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PRAŠO 15 BILIJONŲ DOLERIU SVEIKATAI PRIŽIŪRĖTI
SENATORIUS MOYNIHAN YRA SUSIRŪPINĘS 

AMERIKOS KRAŠTO APSAUGA

WASHINGTON, D.C.— Svei
katos ir švietimo sekretorius J. 
Califano vakar paskelbė pirmą
ją fazę plano sveikatai prižiū
rėti. Daugelis amerikiečių turi 
įvairias apdraudas, apmokamas 
ligonines, bet daugelis neturi 
jokios apdraudos ir neturi prie
monių sveikatai prižiūrėti. La
bai dažnai neprižiūrėta sveikata 
neša kitas ligas ir ankstyvą 
mirtį. . - . ■ • . ■, .-.

Prezidentas prašys 15. bilijonų 
dolerių trejų metų laikotarpiui. 
Sekretorius pareiškė, kad ši šir
ma reikalinga tiktai pradžiai, o 
vėliau teks prašyti dar daugiau

staigus ir visai netikėtas užpuo
limas tas apsaugas apgriautų, o 
vietomis visai sunaikintų. Jam 
atrodo, kad krašto apsauga besi
rūpinantieji žmonės nėra tinka
mai paruošti, nelaimės metu ne
pajėgs savarankiškai veikti. 
Kiekvienam Įsakyta laukti inst
rukcijų, atsiklausti vyresniųjų, 
bet kas atsitiktų, jei instrukcijos 
neateitų, o vyresnieji nebūtų pa
siekiami. Gerai, kad krašto ap
saugos centrai yra išskirstyti, 
bet gali nebelikti koordinuoto 
darbo veikimo.

Seri. Moynihan nori atkreipti 
atsakingų pareigūnų dėmesį į ran ui tižiausioji JAV vėliava pagaminta oioetems sventems. Šimto pėdų ve-

liavą sunku sudėti, bet vienu nuleidimu galėtum ją ištiesti.

GENEROLAS ARIEL ŠARŪNAS KURSTO IZRAELYJE KARO NUOTAIKAS
IZRAELIS SKELBIA, KAD ĮSTEIGS 20 NAUJŲ KOLONIJŲ

KAIRAS, Egiptas. — Izraelio 
premjeras Beginąs, baigdamas 
parlamento debatus ir dėkoda
mas už pasitikėjimą vyriausybe, j 
patarė visiems — izraelitams ir 
arabams — tekalbėti apie taiką, 
tuo tarpu Izraelio žemės ūkio 
ministeris Ariel Šaronas steigia 
naujas izraelitų kolonijas tose 
Jordanijos žemėse, kurias Izrae
lis yra pasižadėjęs atiduoti Jor-

pinigų.
Pirmos fazės metu į sveikatos 

priežiūros sistemą įeis tiktai tie, 
kurie dabar jokioje įstaigoje 
nėra apdrausti ir prižiūrimi. Vy
riausybė turės imtis priemonių,
kad aptarnavimas, ligoninėje ir

galimus apsaugos plyšius. Tuo
reikalu yra susirūpinę kai kurie 
atsakingi pareigūnai.

Teisėjas traukiasi 
iš bylos

CHICAGO, Ill. — Teisėjas

kas.‘pabartiniu ■'metū svfifltafos !du kilmės Amerikos pi-, 
priežiūra labai brangiai kainuo- Į jiečius, įsibrovusius į Vokietijos 
ja. šiandien ne visos gydymo irt konsulatą 
priežiūros priemonės taikomos 1^ j§ kaleni 
sunegalavusiems. Valstybė turės! • 
prižiūrėti, kad visi gautų gydy- • Kroatijos" teises, 
mo ir priežiūros priemones. | tolesnio bylos vedimo.-

Laikui bėgant dabartines gy- i Tie du kroatai buvo pagrobę 
dymo ir. priežiūros priemones j Vokietijos konsulą Chicagoje ir 
bandys įjungti į- paskelbtą ja- ;i reikalavo paleisti Vokietijoje su- 
ną ir būtų aptarnautas galimai imtą vyrą. Telefonu pasikalbėję 
didesnis gyventojų skaičius.,

Kritikai tvirtina, kad prezi-

panijos metu kalbėjo apie žy-< vartos veiksmų. Tada vokiečiai

. ir reikalavusius išleis
ti iš kalėjimo kroatą Bilandzeką, 
kovojusį prieš Tito už platesnes 

, traukiasi iš

su Vokietijoje gyvenusia Bilan- 
dzeko žmona, ji paprašiusi ne- 

dentas Carteris rinkiminės kam- daryti prieš vokiečius jokių prie- 
panijos metu kalbėjo apie žy-< vartos veiksmų. Tada vokiečiai 
miai platesnę krašto gyventojų. būsią sukalbamesni ir galėtų 
sveikatos priežiūrą,, nepanašią į josios vyrą paleisti. Pasikalbėji- 
šį projektą. Kiti tvirtina, kad, mas telefonu su ja šmušė iš vė- 
pradžia gerą. Reikia tiktai imtis ( žiu abu teroristus. Jiedu paleido 
konkrečių žingsnių. , įkaitus, nieko nedarė vokiečių

GALI KIRSTI LEMIAMA ] konsului ir, Bilandzekui patarus, 
SMŪGĮ ! pasidavė kroatų kilmės Chicagos

I policininkams. Jų byla bus ant- 
NEW YORK, N.Y. — Senato-; rą kartą svarstoma, bet teisėjas 

rius Moynihan labai susirūpinęs į Marvin norėtų, kad visą reikalą 
pirmuoju atomo smūgiu Ameri- i svarstytų kitas teisėjas.
kai. Jeigu Sovietų Sąjungos] 
maršalai kirstų pirmąjį smarkų! 
smūgį Amerikos pramonei, susi- j 
siekimo centrams ir jautriems] 
administracijos organams, ‘

Gerti tik suaugusiems

CHICAGO. — Miesto Taryba 
administracijos organams, tai į 43 balsais prieš 1 nukėlė gero- 
Amerika vargu pajėgtų atsi- kai toliau liniją amžiaus, kuo- 
gauti. Užmuštų būtų milijonai, met prieauglis gali pradėti var 
o gyvi likusieji būtų tiek su-Ų°^ alkoholį. Dar 1973 metais II- 
krėsti, kad nežinotų kokių prie- įbnois Generalinė asamblėja 
monių imtis apsaugai. Tokios j (seimas) leido 19 ir 20-mečiams 
nelaimės metu apie priešo puo-]Serti alų ir vyną, bet paliko sa
limą ir kalbos negalėtų būti, nes! vivaldybėms teisę tą leidimą 
daugelis apsaugos centrų būtų | tvarkyti. Greit buvo pastebėtas 
išgriauti. " ! trafiko akcidentų ir nelaimių

Sen. Moynihan turi nuovoką i padaugėjimas, vandalizmas ir 
apie esamas apsaugos priemo- gauiu palaidumas, smurto iš
neš, bet jis yra įsitikinęs, kad (puoliai ir t. p., kas paskatino 

‘ miesto savivaldybę ryžtingai im
tis priemonių.

Keleriais metais toliau leidi
mo nukėlimas pradeda galioti 
nuo šios dienos. Svaiginančius 
gėrimus vartoti jaunuoliai galės 
tik sulaukę 21-erių metų.KALENDORELIS

Kovo 24: Hilda,. Gabrielius, i 
Niką, Daumantas.

Kovo ”25: Liucija, Heraldas, j

Kante, Vaišvilkas, Nerimantas.
Saulė teka 6:01, leidžiasi 5:49.
bras dtežnas. vėsus. ‘..........

RUOŠIASI PIRMADIENIO TAIKOS SUTARTIES PASIRAŠYMO CEREMONIJOMS
ATSIRADĘ IZRAELIO ATSTOVAI RŪPINASI 

AMERIKOS BILIJONAIS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris ir Baltųjų Rū
mų pareigūnai ruošiasi pirma
dienio popiečio Egipto ir Izrae
lio taikos sutarties pasirašymo 
ceremon’joms. Prezidentas nori, 
kad pasirašymo ceremonijas ma
tytų visas pasaulis ir kalbas su
prastų kiekvienas žmogus.

Sutartį pasirašys Egipto pre
zidentas Sadatas, Izraelio prem
jeras Beginąs ir JAV preziden
tas Jimmy Carter. Kalbos bus 
tuojau išverstos į kitas kalbas 
ir galingomis Amerikos radijo 
stotimis perduodamos į- toli
miausius pasaulio užkampius.

IZRAELIS RŪPINASI 
JAV DOLERIAIS

Pirmiausia į Washingtoną at
skrido užsienio reikalų ministe- 
ris Dajanas. Penktadienį Wash- 
ingtoną pasiekė išvargęs prem
jeras Begin. Abiem rūpi galimai 
greičiau gauti sutartimi priža
dėtus dolerius.

Egiptas reikalauja, kad Izrae
lio karo jėgos pasitrauktų per 30 
dienų laikotarpį, bet izraelitai 
neturi kur dėti Sinajaus pusia
salyje laikomus lėktuvus. Izrae
lis norėtu permesti lėktuvus į 
Negevo dykumoje planuojamus 
statyti aerodromus. Bet tų aero
dromų dar nėra. JAV dar nėra 
paskyrusios pinigų tiems aero
dromams statyti. Prezidentas 
negali prašyti Kongresą pinigų, 
kol nepasirašyta sutartis.

KAS STATYS AERO
DROMUS?

Izraelį aplankęs krašto apsau
gos sekretorius Brown pareiškė 
įsitikinimą, kad amerikiečiai 
statytų du Izraelio aerodromus. 
Jie greičiau darbą atliktų. Ir vis
kas pig’au kainuotų. Bet Izrae-

Amerikoje veikia Kongresas, 
kurio komitetai reikalauja aiš- 
kumos.

IZRAELIS RUOŠIA 
DEMONSTRACIJAS

Premjeras Begin ir kiti Izrae
lio valdžios atstovai norėtų su
ruošti taikos demonstracijas, bet 

Į Egiptas nėra joms pasiruošęs ir 
i nesupranta, ką demonstracijos 
Į galės pasiekt. Izraelis norėtų pa
siųsti per sieną didelę taikos de
monstraciją į Egiptą, o Egiptas 
tokias demonstracijas siųstų į 
Izraelį. Beginąs nori, kad krašto 
gyventojai žinotų ir pajustų tai
ką. Egiptas nori pirma pasira
šyti sutarti, užmegzti diplomati
nius ryšius, atidaryti sienas, o 
vėliau leisti žmones ■ per sienas.

Beginąs nori, kad Egipto ir Iz
raelio sutartis būtų pagrindas 
taikai ir su kitomis arabų vals

tybėmis, o Egiptui nepatinka 
Izraelio steigiamos kolonijos. 
Sadatui nepatiko Izraelio noras 
palikti kolonijas Sinajaus pusia
salyje. Jis mano, kad Jordanijai 
nepatiks Izraelio kolonijos Sa- 
marijoje. šie klausimai rūpi tai
kos sutarti pasirašantiems.

I

Korėjos "dovanų" byla 
prasideda Monroe, La.

Tongsun Park, Pietų Korėjos 
milijonierius ryžių pirklys, nu
matytas pirmu liudininku ilgai 
nusitęsusioje kyšių ėmimo ir 
mokesčių išsisukinėjimo byloje 
prieš buvusį kongresmaną Otto 
Passman (D.. La.), kuris kalti
namas. kad priėmęs dalį dova
nomis ir pinigais iš $800,000 su* 
mos dovanų, Tongsuno Parko 
išdalintų kai kuriems legislato- 
riams, siekiant jų palankumo 
sudarant kontraktus maisto pre
kes transportuojant į Pietų Ko-

Japonai turi daugiau 
rūpintis apsauga

WASHINGTON, D.C. — Gru
pė senatorių reikalauja, kad Ja
ponija susirūpintų savo apsau
gomis. Iki meto japonus var
žė taik sutarts. Jie negalėjo 

i turėti savo laivyno, karo ‘"naci
jos ir stipresnių aps-'” ų

Dabartiniu mo+ . Japonija ta
po pačia galingiausia Azii'v:

. valstybe. JAV stovi n: moję 
vietoje, o Japonija muo ir fi
nansų atžvilgiu stovi antroje 
vietoje. Tarptautinei padėčiai 
besikeičiant. Japonija turi pri
sidėti prie savo krašto ir laisvo

] pasaulio apsaugos.
i ■ -----------------------------------------------------------------------

Netiksli žinia sukėlė 
nerimo

WASHINGTON. D.C. — “As
sociated Press”, ruošdama žinią 
spaudai, pranešė, kad praeitais 
metais Amerikos pramonė pada
rė 26.4% pelno daugiau, negu 
užpernai. Tai visi laikarščiai, 
įskaitant ir Naujienas, paskelbė 
tą žinią. George Meany tuojau 
kreipėsi į prezidentą, protestuo
damas prieš leidimą pramonei 
pasidaryti didelį pelną, o darbi
ninkams paruošė suvaržymus.

Paaiškėjo, kad 26% lietė tik 
paskutinį praeitų metų ketvirtį. 
Kiti trys ketvirčiai buvo su ma
žesniu pelnu. Praeitų metų vi
dų.’..is ’".ivo tik 16A-’ neinąs.

