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Over One Million Lithuanian 
In The United States

>:_^Ugandos prokuroras pradė- 
diktatoriui Idi Aminui

šviesa ir šiluma atneša visiems linksmas, gaivinančias Velykų nuotaikas

SUŠAUDYTI KELI
POLICIJOS VADAI

WASHINGTON, D.C. — So
vietų Sąjungos Aukščiausios ta
rybos pirmininkas maršalas L. 
Brežnevas būtinąją turėjo at
vykti į Ameriką ir pasirašyti 
strateginių ginklų kontrolės su
tartį. Jis norėjo susitarti su pre
zidentu Carteriu, padaryti ame
rikiečių reikalaujamas pakaitas 
ir pasirašyti susitarimą; bet pa
blogėjusi jo sveikata jam truk
do. Pradžioje - jam* sutrukdžiusi 
Tengo Hsiao-pingo kelionė į 
Washingtona, o dabar jam 
leidusi sveikata.

vienas 
vakar 
isakė

— Lenkijoje pradėta nagri
nėti Majdanek mirties stovyklos 
byla. Teismas neleidžia primin
ti, kad Stalinas, susitaręs su 
Hitleriu, pradėjo karą ir sudarė 
naciams sąlygas Majdanek sto
vyklai įkurti: 't

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS

PREZIDENTAS ATOSTO
GAUJA SU ŠEIMA

Prezidentas Carteris atosto
gauja su savo žmona ir dukra 
Ami. Jie visi trys atplaukė į 
Georgia pakraščių salą ir tikisi 
pailsėti. Prezidentą labai išvar
gino kelionė į Artimuosius-Ry
tus, kur Dajano kurstomas Be
ginąs ožius varinėjo ir atidėdi- 
nėjo taikos sutartį. Prezidentas 
panaudojo visas žinomas prie
mones, bet Izraelio politikai

PREZIDENTAS CARTERIS ILSISI GEORGIA 
PAKRAŠTYJE ESANČIOJE SALOJE

Ketvirtadieni buvo sušaudyti 
trys policijos vadai, kurie her 
kreipė dėmesio į pagrindinei 
žmogaus teises ir kankino suim
tuosius. šacho pasirašytas įsta
tymas draudė suimtuosius muš
ti, bet policijos vadai; naudo
dami Korano nurodymus, suim
tuosius kankino, kad prišipažinĮ- 
tų prie nepadarytų, bet polici
jos primetamų, nusikaltimų, i

Dar ne Visi karininkai nuteis1- 
ti, bet j’ems ruošiamos bylos ir 
skiriama bausmė. Manonia, kad 
ketvirtadienį bus dar keli suim
tieji nuteisti mirti ir sušaudyti, 
nes pats Chomeini yra uždrau
dęs teisti ir žudyti penktadie
niais. •
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— Parlamentas patvirtino Iz
raelio ir Egipto taiką, o dabar 
Egipto gyventojai turės teisę ją 
ratifikuoti.

įžengusius TT,Tandos karius ir 
di Aminą, at- 

Kampalą ir didžiojoje 
visų akivaizdoje pa

karti. Vyriausybė pranešė, kad 
Idi Amin privalo būti pirma tei
siamas, o vėliau baudžiamas.

Ūkininkų aruodai jau baigiami 
šluoti, o vištoms nukapotos 
galvos.

DIKTATORIŲ TEIS Už MASINI ŽMONIŲ 
IR KAREIVIU ŽUDYMĄ

buvo užsispyrę. Jis papasakojo 
savo pastangas prezidentui Sa- 
datui ir išskrido nusiminęs. Iz
raelio vadai, kelias dienas griež
tai prieštaravę, padarė kelias 
nuolaidas ir sutiko priimti pas
kutinius pasiūlymus Egipto 
taikos sutarčiai. Teko ir vėliau 
su Izraelio atstovais aiškintis, 
kol prieita susitarimo. Izraelis 
reikalavęs apie 11 bilijonų do
lerių, bet atrodo, kad Egiptui ir 
Izraeliui teikiama parama var
gu sieks. daugiau keturių bili
jonų dolerių. Karas Artimuose 
Rytuose būtų kainavęs žymiai 
daugiau. Prezidentas įtikino 
Kongreso vadus, kad verta pa
dėti Izraeliui ir Egiptui baigti 
karą ir pradėti gaminti taikai 
reikalingas prekes, kurios ir ki
tas arabų valstybes privers siek
ti taikos.

— Amerikos biznieriai yra 
pasiryžę investuoti stambias su
mas pinigų, kad Egipto ūkis ir 
pramonė pakiltų. ■ -

teismas ir iškelti visi diktato
riaus nusikaltimai prieš karius 
ir civilius, prieš valstybės turto 
pasisavinimą ir eikvojimą Jei- 
gu norima įvesti demokratinę 
santvarką, tai reikia prisilaikyti įsiveržusius užsieniečius ir prieš 
visiems privalomų įstatymų. į

Vidaus reikalų ministeris taip j 
pat prašė krašto policiją sustab-!

Dabar aiškėja, kad Brežnevo 
kojų nervai ir raumenys; yra 
tiek nusilpę, kad negali pakelti 
gana sunkaus BrežneYOj...kūno. 
Vokiečiai, tą žino, nes Vokieti
joje Brežnevui nuo kėdės atsi
kelti turėjo padėti ne tik Gro- 
myka, bet ar vokiečių kancleris 
H. Schmidt. Brežnevas leido vo
kiečiams fotografams jį nufoto
grafuoti, kai Gromyka padėjo 
Brežnevui atsikelti nuo minkš
tos kėdės.

Brežnevas buvo linkęs pri
imti prezidento Carterio pasiū
lymą ir važiuoti, bet patarėjai 
buvo priešingi. Jie patarė Brež
nevui pasitaisyti ir tada va
žiuoti.

dideles žmonių ir karių žudy
nes. Paskutinis kariuomenės da
linys karo policijos buvo išžu
dytas. kai nepajėgė laimėti 
Tanzanijoje.

Idi Amin per radiją įsakė 
Kampaloje buvusiam karo po
licijos daliniui ginti sostinę, o 
pats keliais automobiliais šun
keliais išvažiavo į šiaurę. Dik
tatoriui Aminui dingus, niekas 
Kampalos negynė ir niekas ne
prižiūrėjo tvarkos. Policija tu
rėjo palaikyti tvarką, bet Ji bu
vo bejėgė. Pirmiausia plėšikauti Gal būt, reikėsią personalą ant- 
pradėjo karo policijos dalinys, rą kartą persijoti. Ji jau pradė

jusi perkošti Chicagos parkus 
ir-iš eilės seka CTA (Chicagos 
Tranzitu Administracijos) ir 
RTA (Sritinės Transportacijos 
Administracijos) pagerinimas.

Nikrragvos kariai 
apšaudo sukilėlius

■VilBlAČUA,' Nikar—p — 
Nikaragvos aviaci’. v artileri
ja, priartėjusi ’o.ie Esteli mies
to, apšaudo miesto poz’cųas 
ginančius sukilėlius. E®4 u pro
vincijoje susiorganizavę sukilė
liai nusileido į miestą ir poros 
valandų laikotarpyje užėmė vi
są provinciją. Sukilėliams pa
vyko tuojau izoliuoti nacionali
nės gvardijos centrą, esantį Es
teli šiaurėje. Somozos kareiviai 
dvi dienas atkakliai gynėsi. Su
kilėliai bandė pralaužti didelius 
geležinius vartus, bet jiems ne
pasisekė.

Ketvirtadienio rytą sukilėlių 
pozicijas pirmiausia apšaudė 
Somozos lakūnai, o vėliau pra
dėjo šaudyti artilerija. Tuo 
tarpu Somozos nacionalinei 
gvardijai nepavyko įsilaužti į 
Esteli. nes kiekviena pozicija 
atkakliai ginama.

Sukilėliai planavo užimti Es
teli ir leistis j Managua, bet ir 
šitas planas neišdegė. Nacionali
nės gvardijos ■ kariai buvo iš
mesti iš miesto, bet jie dar ir 
šiandien laikosi savo tvirtovėje.

Somozos artileriia priartėjo 
prie Esteli, bet toliau važiuoti 
negali, nes kelias buvo užmi
nuotas ir prakirstos gilios duo
bės. Sukilėliai manė, kad maiš
tas kils ir kitose Nikaragvos 
provincijose, bet tuo tarpu su
kilo tiktai Esteli provincija.

Nikaragvos vyriausybė norėtų 
galimai greičiau baigti kon
fliktą. bet ne visi maištininkai 
vienodai galvoja. Greičiausia 
būtų buvęs visuotinis sukilimas, 
bet sukilo tik viena provincija.

Gyventojus išvargino tarpu
savio kovos, žymiai pakenku
sios visam krašto ūkiui. Gyve
nimo standartas sumenkėjo.

GEN. ZIA LIEPIA 
SAUGOTI TURTĄ

RAWALPINDI, Pakistanas.— 
Diktatorius Zia, sukrėstas amu
nicijos sandėlio išsprogdinimu, 
įsakė kareiviams saugoti visus 
valdžios namus, kareivines ir 
valstybinius sandėlius.

Anksčiau sargybas ėjo 
arba du kariai, bet nuo 
dienos pats diktatorius 
pastatyti po tris- karius. Be to, 
sargybiniams įsakyta vienas ki
tą saugoti. Jeigu kuris kareivi
nių ar sandėlių viduje užrašys 
pavardę Buto, tai kiti turi pra
nešti. Nepranešusieji bus sun
kiai baudžiami, o pranešusiems 
bus pakeltas laipsnis.

Nuo Buto pakorimo kiekvieną 
dieną nušaunamas policininkas 
ir kiti du valstybės tarnautojai.

Nuo Buto pakorimo dienos 
diktatorius Zia nebuvo kojos iš
kėlęs iš prezidentūros rūmų, bet 
jis reikalauja, kad kiekviena 
premjero pakorimo žinia jam 
būtų tuojau pranešta.

Teismo nariai priekaištauja 
naujai parinktam aukščiausiam 
teismui, kad jie neturėjo drąsos 
patikrinti žemesniame teisme 
padarytus dviejų policininkų 
paliudijimus.

-■— Buto prieš mirtį pareiškė, 
kad jis nekaltas, bet ar prezi
dentas Zia gali pasakyti, kad jis 
nekaltas? — klausia Pakistane 
plačiai skleidžiamas atsišauki
mas.

Arafato įtaka silpnėja. Jeigu 
jis iš Libano savo centrą per- 
mestų J lraną». tai visame krašte 
nuotaikos aprimtų ir žmonės 
grįžtų prie naudingo darbo ir 
tarpusavio prekybos.

,• KĄLENDORĖLIS
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Balandžio 14:, Didysis šešta
dienis, Vainila, Didutė, Visval
das, Sangaūdas. ’v

Balandžio 15: Velykos, Anas
tazija, 'Teodoras, Vaidote, Ban 
ga, Vilnius. ,r..

Saulė teka 5:14, leidžiasi 6:25.
Oras,šiltesni*, lis* . \

TEHERANAS, Iranas. — Of, 
cialus Irano valdžios praneš:-! 
mas sako, kad mulos Chomeini! 
vadovaujamas “revoliucinis kc- 
mitetas” ketvirtadienio ryte st - 
šaudė dar 11 šacho Rėza Pahle - 
vi šalininkų.

Pirmon eilėn buvo sušaudy - 
tas Teherano kalėjimo viršinin
kas, kuris pareiškė, kad jis pats 
nenorėtų tokiame kalėjime bent 
vien dieną praleisti. Jis nenorėį- 
tų būti su homoseksualistai^, 
kurie prievartauja Įmestus ki
tus kalinius.

Jane Byrne planuoįc 
švarinti visą miestą

PALM SPRINGS, Calif.

sukilusius karius.
Apiplėšti, apvogti ir prikan

kinti Kampalos gyve ntojai 
dyti ir suimti šiaurėn bėgantį j džiaugsmingai sveikino Į sostinę 
Idi Aminą. Taip pat liepta su
imti visus diktatoriaus paly-! reikalavo su 
dovus. ! vež

Naujai sudarytoji vyriausybe 
nori galimai greičiau gauti už
sienio valstybių pripažinimą 
Naujas premjeras įspėjo Kėni-IRANAS JAUČIA

MAISTO STOKĄ • / 

• - - Visame krašte pradedam* 
jausti paties pagrindinio maišto 
stoka. Trūksta- duonos, riebalų, 
sūrio ir mėsos; Krautuvėse jau 
seniai maisto nėra, bet jau ap
valyti ir greta didmiesčių bu
vusieji ūkininkų aruodai-. Val
džia konfiskuoja maistą parti
zanams, jų šeimoms, policijai ir 
kariams, bet gyventojai 'dau
giausia nukenčia^ nes. jokios -val». 
dždoS protekcijos-?-Jie nemunai

-injton, o. C. 20?4C

Aligatorių apsuptas 
vaikas išliko gyvas

WACISSA, Florida. — Willie 
Henkins, . 8 metu amžiaus ber- 
niukas, išliko visą naktį — 12 
valandų — iki vėlyvo trečiadie
nio ryto Wacissa upėje aligato
rių apsuptas, kol buvo rastas ir 
išgelbėtas. Jis su savo tėvuku 
Robertu Watson, 56 buvo 
valtyje išplaukę toje upėje jū
rų kačių (catfish) pagaudyti.

