metini’ narių susirinkimą 
šv. Antano parapijos salėje,! PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

Namai, žema — Pardavimui Namai, Žemi —. Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

šv. Antano parapijos salėje, j 
1500 So. 19 Ct., Cicero (Pr).

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug /vairių ptiošitivtių. Moka* 

' me $4 už sidabrinį dolerį. Per- 
j kame pašto ženklus ir pinigų 
! kolekcija^, PATRIA,. 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr,)

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentae
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

— Dėkui teisinininkui Jonui 
Našliūnui iš Marquette Parko 
už $5 auką, atsiųstą kartu su 
metine prenumerata.

— Jeronimas Cicėnas, Vilnius 
tarp audrų, Omahos lietuviai ir 
kitų knygų bei ražtų autorius, 
Naujienų skaitytojams ypač 
gerai pažįstamas iš “Dienų ske-’ 
veldros” skilties, sausio 28 d- 
buvo išvežtas į Sioux City ligo
ninę. Ten besigydydamas gavo 
širdies priepuolį ir gydėsi 2 sa
vaites. Grįžus namo, rytojaus 
dieną vėl pasijuto labai blogai 
ir ambulansu buvo išvežtas Į 
tą pačią ligoninę, šiuo metu 
svaiksta ir stiprėja namuose.

— Illinois valstijos loterijoj 
kovo 1 d. Big Pay Day lošime 
laimėjo 844, 25, 5 ir 8180. Trea
sure Hunt lošime laimėjo'32, 
23, 31, 06, 39 ir 45.

s Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr). 

*
— Horoscopes or Astrological 

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary. Public 

Insurance, Income Tai
2951 W. 63rd St Te! 436-7878

Gausus namij pasirinkimas 
pietvakariuose

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

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

O GENIAUSIAI ČIA
1 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 naujų namų apylinkė.

$53,900.

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
ei uette Parke.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Juozo šmotelio

ir 
su.

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu: 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

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

— Los Angeles Dramos Sam
būrio artistai: E. Dovidaitienė, 
V. Jatulienė, R. Vitkienė, M. 
Prišmantas, S. Matas ir V. Do
vydaitis vaidins J. Gliaudos ko
mediją “Komputerinė Santuo
ka” kovo 24 d- 7:30 vai. vak. 
King Starr aūkšt. mokykloje. 
Režisuoja D. Mackialienė, de
koracijos dail. A. Žaliūno. Po 
vaidinimo bus atidaryta dail.
B. Stankūnienės- darbų paroda] 1739 South Halsted SL, Chica 
Tautiniuose namuose. ,

Čikagos ska'utija ruošia tra- 
„dicinę Kaziuko mugę kovo 4 d. 
10 vai. Jaunimo centre. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

— čikagietis K. P- žygas pak
viestas dėstyti architektūrą 
Kalifornijos universitete, 
kartu su žmona išvyko į 
Angeles.

— Paulius J. Petra’tis, 
Angeles, Galit., išrinktas SLA 
75-tos kuopc’s pirmininku, VI.

Naujienoms reikalingas

Jis
Los

Los

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

1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NOREIKIENĖ

2608 We»t 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairią prekių.
.L MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Netoli Balzeko muziejaus savi
ninkas parduoda dviejų aukštų 
mūrinį namą, naujai atremon
tuota ir išdekoruota. Viename 6 
kamb., kitame 5. Kaina $48,500. i 
Telefonuoti savininkui 847*3079

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUSS. OPP. — IN TOWN 
. Biznio Proga — Mieste

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimu, 
Dirbu Ir užmiesčiuose arett, g*- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

Marquette Parke, 2638 W.
69 St., parduodama linksma lie- 

Į tuvių užeiga-tavema su namu 
j 5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
■ žas, apsauga nuo potvynio ir ki- 
i ti pagerinimai.

42—le m. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
THrM 598 pusmečiui automobili* 

Liability spdrauehmts pontinlafcaat 
Kreiptis . -.

Tel. 776-4959 4645 5®. ASHLAND AYR. f- 
52X775

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

Anuad- Antr Gas

The Di-GeV 
Difference 
Anti-Gas medicine I 
Di-Geladdstoite

SUSIRINKIMŲ

MISCELLANEOUS
{vairūs- Dalykai—

L. J. ČIAPAS

INCOME TAX SERVICE ..

MIDLAND SAVINGS & LOAN

4040 S. Archer Avė.
Tel.: 376-1522

RENTING IN GENERAL 
Nuėmus

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 3 kambarių butas antrame auk- 
štc.

Skambinti 776-8230.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

CAFETERIA

ITT Research Institute has an open
ing for part-time employment in our 
cafeteria for an individual ’ 
cafeteria experience.

Part-time Hours
. 10 A.M—2 P.M.

Individual will work at the steam 
table serving line and cashier. Inte
rested applicants should contact 
Personnel Dept,

567-4159 to arrange for interview
IIT RESEARCH INSTITUTE

10 W. 35th St, Chicago 
EOE

with.

LAIKRODŽIAI Jr WANDHNY1EJ i- . • - ------ -
PardartaM Ir Talsynua 

1644 WIST 49th STRUT
MW

Siuntiniai 1 Lietuvi 
ir kitus kraštus, 

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av. 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-59W

Notary PvWte
INCOM! TAX SIRVIC!

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7456
Taip pat darosi vertintai, glaiaiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

lymal ir kitokį blankai

BEST.IH1NGS IN UFE

iall Prank Zipoil*

C* 4-US4

itin

lUfUtAMC^

State ]Farm Lito Insurance Company

Bridgeport© Lietuviu Namu Savi
ninku draugijos susirinkimas ivyks 
kovo 3 d., 1 vai. popiet, 3808 South 
Union Avė., įėjimas iš kiemo. Nariai 
malonėkite atsilankyti, nes yra daug 
dalyku aptarti, ir taip pat yra laikas 
užsimokėti nariu duokles.

Kviečia Valdyba

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo metinis susirinkimas ivyks 
antradienį, kovo 6 d., Vyčiu salėje, 
2455 W. 47th St., 1 vai. popiet

Visi nraiai ir norintieji būti na
riais kviečiami atsilankyti. Bus daug 
svarbiu reikalu 'aptarti. Po susirin
kimo vaišės. A. Kalys

2501 Wr 69th SL, Chicago, BL 60629. — TeL WA 5-2737 
'* X V. V A L A N T IN A S

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ’
_ *** .* vs A

Cosmos Parcels Express Corp.

E ržvil kiečių susirinkimas trečia
dienį, kovo 7 d., 7:30 vai. vakaro, 
Anelės svetainėje, esančioje 4500 S. 
Talman Avė. Kviečiame visus narius 
dalyvauti susirinkime.

Bernice Žemgulls, sekt.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Asiocl«te» 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientamsL - —

CONSTIPATION 
Doctor proven ingredient 
requires no prescription

SKAITYK PATS IR PARAGINK

DAR KITUS SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

all smokes 
dead out
. r j-v 4^-

Doctors *»nd a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregufšhty or 
constipation become a problem, 

- /This medical ingredient is now 
• 'avaiiablejn fbe exclusive EX-LAX 

formula Use only as diręcted.
JXhocoiafeb TAb*e>>

or IMfkvor^a Pills.

nauji Inos, CHICAGO t, iu, Saturday March 3t 1979