▲

Italijoje besesiaučia 
raud. brigadų gaujos

ROMA. — Italijos policijos 
dalinys, neperšaunamomis lie
menėmis apsivilkę, miškais ir 
krūmais apaugusioje Vulture 
srityje užpuolė žmonių vagių - 
grobikų slėptuvę ir išvadavo ten 
prieš keturias dienas pagrobtą 
ir toje slėptuvėje laikomą surai
šiotą Krikščionių demokratų 
partijos veikėją Francesco Fal
ko. 38, kurio pagrobimu pasigy
rė Raudonoji brigada ir miesto 
“Fronto linijos” partizanų gau-

Airiai nušovė britų 
konsulą

HAGA. Olandija.'— Vakarykš- 
č'os Naujienos pranešė žinią 
apie britų konsulo nušovimą Ha
goje ir pridėjo, jog tai gali būti 
Airijos nacionalistų darbas.

Penktadienį oficialiai paskelb
ta, kad airiai nušovė britų kon- 

danijai/komentuoja EI Ahran, i sulą ir tarn^ HaS°Je- Airiai 
pats didžiausias Egipto dien- j Pasiuntė į Hagą gerus specialis- 
raštis.

Ministeris šaronas, karo metu 
buvęs tankų divizijos vadas, ne 
tik persikėlė per Suezą, bet bu
vo atsidaręs kelią i Kairą ir vi-1 Vežtas į ligoninę, bet tarnas jau 
so Egipto okupaciją. Jis labai j buvo miręs. Airiai prisipažino 
pyko, kai Izraelio štabas ir vy- | prie šios žmogžudystės ir pareiš- 
riausybė jį sustabdė. Generolas (kė. kad šiaurės Airijoje jiems 
Šaronas dar ir šiandien vra įsi
tikinęs. kad Izraelis dar yra pati 
galingiausioji valstybė Artimuo
se Rytuose ir gali diktuoti ara
bams taikos sąlygas. Jis yra nusi
teikęs prieš amerikiečius, kurie, 
nesutiko duoti jo tankams rei
kalingos amunicijos ir degalų. 
Gen. šaronas buvo atleistas iš 
kariuomenės už nepaklusnumą.
Tiktai Beginąs jį paėmė žemės j rios airių nacionalistų rankos, 
ūkio ministerio pareigoms. Pas- j Ministeris pareiškė užuojautą 
kutiniais metais ministeris ša
ronas yra naujų kolonijų stei
gėjas kairiajame Jordano upės 
krante. Pats Beginąs parlamen
tui pareiškė, kad jokios Palesti- 
1 

srityse. Tuo pačiu metu okupa-1 
cine Izraelio karo vadovybė pra- j 
nešė Gazos arabų vadams, kad ] 
jie pasinaudotų Izraelio karo 
vadovybės pasiūlytomis autono
mijos teisėmis ir rūpintųsi tikra 
palestiniečių atstovybe.

Jungtinės Tautos primena Iz
raeliui tarptautinę sutartį, pa
tvirtintą Helsinkio aktuose, kad 
jokia valstybė neturi teisės pa
sisavinti prieš karą kitai valsty- 
vei priklaususių teritorijų ir ne
turi teisės kolonizuoti užimtų 
žemių. Tuo tarpu Izraelis oficia
liai paskelbė, kad jis Samarijoj 
steigs 20 nauju Izraelio kolonijų, 
kai tik bus pasirašyta taikos su
tartis. Jungtinės Tautos nori iš
tirti kolonijų steigimo eigą, tuo 
*arpu Izraelio 
Jungtinėse Tautose pareiškė, 
kad Izraelis neįsileis jokios 
Jungtinių Tautų komisijos, kol 
nebus pasirašyta taikos sutartis 
su kaimyninėmis arabų vals- 
tvbėmis.

Iš kitos pusės atrodo, kad Iz
raelis nori permesti į Samariją 
visas Izraelio kolonijas, kurios 
paskutiniu dešimtmečiu veikė 
Sinajaus pusiasalyje. Izraelis 
pasižadėjo išvežti visus kolonis-

tus, kurie, žingsniu praeidami, 
nušovė konsulą, ir tokiu pačiu 
lėtu žingsniu toliau nužygiavo.

Konsulas dar gyvas b’v-o nu-

pavyko išsprogdinti kelias ga
lingas bombas.

Užsienio reikalų minis- 
teris apgailestauja

LONDONAS, Anglija.— Ang- 
Ijos užsienio reikalų ministeris 
apgailestavo ištikimo, gabaus, 
gero pareigūno mirtį nuo žiau-

žuvusio konsulo šeimos nariams 
ir pareiškė vilties išaiškinti ir 
nubausti pasikėsintojus.

Ministeris pabrėžė, kad tekio- 
] mis priemonėmis fanatikai na- 

nos nebus Izraelio okupuotose ?jOnalistai tikslo nepasieks.

-1

Aliaskos nafta eis 
i Izraeli 

w V

WASHINGTON. D.C. — Be 
taikos sutarties, greito išsikraus- 
tymo iš Sinajaus ir kolonistų 
grįžimo iš Egipto, Izraelio vy
riausybei labai rūpi nafta.

Iki šio meto visa nafta ir de
galai į Izraeli ateidavo iš Irano. 
Įvedus Islamo respubliką. Cho- 
meini įsakė neparduoti daugiau 
naftos Izraeliui. Izraelio diplo
matai kreipėsi visur, bet niekur 
negali naftos gauti. Lengviausia 
jiems užgulti ant amerikiečių, 
kurie savo laiku pažadėjo Izrae
lio neapleisti.

Izraelis yra pasiruošęs gauti
mbasadorius: Aliaskos naftą, bet valymas ii 

pervežimas kainuoja dideles su
mas. Izraelis yra pasiruošęs 
pirkti Aliaskos naftą ir ją persiJ 
vežti, kad tiktai jiems parduotų. 
Netenka 
Izraelyje 
nuo j n c 
Aliaskos
bet nežinia, 
ją pirkti.

r.lcb-"'‘L kad pačiame 
grzc'Cno galonas kai- 

. 49. Izraelio derybos 
naftai gauti prasidėjo, 

ar jiems pavyks

jlis negali alaukti. Jiems tie aero- 
. dromai re’kalingi balandžio mė- 

š. m. kovo mėn. 23 d. Naujie-'nesį. Beginąs ir Dajanas norėtų, 
nų įvadiniame “BENDRUOME- kad būtų leista izraelitams at-

Patikslinimas

kad būtų leista izraelitams at-
NĖS KLAUSIMU”, pirmoje da
lyje, apačioje, buvo-atspaųsdin-i 
ta

1 iLi.978).} • -,te

likti statybos darbą. Izraelio dip
lomatai nori skubių derybų ir, 
pinigu, tuo-tarpu su pinigais ir 
pats prezjdentas-Tiegali skubėti

rėją. Passman, 78, užsigynė iš 
Parko priėmęs $213,000 pinigų 
ir kad nesumokėjęs $77.000 pa 
•jamų mokesčio.
’ ' ___ ______________ _____

; Dabartinė britų vyriausybė 
neteko daugumos.-Gali būti pri
versta eitr pri® rinkimų. <

jos. F. Falco išgelbėtas nesu
žeistas.

— Iš Vietnamo grįžęs belaisvis 
bus traukiamas karo teisman už 
išdavimą. Jis su komunistais 
praleido U metų, benorėjo gtfžtr 
kartū su “

pasižadėjo išvežti visus kolonis- > — Senatas nutarė skirti pini- 
tus ir jų šeimas, bet neturi kurjgų didesnėms Senatorių algoms, 
jų dėti. Gen. šaronas jau yra} 
privežęs medžiagos naujiems 
namams statyti atvežtiems kolo
nistams. Ten jau privežta žemės 
ūkio įrankiu dirvonams plėšti ir 
javams sėti.

Izraelis, skelbdamas šias ži 
nias apie Samarijos kolonizavi
mą’, labai sugadino taikos sutar
ties pasirašymo nuotaikas. Afa-- 
bų’valstybės thato, kad Izraelis 
nenori s p P ę St f pal’ėstmtečįų’

{Senatorių algas nutarė• pakelti 
praeitais metaisčbet tam nebuvo 
paskyrę pinigu, i

i

— Atidžiai tikrina sumas už 
Chicagos sniego išvežimą. Nori 
išaiškinti, ar vežikai turėjo duoti 
kyšius politikams.

problemos ir nenori siekti tai
kos su kaim^nąįs.^ Kq1 ojųjų. ątąi 
'girnas yra priešingas* taikai.’
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Rukšlelė Prieplauka

Prieš pora savaičių mes pas
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yOU'LL RUN INTO trouble IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

Cock at HIGH about 15 minutes or until filling Is thoroughly 
heated and peppers are tender. Sprinkle tops with cheese. Cook 
at HIGH until cheese melts. Makes 6 servings. . - V

kad už 1976 metus 
gauti lengvatas ter. 
pratęstas iki š. m.

DAR DĖL SENIOKAMS 
TEIKIAMŲ LENGVATŲ 
FORMŲ UŽPILDYMO

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tired of north-of-the-border 
aieals? Then go south with a 
Mexican flair. According to 
Kellogg Company and Whirl
pool Corporation home econo
mists, Mexican Stuffed Peppers 
prepared in your microwave 
oven can give you a taste of 
Mexico right in your own 
kitchen. But don't stop with 
the main dish. Ena your micro
wave mealtime adventure with 
isran Custard Surprise.

MEXICAN
STUFFED PEPPERS 

total cooking time: 23 minutes
6 targe green peppers

Sait
1 lb. ground beef
1 medium-size onion, sliced 

2*4 cups Rice Krispies cereal 
į& teaspoon instant minced

Kick kainotų bylos užvedi 
mas ir honoraras? SOME CHICAGO MOTOR CUUB TIPS ON

PRIIMTI DU SVARBŪS 
ĮSTATYMAI

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

kad paduosime 
tarnautojai pri- 
pad'arė k laidą, 

eldinėse įstaigų, 
nekompetentingų 

kurie bereikalingai 
trukdydami

A. č.

KL. Aš atvažiavau į Chica- 
gą 1949 m., bet mano žmona ir

Jeigu pripažintas asmuo gau 
ti SSI išmokas gyvena kito as
mens šeimoje (household) ir 
gauna išlaikymą ir pagalbą (šu 
port and maintenance) iš kito 
asnfęns, tai SSI pagrindinė iš
mokos suma yra sumažinama 
vienu trečdaliu (%). 7

Tąiį) pal pagrin<firfė ištuokos 
šunta .sumažinama, 
m up y ra Ii goh tin r j t' ‘apba 
liŲ jHmuose

Dėl atlyginimo testamento 
vykdytojui

KL. Aš su žmona galvojame 
kad anksčiau ar vėliau mums 
teks iš šio pasaulio pasitrauk
ti. Turime šiek tiek turto. Esą. 
me susirūpinę kam palikti 
savo turtą, kadangi šeimos 
daugiau neturime. Pasakykite, 
kaip geriausia būtų padaryti 
testamentą? Ką paskirti testa
mento apekūnais - globėjais - 
vykdytojais? Cipr. ir Rožė

nedarbinga, 
i-ii ar yra 
gauti bent 
vyro pensi-

Limit use of diswasher į 
to once a day, after the i 
evening meal, and cut į 
excessive use of water ; 
and electricity. j 
Don’t be a Bom Loaad >

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

ai b. lamstai apsivesti as 
nepatariu, ypač šiuo/ laiku: 
Bandykit sužinot .apie jūsų žm< 

itą 9r.ji yra gyva ar mirusi?
ų įnirusi, tai tektų gau- 
CtOVOS. Uiirfnvd paJmdy-

ATS. Gaila, bet Soc. See. įs
taiga turi atskaityti padarytą 
skolą. Tarp jūsų ir Public Aid 
įstaigos įvyko klaida, kai tam
stai buvo siunčiami du ’čekiai 
pagal atskirus Soc. See. nume
rius. Soc. See. įstaiga konsta
tavo, kad tamsia turėjai stro
piai ištirti abudu čekius ir pa. 
matyti tuos abudu numerius ir 
žinoti, kad kur nors yra klai
da. Tamsta turėjai pranešti S. 
S. apie 2_jų čekių siuntimą,dar 
prieš Soc .See. įstaigos išaiški
nimą tos klaidos. Gal būt Soc. 
See. įstaiga priims dėmesin 
tamstos sutikimą grąžinti sko
lą mažesnėmis dalimis. Soc. 
See. įstaigos vadovai pasakė, 
“Tamsta nieko kito negali kal
tinti, tiktai pats save” (He has 
nobody to blame but himself).

★ Virginijoscsalas,’ kurių plo
tas — 133 kvadratinės mylios, 
JAV nusipirko iž Danijos 1917 
metais už 25 milijonus, dole 
rių, © už Aliaską, kūtips tento 
rija— 585,000 kvadratinių my
lių (4.5 tūkstančio kartų di
desnė) tereikėjo sumokėti ca
rinei Rusijai tik 7.5 milijono 
dolerių.
★ Kiekvienas nori gyventi il

giau, bet niekas nenori būti se
nu. . . .

KL. Aš negeriu ir nerūkau. 
Ar aš galiu mokėti mažiau už 
savo gyvybės apdrauda, negu 
tie, kurie geria ir rūko?