Willies laimė, kad jam tėvu
kas buvo pasakojęs, kas reikia 
daryti atsidūrus aligatorių kom
panijoje — taškyti vandenį ir 
kelti triukšmą. Netrukus ta pa
moka teko pasinaudoti. Lengva 
skardinė valtis apsivertė. Ber
niukas, plaukti nemokėdamas, 
suspėjo pastverti vandens benu- 
nešamą pasostę ir jos įsikibęs 
ištvėrė 12 valandų per visą nak
tį, kol buvo surastas tebesigi- 
nant nuo alkanų aligatorių.

Tėvukas Watson, kuris Willię 
palikęs su neskęstančia pasoste, 
pasisakė vykstąs pagalbos, ne
begrįžo. Vėliau kartu su valtimi 
buvo rastas upės dugne.

PAKISTANO DIKTATORIUS SUSTIPRINO 
VALDŽIOS IŠTAIGU SARGYBAS

SIŪLĖ ATVYKTA 
Į SALĄ

■ ■ Tvirtinama, kad prezidentas 
Carteris, patyręs apie sijpnėjan- 
čią Brežnevo sveikatą/ir nenorą 
žmonėms parodyti, pakvietęs 
Brežnevą atvykti į Georgia^ 
valstijos pakraštyje esančią ne
didelę salą, kur.žmonėsBrežne- 
vo silpnų kojų nebūtoj pastebė
ję. Saloje nebus teteYrzijošTrT 
išskyrus prezidento šeimą, nie
ko daugiau nebus.

BREŽNEVAS NEGALI ‘ 
KŪNO PAKELTI

KARIAMS ĮSAKYTA BANDYTI SULMTI 
IDI AMIN GYVĄ, JEI GALIMA

KAMPALA. Uganda. — Nau-. 
joji Ugandos vyriausybė kariuo- i 
menės daliniams, policijai ir gy
ventojams įsakė suimti šiaurėn Į 
bėgantį diktatorių Idi Amin. I

Vyriausybė yra pasiruošusi jį Čia atostogaujanti Chicagos 
teisti už masinį krašto gyvento-, naujoji galva Jane Byme pasi
jų ir karių žudymą. Vyriausybė kalbėjime su spaudos atstovais 
turi pakankamai davinių apie papasakojo ką darysianti pir

moje eilėje — nuo pat pirmos 
dienos bendras miesto visų da
lių valymas ir švarinimas. Gat
vės bus švarios, duobės gatvėse 
užpiltos, sąšlavos (garbage) -iš
vežtos, medžiai pagynėti, pa
mesti automobiliai pašalinti, ap
leisti namai nugriauti arba at
naujinti. Žmonių gyvenamos 
■apylinkės privalo būti švariai 
užlaikomos. — pasakojo Byrne.

Kiek ilgai užtruks viso mies- 
to gatvių ir apylinkių apšvari- 
nimas, ji dar negalinti pasakyti.

Visi nešė, ką pajėgė, slėpė ir 
bandė bėgti. Ne visiems- pavyko 
Užėję daliniai suėmė didoką ka
ro policijos narių skaičių ir pra
dėjo tardymus.

Bet labiausiai nukentėjo sos
tinės gyventojai ir bejėgiai vals- — Ugandos kariuomenės zval- 
tybės'. tarnautojai. Bėgantieji gai planuoja pastoti kelią be
karo . .policijos atstovai išnešė. ’ gančiam diktatoriui Idi Aminui, 
kas buvo vertingesnio.' 'Jeigu' ------- ----------
daugiau -iš Kampalos neišnešė, ’ — Lenkijoje popiežius tarsis 
tai tik todėl, kad nebuvo ko. į su Ed. Giereku apie bažnyčios

Pirmą okupacijos dieną tvar- ir komunistų partijos santykius, 
ką palaikė Į Kampala įžengęs, ..——----- --------
sukilęs prieš diktatorių Ugandos Į — Amerikos biznieriams ne- 
kariuomenės dalinys. Jam pa-, patinka arabų nutarimas ardyti 
dėjo Entebės aerodromą užėmęs , Egipto ir Izraelio taiką. 
Tanzanijoje apmokytas ir suor-i— ==----- ■ = =.=—
ganizuotas nuo diktatoriaus pa- jos. Sudano ir kitas vyriausybes, 
bėgusių karių ir civilių tremti- kad Idi Amin privalo būti sulai- 
nių batalionas. , kytas ir perduotas Kampalos

Naujoji vyriausybė prašyte ’ vyriausybei, kad galėtų būti 
prašo karius ir policiją padėti teisiamas.
suimti diktatorių gyvą. Krašte ‘ Paskutinis Idi Amino atsišau- 
veikia įstatymai, kurie baudžia kimas į Ugandos karo jėgas įsa- 
kiekvieną nusikaltėlį. Vyriausy- kė klausyti jo įsakymą. Jis pri- 
bė nori, kad būtų suruoštas minė, kad jis vis dėlto esąs vy

riausias visų Ugandos karo jėgų 
vadas. Iškėlęs maršalo lazdą. 
Amin šaukė, kad bus nubaustas 
kiekvienas karys, kuris nepa
klausys jo įsakymo kovoti prieš
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
. Redaguoja PRANAS ŠULAS į .T 
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III metai . . . .
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Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicag®,-4t: 60632
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MEDICARE BENDROJI INFORMACIJA PALIETĖ 
ATEINANČIUS PACIENTUS

i- . - >; ššM

Jau keletą metų Fantus klinikose, Chicagoje, pagal 
Įvestą tvarką, ateinantieji ligonys, Cook apskrities li
goninės specialiame skyriųjee “išskrininguoti”, buvo ne
mokamai gydytojų apžiūrimi; kam reikėjo, gaudavo 
nemokamai vaistų ir kitam kartui būdavo paskirtas lai
kas naujam vizitui.

r V. : . U Mi,

Nuo Š- m/vasano mėn. Fantus klinikose, jau įvesta 
ateinantiems pacientams nauja tvarką. Ta nauja tvar
ka įgyvendinta dėlto, kad Cook apskrities ligoninės 
biudžetas yra nesubalansuojamas-..

Kaip mums teko sužinoti, dėl Cook askrities ligo
ninės biudžeto nesusibalansavimo pati ligoninė ir kli
nikos jau spėjo atleisti dali savo personalo, iš atei- 
nančių pacientų pareikalavo nurodyti Social Security 
numerius (korteles).

Štai konkretūs .faktas, š. m. vasario 20 d. aš gavau 
pranešimą, kuriame, nurodyta, kad Cook apskrities li
goninė (faktinai Fantus klinika) suteikė man medici
nišką patarnavimą-Nors mane Fantus klinikoje gydy
tojas apžiūrėjo tik vieną kartą, o pranešime rašoma, 
kad Už “vizitus” skaito $40, : kuriuos Medicaree neap
moka Praneširpė pasakyta, kad tai esanti ne sąskaita, 
o tik informacija, kurią pataria įsidėmėti ne tik man,
bet visiems ateinantiems į kliniką pacientams. Bendro
je informacijoje-pasakyta:'

“A. Šis pranešimas neapima nei Medicarė^ligoni- 
nės (Part A apdraudos). nei bendros (Part' B apdrau
dos) už patarnavimą.

Jeigu jūs gavote patarnavimą padengtą ligoninės 
apdraudos ar gydytojo (Part' B). ar med. priemonių 
pristatytojo patarnavimą,'^ atskirą praenšimą aįhe tuos 
patarnavimus,, jie bus jums prisiųsti. iI; <5'*

r f, f
II v, 
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VYRESNIO AMŽIAUS 
ŽMONĖMS ĮSIDĖMĖTI.

NOS ŽINIOS'
Vyresnė amžiaus žmonės.

i, seniorais.B. šis. praenšimas rodo, kad'Waniasis (current) stari daugelio vadinami 
tusas jūsų Part B $60; lynais,d<atsiškaitytiiiU 1, (dedu- bėrą .pa.vieniai.lXsmenys^betrdi' 
ctible) A

Jeigu jūs gausite naują, gydytojo , ar institucijos pa- ai šventė savo 65jąi gimtadienį, 
tarnavimą, parodykite šį pranėšimą,. ikartif ŠM Medica- Pag^l paskuųmuą ^yentąjų 
re kortele. Gydytojas ar institucija :žinos, kiek jūs su- j sm-asymo duomenis (census 
mokėjote ir kiek skaitys ųž patariaavimą.;ALY- ’ jdatį’ apie,24

Jūs taip pat galite si praenšimą" naudoti del jūsų nK aiažiaus; ir be -to šiame 
pretenzijos (claim) į bet kurią kitą sveikatos r apdraų- krašte, gyvena dar. dengiau 2- 

jų mijonų seniorų 
negu 85 metų afhž

Proporcionaliai šis seniorų 
skaičius stebėtinai greitai au
ga. Tarpe 1970 — 1977 metų, 
pvz., 65 metų ir-vyresnių se
njorų skaičius padaugėjo 

' 18 procentais Tuo p’ačni metu 
r bendrasis amerikiečių skaičius 

padidėjo tiktą!. TU-: J " L
Demografai pranašauja, kad 

šiame krašte apie 2000 metus 
būsią apie 32* milijonai vyres
nio amžiaus žmonių - seniorų 
kurie sudalys 12,9'.-< visų gy

ventojų.
Kaip kontrastas jražymėtina^ 

kad šiame krašte 1900 metais 
amerikiečių buvo virš 65 metų 
amžiaus tik lr, vi<u tfvven- 
tojų,

■Šiuo metu šio krašto vyres
nio amžiaus žmonių motervs 
sudaro 13.9 mil., o vyrų yra 
beveik keturiais milijonais, 
mažiau, bū lent, 9.6 m i i.

Beveik ketvirtadalis šio kra
što vyresnio amžiaus žmonių 
gyvena tik trijose valstijose, 
lūtenl, C:t Ii foru i jos, New Yor- 

ko ir Floridos. Prie šių valsti
jų /.-pridėjus, * l*ėnnsylvanijos, 
Texas, Illinois, Ohio ir Michi- 
gano ir šios astuonios valstijos 
sndaro apie puse v\re-nit» am
žiaus virš 65 metų visų gy- 
vt'Htojųndfh.* / pfo fob.

(Pasinaudola ‘Bridgeport 
News’,' Senior Citizen's Corner 
duomenimis).

dą, kurią gal turite- yjY. 3
C. Beneficiaras yra atsakingas už apmokėjimą pir

mųjų $60 išlaidų už Part B patarnavimą per kalendo
rinius metus. Be to, pagal naują įstatymą beneficiaras 
yra atsakingas už “repleising” arba sumokėjimą už 
pirmas kraujo 3 pantes (pints), kurias gaunate pagal 
ligoninės apdraudos Part B-.... . . ........

■Medic: apdraudos Part B programa apmoka 80G 
pasilikusios -padengtos sumos išlaidų f of the remaining 
covered charges) už Part B suteiktą patarnavimą per 
kalendorinius metus. Beneficiaras turi sumokėti liku
sius 20% šių išlaidų (of such changes)/’ •

D. Visos ligoninės ateinančių pacientų patarnavi
mas yra padengiamas (are covered) Medical apdrau
dos (Patr B) programos. Ligoninė gali skaityti už pa
tarnavimą pilną sumą, jei ji nežino, kad ateinantis li- 
ganis (outhpatient charges) sumokėjo $60 grynais 
(cash deductible) ir Part B. kraujo atskaitytinų (blood 
deductible) už tuos metus, kur ligoninė kolektuoja pilną 
apdraudos sumą (collect in full) nž patarnavimą ir vė
liau randa, kad atskaitytina suma (deductible) sumokė
ta, tai beneficiaras gaus išmoką (payment), kartu su 
pranešimų- .

E. Jeigu jūs turite bet kurių klausimų dėl preten
zijų (claim) sutvarkymo arba jūs tikite, Medicare pri
valo mokėti daugiau sąskaitos sumos, jūs galite kreip
tis j ofisą, kuris atsiuntė tą sąskaitą, kad peržiūrėtų 
jūsų pretenziją (claim). To ofiso adresas yra nurody
tas prisiųsto parensimo formos šone. Jeigu jūs esate 
nepitenkinti su jieržiūrėtu sprendimu (review of you) 
claihij, jūs galite reikalauti forpialąus aplausinėjimn 
(fonųal hearing). Jūsų apklausinėjimo reikalavimas 
turi, būti taip pat nusiųstas į ofisą, kuris atsiuntė tą 
pranešimą. .♦ f | >

f 7

Jūsų Social Security distrikto ofisas atsaky 
jūsi^bet kurį klausimą, 
dicatft išmokų, kurių jūs

1 
kurį jūs turite dėl Me- 

neradote leidinyje “Your 
Medicare Handbock”. To dfiso tarnūutojai mielai pa 
dės, pagal esamas galimybes.” / * ■

Man atrodo, kad kviekvieiias ateinantis pacientas, 
ypač vyresnio amžiaus asmuo,‘turis Medicare apdrau- 
dą- turėtų Įsidėmėti šias bendras informacijas apie Me- 

apdraudė? praktiką,. ' .... p(, fab.