ATS. Gali būti. Kai kurios 
apdraudos kompanijos siūlo 
specialius gyvybės apdraudos, 
geresnius ir pigesnius rizikos 
planus tiems asmenims, negu 
tiems, kurie išgeria1 arba var
toja rūkalus.Pasiteiraukite pas 
gyvybės apdraudos agentą.

kelbėme, 
senjorams 
minas yra 
kovo 31 d

Ta pačia proga pranešame, 
kad tos lengvatos, vadinamos 
“Tax Relief For Grant For 
Senior Citizens and Disabled 
Persons” LB Socialinio klubo 
valdyba turi 1977 mį ir turi sen
kančių metų formų (blankų), 
kariams suinteresuotiems as
menims užpildo reikalų vedė
jas A. Čepulis, 3548 S. Erne, 
raid Ave., Chicago, Ill.

Pranešdami šią žinią, pakar
totinai raginame seniorus ne
praleisti termino ir pasinaudo
ti teikiamomis valdžios leng
vatomis Soc. Klubo valdyba

(resursai): pavie- 
ištekliai-neturi vir

šyti $1,500. Į išteklių sumą ne
įskaitoma namai ir prie jų esąs 
žemės sklypas, nežiūrint jų 
vertės; taip pat neįskaitoma 
vertė asmeniškų daiktii ir na
mų įrankių (household), ku
rių vertė nėpa didesnė kaip 1,- 
500 ar mažesnė (rinkos kai. 
nos).

Gali tuiėti automobilį, kurio 
pardavimo kaina neaukštesnė 
$1,200 ar mažesnė arba, auto
mobilį, vartojama namuose 
kaip transportaeijos priemonę 
važiuoti į darbą arba dėl re- 
gularaus gydymo specialiomis 
mediciniškomis problemomis.

Gali turėti gyvybės apdrau- 
dą, kurios vertė yra $1,500 ar 
inaežsnė vienam asmeniui.

Išmoku didumas. Maksima- 
lė Federalinė SSI išmokų su
ma yra $189.40 vienam asine- 
niui per mėnesį.

Jeigu asmuo uždirba per 
mėnesį $65 ,tai ta suma neturi 
įtakos į gaunamas išmokas, ir 
$1 yra išskaitomas iš pagrindi
nės SSI išmokos sumos už kiek

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Amerikiečių radijo stotys 
pranešė, kad Illinois legisla- 
tūra priėmė du svarbius įsta
tymus. Pagal šiuos įstatymus 
seniorams bus leista turėti dau 
giau pajamų (ne iki $15,000) 
per metus ir gauti tam tikras 
lengvatas. Tuo būdu “Bracker 
Grąnd” lengvata galės pasi
naudoti vyr. amžiaus žmo
nės ir nedarbingi asmenys.

Neseniai man teko dėl vie
nos lietuvės iš Bridgeport© rū
pintis, kad ji gautų pašalpą iš 
‘‘General Assistance’’ įstaigos, 
esančios 1900 S. Halsted St. Ta 
čiau registratorė parašė blan
ke, kad lietuvė yra “unable to 
work” (negalinti dirbti). O ki
ti tarnautojai teigė, kad ji dėl 
savo kaltės negalinti gauti dar 
bo, nes esanti “able to work’’ 
(galinti dirbti). Ir jie taip už
registravo.

Pagrasinus, 
skundą, tada 
sipažino ,kad 
Atrodo, kad - 
se yra daug 
tarnautojų 
vargina žmones 
gauti reikiamą pagalbą

žinių su procedūra ir tvarka, 
kad korporacija gautų valdiš. 
kas parangas bei užsakymus.

šita tendencija kelia nerimą 
Sveikatos, Švietimo ir Gerbū
vio sekretoriui Joseph C&lifa- 
nui. Jis bijosi, kad AVaShingto- 
tuii gresia pavojus, kad iš fe- 
deralinių tarnybų pasitrauks 
didelė protinių jėgų , valdinin
kų dalis. Iš Califano vadovau
jamos įstaigos gali pasitraukti 
iš tarnybos sekretoriaus pava
duotojas, o taip pat vadovai 
švietimo, sveikatos ir dar kele
tas direktorių.

Analoginė problema yra ir 
apsaugos, energijos, transpor
to ir prekybos ministerijose. 
Tokia pati problema galinti iš
kilti ir Federalinė j e Ryšių ko
misijoje ir Biržų komisijoje, 

pr. fab.

IF YOU DRIVE AT THE 
MjKįMUM SPEED $TAY IN 
the lane.

/ BRAN CUSTARD SURPRTSg r
- - - toUl cooking time; 12 minUes

2 M sugar t
cups milk f teaspoon yaitHfe JUvorfs*

% teaspoon salt cup Craridio* Bra,n ccre»-
U teaspoon ground nulmc* % cap seędtess rtusiM , ?* . **■ - F- • -- £
In medium-sisie mixing bowk beat, eggs until feanw- SUr ta 

remaining ingredients. Portion evenly Into four 6-ounce glass 
custard cups. Place in shallow glass baking dish filled with about 
1 inch of hot water*

Cook atr HIGH*minutes. Rotate and cook at HIGH about d 
minutes longer until knife inserted near center comes out 
clean. Let stand minutes before serving. Serve warm with ice 
cream or whipped topping, if desired. Makes 4 servings.
NOTE: Custards may cook at slightly different rates because 
amount of custard in each cup tends to vary.

MICRO TIP. What’s delicious in soups, sandwiches, spaghetti, 
and cocktail sauce? Meatballs, of course. Whirlpool home econo
mists suggest that you make several hatches to freeze* <o yori‘0 
have Ute makings for a quick meal on hand. Basic ingredients: 
ground beef, your favorite seasonings, egg, ^iquid, au4 Kellogg’s 
Com flake Crumbs. T into I-filch balK^and *pl3cf ifr $4nch 
glass pie plate. Cook, uncovered, at MEDIUM for 8 minutę 
xDfQjcatdaiU over rearranging lake. __  _ r ~*t

ATS. Advokatai neturėtų re 
komendi&ti kam turtas po 
mirties palikti. Advokato už
duotis yra sutvarkyti ir pritai
kyti legališki nuostatai, kad 
judviejų turtas būtų teisingai 
išdalintas. Pagal judviejų 
geidayimą, testamentas 
ne tik reikalingas, bet. yra 
tinas? ’

Šiame laikotarpyje, mes 
rome du testamentus: vieną vy 
t o, kitą — žmonos. Taip, pat 
įrašome, kad vyras yra moters 
globėjas, o moteris (žmona) 
yra vyro globėją. Tačiau jeigu 
judu abudu žūtumėt kokioje 
nors katastrofoje, tokiame at- 
vejuj mes testamente įrašome 
dū pavaduotoju (successors). 
Testatorius, darydamas testa
mentą, pagal savo norą gali į« 
rašyti bent kurio žmogaus pa
vardę, be jo atsiklausimo, ar

kiai paliestų. Mano bėda ppa-į 
sidėjo nuo to laiko, kai mane 
perkėlė iš Welfare įstaigos ne. 
darbingumo SSI įstaigos ži
nion Dėl komputerio klaidos, 
man pradėjo siuntinėti du mė
nesinius čekius. Mane niekas 
neįspėjo, aš maniau .kad aš 
teisingai gauną-du čekius. Bet 
kada Soc. Security įstaiga šį 
reikalą ištyrė, tada jie man lie 
pė pasirašyti visą eilę formų, 
ką aš ir padariau. Aš maniau, 
kad viskas tuo ir baigsis. Aš 
pasiruošęs tą skolą grąžinti, 
bet $48 kas mėnesį, tai man 
perdaug. Fredas

lika metų, kaip nutrūko mū
sų susirašinėjimas laiškais*. Da 
bar aš turiu nusipirkęs gyve- 
namą namą ir bankuose šiek 
tiek santaupų. Per kelis metus 
draugauju su svetimtaute mo
terimi pastoviai. Ji siūlo man 
vedybas, bet ji nežino, kąd aš 
turiu Lietuvoje žmon$T¥ duk
terį. Aš norėčiau žinoti, kad 
j ūsų advokatas per laikraštį 
paajšlįintų: ar aš galiu apsive
sto, »;jei ne, ką aš turėčiau da. 
ry|i ? J 'Kiek kainotų , iššūky 
mo byla ? M. B.

'■ s jūs negalite gauti išmokų, 
m-s per maža laiko su ju;v iš- 
gv e note; įstatymas nustato 
sau sutuoktiniai turi būti išgy- 
ene ne ma<:a ; K) metu š r V i v.

myniame gyvenime. z
Tačiau jeigu jūs būsite 65 m. 

amžiaus arba nedarbinga, 
įai galėtumėte gauti Supple
mental Security Income išmo
kas, jei atatinkate čia išvar 
dintom sąlygoms: Nedarbin
gumas turi būti . fiziškas ar 
mentališkas, kuris sulaiko jūs 
nuo bet kokio darbo ir -kūfis 
numatomas tęsis, nemažiau 12 
mėnesių arba t<5" rezultate į- 
vvk'tu mirtis. Jūsų mėnesinės’ 
pajamos turūtų būti mažesnės 
negu $189.40. Turėtumėt būti 
šio krašto pilietė arba teisėtai 
įleista apsigyventi imigrantė. 
Pripažinta nedarbinga turėtu
mėt priimti “Vocational” re- 
habilitaciją, jei jums pasiūlys. 
Pripažinta nedarbinga varto
janti narkotikus -ir alkoholį tu
ri pasiduoti gydymui, jei : bus 
pasiūlyta.

Ištekliai 
nio ssmens

JOSEPH CALIFANO 
Secretary of Health, 
Education and Welfare

AV ASHINGTON AS, D.C. Nau
jas federaknis įstatymas dėl 
“etikos valstybinėje tarnyboje, 
kurį prez. Carteris pasirašė 
dar praeitų metų spalio 25 d., 
pradės veikti liepos 1 d,. Tuo 
įstatymu, tarp kitko, yra nuo
statas. kuris numato, kad fede- 
raliniai tarnautojai, pasitraukę 
iš valstybinės tarnybos, dviejų 
metų laikotarpyje negali tar
nauti privatinėje bendrovėje 
ir daryti sutartis su valstybine 
įstaiga dėl parangos atlikimų. 
Jie nuostatai neleidžia to
kiems buv. valdžios tarnauto
jams priimti privatinę tarny
bą arba kitu būdu palaikyti ry 
sius su įstaigomis, atlipančio
mis valdinius užsakymus.

Pagal tą įstatymą, administ. 
racijos tarnautojai, išėję iš vai 
stebinės tarnybos, negali laike 
dvejų metų dirbti, konsul
tuoti, duoti patarimus arba pa
dėti atstovams savo būsimiems 
darbdaviams, kurie atlieka fe- 
deralių įstaigų parangas.

Tas -istatvmas turi nenuma
tytas pasekmes. Dešimtys aukš 
tujų įstaigų tarnautojų jau da
bar pasiryžę pasitraukti iš vai- 
stybnių tarnybų postų, kol dar 
naujasis įstatymas neįsigalio. 
jo, tai yra trijų — keturių mė
nesių laikotarpyje. Beveik vi
si vvresni valdininkai numato 
pasitraukti iš valdinių tarnybų 
i.- numato gauti tarnybas di
delėse korporacijose, kurioms 
iie gali būti naudingi dėl savo

3 chili powder
1 teaspoon salt

% teaspoon pepper
1 teaspoon su^ar

cup sliced, pitted, > 
olives

1 can (6 oz.) tomato paste ”
1 can oz.) whole peeled 

tomatoes, drained
J4 cup shredded sharp 

chcddar cheese
Wash peppers. Cut off tops 

and remove seedy portions. 
Lightly salt inside of each pep
per. Place peppers, cut side up, 
in 12 x 7^ x 2“inch glass bait
ing dish. Set aside.

Place ground beef and onion 
tn 8 x & x 2-inch glass baking 
ciisti. Stir io crumble. Cook, un
covered at HIGH S to 7 min
ts tes or until beef is cooked, 
stirring occasionally. Drain off 
excess drippings. Add remain
ing insredjenu, cheese. 
Stir to combine, cutting toma
toes into pieces with spoon. 
Spoon into peppers, dividing 
evenly. Cover’ cuffed peppers 
with plastic wrap. Poke several 
holes li-phtftic wWip to allow 
steaci to escape . _ „

ba gali įrašyti banko vardą 
(bendrai bankai tokių pavedi 
mų pageidauja).
- Kitas klausim jis; iy W, .

• J?ava

KL. Esu 55 melu našlė. Ne
su Amerikoje ilgai dirbus u 
Soc. Secur- mokesčių mokėjus

Su savo vyru išgyvenau dau
giau kaip 5 metus kartu ir vė
liau išsiskyriau.

1975 metais mano bu 
įas išėjo į pensiją 
čiais metais i'.irč.

Aš e?u ligonis ir
Prašau paaišk 

kekių galimybių 
dali mano buvusio

Dėl naujų taisyklių {gyvendi
nimo r L n^kenrėt: federclinė 

vyrDusybė

ryti, testamentus, saaytia 
kąd jiems daug kainos 
juos nuskriaus).' Kada 
mentą • teismas pradeda 
dyti, dažninusiai reikalauja 
apekūnai (egzekutoriai) įneš, 
tų užstatą (kauciją) Bet mės 
turime žinoti, kad visos išlai
dos, surištos su testamento 
vykdymu, turi būti tCis<Ą 

patvirtintos, pvz. ligoninės, lai’ 
dotuvių, valstijos ir federaii" 
niai taksai-mokesčiai (jei yra 
reikalingi).

Illinois valstijoje adkotąto 
ir globėjo (apekūno-egzekuto- 
riaus) išlaidos siekia nuo 6 — 
10% nuo palikto tarto vertės; 
teismas skiria bei tvirtina iš
laidų apyskaitą ir jiems atly
ginimą.

Adu. Charles P. Ku

SVE! ;;aT( iŠ SEKRETORIUS
CALIFANO SUSIRŪPINĘS

mam
.esu sko-

H t^olcs

• >•
:’4j>>xįX: :

kat TB aš‘ 
sene, 

ąlth facility) 
itin 

ka priežiūros1 Jįskaitos 
sunkis. 11 'f i,,r' '''

į Ąmęrįką, tada galėtumėte 
užvesti persiskyrimo bylą. Jei 
gu norite, tai sekančiu būdu ga 
lite teisme bylą užvesti: a)-Nu 
eikite pas patyrusį advokatą, 
tada jis paruoš bylą dėl ne- 
gyvtenimo kartu (desertion). 
Byloj turi būti įrašyta jūsų vai
das ir pavardėj, toliau pažymė. 
ti didž. raidėm V. S., žmonos 
vardas ir pavardė; vėliąū įra
šyti kur ir kada apsivedėte ir 
kiek turite vaikų. į bylą reiktų 
įrašyti kas, kurį apleido ir ka
da (datą), be to, įrašyti pas
kutinį auresą, kur judu abudu 
gyvenote ir parsiskyrėte. Bylą 
reiktų įteikti Cook county še. 
rifui, pridedant vatLSu mmons 
kvietimą ar šaukimą įįteismą, 
srifas pasiunčia jūsų žmo
nai. Po 30 dienų, jeigu ją nesu
ras, tada šie dokumentai sugrįš 
atgal, jeigu per tą laiką ne
sugrįžtų, tada jūsų advokatas 
galės paruošti “Decree for Di
vorce”. Vėliau teismas sptęstų 
bylą. Bylos užvedimas kainuo
tų — $42, šerifui — $3, Chica
go’s Laws Buletin — $30, ap- 
vokatui honoraras apie $250.

Adv. Charles P. Kai

i

... nustatąope 
duotojo už atliktą darbą atly
ginimą?'Jo atlyginimą nusta 
to teismo teisėjas. , .

Apskritai žmonės bijosi da-

don't cut in between carsw 
that are allowing safe’ ' ‘ j||| 
FOLLOWING DISTANCES... "

- ■ --as

.. ............................. ’ ■: ’



LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ: JOKUBĖNO,

MICHAELS
MAGIŠKU

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMIK ĖTI
Martinių
2500 W. 94th St

DAINOS

AUI
Chicago, III. 60608

ja ud i- 
laiška

5DRC-OW 
FO2 SYOMfiCH 

Ą1LMEHTSJ

Federal iniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus eer- 
tifikatus.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

svarbumą. Jubiliatas padėkojo 
už sveikinimus bei linkėjimus. 
Pastebėjo, kad mūsų skaldymo
si labai trokšta Lietuvos paver
gėjas, siūlydamas jam to malo
numo nesuteikti.

sostinė.—Pra 
sostinės cent 
pol’tikas Mar 
Jis buvo į vai

body, wights 
ISO-lBS CDnTAinS 113-lbs. 
cc- WATE.C And daily seouieęs 
Fee SUSTENANCE-. eiYWEB as a 
L'OU'P OR ODMB'MEO V/iTH 
Food .Sv-lbs of WTER»

nisrceiANS Kwe RfcoeoeD.'fkiAT-fue. 
roman Poe* v>ecu. spent jiooo i« sold 
i To Boot ms pet Fit1 -fw€ Fly was 
\ pvrced w a reweL-sTuooeD cotton 
j\ YuFT ANO WAS Ce^MCNiQOSLY / 

Amid /
X* X SPlENDOfc ! /

1UF Beaked CHfttoo* fish 
of iwa uses rrs €uc*jg^teq 
MUZZLE AS A GUW TO SHOOT AT 

INSECTSUSiNkG DROPS Cf 
WfirEf? as 8uu.m '

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMA ', 

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ

1WS idrUIa.
(gt&tfo* ptettOM kUtma* awonooMlLam* p**t*lyU.

Paštu; Symphony Concert of Lithuanian Composers, 
500 North Forest, Oak Park, Illinois 60302.

Koncerto Rengimo Komitetas

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

Vadovauja HENRY MAZER
Išpildo: SIMFONINIO ORKESTRO nariai 

1979 metų kovo mėn. 31 d., šeštadieni, 8:30 vai. vakaro. 
Orchestra Hali, 220 South Michigan Ave., Chicago, Ill. 
Ribėtai: $10, 8, 6, 4, ložė $100 (6 vietos), gaunami Orchestro Hali kasoje: 

Marginiai, 2511 W. 69 Street, Chicago, Ill. Tel. 778-4585.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

__ _____ —arba telefonu HA 1 - 6100 T
TUKINTI DIDELES ATSARGAS

TM. 421-1070

(Tęsinys)

Pokario laikotarpį prelegen
tas suskirstė i tris periodus: I 
ginkluoto pasipriešinimo iki 
1956. Vakarai išdavė Liettuvos 
laisvės kovėtojus, kaip vėliau 
vengrus bei čekus. II - tai per
siorientavimo iki 1968. Sovieti
nis režimas atsisako masinio te
roro, ateina Chruščiovo atlydis. 
III-me periode abi pusės nau
doja naujus kovos metodus; 
Vakarai pradeda užtarti 
tinid režimo aukas.

Vertinti Ričardo Daunoro 
dainavimą po jo kelionės po General Motors yra pari 

| stipriausioji bendrovė. Praeitų
— Britų ministeris Hagoje, įmetu pelnas ją dar labiau su- 

Robert Syles, buvo visų mėgia- ‘stiprino.

j dzevičius labai nuoširdžiai dė- 
l kojo visiems programos atlikė
jams ir vietos darbuotojams, 
padėjusiems surengti tokį šau
nų minėjimą, ypač Kalinaus- 

' kams, visą bufeto pelną visada 
skiriantiems pobūvių išlaidoms 
dengti, ir kun. A. Robikui, be 
kurio pagalbos šis renginys ne
būtų galėjęs įvykti.

Po programos vyko vaišės. 
Stalai bematant buvo apkrauti 
suneštiniais labai gausiais, įvai
riais ir skaniais valgiais bei gė
rimais. Pasisotinus, prasidėjo 
šokiai ir bendros dainos, vado
vaujamos niekados nepavarg
stančio stud. M. Lando su akor
deonu, užsitęsusios iki vidur
nakčio.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
9,15 vai. tame pačiame name 
pamaldas evangelikams atlai
kė ir pamokslą šventės tema 
pasakė kun. Fr. Skėrys. Gražus 
buvo lietuviškas giedojimas.

10,30 vai. labai didelių mo
dernių šv. Ulrioho senelių prie
glaudos namų koplyčioje iskil- 

, 1 mingas šv. mišias aukojo vysk.

A. L. Deksnys. Susirinko apie 
t:ek pat žmonių, kiek ir Į minė
jimą. Lietuvių kapelionas kun. 
A. Rubikas pasveikino vyr. bui“ 
mistrą dr. Bauer’ į ir kilus mal
dininkus. Vokiečius trumpai 
supažindino su Lietuva ir šms 
dienos švente. Įėjus vysk. Deks- 
niui su palyda ir įnešus Lietuvos 
trispalve, kun. Rubikas pasvei
kino, ganytoją, šįmet švenčiantį 
10 metų vyskupystės jubiliejų. 
LB apylinkės pirmininko K.i 
Radzevičiaus paprašytas, vy
skupas pašventino didžiulę žva
kę, papuoštą Lietuvos trispalve 
ir Marijos paveikslu. Ji bus už
degama lietuviams reikšmin
gaisiais momentais.

Savo pamoksle vysk. Deks
nys pirmiausia 'pabrėžė labai 
uolų kun. A. Rubiko’ sielovadinį 
darbą. Nurodė, kad šios dieno* 
Evangelijoje pranašas Izaįjas 
ragina žydus užmiršti praeitį. 
Tokius .pat patarimus duoda ir 
komunistai lietuviams. Skirtu
mas tas, kad Izaijas ragino iz
raelitus užmiršti nelaisvės, o 
komunistai — laisvės dienas. 
Dievą Lietuvoje paniekino tik 
mažuma, o tauta paliko Jam iš
tikima. Nūdienio minėjimo' tiks
las nėra aimanos, bet laisvės 
vilties pažadinimas. Pamoksli
ninkas kvietė visus jungtis mal
doje su tėvynėje gyvenančiais. 
Vokiečių kalba padėkojo vokie
čiams už dėmesį mūsų tautos 
šventei ir už atsilankymą į pa
maldos. Gražiai skambėjo solis
to R. Daunoro ir visos bažnyčios 
giedamos lietuviškos giesmės. 
Tokia giedojimo galėtų pavydė
ti pačios didžiosios JAV-bių ir 
Kanados lietuvių parapijos, tu
rinčias gerus chorus.

Lietuvių pamaldomis žavėjosi 
viso 5-ių aukštų namo gyvento
jai, į kurių kambarius jos buvo 
transliuojamos.

K. Radževičius LB apylinkės 
vardu pasveikino vysk. A. L. 
Deksnį metų jubiliejaus nuo 
įšventinimo* vyskupu proga, įtei
kdamas gėlių ir medžio drožinį, 
vaizduojantį erškėčiuotą Kris
taus galvą.

Iš toliau atvykę svečiai, minė
jimo rengėjai ir vokiečių atsto
vai kun. A. Rubiko buvo pakvie
sti iškilmingų pietų tuose pa
čiuose namuose. Juos pradedant, 
vaišių šeimininkas rinktiniais 
žodžiais dėkojo* vyskupui, solis
tui Daunorui, K. Radzevičiui už 
gražų vakarykštį renginį ir dar 
gražesnes šiandienines pamal
das. Neužmiršo nepadėkojęs ir 
šio namo bei virtuvės šeiminin
kėms.

Per pietus kalbėjo Augsburgo 
vyskupijos kapitulos narys dr. 
Ziegelbauer. vietos vokiečių ka
ta!. dekanas, klebonas ir kiti. 
VLB Mūncheno apylinkės pir
mininkas Hermanas padėkojo 
už malonų pakvietimą ir vai
šingą priėmimą. Kunigas Fr. 
Skėrys pasveikino vyskupą — 
jubiliatą . Lietuvių evangelikų 
vyr. Bažnyčios tarybos tremty
je vardu, pabrėždamas liet, ka
taliku ii* evangelikų Meųybėc

m. sausio 27 įvyko vietos 
apylinkės metinis narių su- 

apylinkės vadovy- 
ir taip pasiskirstė 
pirmininkas R. ši- 

Rožanskaitė, 
žaliukas ir 
Grigaliūnas, 

nariai. Svars-

4:30 vai. po piety

Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol

2759 W. 71 st St., Chicago, Ill.
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Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
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Kartu pietavo ir Memminge- z 
nėr Zeitung vietos kronikos re- z 
claktorė. Pasinaudodamas pro- « 
ga, dr. K. Čeginskas painforma- jį

siiinkinias. 
bę išrinkt 
pareigomis 
leris, sekretorė i 
iždininkas Kom 
kontrolierius A 
Priimti 3 nauji 
lyta, kaip gairių apylinkė prisi 
dėti prie IV PU Kongreso* už 
darvmo iškilmių, kurios vvk: 
Koningsteine ir Frankfurte.

(Bus daugiau)

vo ją apie minėjimą ir apie Lie-, mas žmogus 
lovos problemas, šio laikrušėi« 
vasario 28 laidoje išspausdinta' 
minėjimo aprašymas, iliustruo 
las pamaldų nuotrauka.

Frankfurt

MEMBER

REL®
IMTER-CITY RELOCATION SERVICE

informacija, I 
kad pirmu išėjimu atliko 9-ias 
lietuvių kompozitorių dainas. 
Pianinu soistą _su įsijautimu 
palydėjo ukrainiečių kilmės a- 
merikretė’ "Oresta " Cybriwsky; 

An-I gilinanti muzikes studijas taip 
ir Į pat Stuttgarte.

Po pertraukos, dainuojant A. i 
Grinienei h* V. Hermanienei, j 

RATUKAS žvaliai dar sušoko, 
Audėjėlę, Abrūsėlį, Sadutę ir 
painųjį Gyvatarą, o Rič. Dau
noras italų ir vokiečių kalbo
mis padainavo Beethoven, Sshu- 
bert, Bellini, Verdi ir Rossin 
kūrinius. Publikos pasitekini- 
mas solistu ir šokėjais buvo di
džiulis.

Pobūvio šeimininkas K. Ra-

Nušoutas kandidatas 
į prezidentus

GVATEMALA, 
eitą ketvirtadieni 
re buvo nušautas 
tin Cena Arenas.