\r

A-

dėlė , grupė žmonių,: . maž
daug *viėnas iš i) atnerikiečių

■vyresnių,

kelio’’.- parivaikščio  j imąs*’; vie 
toje reguliarių. 20 mylių., ku
rios vadinamos “Walka'ihon 
Stretch”, • u ’L t ■

Apskaičiubjaina, kad tose 
eitynėse dalyvaus įvairaus am
žiaus 10,000 dalyvių, jų tarpe 
bus ir nemažai vvresnio am-

V — '- '-'r ji ' ■’■ L -• • "
Žians asmėnų^šeniorų.’ Eitynės 
prasidės hūdlJąley Center Pia

nos. Dalyviui pradės eitynės’ 8’ 
vai. rytą. Su trumpinto marš
ruto seniorų1 eityhės iš tos pa 
čios plazos prasidės 12 vak d.
: Vad. ‘Svaikefiai”' tubes savo 
sponsoring, kune- pasižada1 
::March of Dime” organizaci
jai už (į mylios eitynių kelio 
sumokėti tani tikrą sumą pini- 
S’J- - 1 :’l' -J..

■ C; - 'A -

Šių seniorų eitynių pirminio 
kų yra Gilbert Bonnsetter, pa 
garsėjęs Chicagos apygardos 
seniorų organizacijos aktyvis
tas. yiądg, Š^tikac

MES ATSAKOMEr - • . f.. x ■. ‘• ■ - * . \ ■

CHICAGOS SENIOKAI DA-

ką, kad jis išrašytų mėnesi
nius čekius ii jūsų sąskaitos 
apdraudos kompanijai. -To
kios rūšies išmokėjimas ne tik 
taj kaĮtiiotų maliau, kaip re
guliari premija, o kai kuriais 
atvejais kaštuotų mažiau, 
negu pusmetinė premija.

KL. Kiek kainuoja senjorams 
įėjimo bilietas į .Nacionalinį 
Parką? P. J.

ATS. Stovyklaujant Nalio- 
naliniuose parkuose seniorams 
duodama 50% nuolaida ir ne
mokama jie gali įeiti į 200 na
cionalinių parkų šiame krašte 
ir aplankyti istoriškus pasta, 
tus bei muziejus. Tą nuolaidą 
gauna tie asmenys, kurie turi 
“Golden Age” pasus, kuriuos 
galima gauti prie parkų įėji: 
mo durų arba paprašius raš
tu: National Park Service, Mid 
west Region, 1709 Jackson St.- 
Omaha, Nebraska, 68102.

rodyti, ‘kad jis 
pinigų pragyvenimui.Ttam iro 
dytį\galį .pakakti Public Aid 
Green kortelė, kuri išduoda
makąs mėnesį arba laiškas iš
Social Security administraci. 

još„ nesenesnis. kaip prieš vie
nerius metus išduotas, kuria
me turi burti pažymėta, kad tas 
asinuo .yra nedarbingas ir ne- 
galįs sau ^pragyvenimui uždir- 
ti pakankamai, lėšų. Arba ne
darbingas asmuo gali parody-, 
ti . savo DAV licensijos plokš
telį (plates)..,. -. ...

negali

- - : Lengvatos seniorams-
j' KL. Malonokitfe« pasakyti, 
kiek reikia mokėti šios-veisti- 
jos rezidentams ir senjorams 
ož leidimą anudotis Illinois vai 
štijos stovylklavictėsė? J. pak.

” - - - • f • w - •

; ATS. 62 — 64 lųetų amžiaus 
asmenys gali tokius leidimus

- . i j. .< i»< > a

įsigyti už pusę kainos. Gi vyr.
:amž. 65 m. arjrvyręxiiK tomis 
stovyklavietėm^ .galL jiaudotis 
nemokamai,. Tačiau tie senjo
rai, kurie nėra Illinois valstijos 
rezidentais, už n audri ima stovy 
Jdavictėmis turi-mokėti pilną 
kainą.

Vyresnio amžinu žmonės, 
.senjorai, C.hicagojc prisijun
gė prie 1,000 eitynių dalyvių, 
vad. “March of Dimes Super* 
si'ilkr.' fJos i vyks sekmadienį, 
gegužės 6 dienų. Senjorai guli* 
ko dalyvauti tik 2 myl. ei tynė, 
į-e. vadinamose “trumpesnio

M,

' KL.
jįtnę turįį, turėti Mini oras ar

Kokios Jrtši, pažymė-
• .. - *4-- ■ - ■'t -■ - -x
darbingas ašimis kad galėtų 
nemokamai naudotis valdine 
stovyklaviete? ’ ‘ '"M. S-tė

. ATS. Scnioiitg įųri,U>rėti vai 
ižios išduotą pąžym^j1iną,-ricu- 
riame būtų pa^>'Q>«UriaamMus, 
pvž. araiv< rio: įlcMritją, Medi
care Kortelę, arba Gcl<lea*Age 
pasą, i Nuo šių piėų pradžios 
Vąkslijos DvparlniBnl-of Con- 
servatibū iš nedarbingų agnie- 
nų- reikalaus pristatyti pažy. 
išėjimus iš Pupitę ^\id , įstąi 
(įOf. Asn&, hd jganli 4ie{ian*

.■tai

draudimo relkaalis galit kreip 
tis į LB Soc. Klubo reikalų ve
dėją, A. Čepulį 3261 S. Halsted 
St, II aukšt., Chicago, Ill., O 
testamento reikalai^' ^Harųbinp/ 
kitą (yakarais) CL, 4, 796į>-

' U ‘ -'h ’ ’ i

Testd/nfįitO’
KL. Savo testamente, testa- 

torius užrašė dovaną, angliš
kai vadinamą legacy, Šl.OCO 
Jonui, užmiršdamas įrašyti Jo
no pavardę. Ar tokia lė^acija 
(dovana) yra gera? P. Ųr..

ATS. Taip, gera. Užmiršimą 
gal galima išaiškinki iš kitų 
aplinkybių testamente nurody 
tų ar daiktų išVardintų. Jeigu 
vardas ir pavardė ‘ apdovario- : 
jamojo yra -užmiršta! į testą- • 
mentą įrašyti, žodrnki hpklau-' >'■ 
sinėjimu negali būti'įrodoma. ' 
Jūsų atveju, įrodymas yra lei
stinas, kad nustatyti 'Jono ta
patybės pavardę.

KL. Pasakykite, kiek kainuo
ja vyresnio amžiaus asmenims 
(seniorams) medžiojimo ir žu- 
vavimo licensija Illinois val
stijoje? Rič. Br.

ATS. Pagal veikiančias tai
sykles, vyresnio amžiaus., as
menims (65 m. ar vyresniems) 
ir nedarbingiems žmonėms ne
reikia pirkti medžiojimui ir žu 
vautį licencijų. Nedarbingi as
menys ir seniorai, kurie pasi. 
nržę medžioti “waterfowl” yra. 
išskirti nuo pirkimo valstijos 
“waterfowl’’ markučių (angį..

1 vad. stamps); tačiau tie asme- 
v ,. , ,.:nvs turi turėti federalines me- Uzdll • ■« t v, • a •| dziojimui markutes. Stos taisy 

klės netaikomos kitų valstijų 
rezidentams.

KL. Aš dirbu gazolino aptar 
navįiijo stotyje, kurio bogas iš 
manęs reikalauja ateiti 30 mi- 
nuč. anksčiau į darbą ir išeiti 
irgi 30 min. vėliau dėl pin. ka
sos patikrinimo. Už tokį ektra 
darbą mums bosas neapmoka. 
Aš jaučiuosi ir kiti darbiniii- 
kai, kad esame-išnaudojama. 
At gali mano darbdavys mane 
vergti ateitį į’darbą prieš ' 30 
min., prieš darbo' pamainą, ir 
už, tą laiką -nesumokėti atįygi-i 
nimo? Henrikas Y.

ATS. Negali. Pagal Illinois 
Minimum Wage ir Overtime 
įstatymą, jūsų bosas negal. 
versti dirbti, nemokėdamas uz 
:ą laiką, kai jūs dirbate prieš 
ląrbo pamainą ir po pamai. 

,ąos. Jeigu jūs jačiatės, kad už 
.atliekamą darbą jums įstaigos 
. admihfstracija nesumoka pil
no uždarbio, jūs galite kontak- 
uoti sū valdine įstaiga, — La- 

. nor Law ‘Ėnforanęnt Division 
of the Illinois Department of 
Labor, 910 S. Michigan Ave., 
(18 aukštas), Chicago, ILL. 
60605 arba paskambinkite tel. 

■ (312) 793*2801, arba kreipkitės 
raštu į tos įstaigos centrą, 100 

,N.-First St., Springfield, 
52706.

TRUMPAI!

zyio-. • . Vyresnio . aus 
nėms karštas,mkišjkSypristatp, 
mas į pamuš, i ysį;A.'-i- ■ :

• Seniorams papiginta trails 
portacija ir duodanti- nėmeka- 
mi legališki, patarimai, .

• Seniorėųišisdtrikiama^nar-- 
galba- įęMefĮėĮs centrūoše (day 
care?ęėų(ep a giri J y namuose, <• 
ir “gveikatos skrinjngas”, tai 
^revėntyx’miai' -me<ficiniški pa ;i 
tarimai, kącL-sęhinįiąf išvengtų 
susirgimų, ! '‘yrY- -

'Seiiibfdht^ pariūpina su- 
kirst? malkas? numazgo j a lan
gus ir kitus nataų rtiošos dar
bus atlieka, v -

• Karo .vadas Napoleonas, 
taip ,kaip-ir Mozė, su’ savo ka
reiviais sausuniaperėjo-Rau- 
donąją jūrą prie . Suezo mies-< 
to, Ten tarp abiejmkrahttr nuo 
tolis—1 mylia, ten buvo negilu J 

"ir laike 9 mėnesių per metus 
siaučia stiprūs vėjai kurių 
dėka, vanduo nuslūgsta,pasida 
ro sausuma, šios aplinkybės su 
darė sąlygas iškasti Suezo 
kanalą, j^ungiadt-. .šfeejas jū-

ar 1 W.Old Towrr Mall, Spring1 ras irpagilinant jūros dugnų iki 
field, IL.-627O1. Lietuviškai soc>55 pėdų; gylio. :-Y

KL. Pasakykite kokius pažy
mėjimus turi turėti seniorai ar 
nedarbingi asmenys, kad įro
dytų savo tapatybę, kai jie no
ri medžioti ar žuvauti? S. L

' ATS. Tie asmenys turi turė
ti kai korius valdžios išduotus 

-pažymėjimus, nurodančius as
mens amžių, k. a. vairuotojo 

į licenciją,Medicare kortelę, Gol 
dan Age pasą, ar nedarbin
gumo atveju, dokumentinį pa
žymėjimą dėl asmens fizinio 
nepajėgumo (impairment).

Norį gauti daugiau tuo ‘ Vei
kalu informacijų kreipkitės ra 
štu ar paskambinkite: Lieute. 
nant Governor Dave O’Neal’s 
Senior" Action Center, 100'No. 
LaSalle St., Chicago, Ill. 60601,'

- SVEIKINAME VELYKŲ, ŠVENČIŲ PROGA 
ŠIO SKYRIAUS SKAITYTO JUS, YPAČ VYRES
NIO AMŽIAUS TAUTIEČIUS, LINKĖDAMI TY
RO PAVASARIO DŽIAUGSMO IR GEROS SVEI
KATOS!

Redakcinės komisija: Pr. šuZas ir j. žemaitis

Į b
KL Aš manau, kad man bū- 

Jų .pigiau ir patogiau mokėti 
apdraudos premijų kas mėne
sį. Bet aš įsitikinęs, kad šis bū
das kaštitotų man daugiau, ne
gu kas pusmetį premijų ~rtroB 

,-kanl. Ar yra koks dots meto- 
hdfts tą mano sumanymą-rbalr 
Alioti? K. S4 *

ATS. Kai kurios apdraudos 
kompanijos turi įsi vedusiosan 

-lorizuotų čekių planus. Jus tu- 
rėtųhiči ^U.tonąuoti savo ban.

t «4
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ANTANAS DIRŽYS
Balandžio m. 22 d.

JAY DRUGS VAISTINE

ERWIN J,

MAGIŠKU

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Martiniq Restorane
2500 W. 94th St

DAINOS $10.00

$10.00

$10.00

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

IMI

SVEIKINIMAI
VAKARIENE
IR ŠOKIAI

(Iš “Naujos Vilties”) 
(Bus daugiau)

irs amažiMš

Teisingumo -ministro pirmieji 
uždaviniai buvo šie:-1) sutelk
ti bendradarbius prie jo paties 
kabineto, t. y.*’sudaryti centrą, 
kas būtų Teisingumo ministeri
ja mažosios apimties; 2) sukur
ti teismų sistemą visoj valsty
bėj, paruošti Teismų santvarkos

4:30 vai. po piety
Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

FOi? OOfcDS in Ti-CF 
SOuTA'

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMA 

KALBAME LIETUVIŠKAI

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-tos)

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

4. A. Šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

— Teismui leidus, J. W. Gacy 
namas jau nugriautas.

WhEXI a DEW'/EK. COL. DAiRyj 
Farmed milked Cow. thfn 
cow F/?wteq, Feu., o* him ano 
HEAD MiMDOWW WHM A F8ACTUS 
Right shooux;? amo lbg .until 
SOMEC*3£ PUU-EO THE CCW OFF!

VLADO PCTVIO 50-ties METŲ
MIRTIES SUKAKTIES .- 
PAMINĖJIMAS

su ocifialia dalimi ir trumpa 
menine programa. Dalyvauja
ma su kuopų vėliavomis ir išei
ginėse uniformose. ■ • ‘ >'*=-
/ Minėjimo programa:
1. Minėjimo atidayrmas
2. Prezidiumo kvietimas
3. Vėliavų Įnešimas
4. LŠST Pirmininko

K. MILKOVAIČIO 
pagrindinis žodis

6. Sveikinimai
1 7. Lietuvos Himnas

8. Vėliavų išnešimas
9. Trumpa meninė 

dalis-dainuoja
j. š. I. PETRAUSKIENĖ

lO.Minėjimo uždarymas
Po programos-minėjimo daly

vių bendra kavutė ir užkandžiai.
Kviečiami visi Jūrų šauliaiir 

*• • r* L*
Lietuviškoji Čikagos visuomenė 
dalyvauti.

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

arba telefonu HA 1 - 6100 .->• .

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. .
Minkšti viršeliai .....................  — $15.0d

18). Tais metais Teisingu
mo ministerija pilnosios apim
ties turėjo 712 etatų, kurių 27 
priklausė centrui, šiais metais 
jau pasirodė sąmata, tada va
dinta ‘ministerijos biudžetu’, 
pagal kurią būta pajamų 518,- 

išlaidų, 4,474,-

Xn MONGOLIA. 'T CUSTOMARY 
for the BR'Ce-s father to provide 
the- 6KX)M with a yy/?s. supply 
OF AS A REWARD FOR
[MARRY1M& HIS DAUGHTER ’

ISTORIJA, I ir II dalis.
Minkšti viršeliai..........

2759 W. 71st St., Chicago, III.
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Tel. 476-2206

pis. Is vienos 
viltis atkurti 
valstybę, gi iš 
su bolševikais 
tų, visiškas vokiečių kariuome
nės pakrikimas . . .

. . . Bolševikų agentai nesi
varžydami rėkavo savo šūkius, 
platino savąją spaudą ir šen ar 
ten drožė viešai prakalbas.
. . . vokiečių karinės adminis
tracijos likučiai savo nuožiūra 
areštuodavo gyventojus ir grūs
davo’ Į kalėjimus. Atsikurian
čios Lietuvos pirmųjų valdinin-

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254-8500

vos Valstybės Taryba ir Minis
trų Kabinetas pasitraukė iš Vil
niaus į Kauną. Tai įvyko 1919 
m. sausio 2, t.y. vos šešioms die
noms praėjus nuo sudarymo an- 

kurio 
Andrium Bulota.: ministru pirmininku buvo My--

įPrie viso to buvo ir tokių tei- valstybei. Akivaizdoje td, Lietu- 
siuinkų, kurie nęsutiko priimti 
siūlytų ar jau net paskirų pa
reigų. ’ čia tenka paminėti net 
ir tokį įvyki, atsitikusį su jau 
tuoumėtu žymiu advokatu, bu
vusiu net carinės Rusijos dū-.tro Ministrų Kabinet 
mos nariu
Kai Teisingumo ministras Leo- kolas-Sleževičius. Kabinetas tu 
nas pasiūlė jam Vyriausiojo tri- rėjo 15 ministrų ir jų tarpe bu 
liunolo valstybės gynėjo vietą, 
tai iš Bulotos gavo’ atsakymą 
tokį: sutikčiau būti tribunolo 
prokuroru nebent tam, kąd su
sodinus į lalėjimą visą laikinę 
Lietuvos vyriausybę”.

Prie šio V. Sidzikausko vaiz
do, būdingo Teisingumo’ minis
terijai, reikia pridėti ir ano me
to liendra visos Lietuvos valsty
bės vaizdą. Atmintina, kad pir
masis Ministrų Kabinetas buvo 
sudarytas tą pačią dieną, kurią 
Vokietija pasirašė kapituliaci
jos aktą savo priešams, Vakarų 
valstybių sąjungininkams. Tai 
įvyko 1918 m. lapkričio 11. To 
pasėkėję vokiečių kariuomenė 
padrikai traukėsi iš Lietuvos. 
Tačiau įkandin išeinančios vie
nos svetimos kariuomenės slin
ko į’ kraštą svetima kariuome
nė kita, šiuo metu net dvi ir iš 
dviejų pusių: rusų raudonoji ar
mija ir lenkų legionieriai .Tai 
sudarė didžiąją grėsmę pačiai 
.vyriausybei ir visai Lietuvos

Gegužės m. 26 d.
Šaulių namuose, kuopos pa

vasarinis, plaukiojimo 1979 nit. 
sezono atidarymo parengimas.

Liepos m. 7 d.
. .J’nion Pier, Mich., kuopos na
riu išvvka ir šokiai lietuviu sa-

MEMBER

REL®
IMTER CITY RfLOCATION SERVICE

KUOPOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS, 

kuriame visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti......... ...........

Susirinkimui pasibaigus toje 
pačioje salėje 3 vai. p. p. įvyks, 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos rengiamas Čikagos ir 
Cicere’ jūrų šaulių dalinių

LIETUVOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS 60-ties METŲ ' 

GYVAVIMO

Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopos 
parengimų ir kt. kalendorius 1979 m.

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos narių žiniai skelbiamas 
1979-ųjų metų kuopos^renginių ir kt. kalendorius.

vius senelius su dc.anomis ar
tėjančių š\ Kalėdų proga.

Gruodžio m. 15 d.
Vyčių salėje, kuopos nuriamc 

iš šeimoms, Kalėdinis paren 
mas-Kūčių vakarienė.

Gen. T. Daukanto 
Jūrų šaulių 

KUOPOS NARIŲ 
SUSIRINKIMASMIN£JIMAS
Einamiesiems kuopos veiklos 

<bei organizaciniems reikalams 
aptarti ir Gen. T. Daukanto jū
rų šaulių kuopos atstcXTis Į 
IAST dalinių atsto.vų suvažiavi
mą. Įvykstantį š. m. gegužės m. 
19-20 d. d. Čikagoje, išsirinkti, 

š. m. balandžio m. 22 d.
1 vai. p. p. Vyčių Saleje,

Rugpiūčio m. 11 d.
Union Pier, Mich, dalyvauja

ma Detroito jūros šaulių rengia
moje tradicinėje Jūres Dienoje.

Rugsėjo m. 16 d.
Prie Antioch, Ill., Cicero Me

džiotojų ir Meškeriotojų Dr-jos 
šaudykloje, kuopos šaudymo 
varžybos.

Spalių mėn. 20 d.

šaulių namuc'se, rudeninis 
plaukiojimo sezono uždarymo 
parengimas.

Lapkričio mėn. 18 d.
Vyčių salėje, kuopos narių su* 

sirinkimasj.
Gruodžio m. 9 d..

Kuopos moterys lanko lietu-

HEPMĖST MĘfiįT-ĘffTERš IN TAE

WORLD /// . THEY CONSUME K-
AN AVERAGE OF
EGR PERSON l'.'.'.

K ------« - IT- -
L/PTWing WhwoneS .SHOES

^3 A CURF
DEBPj

Vyčių salėje, kuopoš narių 
siisirinkimas - LšŠ-’gos 60-tieš 
melų gyvavimo ir Są-gos įku- 
rėjo Vlado Pūtvio mirties *50- 
ties metų -sukakties ,-iĮaininėji- 
mas. (

Gegužis m. 19-20 d.
Šaulių namuose, LŠST dalinių 

atstovu suvažiavimas ir Kalan
tos paminklo atidengimas. Da
lyvauja kuopos atstovai-vėlia- 
va.

apimties; 3) ieškoti žmonių-tei-
— nepri- šininkų, reikalingų visoje vals- 

ir nuskęsi- lybėje ir 4) duoti kuriamoms ir 
bolševizmo jau įkurtoms įstaigoms nurody

mus, kaip (ų įstaiymų darbai 
turi būti atliekami.

Per trumpų 50 dienų Vilniuje 220.10 auksinų 
buvimo laiką buvo paruošti: 1) 883.14 auksinų (vokiečių oku- 
Laikinasis Lietuvos teismų irjpacinės valdžios įvestų pinigų 
jų darbo sutvarkymo Įstatymas■ Lietuvoje). Ši sąmata yra bend- 
ir Paaiškinimas prie šio įstaty-j ra 1918 ir 1919 metais, 
nio; 2) Laikinasis Lietuvos ne
tariate sutvarkymo Įstatymas;
3) du aplinkraščiai, kurių pir
masis be numerio ir tik vien su 
data “Vilnius, 1918 m. gruodžio' 
10 d,”, o' antrasis pažymėtas 
į“NS*. 1”; 4) Vilniaus, Kauno ir( 
I Suvalkų Apygardos teismų Įs-j 
teigimo Įsakymai ir 5) per 401 
Įsakymų, ? kuriais buvo padary
ti teisėjų, valstybės gynėjų, tar
dytojų, notarų ir namų suimtie
siems viršininkų paskyrimai..

Jei iš šių atliktų ,darbų maty
ti-/ teisingumo ministro guvus 
veiksmingumas, tai tą dar ge
riau galima suprasti iš jo pa
ties žodžių Paaiškinime prie 
Laikinojo Lietuvos teismu su
tvarkymo įstatymo. Ten j& pa
brėžia: “O be teismo šalis ne
gali nė dienos gyventi” (L. V. 
ž, Nr. 2.) .

r 1918 metai — tai Teisingumo’ 
’ministerijos Vilniaus laikotar
pis. Jį tinka pavadinti impulso 
dienomis, šių metų Teisingu
mo ministerija pilnosios apim
ties turėjo 100 etatų, kurių 9 
buvo ministerijos centre, o 91 
etatas —’ teisėjų, valstybės gy
nėjų su padėjėjais, tardytojų, 
notarų ir namų suimtiesiems 
valdininkų bei tarnautojų.

Nuo 1919 metų pradžios bu
vo Teisingumo ministerijos 
Kauno laikotarpis su Teisingu
mo ministerija (centru) prie 
Maironio ir Donelaičio gatvių 
sankryžos, kampiniame pasta
te, vėliau pavadintame “Finan
sų ministerijo's rūmai”.

1919 metais buvo išleisti šie 
įstatymai: 1) Laikinasis įstaty
mas apie namus suimtiesiems 
(L. V. ž. Nr. 7); 2) Įstatymas 
apie palengvinimus kaliniams 
(Li V. ž. Nr. 8) ir 3) Teismo

kų saujelė jautėsi kaip audrų.. įstatymą, q tai reiškia sudalyti kandidatų Įstatymas (L. V 
mėtomame prakiurusiame laive Teisingumo ministerija pilnos N 
atviroje jūroje. Išlaikysime.
plauksime į krantą 
klausomą Lietuvą, ; 
me anarchijos ir 
jūroje?” (68 p.).

Šie V. Sidzikausko ir R. Ski
pičio duodami trumpi vaizdai, 
yra autentiški, nes tų vaizdų 
autoriai anuo metu buvo pačia
me sūkuryje to gyvenimo ir bu
vo veiklieji statomos valstybės 
dalyviai. Tie vaizdai patarnau
ja akivaizdžiai suprasti dabar, 
koks kietas buvo Lietuvos vals
tybės atstatymo darbas, o su 
tuo ir Teisingumo ministerijos 
organizavimas. Ir vis dėlto, kad 
ir tokioj klaikoj būklėj.

TEISINGUMO
MINISTERIJA KŪRĖSI.

PBoflOED 8CeACC«xSS 
RPR ***
ASeOrifl OF fASk.
toiDCH1. “rt<E CRt»® ASE 
OSrta&mSJ AS A

MAM FED"S£
Birūs t*oiE HE thte....

vo tas pats Teisingumo minis
tras — Petras Leonas.