, rių kairiųjų grupių kandidatas 
i i Gvatemalos prezidentus. Buvo 
i nuosaikus ir geras kalbėtojas.

Prie gabaus politiko priėjo 
! du jauni vyrai, civiliai apsirėdę, 
į išsitraukė rankinius automatiš- 
j kus ginklus, paleido Į krūtinę po 
I keliolika šūvių ir vietoje užmu- 
* šė, palyginus, jauną liberalų po
litika.

(V. B. INFORMACIJA)

lei spaudai ir įvairiom organi
zacijom bei vyriausybių įstai
gom.

Meninę programą atliko’ ne- 
pavargstantis ir naujomis jėgo
mis vis pasipildantis Mūncheno 
RATUKAS, šokius pranešinėjo 
ir akordeonu palydėjo stud. M. 

j Landas. 6 mergaitės sušoko Ke- 
i purinę, 4 mišrios poros — Sub?.- 
įtėlę ir Šustą. Staigmena buvo 
pirmą kartą RATUKO parody
tas Blazdinginis Jankelis — 
gražus Užgavėnių pramogų šo-

OF
RURAL CHINA 
prescribe

nĮgiLS
Lllr

V. "*• Y ------

Restorane

Prelegentas perskaitė 
nantį Lietuvos žmonių 
pasiekusį popiežių Pijų XII prieš'laurų būtų nekuklu. Tad reikia 
30 metų. Jo atgabenimas į Va-, pasitenkinti tik i 
karus kainavo 4-ių jaunų vyrų 
gyvybes. Rezultatas — tyla.. 
Lietuvių pasipriešinimo kovos 
balsų Vakarai nenorėjo girdėti. 
Į vėlesnius’’sasi'dcginiftius (Ka
lantos, Stonio, černeckio, 
driuškevičiaus, Zališkausko 
prieš porą metų Kalinausko) 
Vakaruose taip pat neatkreip-'G 
tas reikiamas dėmesys. Tylos 
uždangą pralaužti pasisekė Si
mui Kudirkai, vėliau Nijolei 
Sadūnaitei, tačiau užmiršime 
tebeglūdi tokie tragiški kovoto
jai kaip Petras Paulaitis, Kle
mensas Širvys ir dešimtys, o gal 
ir šimtai kitų. Apie daugelį jų 
trūksta žinių. Mūsų pareiga bū
tų jas gauti ir pateikti čionykš-
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Pinigus reikli rimti D*žtc
Orderiu karto ra užsakymu.

Ketvirtojoje, penktojoje ir ma granito, akmenų ir šiek tiek 
šeštojoje Britų Enciklopedijos geležies rudes.
laidose atspausdinta maždaug Klimatas žiemą lab~i šaltas 
tas pat, kas ir trečiojoje. o vasarą labai karšias. Bielcvie-

Septintojoje laidoje, išleisto- žo m škuose yra W n. vr k 
joje 1842 metais, Lietuva jau briedžių, šernų ir stumbrų, ku- 
minima tik Rusijos imperijai 
-kirtame straipsnyje.

VIII laidos 13-me tome, išleis
tame 1860 metais, Lietuvai jau 
vėl paskirtas atskiras straips
nis. Jame rašoma, kad Lietuva 
yra Europos žemyno dalis, api- nima Quedlinburgo 

bet apskritai apie ją 
težinoma iki XII šimtmečio ga
lo. Tada paaiškėjo, kad vietos 
gyventojai save vadina Letto- 
ven. Labai anksti lietuvius bu
vo pavergę rusai ir pavertę juos

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyra aekmadieniua, mj«
8 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. fleStariieniait — iki 12 vai

lį. Jos žemės plotas yra 112 000 
kvadratinių mylių, ir ji turi 
apie 5.000.000 gyventojų. Lie
tuva dabartinės Rusijos vyriau
sybės sudaryta iš Vilniaus, Gar
dine', Minsko, Mogiliavo ir Vi- vergais, šios skurdžios, apgailė- 
tebsko sričių. Kraštas yra lygus, tinos padėties padariniai buvo sienas išplėtė nuo Nemuno iki

Paveiksle tritome 1933 m. Šančiuose pastatytą aukštesniąją mokyklą

dą. O po to jau lietuviai veržė- tuva, kol dar nebuvo rusų užim
si į rusų žemes, ir Lietūva Savo ta, buvo suskirstyta tokiais geo

grafiniais krašto vienetais: Tra-
Yra daug raistų ir smėlynų, že- tai, kad lietuviai neturėjo tin- Dniestro ir nuo B'ugo iki Dnie- kai, Vilnius, Naugardukas, Pa-

gams įsakyta šauti į kiekvieną 
bandantį artėti prie sienos. Prie 
sienos sužeistasis vežamas į li
goninę, o vėliau labai atidžiai 
tardomas.girys (Bresk), Vitebskas, Poloc

kas, Mogiliavas ir žemaičių ku
nigaikštija. 1792 metais Rusija 
užėmė Mogiliavą ir Polocką, o 
1793 m. ir likusią krašto dalį.

Didelis straipsnis apie Lietu- 
: kė krikščionybės ir tapo jos ' vą yra Elritų Enciklopedijos IX 
(prisiekusiu priešu. Stabmeldy-; laidos 14-me tome, išleistame

inaitijos kunigaikštijoje ir Ne- kainos vietos Europos tautij Pro-
muno seklumose yra daug der- tarpe iki XIII šimtmečio vidų-. Ringoldas 1230 metais pasi“ 
lingu žemės plotu. Miškuose ga- rio. Pagaliau po ilgų ir kruvinųvadino didžiuoju Lietuvos kum- 

1- gaikščiu. Jo sūnus Mindaugas 
. buvo pakrikštytas Rygc’je 1252 

štai sekančiame to pačio vedamojo sakinyje metais.JPo trejužmetu jis atsisa- 
jau tikroji yla ima lįsti iš maišo: 

U' ““ “
kad ji, Lietuvoje leidžiamos
žodžiais, liktų sustabarėjusi, kad išeivija 

bendrautų su 
tauta, kad abidvi tautos dalys nesidalintų viena 
kitos laimėjimais bei kūryba”.
Štai, vardu nepavadino, bet trenkė purvo gniūžta į 

visus, kurie bando pasipriešinti ‘‘kultūriniam bendra
darbiavimui”, kurį taip rekomenduoja išdaviko Petro
nio Tėviškės Draugija! Vadinasi, visi b. kv. oponentai 
ir bendradarbiavimo politikos priešai yra “bolševikų 
ilga ir juoda ranka”. Tad tos “rankos” sąstatan įeina ir 
visi veiksniai? Kur jūsų logika, mielas p. b. ku?

Nors ir klastingas ir be reikalo geliantis, b. kv. 
vedamasis pasako daug tiesos- Okupanto skaldančioji 
ranka stipriai reiškiasi. Reikia rimtai ieškoti, kur ji

minama daug medienos. Randa- karų Lietuva išsikovojo saviva

Smagu vaikams pavasarį pirmojo lietaus balose pa- ~ 
sitaškyti. 0 kad pasitaiko susipurvinti ar kitus netyčia 
purvu apdrėbti, tai čia menka bėda. Juk ir mamos, pa
vasario išsiilgusios, bus atlaidesnės. Blogiau, kai pikti 
vaikai tyčia apdrabsto draugus. Tokių vaikų niekas ne
pagyria, juos baudžia tėvai, smerkia mokytojai, kai ka
da ir policija turi įsikišti.

Visai nedovanotinas yra suaugusių žmonių elgesys, 
kai jie savo konkurentus, politinius oponentus, ir visus 
tuos, kurie su jų nuomone nesutinka, ima drabstyti pur
vais, net nežiūrėdami nei kur pataiko, nei kiek žalos pa- 
daro.Šitoks elgesys dažnai matomas‘'katalikiškomis ke
purėmis prisidengusių DRAUG-O ir DARBININKO pus
lapiuose. 

*
Kai kada tas purvo drabstymas vykdomas atvirai, i 

be priedangos, bet dažniau jis užmaskuojamas ir atlie
kamas klastingu anoniminiu būdu, taikinius tik mįsli-i 
nėmis užuominomis tenurodant. Pastaruoju purvo drab- 
stymo metodu neretai “užsiima DRAUGO vedamųjų ra
šytojas, pasirašąs b. kvv inicijalais.

Štai š. m. kovo 12 dienos b. kv. vedamasis, didžia da
limi labai logiškai ir geru stiliumi nurašytas, paskuti
niame paragrafe sviedžia tipingą b. kv. purno gniūžta. 
Autorius (redagtorius) b. kv. rašo:

“Kad bolešvikų ilga ir juoda ranka mus pasie 
kia, mes tai galime pastebėti iš mūsų organizacijų 
beprasmiško skaldymosi, atsiradusių nesutarimų, 
nešvankių artimo — lietuvio iskoneveikimų spau- i 
doje susirinkimuose.”

Čia b. kv. sako teisybę, bet nepasirūpina jos tiks
liai išreikšti. Jis, turbūt čia mini neseniai įvykusi Dr. K. 
Bobelio suniekinimą, ankstesnį mėginimą sugriauti kon
kurento — NAUJIENŲ redaktoriaus — reputaciją, ir 
jau seniai beeinanti Bendruomenės vadukų savo pačių ■ vos nėra kartais jam pačiam ir jo bendraminčiam tai-- ja jau buvo paskelbta ir Vilahi- 
organizacijos skaldymą. Be abejo, b. kv. čia priskaito ir 
jo bendraminčių vykdytą žiaurų oponentų pliekimą su
sirinkimuose, net ir VLIKo Tarybos posėdžiuose. Tad šį 
autoriaus pasisakymą galima laikyti prisipažini
mu ir dėl to jį tenka tik sveikinti!

Priešo akcijos tikslas suskalcytl išeivija,, i Lietuvoje išsilaikė dar šimt* 1882 metais.
pogrindžio spaudos 

n e- 
g y e n a n č i a

meti.
Karališkoji šeima išsibaigė su apie 3.000.000

Jame rašoma, kad lietuviai,

Penki respublikonai 
kandidatai nominacijom
HARTFORD, Conn. — Sena

torius Lowell P. Weicker (R., 
Conn.) pranešė, kad-pirmadienį 
Hartforde šaukia spaudos kon
ferenciją, kurioje jis paskelbs

gyventojų, yra savo kandidatūrą respublikonų 
Mindaugo sūnaus mirtimi 1266 indo-europiečių kilmės. Jie yra 11980 metų nominacijoms į JAV 

prezidentus. Milijonierius sena
torius Weicker yra jau penktas 
asmuo iš respublikonų, kurie 
formaliai pasisiūlė tos partijos 
nominacijoms.

metais. 1282 metais Vytenis apgyvenę keletą vakarinės Ru- 
pasiskelbė Lietuvos valdovu, o sijos pro\-incijų, dalį- Lenkijos 
1315 metais Lietuvos valdovo šiaurės rytuose ir Prūsiją Bal- 
sostą paveldėjo' Vytenio sūnus tijos jūros pakraštyje. Ąpskri- 
Gediminas, kuris savo kraštui tai jie gyvena Nemuno ir Duno- 
padarė daugiau gera, nei ku- 

, ris kitas buvęs valdovas. Gedi
minas išplėtė valstybės sienas, 
saugojo religiją, kalbą ir papro
čius tų kraštų, kuriuos prijun
gė prie Lietuvos. Jo sūnus Al
girdas, žmonos įkalbėtas, priė
mė rytų apeigų, krikščionybę 
1381 metais. Vėliau Lietuvos 

..... . . ... . . . i ;val-ddvo sostas atiteko jaunes-glūdi, is.kur ji diriguoja, ją reikia mėginti demaskuo-,niam Mgirdo sūnui Jogailai Jo. 
ti ir aiškiai apibrėžti, čia Kyla keli -svaibūs klau-j »a'ia vedė Lenkijos karalienę 
Simai. I Jadvygą su sąlyga, kad jis ap-

< ir* T i a! tikto "hnbii Q11_

tikrai b. kv. yra taip atsidavęs bendradar sškrikštytų ir Lietuva būtų su
jungta su Lenkija. Jogaila su

biavimo idėjai, kad jam prireikė kitus purvais drabs broliais, seserimis ir daugybe 
tyti dėl tai idėjai pasipriešinimo?

2. Ar-jis remiasi autentiška citata iŠ Lietū-
d'ducmenės Krokuvoj viešai 
priėmė krikštą 1386 metais va

vos pagrindžio spaudos? Mes, priešingai, dažnai girdi- sąrio 14 d. ir neužilgo buvo ka- 
__VnJ "’nuNas Lenkijos karaliumi/me kenčiančių tautiečių nusiskundimą, kad jiems 
skaudu, jog dalis mūsų visuomenės mezga draugystę 
su tais, kurie okupuotą tautą engia ! Tegul b. kv. būna 
atsargus, kenčiančios tautos valią {gal ir labai klai
dingai) interpretuodamas.

3- Pagaliau — ar b. kv. patiekiama citata iŠ Lietu-

koma?
Iš viso reiktų būti atsargesniems su purvo d-rab- 

stymu, ypač anoniminiu būdu, oponentų suniekinimo 
tikslu. Tai labai žemas metodas.

jaus baseine. Labai maža žinių 
tėra apie lietuvių kilmę, ir nie
ko nežinoma, kada jie atvyko į 
šį kraštą ir kada čia įsikūrė.