Apie ano meto gyvenimą ra
šo Rapolas Skipitis, tuo metu 
buvęs Kauno Taikos teisėjas, 
pirmasis pradėjęs spręsti bylas 
“Lietuvos įstatymų vardu”. Sa
vo knygc’je, ‘Nepriklausomą 
Lietuvą Statant’, išleistoje 1961 
metais, jis kalba:

“Žiaurus, neramus, nervus 
draskąs jjereinamasis laikotar- 

pusės blykčiojo 
nepriklausomą 

kitos — frontas 
prie Kauno var-

Kq kiti rašo 

TEISINGUMAS LIETUVOS NEPUIKIAU
SOMYBĖS 1918-1940 METAIS

KNOW YOUR HEART
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drovi, 1739 So. Existed St.; Chicago, 
m 60008. Telef. 421-6100.4 *
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NAUJIENŲ ražtinė atdaii kasdien, ižakyim sekmadieniu*, nue 
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šežtadieniaii — iki U vtL

SLC’ia 1 L - : . ' i U iZ
vienas joms pasipriešinti ir kaip uola, joms pastoti
keii^\ ,7 ‘

Mes žinome, kad priešas, pasirinkęs tinkamą ąki- 
mirką, pakiša mums vieną kitą Pandoros žiedą, kuri ga
li sukelti neapykantą, skleisti šmeižtus ir ardyti vieny
bę, bet tokių minkštapadžių skaičius mūsų tarpe kiekvie
ną dieną mažėja. ■ ‘ .

Juo geriau mes priešą pažinsime, juo aiškesnės 
mums bus jo machinacijos, tuo mažiau mes pyksimės 
savo tarpe- i

Jeigu priešo paleistą slieką, mūsų tautietis, pajus 
kriukelio smaigalį; jeigu jis vietoje slieko pajus smai
galio pradurtą odą ir tekantį kraują, tai jis, rydamas 
slieką pajus ne kitiems, bet sau daromą žalą. Turime įs
pėti priešo paleistus slieką ryjantiems tautiečiams, kad 
jie labiau kenkia sau, o ne lietuvių priešui.

Lietuviams linksma, kad VLIKas, pati svarbiausio
ji savo kraštą mylinčių lietuvių organizacija, pasikeitė

- ir ėmėsi rimto darbo lietuviams reikalinga kryptimi. Po
litinės lietuvių partijos, z ištisą dešimtmetį snūduriavu
sios ir leidusios vadinamiems bepartiniams parodyti, 
kad jos nieko nepajėgia padaryti, vėl pasiėmė šios orga-

 nizacijos vairą Į savo rankas ir nesirengia jo paleistų 
kol nebus pasiektas svarbiausias pavergtos tautos tiks
las — išsilaisvinti.

Tris mėnesius ėjo ginčas taip valdyti norinčių, bet 
nuovokos neturinčių, bereikalingai tempęs lietuvius nuo 2. 
taikas ir bandęs lietuvius padaryti tuščiaviduriais žiė-j Jis pasikalbėjimą prade- 
dais, nepajėgiančiais pastebėti daigus ir vaisius nešan
čių ženklą. Buvo planuojama steigti liaują VLIKą, ban
dyta sėti beprasmius ginčius politikų tarpe, bet visa taikiais. Ištisas savaites nepavyk- kus. I °"*

___ r___ 1___ '.L.—j. Tokio principo laikydamas ~ Nesuprantamu būdu buvo
raštų, kuriais norėjosi užfiksuo- svečiavosi ir pasikalbėjo su Ber- ištrinta visa magnetinė juostelė 
ti operatyvinius, aktualesnius nardu Brazdžioniu, Stasiu Šant- audros blaškomo keleivinio lėk- 
įspūdžius,, kuriuos buvau žade-į varu, Antanu Gustaičiu, Kęstu-'tuvo- Teks vadovautis kapitono 
jęs atskiroms redakcijoms ir čiū Kebliu, Vitali j a-BogutaitePar°dymais. 
įstaigoms: ,per dienų dienas Kebliene, Jonu Begu ta, Teresa! 
kviečiamas leidau laiką vis pas Bautieniute - Bogutiene.
kitus tautiečius. Čikagoje vis praleistc'š 'bendros valandos su 
tiek bū-tų pritrūkę laiko, jei ir< Pranu Visvydu, Ale Rūta Nakai 
kelias savaites būčiau ten užsi-( te-Arbienę, Juozu Petrėnu, Ste-

buvės” „. . pradėjo savo pasi- Pu Zaborsku, K. Almenu ir dau- 
kalbėjinią Kazakevičius.

h’enos ir redaktorius M. Gude- Sai pabendravo su mokslininke

V. Kazakevičiaus apsilankymo įspūdžiai

Linksmos Velykos
Velykos — didžioji Pavasario šventė—atneša mums 

ne tik daugiau šviesos, daugiau šilumos ir daugiau
i džiaugsmo.
• Šių metų žiema buvo labai sunki. Ji atnešė mums 

nepaprastai daug sniego, bet dar daugiau šalčio ir' žvar-
I baus vėjo. Vietomis privertė tiek daug sniego, kad buvo
• neįmanoma iš namo išeiti. Gatvės buvo nepravažiuoja-. 
: mos ištisą mėnesį. Politikam pavyko pravalyti ’ kelias 
; didžiausio judėjimo gatves, bet ir tai nepaprastai bran-
• kia kaina- Sniegu ir šalčiu pasinaudojo keli demagogai 
: ir dar labiau nuskriaudė gerus žmones.
; . Bet pakilusi saulė prailgino dieną, >. atnešė daugiau
• šviesos i tamsius, siaurus užkampius, pristabdė vėją ir
. į , x ijvBivs viuus yxa suKiriiiiĮęs ir ių pačių ponuniu parujų
; pradėjo^ tirpyti sniegą. Sau e vieną ieną^ nu va e Įatstovaj ja jg vidaus pradės griauti ir .pribaigs. Pats di- 
; giau sniego,' negu didieji sunkvežimiai ir specialistai is-
• veždavo visą savaitę- 'Saulei mės nieko nemokėjome, o i 

Chciagą suplaukusiems sniego vežikams sąskaitos mus
; dar ilgus mėnesius spaus. Jeigu ne federalinės valdžios 

pažadas prisidėti prie tikrų ir teisingų sąskaitų mokėji-
■ mo, tai vargu tas sąskaitas miestai būtų pajėgūs iš-
- mokėt. - .?• -

PUSKETVIRTO MĖNESIO PAS JAV LIETUVIUS

Chicagos gyventojų Ksaveros 
ir Juoze’ Karosų praėjusią vasa
rą privačiam apsilankymui 
Amerikoje buvo pakviestas V. 
Kazakevičius, “Minties” leidy
klos redakcijos vedėjas. Jo pasi
kalbėjimo formoje įspūdžiai 
paskelbti “Gimtojo Krašto” Nr.

§i kelionė labai-padėję; paly girų 
dviejų skirtingą pasalkisis- 

emas ir gyvenimo būdą, dar 
jillali suapnteti, kuo hUihtniš- 

kesnis, pažangesnis ir perspek- 
yvesni$ jn*a Tarybtį šalies; gy

venimo būdas. ... į. ;(j.

Nora ten pamačiau' daug ko 
gražaus, vertingi, k^f ko gal 
net ir pavydėtino, sutikau daug 
puikių žmonių ir nuoširdžių bi
čiulių, bet pati smagiausia buvo 
grįžimo į namus diena/ Gal iš 
ntunatytų mano'- reportažų ir 
galės susidaryti it knyga, bet 
kol kas to tvįrtinti npgaįėčiar. 
Tai ateities darbo perspektyvos.

f ai tik mažos Kaaakevičiauc 
pasakojamų apie JAV lietuvi?, 
įspūdžių atpasakojimų dalele. 
Bet išeivijos lietuviams ir čia 
yra atskleista nemažai pavar
džių, kuriems pavergtos Lietu
vos laisvinimo reikalai jau pri
lygsta mitui.

C. Pakalnis

pasikalbėjimuose ir pasitari
muose su dail. Vytautu K. Jo
nynu, dail. K. žoromskiu, V.. 
Vizgirda. Apgailestavo, kad ne
suspėjo susitikti su Jonu Rim-<
ša, kuris žinojo apie Kazake- TBHlUidAE lt VieilD 
vičiaus vizitą Amerikoje, bet J VfftrPt D ViiU
jau dailininkas buvo miręs, o 
pelenai sudeginus buvo išbars- ★
lyti Ramiajame vandenyne. Ka. . _ Wichite pa_

ne, vieno tautiečio pakvietimo Atsistatyti norintieji galės gauti
da, kad buvo “malonu pasisve- zakevičius sakę’, kad .neatsisakė skelta nelaimės ištiktų ntiėstu" 
čiuoti pas senus ir naujus pažįs- nei t.—____
tarnus, pabendrauti su bičių- apsilankyti, ypač pas kultūriniu". lengVų paskolų." ?

išsklaidyta, pavasario saulės nušveista ir pastatyta ant davo prisėsti prie žurnalistinių 
tikrų bėgių. ' .

Panašios miglos buvo pradėtos leisti ir apie Ameri
kos Lietuvių Tarybą. r ’ -< -

Pasakota, kad ji jau atliko savo vaidmenį ir dau
giau nebereikalinga; kad ji ateityje nieko naudingo ne
pajėgsianti padaryti, nes jos jėgos jau išeikvotos; kad 
josios vidus yra sukirmijęs ir tų pačių politinių partijiĮ

įstaigoms: per

Bet per Šias Velykaš" Amerikos lietuviai turi progos rūpina.

džiausiąs graužikas, baigęs teisės mokslus, bet nesuge
bąs jis pazityviams darbui, buvo pasišovęs ALTą griauti 
iš vidaus, bet-greitai atšipo dantis ir išėjo, nes suprato, 
kad paskirties neatlieka- Panašių tikslą’ Siekia ir kiti, 
bet ir jų dantys gali iškristi neatšipę. ALTa nesugriau
ta, iš vidaus nepakeistas ir nesujaugtas su organizacija 
kuri ne lietuvių, bet vien tiktai jos vadų reikalas tesi-; s^ve pasikalbėti, pasitarti ir pa-jTėnu,

. j sišvečiūoti/ Iš Chicagos nuvyko Žilevičiumi, pasisvečiavo daili-

) Mokslininkai reikalauja 
Buvo pustrečio bilijono dolerių'prie

monėms saulės energijai nau
doti ne tik šilumai^ bet ir pra
monės tikslams.' ** '':i> ;M* *•>’- - .' kL-

Premjero Sibith partija Ro- 
dezijojė ' gav-o daugiausia: balsų 
ir pravedė 28 atstovus į par

geliu kitų-lietuvių' išeivių rašy-
Čikagoje jam nepatiko Nau- tojų.-Jis dar kalbėgoši-ir turtin- 

k
'r B'-t, kai Naujienos paskel- -žarija G mbutiene, bilbliogra- lamentų-

apie jį vedamąjį, tai Jokub- u literatūros kritiku Vincu, __ iraniečiai pradeda skai- 
^7© namų telefonas nenustojo Maciūnu, tautosakininke Elena čiuoti, ar šachas ar mula Cho- 

’- Lambėti, kvietė tautiečiai pas B'radūnaite, muziku Juozu Krei- meini nužudė daugiau žmonių. 
, kompozitoriumi JudziLL ~

— Iraniečiai pradeda skai-

' pasidžiaugti ir kitomis dovanomis. Velykos gerokai 
praskaidrina lietuvių nuotaikas. .

Praetais metais buvo pašalintos kelios pinklės, ku
rios lietuviams gadino nuotaikas, kėlė bereikalingus 
ginčius ir skaldė.^ . -

Kiekvienam buvo aišku, kad tremtyje negali būti

Pakistano politinės pafti- 
į Detroitą ir ten buvo’ globoja- ninkės Irenos Stankūnaitės irpos reikalauja teisti generolą 

. jos tėvo muziko Juozo Stankų-! Buto pakorinią. Jis'pri- 
darbo dirbti ir vienyti lietuvius vieningam ir naudingam. Per Mtiwaukę ir Clevelandą'n<) namuose. j verte du policininkus padaryti

Savo įspūdžius, kurie užima klastotus liudijimus.
beveik pdrą lapų, baigia teigi
mų: — Nelengva žurnalisto da
lia: jam kiekviena kelionė, kiek-'iš banko dėžutės grynus pini

gus, atsiėmė jo paties sudėtus

ALTa išblaškė daugelio mitą, atsistojo naudingo mas Stefanijos Masytė&>

darbui. Reikia manyti, kad ALTa pajėgs grąžinti prie. nuvyko į Wisconsin^ ir iš čia įi 
vieningo ir visiems lietuviams naudingo kelio. 'New 5tork%’ kur išgyveno iki iš-

Naujienos džiaugiasi, kad jos teisingu žodžiu ir : vazjav° n^1110- Bet pries tai dar

■ p-.,. ““

’ tautos klausimais. Kada sprendžiamas paver o^ lietuviams . Velykos . tapo šviesesnės ir . su- Los Angeles kolonijoje jis bū
vių tautos likimas, tai visi alp vienas pn a om prantamesnės. Ne vienas paklydėlis atgimė ir džiaugias vo globojamas Marytės ir Vlado

• laisvės,pusėje. . artėjančia šviesa. ■ •'•?< ■- .Railų. Jis matęs ir kanngų ir
į reakcingų tautiečių, susilaukęs

: ir “pasergėjimų”, bet jam nie- 
ikas nesutrugdė atnaujinti*senas 
pažintis ir Užmegsti naujas su 
Čikagos ir kitų kolonijų kultų- 
rininkais. Maloniai praleido lai
ką Jono Meko šeiniojė ii* filmų 
archyve. Daug Valandų praleidd

-------- —• kJ l vo n . V -- O “ 
jos tėvo muziko Juozo Stankū , Buto pakorimą. Jis' pri-

I verte du policininkus padaryti

— Illinois prokuroras Scott 
į pranešė teismui, kad jis, išėmęs 
. iš banko dėžutės grynus pini- 

yiena šeima, kiekviena- vieta,’guS) atsiėmė jo paties sudėtus 
kuri kitam būtų vien poilsis, rinkiminei paskolai" išlyginti.
virsta nelengvu darbu. Viską 
norisi įsiminti, pažinti, — ir kas- — Chicago j e ketvirtadienį at-

■ laisves, puseje. . r 1 , . . artėjančia šviesa.
Kada priešas, leisdamas milijonus,’ nori sukelti be- j 

reikalingus ar jokios-prasmės neturinčius ginčus,tai pri- =
valome jam pasakyti, kad menkaverčių klausimų neke- 

? liame ir savo nuotaikų negadiname, _ .
2 Kada priešas mums pataria gnauti pagrindinius
2 mūsų dorovės ir sugyvenimo nuostatus, tai neturime lei-
- sti jam plėsti tas nuotaikas mūsų tarpe, bet visi, kaip

dienišką žmonių buitį, ir krašto , ^uo ^arPu Colorado valsti- 
gamtąr ir kultūrą, ir Žmonių 
mentalitetą. Viską, su kuo su
siduri, norisi suprasti, palygin
ti, įprasminti. O per pusket
virto mėnesio, tokio' stebėjimo 
įtampa pradeda tolydžio blėsin- 
tl įsp&lžiuė, silpninti dėmesį,

joję tą pačią dieną iškrito daug 
sniego, ’ -

— Popiežius Jonas Paulius II, 
rodydamas nusižeminimą, nu
plovė 12 protiniai atsilikusių 
žmonių kojas ir jas. pabučiavo. 
Tai tradicinė katalikų ceremoni- 

virsta tlkrii fiUovarįfiii. Tačiau’ja Didžiojoje savaitėje.

Antanas ryliškis

FRAGMENTAI Iš PRAEITI N MIGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

Varėnos miestelio vardas pareina nuo žo
džio “varė”- Mat, tos gyvenvietės aplinkoje se
novėje buvę dideli valstybiniai miškai ir kuni
gaikščiai juose ruosdaVę medžiokles. Kunigaik
ščio dvaro baudžiauninkai privalėjo varyti žvė-- 
ris — būti Varovais.

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Jogailos 
laiške iš 1416 m. kryžiuočių mistrui Mykolui 
Klichenmeisteriui, kuriame jis reikalavo iš kry
žiuočių paso. Dancigo komptūrui pravažiuoti 
pas jį į Vilnių, Varėna vadinama Vorany ir 
Varanii. f ? »
\ Nuo XVI amžiaus Lietuvos valstybiniuose 

raštuose Varėnos dvaras vadinamas O r a n y. 
To vardo atsiradimas siejamas su legenda, už
silikusią vietinių žmonių lūpose. Štai ji.

— šventas Kazimieras karalaitis pavakarį 
.4rgda.;.?s važiavęs iš Vilniaus į Gardiną- Tuo
met Vilnius Gardino vieškelis vingiavęs ‘ prd 
šias. gyvęnvie.As; Vilnius, Trakai;-Ęūdiškėsį 
Valkininkai. Akmuo, Varėna, Perloja (Merkio

Medinę katalikų bažnyčią pastatė generolas 
Bžostovskis 1780 m. Ji buvo laikoma Daugų pa- 
tapijo® filija.

Po Lenkijos —Lietuvos bendros valstybės pa
dalinimo buvo įkurtas Varėnoje valsčiaus ir viso 
valsčiaus teritorija rusų buvo padalinta į kaimiš
kas seniūnijas: Varėnos, Perlojos, Druckfinų, Jo- 
kėnų, Bobriškių, Mergežerio, Perlojos, Druckū- 
nų, Jokėnų, Bobriškių, Mergežerio, Marcinkonių, 
Bartelių, Giraitės, žarusiškių. Visas seniūnijas 
sudarė 43 kaimai, kuriuose gyveno 51&5 asmenys 
ir buvo 428 kiemai - dūmaL .

Varėnos valsčius buvo sudarytas iš buvusios

valdė kariu su Varėnos seniūnijos dvaro ir kaimų žemės, bet

, upės brasta), Marcinkonys, Ratnyčia ir Gardi
nas. Prie Varėnos jo vilkstinę sutikusi baisi pa 
Vasarinė smėlio audra- (Tos audros siaučia ir 
dabar). Karalaitis, matydamas skurdžius žiem
kenčių pasėlius ir menkai apsirengusius žmo
nes, sušukęs—0 rany mojei oicizny (požodžiuif 
o žaizdos mano tėvynės). Jo palyda nuo tada 
Varėnos valdžios dvarą pavadinusi Orany- Tas 
vardas vėliau buvo taikomas miesteliui ir Varė
nos upei — Oranka.

Prie Varėnos dvaro buvo įkurtas miestelis 
Xyil amžiuje Bžostovskio. Jis tUo metu buvo 
Lietuvos valstybės iždininkas ir Varėno seniū
nijos seniūnas.

Varėnos seniūniją 1766 m.
Daugų seniūnija (čia įėjo Perlojos ir Karliškių 
poseniūnijos), Mėdziuryčės, Budnikų ir Tarašiš* 
kių miškų urėdijos. Lietuvos iždininkas, Mykolaš 
BŽostovskis, mokėjo nuomos už tai karaliaus iž
dui 2044 lenkiškus auksinus ir 19 grašių, o valsty 
binės kariuomenės išlaikymui (hibernOs) 850 leti- 
kiškių auksinų. Respublikos seime 177Š— 1775 ih. 
visų luomų nutarimu ši seniūnija pavedama val
dyti Konstantui Bžostovskiui kartu tu Daugiu 
Kanevo ir Punios seniūnijomis.

Varėnos.apylinkės, nors smėlėtos, bet tadžt 
ūkininkai buvę laikomi pasiturinčiais, nes vert|Mi 
bičių ūkiu, surinkdavo ir parduodavo daug apy
nių ir grybų.

greta jų valsčiaus plote buvo ir iš gretimų dvari
ninkų nusavintų kaimų ir ūkininkų? Vien tik ka
rališkųjų žemių valsčiuje 1850 meteis buvo: Va
rėnos miestelis, 30 kaimų ir 6 vienkiemiai, kurie 
sudarė 58780 dešimtines.

, • Varėnos miestelio kaimišką seniūniją sudarė 
pate miestelis, kuris 1864 m- turėjo 251 valstybinį 
ūkininką. Tais pačiais metais visame Varėnos val
sčiuje buvo 1416 valstybiniai ūkininkai ir 262 nu
savintieji iš gretimų dvarų. < t.

Tuo mėtų Varėnos miestelyje buvo 120' gry
čių dūmų ir gyveno 903 žmonės, iš jų 446 vyrai ir 
457 moterys. Tarp jų buvo: 11 pravoslavų, 4 mo- 
hometonys ir 251 žydai.

Miestelyje buvo: katalikų medinė bažnžčia, 
sinagoga ir valsčiaus valdybos trobesiai. Varėnos 
valsčius priklausė Trakų apskr., Vilniaus guber
nijai. Iš Varėnos į Trakus 58 verstai ir į Vilnių 77 
verstai. i

Rusijos valdžia 1881 metais prie Varėnos mie 
stelio kairėje Varėnos upės pusėje įkūrė kariuo
menės vasaros stovyklą, o dešinėje — didelį Vil
niaus karo apygardos poligoną kariuomenės pra. 
timams. Tais laikais tai buvo modernus poligonas, 
nes tų laikų lauko patrankos sviediniai lėkdavo 3 
km. į tolį. Poligono dirvožemis grynas smėlis. Iš
kirtus miškus poligone radosi kalvelių ir du eže
rai: Glebas 100 ha ir mažesnis Akys. Prie kariuo
menės stovyklavietės tyvuliavo: Va renis ir Glūko 
Hitų statybų pratimams. Varėnos poligoną 
Hltj tiltų statybų pratimams. Varėnos poligoną 
naudojo Vilniaus karo apygardos visos kariuome
nės rūšys. Vasarodavo iki 12 kariuomenės steni, 
bių vienetų, nes tiek lizdų vėliavoms buvo padary
mų, aukštiesiems pareigūnams gyventi mediniąi 
ruimingi pastatai. z .. *

(Bus daugiau) .

’^1 ’ nT7VTFFl < t .
<; \ NATT-TTFNnftF ’
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Mažeika S'Evans

MRU SPAUDOJE

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
YArds 7-3401

1446 So. 50th Avė., Cicero, III Tek: OLympic 2-1003

Tel: LAfayette 3-357

3319 So. LITUANICA AVĖ

Blogai be Draugo, bet be 
Naujienų dar blogiau

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ.

DR, K. G. BALOTAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sol PulMkl Rd. (Crawford 
Medical Buildins) Tol LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

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

“Lietuvos Aidai’ 
„KAZĖ BRAZDŽIONYTė

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN A/E

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas* 

ii įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1S82 arba 376-5996

cup slivered almonds 
cup chopped onion 
cup chopped celery 
cup sesame seeds 
teaspoon salt 
stick (1 cup) btittef

or margarine

favorite stuffing or with
Stuffing, a combination of ingredients so popular

ligoninė.
žemės ūkio

švento rašto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Naujienos yra seniausias lie
tuvių dienraštis, einąs 65 metus 
Jų sukaktuvinis banketas ruo
šiamas balandžio 29 d., sekma 
dieni, Martinique restorane. Vi
si kviečiam dalyvautu

Šven&onėlų rinkėjų agitatorė 
rusė Olga Gilbvatkaja ir tarybos 
pirmininkė rusė Sofija Krylova. 
( Pieša Nri 30, 197!) II.-1B) 

Okuįraot Lietuvos inf.

Vilniaus radio matavimo prie
taisų gamykloje, muziejuje ‘'Ko
vų ir darbo Šlovės keliais’’ dir
bančiam. jaunimui vadovauja 
rusai karo veteranai I. Stecen- 
ka ir D. Baspalov.

Jei žinote akmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes

Mažeikių tresto statybos vai 
dyboje kompleksinėje brigade 

'ridi oda 
aerodro

sv. kasto tyrinėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten bland, N.Y. 10303

ORTHQPEDa^PROTEZISTAS 
Aparatai -. Protezai. M6cL Tv>n- 
dažai. Speciali pagalba kojom*. 
• Area SuDDortt) ir* t" t.
—4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9__ 1

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

V<1

West 63rd St„ Chicago. KI. 6042* 
. Telef.: PRospect 8-5034

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, H>n 5:30 vat p.p. 
g WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street
Chicago, Illinois 60629
" Telef. 778-5374

SOPHIE BARČUS 
SAOIJO IEIMOS VALANDOJ 

programos U WOP* 

1490 IdL A. M.
Liofuvty kalba: kasdien nuo pir 

madienio iki penktadienio 3:00 
-—3:30 vai popiet Šeštadieniais 
ir sekmadienikb nuo 8:30 iki 9:30 
ral. ryto.

Vedėja Aldona Dauku* 

Telef.: HEmlock 4-2411 

»I59 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 60629

• DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ZrilRURGAS 

lendrė praktika, spės. MOTERĄ Hgct 
6fie« 2652 WEST 5wh SERGĖT 

Tel. PR 3-1223
QJ1SO VAL.: pirm.. sutrati, treciao. 

penki. 2-4. ir 6-8 vaL.-vak. Šfežtadie 
daia 2-4 vai popiet ir kitu laimi 

nagai susitarimą.

"'Garbink, mano siela, Vielpatį, ir nepamiršk vIsų Jo geradarysčių. 
Jis atleidžia viso tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo Ilgas".

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 Izraėlio 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 dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Šiaulių neaustinių medžiagų 
fabrike gamybos pirmūnė rusė

Tc'dėl neatidėliokite. Bilietus 
prašoma galimai veikiau įsigy
ti ir vietas rezervuoti kreipiantis 
į Naujienų administraciją.

K. Petrokaitis

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

DR.LEONAS SEIBUTl 
; INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
’ - '■ 2656 WEST 63rd STREET

■ VaL; antrad. 1—4 popiet, 
u*" ketvirtu. 5—7 vai. vak.
K-/- .Ofišo feiėE: 776-2880

Rezidencijos telef.: 448-5545

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

— Sakysi, to negali būti, nes 
I aš užsimoku prenumeratą, skel- 
Ibimai apmokami, tai ir pinigų,, 
• ■‘Draugui” turi užtekti. Apsirin- 
Iki! Kol marijonai paremia 

s “Draugą” kasmet didesnėmis, 
pinigų sumomis, kol kėli mari- 
j onai dirba ten be atlyginimo, 
mes. galime džiaugtis, kasdien 
gaudami “Draugą”, ir jį panau
doti lietuviškai veiklai. Bet Ma
rijonų vienuolija gali pritrūkti 
išteklių, o taip [yat jie turi vyk-j 
dyti kitas katalikybės ir lietu
vybės misijas, kurios reikalin
gos jų paramos. Kad tai neįvyk
tų, mes kiekvienas galime pri-

mirus,
sūnui, Chicago’s Lietuvių Tarybos nariui, Kazimierui, jo 

žmonai Joan, dukterims - Helen ir Frances bei kitiems gi
minėms reiškia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi.