Plotemy mini dvi gimines: 
galindus ir sudenius. Spėjama, 
kad jie yra vakarinė lietuviu 
tautos šaka — prūsai. X šimt
metyje jie jau buvo’ žinomi Lit- 
va vardu ir kartu su kitomis' 
dviem ,fros giminės šakomis - - 
prūsais ir latviais — buvo ap
gyvendinę pietrytinį Baltijos 
jūros pakraštį nuo Vyslos iki 
Dunojaus, o šiaurės rytuose iš
siplėtė net iki Jarvos ir Peipu- 
so ežerų.

(Iš E. Lietuvio) 
(Bus daugiau)

Y. ii.. melais Jogaila gralią 
stabmeldžių šventyklą Vilniuje 
pavertė krikščonių bažnyčia ir 
tttc'jau paragino tūkstančius sa
vo krašto tautiečių, kad priim- 
oį krikščioniškąjį tkėjimą.

Nors Lietuvos-Lenkijos uni-

je, bet tikroji tų Valstybių poli
tinė unija dėl tam tikrų priežąs- 
'Či*ų vystėsi labai pamažu. Tiesą 
sakant, tikros unijos tarp Lie
tuvos ir Lenkijos ndfrtrvo iki

Stropiau Saugo Vokie
tijos sienas

BERLYNAS, Vokietija. — Iš

— Jei Izraelis galėtų gauti 
Aliaskos naftą, tai ją tuojau par
duotų Japonijai, o iš japonų pa
imtu Kuveito nafta. **

į — Izraelio žmonės yra įsitiki
nę, kad prezidentas Carteris pri
vertė politikus pasirašyti taikos 
sutarti.

— Hua. Kuo-fengas labai pa- 
enkintas’, kad Tengas mokėjo 

įtikinti amerikiečius užmegzti 
santykius su Kinija.

— Kinijos komunistų partijos 
vadovybė pripažįsta, kad Ten
gas Hs’ao-pingas geriausiai tvar
ko karo ir užsienio reikalus.

— Kinijos vyriausybė ruošia 
p^rmą grupę studentų fizikų 
siųsti į JAV mokslo įstaigas.

— Olandijos policija labai ati- 
■’ž ai ieško dviejų airių teroris-

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
ALEKSANDRAS BLOKAS (1881-1921)

(Tęsinys)
— Tamsta įsitikinęs, kad tų taisyklių pil

nai pakanka rašant socrealizmo dvasioje? — pa
siteiravau.

Žinoma, tik rašinio patrauklumui reikė
tų įterpti gamtos vaizdelių, dialogų su nesudė
tingos psichologijos personažais—atsakė maža
sis žurnalistas.

i Kalbančiojo užrnalisto bičiulis, aukšto ūgio 
sangvinikas, tylėjo ir stovėjęs greta, užbaigė 
mūsų pakalbį taip:

— Socrealizmas, tai realizmas, kuriame iš
dažytas tikrovės gabalas. Dažu spalvos nuo ru- 
žavos iki juodos. Dažoma iki realizmo. Juk rašy
tojo bei žurnalisto menas ir yra įtikinti skaity-, 
toją, kad tas nerealumas ir yra socialrelybė...

NEPO EPOCHA (1921-1928)
1923 m- rudenį buvau Maskvoje ir apie lap- 

!• , čm , - r. vidurį užėjau pas gerai pažįstamą B. 
j j*? -vyras ir žmona abu buvo gydy-
'■)jaT rr-tiTFčio ;• ’tą iš dviejų kambarių ir Virtu
vėlės. Nemaža večių tą subatvakarį atsilankė dins šiame

• * >! kA v .i v. j LA O.AAALA IXKJllb

Rytų Berlyno ateinančios žinios nušovusių britų ąmbasado- 
- ' rių. Uždarė visus kad

kieti jos valdžia įsakė -labai strb- laiveliu nepabėgtų.'

— Britai veža deimantus į 
Ameriką, kai jiems "yra geriau
sia rinka.

—- LTzdrąndė skiepyti vaikus, 
kai keturi nuo naujų vaistų 
mirė.

sako, kad komunistinė Rytų Vb- rių. Uždarė visus uostas, kad

piai saugoti sienas į Vakarų 
Vokietiją.

Manoma, kad Rytų Vokietijos 
gyventojų n e p a s itenkinimas 
Stiprėja, o 'valdžia bijo, kad di
desnis 'žmonių ‘Skaičius nėbandy-

Dr. Z- Danilevičius 1569 metų Liublino seimo, Lie- tų bėgti į Vakarus. Pasienio sar-

pas juos. Po arbatos su pyragaičiais, svečiai, pa-; 
togiai susėdę, šnekučiavosi.

Pirmas pradėio ir ilgai kalbėjo partietis/ 
apie 50 metų amžiaus šerkšnuotais plaukais vy
ras. Jo išvaizda nebuvo patraukli ir asmenybė 
nesimpatiška (pavardės nebeprisimenu\ Jis bu
vo neseniai grįžęs iš užsienio, ir iškėlė naują 
žmonių junginį “masę”.

štai jo išvedžiojimai: Leninas leido Sovie
tuose 1921 m. Naują Ekonominę Politiką, pa
ženklintą raidėmis NEP- Pas mus SSSR partie
čiai pradėjo spėlioti ir nuogąstauti, o miesČio- 
nys patenkinti ta reforma, džiaugėsi. NĖP įvyk
dytas ne ideologinių, bet gyvenimiškų reikalą-* 
vimų, o gal Leninas nujautė savo šeimos ligą 
(smegenų paralyžių). Po NEP raidėmis slepia
si mūsų epochos dvasia. Iš kompartijos politinių 
principų “kietumo”, NEP negali pasiglemžti' 
valstybės valdymo vairo. Kompartija turi būti 
kietai apjungta ir josios nariai aktyvūs. Komu
nistus rėmė iki šiol mažai išlavintos miestų gy
ventojų minios, bet valstybė vystėsi ir st:-‘ 
prėja.

1917 m. spalio mėn. 25 d. parblokštąją libe-j 
ralinę Rusijos Laikinąją Vyriausybę užsienis re.; 
mia ir ji stiprina ryšius su politiniais Europos 
certtraist Bet, ilgainiui, rasų emigrantų įtaka pa-' 
šaulyje silpnės ir jie patys išmirs- . Laikas vai- 

procese pagrindinį vaidmenį, bū

tent; senatvė, ligos, emigracijos vadų dvasios 
čai ir pagaliau vilčių blukimas. Tiesa, tos viltys 
neužges, o tik žybčios. Komunizmas, vykdyda
mas socialinę revoliuciją, yra sudėtingas raiški-; 
nys ir gal net likiminis. Fašizmas gimė Vakaruo
se, pamėgdžiodamas komunizmą, o ilgainiui iš
kils ir kiti apsijungimai bei visuomeniniai sam
brūzdžiai.

Kyla mokslas, plečiasi industrializacija, vy
stosi gamyba... ir visa tai atsispindi vakariečių 
viešajame gyvenime. Dėl tos priežasties, visa vi
suomeninė veikla pereina į žmonių masę (naujas 
terminas). Iki šiam laikui Rusijoje mes pažino
jome žmonių minias, bet mokslui plečiantis, žmo
nės sudaro ne minias, bet masę. Masė savo pri
gimtimi negali valdyti net savo likimo- Todėl 
Vakarai išgyvena sunkias krizes ne tik visuo
menines, bet ir valstybines, tautines bei kultūri- 
silpnėjimas, judrumo stoka, tarpusavio kivir- 
nes. Vakarų visuomeninis gyvenimas toli gražu 
nesiriboja politika, nes josios priešakyje pastato, 
mi: intelektualiniai, moraliniai, ekonominiai, re
liginiai bei kiti aspektai. Jie pas juos aprėpia 
bendras papročius, madas, pasilinksminimus.

*’ Masė, tai žmonių minia be ypatingų kvali
fikacijų, baigusių mokslą, ką mes vadiname dar-j 
blninkų minia arba proletariatu. Masė žmonių j 
Vakaruose, ' tai sumiėsčionėjęš ' ViduriniokaA,'j 
žmogus norintis gyventi. Tai mūsų epochos is-

torinis reiškinys, kuris visiems metasi į akis. Tą 1 
reiškinį visi konstatuoja, bet jis sunkiai duodasi Į 
analizuoti- -Mūsiškai ■»— rusiškai tiktų Vadinti j 
“pei’pildymuri Miestai perpildyti žmonių, namai | 
gyventojų, viešbučiai keliaujančių, traukiniai 
keleivių, teatrai lankytojų, kurortai svečių. Prieš 
kelis dešimtmečius pasiturinčiam žmogui susi
rasti norimą susisiekimo priemonę buvo papra
stas dalykas, o dabar tas virto problema. Masės 
žmogus nori gyventi kaip visi, ir visur reikalau
ja sau vietos. Masės žmonės keičia savo gyveni
mą ii spaudžia valdžios žmones. Anksčiau žmo
nės gyveno ramų savitą, uždarą gyvenimą, da- 
bas jie sudaro žmonių telkinius — mases" Jei 
braunasi į geresnes vietas, muziejus, teatrus an
ksčiau prieinamus tik išrinktųjų mažumai.

žodžiu, masės žmogus gyveno ir ansčiau 
scenos užkulisiuose, dabar gi ns išėjo viešumon, 
i sceną, ir pradėjo garsiai dainuoti. Ilgainiui teks 
tiems masių chorams parūpinti dirigentų, o gal 
teks parūpinti kam kitam.

Vakarų žmonių masė vidujiniai nekultūrin. 
ga, bet pasitikinti savimi. Ji mano, kad viską ži
no, bet ta masė nežino savo praeities ir ja nesi
domi, nors galvoja viską pertvarkyti savaip-

■ 'O*
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL
VALANDOS: 3—9 d^rbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

TEL - BE 3-5893

DR. A. B. GgEVECKAs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. C. K. BOBELIS
GENITO-URINARY SURGERY 

BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE.

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W 71 St Tel. 737-514$
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
Vai. agai susitarimą. Uždaryta tree

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Generolas Povilas Plechavičius

čių generolas Povilas Pleclia-.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

bos tax-sena ir teisingu žodžių

abu bus nepatenkintus, bet is
torinis faktas, Beks istoriniu vičius, po išvarymo iŠ kariuo- 
faktu, nežiūrint kiek tai betel- menės Skuodo malūne malė 
s m tume. Maži žmonės daro ma- mistųs ir į tą malūną vežė mai
šas klaidas, kurios paliečia t U: kas. Jes kalba — ska tymas žy- 
juds pačius. Dideli žmonės daro miai skyrėsi nuo pirmųjų dvie- 
dideles klaidas, kurios y dlečia jų kalbėtųjų savo aiškia, taisy- 
ne vien juos pačius, bet visą kiinga bendrinės lietuvių kal- 
tautą ir valstybę. A. H.)

Tautos likiminės kovos valan- kirčiavimu. Tuo mepasižymėjo 
dose, tautos patikėtas, jos gink- du pirmieji kalbėtojai, nors gi- 
luotų pajėgų atkūrėjas. Vieti- mę, užaugę ir mokslus ėję ne
neš rinktinės vada3. žedį ir gar- priklausomoje Lietuvoje. Pa- 
bę tautai išlaikęs, nacių suim- vyzdžiui, vienas iš jų, net kelis 
tas, kalintas. Lietuvos Karių kartus pakartodamas Siedos 
Veteranų Ramovės steigėjas, komendantas, ncTs knygos ke

liose vietose aiškiai parašyta 
Seda, Sedos komendantas, o ne 
Sieda.

Pasibaigus kalboms — skai
tymams, A. Juškevičius padė
kojo visiems kalbėtojams, rinkt, 
pirm. VI. Išganaičiui už leidimą 
naudotis patalpomis ir rinkt, 
pirm. St. Cecevičįenei ir kitoms 
šaulėms už parengimą užkan
džių, kuriais susirinkę klausv- 

Kr K*

tas, kalintas. Lietuvos Karių kartus pakartodamas

"Grįžkite į mane Ir aš grįšiu 1 jus, sako kareiviįy Viešpats".
Mal. 3:7.

Atkarto tinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

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

DILLEONAS SEIBUTTS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vai. vak 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS i 
GYDYTOJAS IR L^IRURGAS 

’endra praktika, sp®-s. MOTERŲ Ilgos, 
Ofisą* 2652 WEST 5»th ShRSET 

Tel. PR 8-1223 
JF1SO VAL.: pirm..

pirmūnas, garbės narys. Lietu
vių tautos jos laisvės kovų kar
žygys, tautos didvyris, mūsų 
kariuomenės tikrasis generolas. 
Narsumas, didvyriškumas, kie
tas darbas, pagarba žmogų', 
džentelmeniškumas, drausmė, 
garbės pajautimas, jos gyni
mas, tai jo gyvenime žengtas 
kelias. Jis mūsų generolas”.

Toliau kalbėtojas paskaitė
keletą ištraukų ir apybraižų iš tojai ir generolo pagerbąjai jau- 
pačios knygos. Savo kalbą inž. kic’je, malonioje, draugiškoje ir 
K. Oželis baigė šiais, taip pat pakilioje nuotaikoje kukliai bet 

gardžiai pasivaišino.
A. pieškys.

Mažeika Evans
■ *

Laidotuvių Direktoriai

; Žemaičių generolas Povilas Plechavičius
19’79 m. kovo H d. Šaulių

Namudse, Chicago j e įvyko su- go kavalerijos karo mokyklos 
‘ pažindinimas su gen. P. Plecha 
i vičiaus monografija — 
į Supažindinimą surengė
i vos Karių Veteranų S-gos Ra- tas, 1918 m. Lietuvos išlaisvi- 
movčs skyrius Chicagoje. Jį nimo pradininkas. Žemaitijos 
trumpu įvadiniu žodžiu atida- • išlaisvintojas ir jos gynėjas, Lie-

Žemaitijos sūnus, Orenbur-

t- absolventas, pirmojo pasauli- 
knyga. nio karo rusų fronto narsus ka- 
Lietu- rininkas, 29-nis kartus sužeis-

žemaičio gen. Stasiu Dirmanto 
žodžiais, paskytais per gen. P. 
Plechavičiaus laidotuves:

“Generole, Lietuvos Karių Ve
teranų Sąjungoms garbės nary. 
Užtikrinu Tave, kad savo gy
venimo didžiais žygiais paliksi 
Lietuvos istorijoje ilgiems lai
kams, kaip kietos valios, tvirtų 
principų, kraštui nusipelnęs ka
rys — patriotas.

Tu sunkiais Tėvynei laikais, 
atsakomybės, galimų nesmagu
mų ir asmens pavojų neboda
mas, drąsiai, pakartotinai sto
davai kovon vado relėje.

Tu nesibaiminai priešų gau
sa ir jų žiaurumu, i u, kaip Kat
kus, prieš stodamas i mūšį, prie
šų neskaičiuodavai ir ilgai ne
kalkuliuodavai.

14 bombų sukrėtė 
Airiją

BELFAST, Airija. — Ketvii“ 
tadienio vakarą gausios ir stip- i 
rios bombos sukrėtė 14 miestų 
ir miestelių šiaurės Airijoje. 
Airiai, keršydami britams už ne
norą priskirti Šiaurės Airijos 
prie Airijos, sprogdina didesnius 
namus ir sugadino daug turto.

Airiai turi gerų teroristų gru
pę. kurie vartoja prievartos prie
mones tikslui pasiekti. Britų po
licija turi pagrindo manyti, kad 
airiams duoda ginklus specialūs 
sovietų agentai. • • ->

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

EUDEIKIS
DAIM1DGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

jrė to skyriaus pirm. kap. An-‘tuvos kariuomenės kūrėjas —
Tel. PR 8-1223 ; drius Juškevičius. Į garbės pre-, savanoris. Nepriklausomybės

JF1SO VAL.: pirm., antrad., trečiadJ zidiumą pakvietė: 1. savanorį- kovose kuopos, bataliono vadas, 
tr penfct. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šfežtadie-įkūrėją J. Tamulį, 2. ramovinin- kavalerijos eskadrono, pulko riausybės paskut-'nio posėdžio

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

Esu tikras, jei tu būtum • vy

iiai« 2-4 vaL popiet ir kitu laiku j ka (ramovėną) inž. K. Oželi, 3. Įvadas, kavalerijos viršininkas, 
oagat susitarimą. i teisininką J. Našliūną, 4. p-lę- vyčio kryžiaus pirmds rūšies su

——————-■ Trinytę ir 5. Vytauto Didž. sau- kardais, trečio laipsnio ordeno
P. ŠILEIKIS. O. P. |lių rinkt, pirm. VI. Išganaitį.

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

— Amerikos biznieriai mano, 
kad Kinijos komunistais galima 
daugiau pasitikėti, negu Rusi
jos komunistais.dalyvis, tai pakeli u m, greta pre

zidento, kovos vėliavą, visai 
Lietuvai ryžtingai sušuktum: 
Klausykit mano komandos !

Įvyktų trunųja, pralaimėti 
lemta, bet garbinga kova. Būtu 

ninkas. Gruodžio 17 d, pakvie- kiek aukų. Tačiau svarbiausia: 
stas vadovauti laikinai karinei tautc's ir jos kariuomenės — 
valdžiai ir veikti jos vardu. Vė- jaunimo GARBĖ būtų išsaugo- 
liau generalinio štabo viršinin- ta.
kas. vyriausio štabo viršininkas.. O anos aukos būtų tauos atei- 
Valstybės politikautojų nedė- čiai didžiulis moralinis ir poli- 
kingumo ir jų ambicijų priver- tinis kapitalas.
stas apleidžia kariuomenės ei
les. i

(1926 m. gruodžio 17 d. su
laužęs garbingo kario priesai
ką, dėl tariamai Įsivaizduotos J- 
komunistų — bolševikų grės- ■ taip pat skaitė ištraukas iš tos 
mės, išvaiko seimą, areštuoja 
ministrus, i jų vietą neteisingai 
pasodina naujus politikautojus, 
ktuie sulaužę priesaiką, kad lai
kysis konstitucijos, 1928 m. va
sario 15 d., žymųjį žemaičių ge 
nerolą išveja iš kariuomenės ir 
pristato miltų malti ir dirvų, 
arti. Kai kas dėl tų mano pas-i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

kavalierius, generalinio štabo
•TEZISTAS) Reikia pažymėti; kad supa* akademiją čekoslovakije pir- 
MbS. ban-; žjndįnime dalyvavo ir gen. P. muoju baigęs, gen. štabo kari-

4ft ORTHOPEDas-PRO’
Aparatai - Protezai.
dažai. Speciali pagalba fejlcms. !

• (Arch. Supports) ir t t. Plechavičiaus
VaL: a—4 ir 6—8. £^«+edieniais 9—1 Plechavičiūtė - Balandienė 
2850 West 63rd St., Chicago, iri. 60629 dukra ir dar keli generolo arti

S i • SliiiN n. iM Ų

PRospoct S-50S4

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy, 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIAAOS VALANDOS 
' VI»o» programos II W0PA, 

'490 ki|. A. M. 

<aiba; kasdien nuo pir- 
iki penktadienio 3:00

sesuo Pranciška 
su KVIETIMAS

mi giminės.
< Programai pravesti pakvietė j 
' savanorį-kurėją J. Tamulį. Jis į 
į|keliais žodžiais nušvietė pačią! 
! Į knygą pažymėdamas, kad tos j 

Į knygos autoriai ir redaktoriai 
vra publicistai — žurnalistai ir 

' rašytojai kap. Petras Jurgėla ir 
Paulius Jurkus. Taip pat pažy- 

1 mėjo, kad knyga labai įdomi ir 
ją. pradėjus skaityti ir neper- 
■skaičius iki galo, nuo jos negali 
! pasitraukti. Į

'i Pirmu kalbėtoju buvo pa-j 
' kviestas buvęs gen. P. Plecha- 
į vičiaus rinktinės, tada dar jau

nas karys, daJjar jau inžinie
J rius K. Oželis. Jis prabilo šiais 
I žodžiais:

NEVERTAS LAISVĖS — 
KAS NEGINA JOS”.

Antrasis kalbėjo teisininkas
Našliūnas. Daugiausiai jis

Lietuviu
madienio ___________
—3:30 vai. popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniai* nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

VadėĮa Aldona Dauku*
Telaf.: HEmlock 4-2413

'159 So. MAPLEWOOD AVĖ 
CHICAGO, ILL. 60429

---  1 ~ . *

knygos papildydamas dar ir tei
giamais apie P. Plechavičių R. 
Skipičio pasisakymais iš jo kny
gos “Nepriklausomą Lietuvą 
Statant’’, taip pat papasakojo ir 
iš savo pasikalbėjimų su gene
rolu prieš pradedant organizuo
ti vietinę rinktinę.

Trečioji ir paskutinė kalbė- 
' toja buvo jaunutė, jau gimusi 
JAV, panelė Tričytė. Ji taip pat 
paskaitė iš tos pačios knygos 
ištrauką, kaip žymusis žemar

Balzeko Lietuvių kultūros muzie- ! į 
jus ir Lith. Numizm. Assoc, kviečia f 
š.m. kovo mėn. 23-25 dienomis kuo j 
gausiau dalyvauti prie O’Hare aero- f 
dromo, Holiday Inn viešbutyje, 5440 j 
River Rd., Rosemont (tel. 671-6350) 
įvykstančioj pasaulio pinigų (mone
tų, banknotų ir kt.) mugėj (Coin f 
Fair) su arti 200 stalų. Jų vieną pa- \ 
vyko gauti ir lietuviams — ne pasi
pelnymui, bet Lietuvos suverenumo 
atstatymo propagavimui. Bus ivairiu į 
referatų (lietuvių kovo 25 d. 1 val.)^ j |

Upytės Draugiškas klubas rengia ‘ i 
Bunco ir kortų balių sekmadienį, ■ 
kovo 25 d., Dariaus ir Girėno salėje, : 
4416 So. Western 
1:30 vai. popiet

Bus labai gražių 
nų laimingiesiems, 
šiltų valgių.

Kviečiame visus 
atsilankyti ir smagiai praleisti po
pietę su upytiečiais. A. Kalys

sekmadienį,

Avenue. Pradžia į

ir vertingu dova-' 
Taipgi bus skanių

narius ir svečius

Lietuviu Žagarės klubo narių, eili
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 25 d., 1:00 v. po pietų Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir lai
kas užsimokėti klubo duokles. Bus 
ir vaišės. .

Rožė Didžgalvis, rast. i

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

fRYS MODERHISKOS KOPIYCKJS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckteaęot

?.s»ociacijos

AMBULAHCI 
PATARNAVk 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArdi 7-34V1

BUTKŪS • VASAHIS
• M.S So. aOtū Ave, Cicero, ill. Phone: OLjmpię Z-1OO3

A “Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak. 

Visos laidos iš WOPA stoties,
e banga 1490 AM.
St. Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374 
/

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

The home pictured xbove 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving; features in de- 
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 541 percent. It 
has two heat-circulatinr 
Heatilator Fireplaces (right), 
desijrned to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room-

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
nave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
•76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately $4,000 . . . projected to 
be amortised within 4 to i 
years through reduced ex-

Xnoklded ma MkM 10^

sulation within walls and ceD- 
ing as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appH* 
aoces and fireplaces.

The two Ecatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ”7$.*

The fireplaces
by Home Crafts, lnc„ Floral 
Pfprk, New York. Heatilatot 
Fireplace, A Division of 
Industries, Inc* located fa ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of 
ffeestandinff *s< wall- 
moaafed fireplaces • . • 
otelio or »

Pagal tėvus Kunskis.
Gyv. Chicago, Illinois

PETRAS BIELIŪNAS
8o. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayatte 3-3571

Mirė 1979 n\. kovo 23 d., 11:35 vaL ryto sulaukusi 80 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daugeli metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Charles Shimkus, jo žmona Albina, duktė 

Violet Berkovitz, jos vyras William, 4 anūkai — Paul ir Margaret 
Shimkus, Joyce ir Gleen Berkovitz, sesuo Wilhemina Gražis bei kiti 
giminės, draugai it pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Anthony Rebzda.
Sekmadienį, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply

čioje, 4330 S. California Ave.
Pirmadieni, kovo 26 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Ona Rebzda giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

GEORGE F. RUDMINAS
<,i» So. LTTUANICA AVE. TtL: YArdj 7-1138-113?

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS
LACIAWICa

4424 WEST estu 7-1X11
2314 WEST 23rd PL ACS Ylixlnh 7-«71

19?8 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot HilU PL *74-4411
Nuliūdę lieka:

Sūnus, duktč, anūkai, sesuo, giminės.
Laidotuvių IJirektorai Dovydas Gaidas ir 

Geraldas Dainiid. - Tel. 523r0440.
W54 8*. HALSTKD STREET Phooe: TArda 7-l»li

-- - l „ MAUJIKMM, CHICAGO •. ill Saturday, March 24. 19’9
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O GERIAUSIAI ČIA

Notary PubOe

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Kviečiame visus kurie Įdomaujasi Florida,

Dėl informacijų kreipkitės į

Juozo šmotelio L. J. CIAPAS
INCOME TAX SERVICE

MIDLAND SAVINGS & LOAN
Two ladies wanted

Mask

arba

MAUjilNOf, CHICAGO I, HL, Saturday, March 24, 1979

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

PERSONAL 
Asmeny ieško

Lixembourgas
- Luxembourgas (1)

4040 S. Archer Ave.
Tel.: 376-1522

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius narni) 
teisymo darbus. 

Tel. 582-7606

Zapeli*
W.V$*h St- 

r,A 4-M54

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

P A T R I A, 
4207 So. Sacramento 

247-5081. (Pr.) A. T V E B A 8 
LAIKRODŽIAI lr MRAMaiNYlfii

Pardavimas Ir Txisysa* 
W85T 6Wh STREET

Tjlef.t RB^Atle 7-1941

visai be tabako, 
cigaretes vardu 

gerą pasisekimą, 
nespėja išpildyti 
Federalinės vai

tas cigaretes

M. i i « K U S 
Netary Fublk 

INCOME TAX SERVICE 
4239 S. Maplavrood. Tai. 254-7458 
Taip pat darosi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai 
vak, šeštad. 9 vai. iki 

1 vai. p. p.