Chicago Lietuvių Tarybą

uK. PAUL y. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchwtr Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd^ Westch^rter, ik 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728 ;

DR. C. K. BOBELIS 
GENITOURINARY SURGERY

BNDD No. A3 387871.1 
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, FL 33/10 
Tel. (813) 321-4200

Kitchen Appliances Offer Portability Now — Permanence Later 
Because of space limitą- 

tions, many apartment or 
mobile home dwellers feel 
they must make do with just 
the very basic in appliances 
for the kitchen. . . the range, 
oven and refrigerator. Most of 
these people look forward to 
the time when they’ll have a 
home of their own with a 
kitchen that is fully equipped 
with the latest in efficient 
and time-saving appliances.

“You don’t have to do 
without till then,” say Whirl
pool home economists. “There 
are many fully featured ap
pliances that will fit right in 
with your apartment lifestyle 
now. . . and move along with 
you into your new home 
later. One of the handiest 
helpers for your kitchen is a 
portable dishwasher,” they 
advise. Whirlpool offers one 
that easily rofla up to the sink 
and attaches to the faucet. 
When the time comes for that 
big move, the portable unit 
can be quickly converted to 
fit right into your new kitchen 
as a permanently installed 
undercounter dishwasher.

Perhaps you'd love to have 
a microwave oven, but just 
can’t spare the eounterspace 
and have no room for a cart 
to put it on. If that’s the 
problem, here’s a solution. It’s 
called a Micro-Shelf, .. a free- 
standing range With a conven
tional pyrolytic self-cleaning 
oven that has a shelf above to 
hold the micro wave oven. 
The microwave oven can be 
simply unplugged and moved 
to go wherever you go, and if 
you’d like, it can be built-in 
Infer. *

Few apartments have 
room for a separate freezer, 
bvt with today’s refrigerator-

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

Dr. A. Razma Draugo 86 nr. 
parašė to dienraščio skaitytojui 

j atvirą laiška, ragindamas atei- 
Jti į sukaktuvinį koncertą. Pra
džioje laiško jis taip rašo:

— Jeigu “Draugas” užsidary- 
j tų, būtų smūgis ir tragedija 
kiekvienam asmeniškai, beveik 
visoms lietuviškoms organiza
cijoms ir beveik visai lietuviš
kai veiklai Amerikoje, Kanado
je ir kitur. Kad tas neįvyktų, 
perskaityk atidžiai šį mano laiš-

“Ekrano*” gamyklos klube, 
Panevėžyje, buvo gerbiamos 
“Tarybų sąjungos didvyrė” M. 
Raskova, 125-to gvardijos bom
bonešių pulko dalyvė, ir pulko 
vado pavaduotoja Evgeni j a Ti- 
mofejova. Jos abi apsilankė 
Kretingos rajono “Jaunosios 
gvardijos” kolchoze, kur žuvo 
pulke* lakūnės Val’a Maliuchi- 
na, Anna Razina ir parašiutu 
išsigelbėjo Lida Absoliamava. 
žemaičiai kolchozininkai turėjo 

Įjas gerbti.
j Kamajų kolchoze pakelbtas 
pirmūnu rusas kombaininkas 
Ivan Jegorov. {T. Nr. 30)

freezers, you can have and 
enjoy both in a minimum of 
space. Your choice of a freezer 
on top, bottom, or on the 
side will give you plenty of 
freezer space to handle your 
needs today as well as for 
years to come.

If you’re tired of trekking 
down to the basement or the 
corner laundromat to take 
care of laundry needs, take a 
look at the compact washen 
and dryers now available. 
They’re small in size and big 
on features. The portable 
washer has casters and can be 
moved and hooked up to the 
sink faucet and then stored 
away in a closet when not in 
use. The dryer can be mounted 
on an optional stand right 
over the portable washer, 
taking floor space width of 
only 25-30 inches. These 
units, too, can move right 
with you for permanent in
stallation later.

“There’s really no need to 
wait until you move into 
your dream house, say 
Whirlpool home economists. 
“With today’s portable, com
pact and convertible appli
ances, you can begin to enjoy 
a Completely equipped kit
chen today in your apartment 
. . . and tomorrow in your 
home.”

aidėti prie “Draugo” išlaikymo 
ir jo pagerinimo.

Tenka pripažinti, kad kiek
vieno laikraščio, taigi ir Drau
go, užsidarymas nieko gero isei- Je ponauja nisas V. 
vijai neatneštų. Betgi keleriopai Vilniaus aerouoste 
didesnį nuostolį išeivija pajustų me) geriausi darbuotojai rusai 
užsidarius Naujienoms. Tai žino — lėktuvo vadas Xalentin Kud- 
kiekvienas demokratiškai gai- revcev ir šturmanas Sergėjus 
vojantis lietuvis, o okupantui ir Zaicevas. (Tiesa Nr. 35, 1979. 11. 
su juo bendradarbiaujantiems 
jos yra rakštis ^aky

RUSAI ĮVAIRIUOSE DARBUOSE 
-. » * , ■ ,

Vilniaus transformatorių ga- RUSAI PLANUOJA 
mykloje pirmaujanti surinkėja STEIGTI NAUJUS FABRIKUS 
soclenktynėse J. Rhpcevir. (Tie- FiLrikų statyba okupuotoje 
sa Nr. 20, 1979. 1. 2) Uetuvoje rusų yra specialiai

’’Verpsto” trikotažo gamykio- užpianuota, kad kuo daugiau at- 
jo Šiauliuose pirmaujančios ru- vežti rusų, priedanga darbinin- 
sės: Liaudies kontrolės grupės kų-specialistų stoka.
pirmininkė O. Prosianova ir Fabrikai ir kt. įmonės užpla- 
konstruktorė V. Tifaiiina (T. N r. nuoti statyti šic'še vietovėse:

1. Mažeikiuose — chemijos 
įmonė.

2. Klaipėdoje — mėsos kom
binato konservų cechas.

3. Šilalėje
4. Radviliškyje 

niaš’nų gamykla.
5. Šeduvoje — žvėrelių - 

farma.
6. Panevėžyje - Stiklo - 

fabrikas.
7. Kėdainiuose — ligcbinė.
8. Lukšiuose — spec, mokyk

la ir chemijos gamybos - 
cechas.

9. Kapsukas - spec, mokykla.
10. Kurkliuose — spec. - 

mokykla:
11. Ignalinoje — atominė - 

elektrinė.,
12. Jurbarkas — ligoninė.
13. Kaunas šiltnamių - 

kombinatas.
14 Vilnius —t skaičiavimo - 

riiašinų gamyklos korpu
sas

15. Devebiškęs — spec. - 
mokykla.

17. Varėna — ligoninė.
18. Kaunas — dirbtino pluoš

to gamyklos rekonstrukto- 
rius.

19. Neskaitant specialių mo
kyklų, okupanto praneši- 
mu% užplanuota 1979 me-

1 tais pastatai 40 vidurinių 
ir aštuonemečių mokyklų. 
Žinant bc’lševiškus pasigy
rimus, vargu kad jie galės 
užplanuotus darbus jvyk- 

—idyti.r—
(Tiesa Nr. 22, 1979. I. 26)

jjį . t' ~
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DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. Tel. 737-514S 

Jikrina akis. - Pritaiko afrining įj 
.‘^contact lenses’”

VaL agai-susitarimą. Uždaryta tree.

TE1____ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907. West 103rd Street 

Valandos pagal kusi tari

Just as eggs are a traditional part of Easter, turkey is fast 
becoming a traditional favoritė for this special holiday dinner. 
Both family and friends will fenjoy a richly browned, tender, 
juicy Butterball® Swift’s Premium r‘

The turkey can be stuffed*witJi 
Nature’s _ _ _
today. Gibtet gravy, honeyed carrots, a crisp tossed salad, 
vegetable stuffed eggs, hot tolls, and strawberry shortcakt 
complete the special Easter dinner.

NatureStuffing 
(Enough for a 14 to 16 pound turkey.) 

cups dry bread cubes 
(approx. 1 pound loaf) 
teaspoon poultry 

seasoning 
cup regular oats 
cup raisms 
egg, beaten 
to 1/2 cup water 

or broth *
Cook aimonds, onion, celery, sesame seeds and salt in but

ter until onion is tender. Plac^ bread cubes in a large bowl and 
kprinkte with poultry seasoning. Mix in Oats and raisins. Add 
egg; toss until well combined. Sprinkle with water, tossing 
tightly, until stuffing is sufficiently moist. Stuff thawed, rinsed 
turkey and roast immediately!

Vegetable Stuffed Eggs 
Yield: 12 staffed egg halves 

Shell 6 hard-cooked eggs and slice in half horizontally. 
Lift out yolks and mash. Stir in 1/4 cup sour cream, 1/4 tea
spoon salt and a dash bf pepper. Add 1/4 cup finely chopped 
radishes, cucumber, or green pepper. Spoon stuffing into 
whites. Cover and refrigerate until serving time.
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I

užsisakiau Naujienas pusei me 
tų, šiandien žiūriu;
..nrriw’’*Kixs^>weve! iirJKeti; Sumeni

Likutis Naujienų
.,_z. i Uiuai. sUž 13 amerikoniškų ddhs?

— šiandien JAV degalų aU 
sargos yra mažesnės, negu pra-*' 
eitais metais: bevo. Piratą gazo
liną JAV priverstos t perleisti 
savo sąjungininkams.

Marija Degutyte, iš..Bogah. r”4ž,!‘V,, 'J 
aukšt. mokyklos gavo ininbib"«aškų.* Taigi mūsiškis 
valstijos konkursinę* štįpen<iiją.|iWkHlp» Lįpklu Jums 
Tos mokyklos Ingrida Kasiulytė 'linksmų Velykų’” Dėkui 

i dalyvavo poezijos vokiečių kal-|ką ir už auką.
ba konkurse ir k.imėŲo. gųrmą 

’vieta. v-*-t

— Charlotte A. MaHinkutė iš 
Marquette Parko? Washington 
State universiteto studentė, gą- 
vo $199 premiją*už'tyrinėjimo 
darbą augalų biochemijoje. Jos 
tyrinėjimo' aprašymas: ‘‘Mętabb; 
lism of Menthone” bus atspaus- 
dintas moksliniame žuriiale. 

k ‘ -2 - . jį-į; 1 .
— Vaclovas Senuta išrinktas

■ Amerikos Lietuvių Tautinės Są-
■ jungos S. Bostono skyriaus pir- 
1 mininku, Al. Griauzdė: — sekr., 
. Kazys Adomavičius . -— ižd.,
Bronius Bajerčius ir Gediminas 
F. Ivaška r— valdybas puriais, 
Juozas Bakšys Tautiniu namų 
administratoriumi ? i * U 4\’

iI

r

geroką 11 
visieBK; 
už liH

. —. Dėkui Annai 
iš Clarendon Hills, Ill., už 
kinius ^veikiniimus, gerus 
jįinįLs (r^ųž $5 auką.

> 5— Ona ffidžbalienė, 
Dl., vykdydama šeimos 
jaš — remti lietuvišką 
pra lęsdama preumperalą,. ,a 
untė $5 auką. P. Žilėnas iš 
.vida, Que., atsiuntė $2-ūž 
dorių. DėktiiZr£Zi"&

.— šakių 
savo m 

7pareinė Naujienų leidimą 
dešimt dolerių auka ir ja a 
untė per J- Litviną. Dėkui v 
4yi>ąi ir yniems to,klubo’ 
riams. - . . < k
TZZZ < z Z'' -Z

Klubas.
-į

> progą

— K. Karalis išrinktas ALTS balandžio .12,d Big- Pay Tfay 1h- 
Klevęlando' skyriaus .- ^miniii.--_šime laimėjo l66; 451,- Cflr 'Wd/ 
ku, A. Jonaitis - vicepirrii., E. ( Treasure Hunt lošime laimėjo'’ 

ĮMaslauskienė —sekr., A. Bąkū-t 47,. 46, 27, .25, 12 ir 40.
nienė — ižd., J. Zagarskas -- 

įparengimams..: ; ’ . ,7 ,, , . _ .linkęs Valdyba rengia Jaunimą 
• — Philomena-D.J PalieT ir jūo-^meno’talentų pasirodymo popi^- 
zas Bacevičius yra išrinkti tę, kuri įvyks- ši- rh. balandžio 
-South west Realty -Board vice- mėn.^ 22 r dieną-; 11:45 vai. ryto? 
pirmininkais, Lorraine Seidel-§y. Antano parapijos salėje^; 
Jš Chicago Taupymo' B-vėš-| 1500 So. 49tKUt,'Cicero, III. Būs 
Įgarsinimu bei ryšių su visuome-j vaišės, 
ne

Maslauskienė

JAV LB (R) Cicero Apgį

Valdyba^ 
pirmininke. Organizacijai] ’ C X, . ,x

priklauso lietuviams žinomas»
^nekilnojamos- - - nuoOb^’ nirkF^^-&uk^ties minėjime, ki^Į^ JVAHĮl^U^Mh.-

nu s vybes pirk.: Korb1 Neo-Lithuanitf ilbkame $6.4 už sidabri-
mo-pardavxmo trinkas better

nw męnesiius. p jauįiind Centre. Pą^kait®^®^^:^kščiatt-r 
vj „oi r iaa A +a ‘ -TlšIuSiyš^rot. Vl'Mdaūhas k^nąs^_^^brįnęs.mbnė-Į 
■d. 12 vai. Golden Ox restorane.^ } -ir

puošė.. Izabelė Sayiėkait^žmuįQp?P^ 
dziniene Tęcįtųo^jš.prof. ■.