— Darius Polikaitis, Tomas 
Bardauskas ir David Venkus 
taip pat Ričardas Kantwill yra 
Rice aukšt. mokyklos garbės 
mokinių sąrašuose.

6557 So. Tolman Ave 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717

RENTING IN GENERAL 
N v • m © t

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairiu prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME 
NŲ. Mokame §6.4 už sidabri 
nius dolerius (V. F 

ko- condition)

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’ŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

— Specialistai nustatė, kad 
keturių milijonų GM automobi
lių transmisijos buvo defek- 
tyvios. MARQUETTE PARKE išnuo

mojamas 4 kambarių butas an
trame aukšte.

Skambinti 434-7174.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmlssčiuesc greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

Tol. 927-3559

— Diplomatai sako, kad Iz
raelis, pasirašydamas taikos su
tarti, daugiau laimėjo negu 
Egiptas.

EXPERIENCED HAIR STYLIST

’or part time. Week-ends. At a very 
;ce beauty salon. Please call days, 
76-3344 or apply at:

7801 S. KEDZIE.

— Atšilus -orui, Chicagos apy- 
inkėse jau atsirado kelios 
aaukščių rūšys, išskridusios nuo 
nemos šalčių.

* Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

Maskva
Luxembourgas (1)

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

V. VALANTINAS

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate! 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

10 metu, patarnaudama klientams.

(vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

for varied kitchen duties. Medium-heavy work 
Ask for ELINOR or JERRY

Tel. 424-5884

SAVININKAS PARDUODA 2 butu 
mūrinį namą su 2 mašinų garažu 
orie 62tros ir Albanv.

Tel. 436-2247.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentu 

??,12 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

HELP WANTED — FEMALE 
Durblnlrdnu Reiki*

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

S7.500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

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.

MODERNUS Z aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

1. BALANDŽIO 10 -
2. BIRŽELIO 26

3. LIEPOS 34 •
4. RUGPIŪČIO 21

5. SPALIO 2 -
— 17 dienų Čikaga
Ryga (7) ir atgal Maskva (D 

— $1195.00
10 dienų — Čikaga - 

Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) 
Pilna kaina $1095.00

S Priimami asmenys, reika 
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436-

— Juozas Bardauskas iš New 6294. (Pr) 
Buffalo, Mich., buvęs biznie
rius Bridgepo'rto apylinkėje, bu
vo atvykęs Čikagon ir ta proga 
lankėsi Naujienose. Dėkui už 
vizitą, ankstybą , prenumeratos 
pratesimą ir už $10 auką. Sta
sė ir Juozas Bardauskai nesenai 
persikėlė i nuosavą rezidenciją, 
esančia 227 So. Willard St.

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS

Pilna kaina tik $46,900. Rytų Pu
laski ir 84-tos apylinkė. Pasinaudo
kite Chicagos planu mažesniems pa
skolų mokėjimams. 3 miegamų Ranch 
stiliaus namas ant didelio 50 pėdų 
sklypo. 2 mašinų garažas. Skalbimo 
ir džiovinimo mašinos. Atrasite lai
me skambindami nuostabiuoju tele
fonu: 254-8500.

a Tėviškės Žiburių 10 nr. yra 
apragyti Įspūdžiai apie dabar
tine “gūdžiąją ir klaikiąją Ry
ga”. Autorė Monique Nuyte- 
mans daliną atvangą rado tik 
zoologijos sod: “. . . vadovas nu
sivedė mane į zoologijas sodą. 
Nešvarus ir prastai prižiūrimas, 
jis turi vieną dalyką, beveik 
unikumą pasaulyje — kiangų 
šeimukę. Kiangai yra maži lau
kiniai arkliukai, kilę iš Tibeto, 
-bet tenai, toje Azijos srityje, iš
nykę prieš 20 metų. Vieninte
liai žinomi pasaulyje pavyzdžiai 
-yra Niujorke zoologijos sode, 
bet ten esama vos vieno, o Rv-

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

K. J. Zara, Yucaipa, Cal., pa 
laikydamas demokratines nuo

© Iki šiol oras Amerikoje 
buvo veltui. Motoristai, Įvažia
vę gazolino stotin, galėjo priva
žiuoti prie kompresoriaus ir 
veltui papildyti savo mašinos 
padangas. Dabar daugelyje ga
zolino stočių už 4 minučių punr 
pavinią reikia sumokėti kvotė-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARMA NOREIKIENg

— Marija Dambros iš Mar
quette Parko, nuoširdi lietuviš
kos spaudos rėmėja, žinc’mo 
scenos darbuotojo John Dam
bros našlė, iš anksto be ragini
mo pratęsė prenumeratą, o sa
vo gerus linkėjimus atlydėjo $5 
auka. Dėkui.

O Inrenational Brands pra 
dėjo gaminti 
kakao pupelių 
Free. Jos turi 
nes bendrovė 
pareikalavimų, 
džios agentūros 
laike’ palengvinančia priemone 
nustoti rūkius ir neverčia ant 
pakelių rašyti vyriausio gydy
tojo Įspėjimą apie rūkymą ža
lingumą.

talkas ir patriotinę spaudą, su
sipažino su Naujienomis ir jas 
užsisakė vieneriems metams. 
Reikia tikėtis, kad jis Įsijungs 
Į dienraščio bendradarbių gre
tas. Dėkui už dėmesį Naujie
noms ir jų platinimo vajui.

6247 So. Kedzie Avenue
Tel. — 776.1225

Chicago, Illinois 60629

Marquette Parke, 2638 W 
39 St., parduodama linksma lie 
tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų garą 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
Ii pagerinimai.

Tel. 776-4959

— Marinas Robert Garwood 
pabėgo pas vietnamiečius ir 
skaitosi dezertyras. JĮ teis mari
nų karo teismas.

O Arbatpinigiai yra madoje, 
net būtinybė, daugelyje pasau
lio kraštų, nors kai kuriuose 
kraštuose tie arbatpinigiai yra 
įrašyti sąskaiton, prie jc's pri- 
irašyti sąskaiton, prie jos 
pridedant 10-25' < “S e r v i c e 
charge”. Western International 
viešbučių sąjunga remomen- 
duoja duoti patarnautojams 
15% arbatpinigių, tačiau ypa
tingai geras patarnavimas bei 
specialios paslaugos atlygina
mos didesne suma. Vykstant į 
nežinomą kraštą, patartina apie 
arbatpinigius bei kitus kasdie
ninio gyvenimo papročius pasi- 
teiraut kelionių biuruose.

4612 S. Pauliau St 
(Town ot Lake.}

Dažo namus £ iš vidau*
Dzrbaę ssrantuotas.

Skambinti Y A 7-9107

Galima laukti naujų pasi-
— Prof. Vytautas Čepas, tei- tarimų strateginių ginklų sutar

siu daktaras, sutiko redaguoti ties reikalu. Rusai pareiškė no- 
“Europos Lietuvį". Mirus re-.ro tartis, 
dakt. Juozui Lūžai, pereinamuo
ju laikotarpiu iki kovo 1 d. tą 
Londc'ne išeinantį savaitraštį

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

ATSDIINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdėmi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
\ykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

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

ŠIMAITIS REALTY
— A. Senkus išrinktas Toron

to Lietuvių namų valdybos pir
mininku, B. Bedarfienė ir A. Ši
leika — vicepirm., A. Pacevičius

— sekr., J. Slivinskas — ižd., 
T. Stanulis — visuomeniniams 
reikalams, M. Yčas — jaunimo 
reikalams. Namų priežiūros ko
misijos pirmininku išrinktas H. 
Lapas, o nariais — J. Cicėnas, S. 
Kuzmas ir B. Jackus. Revizijos 
komisijon išrinkti S. Banelis, A.; 
Jucys ir B. Saplys.

— Kazys špakauskas, Lietu 
vos kariuomenės kapitonas ii 
LKVS Ramovė ‘PhiladelpHijos nius dolerius (V. F. cr better| field Ridge apylinkėje arti 55-tos ir 
skyriaus pirmininkas, mirė ko- condition). Mokame aukščiau 
vo 2 d. sulaukęs 68 m. amžiaus. slas kainas už sidabrines, mone 
Liūdėti liko’ žmona Antanina ^as. Perkame pašto ženklus i) 
taip pat sūnūs Rimas ir Algis, pinigų kolekcijas.

— Akt. Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko dalyvaus bostoniš- 
kių Valentinos ir Stepono Min
ką lietuviškų radijo programų 
45 m. sukakties bankete ir at
liks humoristinę programą. 
Banketas-koncertas bus kovo 
25 d. 3:30 vai. popiet So'. Bosto
no Piliečių d-jos salėje.

1 ir 5 kelionės
(1) _ Vilnius (5) —
— Čikaga - Pilna kaina

2, 3 ir 4 kelionės »— 
va (1) ................. .. *
Čikaga

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

Marius Kiela

© Gydytojai ir mitybos spe
cialistai pataria vartoti pilno 
grūdo javainius, duona bei ki
tus maisto produktus. Tokių 
javainių geriausias pavyzdys) 
yra avižinės kruopos. Quaker 
Oats Co. išleido knygą su 68 re
ceptais. Ji gaunama veltui ra
šant: Quaker Aats Wholegrain 
Čoc'kbrook, P.O. Box 14080A,j 
Baltimore, MD 21268.

HOROSCOPES , 
BY ANNA

Also character, card & palm read 
ings. One visit to her will be of im 
mense value to you. FREE gift with 
readings.

516 Diversoy Parkway 
248-7514

redagavo ’ Jtiriza 
Kazy-š Rurėničs.

Naudingi patarimai ir įdomūs
s Čikagos sveikatingumo k*»- 

ni'sk’.i'crius <ir. Murray C. 
Brown pataria vyresnio am
žiaus asmenims mankštintis re- 
gurialiai, bei nepavargti. Re
guliari mankšta mažina krau
jo spaudimą, padeda kovoti su 
nutukimu, mažina cholesterol o 
kieki kraujuje ir sulaiko krau
jo indų kalkėjimą, atleidžia 
neivų Įtempimą, sužadina pra
kaitavimą tuo pat pagerina odos 
veiksmingumą, sukelia nuovar
gį ir ramesni poilsį miegant, pa
gerina kraujo cirkuliaciją, ugdo 
pajėgumą ir patvarumą, prail
gina amžių. Žinoma, reikia pri
silaikyti higienos bei mitybos 
taisyklių.

1979 METŲ KELIONĖS Į VILNIŲ
BALANDŽIO 26 D.
- LIEPOS 5 D.
- RUGPČ 2 D.
- RUGPČ. 30 D.
SPALIO 18 D.

Luxembourgas

yaėlę. Nedidu- 
os kiangas iš- 
■ėžiu. einančiu 
k legos galo. At- 
< j angoje mažai 
lėliai. Mažokai 
ar kačių.”

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

I ILLINOIS SCHOOL BUS J D S S S S I C
Si—85 M. AMŽIAU! VAIRUOTOJAI

Tikės! $98 aufcnwbll’t
LtfcSttity apdrau<tlm*3

Kreiptis
A. LAURAITIS 

Ea. ASHLAKD AVR.

t Mitini imtu imu tiiimi tint iitiiniiintiiiinii

Advokatas I

Have you been searching for secure part time employment?
We need mature responsible men and women. No experi- p 

f ence requird. We offer free training. Clean driving record 
| a MUST. §4.18 an hour to star §5.56 after 1 year. g

J Call DONNA or CHRIS |
# at 389-4545 ■ t

13933 S. Cicero į
| Crestwood, III. |

An Equal Opportunity Employer

— Illinois vaMjos loterijoj 
kovo <1 Big Pay Day lošime 
laimėjo 882, 34, 7 ir 1 112. Trea
sure Hunt lošime laimėjo 31, Ob 
17, 03, 18 ir 45.

Namai, Žemė —■ Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

— St. Rita aukšt. mokykla 
paskelbė garbės mokinių sąra
šą. Tarp kitų jame yra Andrius 
Fabijonas, Juozas Mikužis, Ja
mes Waranauskas, Vilas Brie
dis, Vytenis Markevičius, David 
Dausinas, Linas Šmulkštys, Ti
motiejus Macijūnas, Gregorijus 
Nakvosas, David šakalys ir Ste
pas Waranauskas.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šul 
paruošta, — teisėjo Alphonst 

| W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
.išleista knyga su legališkomi: 
formomis. ,,

Knyga su formomis gaunu 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted SL, Chicą 
Cgd, IL 60608 Kaina §3.00

’su formomis — §3.90.

PASINAUDOKITE 
MAŽU ĮMOKĖJIMU

Paimkite Chicagoje planuotomis 
namams paskolomis labai geroje Gar-

Narragansett 5J4 kam. pakelto 
Ranch stiliaus mūrini namą su 3 la
bai patraukliais miegamaisiais. Vi
las namas su centraliniu oro vėsini
mu. Pilnas ■ beismantas su potvynio 
ipsauga, patio, puošnūs kilimai, 2 
mašinų garažas, bargeno kaina $61,- 
^00. skambinkite nuostabiu telefonu: 
754-8500.

TheDi-Ger
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