1 žino' ir, prof. B. ,jSrupgoS; jaš^l^ 4207/Sę>t Sacramento, 
Vilniaus temą, Į mįri^imą kyįę-L. ■ 
čiami visi Ijetųyiai,iįėjijna-s Aštrolc^gic^i
vįs-' - -. s. i-^^i/'TArot Card Rekdi^.ySaiųrdaj:
- (R)

Vafamį Apygardos mtdįbį. S<- O >

-lys Budraitis.
.susirinkamas bus balandžio 19,

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reika’u Jmns gali dau 
padėti teisininko Prano š u 1 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 

; Wells peržiūrvia, “Sūduvos’ 
išleista khyga su legališkomit 
formom iš.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgb, IL 60608 Kaina $3.0( 
su formomis — $3.90.

: Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Juozo Šmotelio

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimų* 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJTMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS. Prerdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7745

suvažiavimą. Banketas 7 yąl.. 925-3392,. Professional. Member 
30 mih. vakaro toje pačioje sa
lėje. Visa lietuvišką visuomenė 
suvažiavime ir bankete nuc^r- 
džiai kviečiama dalyvauti.-Ban» 
ketui vietas rezervuotu šiais te-.
lėfonai^737-^Jtf ir 523-0148. "

■ JAV^rLB^.V.ApĮ/gftrdps;
■ ■xe- L 'r

— Susivienijimo Liežuvių 
Amferikoje; 134-ji Moterų kuopa 
ruošia metinę žaidimų popietę 
(Card and Bunco Party) sek
madienį, balandžio 22 d., 2 vai. 
popiet .Dąriaus-Girėno salėję; 
4416 So? Western Ave. Vertin
gos dovanos iri-^vaišės. Auka

Į -^DAUę įVAHn^PŲOtšMĘ-

American Federation of Astro- 
lo^r3.If(Prj s

. Priįmkini asmenys, reika
lingi globos. Bus Tūpės tingai 
prižiūrėti-'’^Teirautis tel. 436-

.a-'-V'".v..-, r v”=uauu'.martininko. kyti pa§tu.

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

j Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krautą autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas: 

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

NAIROBI, XKerii ja. i-L iPenkta- 
dięnio rytą Rpderijos karo avia-: 
cija" Zambijoje išgriovė^-'Rode- 
zijos maištaujančio-juodžiu va*. ’ '' —--------------- ---- --

. -A U-x. ; MISCELLANEOUSdo Joshua Nkomo rezidenciją. ■ . įvairūs Dalyk?!
? Lakūnai taip taikliai numetė ;  ----------- -—- __ —------- -
Iborniž^^kad Nkonipjharn&įfuoėį L. J. ČIAPAS
jau buvę iškeltas^ j padangesjl INCOME TAX SERVICE . 
.Narnas1 užsiliepsnojo. Parvežtos
.fotografijos fx>do, kad lakūnai, MIDLAND SAVINGS & LOAN 
ijįuvo geri šauliai. Nkomo buvo, 
pradėjęs ^siterimus su kitų 
Rodežijbs' politinių partijų ąt- j
stovais,: beb paskutiniu metu pa- _ _ _
sipriešir.o ir nutarė. rinkiiiiuose. RENTING IN GENERAL 
nedalyvauti^ ^įįš norėj’ o griežtų

r.™™ W. mOySi^emojek ųet;dauguma -at.. ventojui ar porai žmonių išnuomoja- 
Šisalte.^ urnas naujai - dekoruotas butas 1-me

j" L/t i. i ‘aukšte. Galima dabar pamatyti su- 
.Sitams. ■ -.z.'-"-'V . J- ’

4040 S. Archer Avė.
Tel.: 376-1522

Registruokite savo namus,] O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančioj jstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

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

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

(vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

ST. MARY STAR OF THE SEA

Nevietinis savininkas verčia greitai 
parduoti puikų 6 kambarių v namą 
plius 4 kambarių butą _ uošviams, 
nlius sklypą, ant kurio galima pasta-1 
tyti. Labai gražiai iškaltas, 2 inaši- ■ 
nų garažas, su įėjimu į jį, didžiulė 
virtuvė su plytelėmis ir kabinetais, Į 
oietus nuo 63-čios gatvės. į

Tel. 254-8500 j

— Pijus Mičiulis, GuIfpgįĮ, 
Fla., kiekvienais metais stam
besne auka paremia Naujienų 
leidimą. Apmokėdamas prenu
meratą ir keisdamas adresą at
siuntė dvidešimt dolerių auką. 
Dėkui už ją ir už velykinitts 
sveikinimus ir gerus linkėji
mus. . -■ u;..,

— Stasys Misiulis iš Ednion- mį) 9 vai/ ryto (registracija šau-j i
ton/ Albertos provincijoje, tiip lių Namuose, 2417 W,;43rd StĮ^p 
rašo: “Kaip greitai tas -f
bėga. Rodos dar Visai nėšenąi^T^t^boš/naęių ir atstovu metinį^; 'į

/ s o ui o n

J Kviečiame visus, kurie domisi Florida,

" 3^K(EhiCKĄUSKi5 ' - ’?

■.Atlfekaįjyairiųš-- namų' -

Aį ^r^^iJ606>/,. ’

- t ■

-t

5

ZsI

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

' — Moridos ’ basente prisivei
sė piranės žuyjrs;

•uSUSIRSNKW 
PR A NEŠIM A 1 H ’ *v t' ■

Marquette Parke, 2638 W 
69 St., parduodama linksma lie 
tuvių užeiga-taverna sii namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 

: - ' .. G - ' Š žas, apsauga nuo po tvynio ir ki
Lž.- , 8534 -I b'^pagerinimai.

Tel. 776-4959HELP WANTED — FfiMALE 
Darbininkių Railos

Gegužės 26,27 ir 28 d. d.

.,.. .........

V. Belecką, Sunny Hills —•. 904—773-3333
R. Kezį, New York — 212—769-3300 .
J. Zubavičių, New Jersey 201-^-381-3198
D. Dulaitj, ■ Detroite 313—549-6878
J. MikonĮ, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717

1979 METŲ KELIONĖS J VILNIŲ
1. BALANDŽIO 1U

2. BIRŽELIO 26 — LIEPOS 5 D.
3. LIEPOS 34 — RUGPČ 2 D.

4. RŪGPIŪČIO 21 — RUGPC. 30 D.
5. SPALIO 2 — SPALIO 18 D.

— 17 dienu čikagi — Luxembourgas
Ryga (7> ir atgal Maskva (1)1— F

Pilna kaina — $1195.00
— Čikaga — tlxembourgas — Mask- 
Maskva (1) -^- Luxembourgas (1)

BALANDŽIO 26 D.

j ’— Maskva 
Duxembourgas <1)

1 ir 5 kelionė*
(1) — Vilnius (5) —
— Čikaga

2, 3 ir 4 kelionės » 10 dieny 
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — 
Čikaga * Pilna kaina $1095.00

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

6557 So. Tolman Avė. , 
Chicago/III. 60629 ’ 

312-737-1717,^ 

■ — <rb® —. ■.

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, Hl. 60601 
312-644-3003) i u

P-Mm'

;i^'^dy6kHtąs;
Airis.

y6247y^o» Kedžte Ąvenue 
^'ųTėĮ^A'7764225^' '4 ■ 

■’ Chicago, Illinois 60629 , ;
‘ f■■U'rly'-G-v.

Darbo yalf?nuo'9Jki ’’J vąl 
. vak, šeš|ad’<9 vakaki 

.-...k vai. p. p. •.« :/y.
- y.;

L ..........

VAIKO PRIEŽIŪRA IR LENGVA f 
NAMŲ APŽIŪRA

Gyventi vietoje, privačiame .kambary j 
je~šu vonia ir TV. profesionalu poro j 

-1 e,—• , Jfįax-“-,n-j z?.on 7U1 ^cluiujc, nyue rdi 4iri\euwix)ū apv»bfeSSiSh IWie.' Reikia kalbėti angliškai. į 
■vak. jrj^nossaleri 425^ S. Maplewood., Skambinti angliškai. Tel. 536 0380. j 
: Po-susingtama<būs..vaisęs..r?-} -: ?
1' į. • Ą. Brokeyičius, rast. | •——r— - •———— ■
h;? ~ ------—--------- I HOUSEKEEPER^—BABY SITTER

v ■; ; ■ rg• |
Experienced, mature woman wanted 
to live in private Oak Lawn hom< 
Includes laundry, lite housekeeping* 
and care of 2 children ages 13 and! 
18 months. Sundays off. Some Cook
ing. Salary Open. Must speak Eng
lish - 425-4432 or 599-7700

UTPMris.RLURri^sIrinkima^ivvks i • u voma lr,lv- proiesionaiu poro h UTENOS <?KLUBQ_mu^Kirnas ĮvyKs seim0]e Hyde parko-Kenwood apv 
anlroriiPni h^laYwrzirr 17 n.. 6:00 VRl. i- v •• r

IJETUVB ■ rį • ■ -i. 
įp-;ŪjAžtTOįAS: '

4612 S. Paulin* St
D»io hi mus Ii li’rito i’B
?./j. t: ; Dirbu .r

Skambinti YA 7-9107
STASYS: SAKINIS

V -- ----------

HOUSEKEEPER COMPANION for in 
valid lady. Prefer, mature woman 
Permanent live-in position. Room 
Board plus weekly pay. Own room 
Sundays off.. Must speak English.

1405 S. Clinton, Berwyn. 
Call 522-2218

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reiki®

3 MACHINISTS NEEDED

BURNING Machine Operator, for 
operator’s electric eye flame cutting 
machine or familiar with plate burn
ing 
ng

to learn operation. Some draft
experience preferred.

EXCELLENT SALARY
Call 666-1151

Importuoti kristalai,-porcelianiniai servizai,'"gintaro karoliai 
• r-iiL^ė^ai,- China RosenthaJ ir kitos dovanos.

į** „ • vfc>*** ’ ■

Perkam pašto ženklūs bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos Šeimos vedamas biznis)

T f ? h ■1 A I u.

REGISTERED NURSE 
r part-time 11:00 to 7:00 a.m.

R. N. or LPN 
full-time 3—11 p. m. or 7—3 p. m

MONTICELLO CONVALESCENT 
CENTER

600 W. Ogden Ave.
Hinsdale

Call 325-9630

SERVICE TECHNICIAN

Leading manufacturer of business 
machines needs men with electronic 
aptitude to train as Service Techni
cians. Applicant must be high school 
^rad and neat appearing. Excel, com
pany benefits and working condi
tions. We will hire, men with pre
vious -electronic exp. or train men 
nith electronic education.

Contact Mr. J. Tully 427-9253
MONROE THE CALCULATOR CO. :

623 S. Wabash ave.
EOE

.4207 Š. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

- - Tel 247-5081 * >

r " į * T ■- : *• *

MARU A NOREIKIENė 4, . Z ’

2608 6Q629įį tpf JVA 5;2787
Didėlis^ksirinkimas geros- rūiiėS įvairiif^r^i^L'. <' 

"vFMAISTAS Iš EUROPOS SANDš^iįf VV

2501

& SIUNTINIAI Į LIETUVA '1
/« s TJk _ -, - f £ i * R

V-Cosmos Parcels Express Corp. : ■ 
‘.MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ■ 7 
w: &C, Chicago, IB. 60629. — TeL Wjk >27 3 7

STENO—TYPIST
Have We Got A Job For you . . . 

And You , . . and you!
That’s right . . . Victor has all type- 
of temporary job assignments.

. . We Currently Need: 
SECRETARIES TRANSCRIBERS

T Y P 1ST
ADDING MACH. OPRS. 

(Compare the Difference) 
. VICTOR TEMPORARIES 
(Sub. of Welter Kidde Co.) 

100 W; Monroe - 782-6244 
(Call Raima Plechavičius) 

'4013 N. Milwaukee - 685-4904
Equal opportunity employer M/F

EXPERIENCE HOUSEKEEPER
I r-. . , . *

1 Or 2 persons to care for house 
laundry* and cooking for 2 adult ex 
ecutives. 2 dogs. .No children. Muj 
have recent reierences. Live-in quar
ters. Lincoln Park area. ' »

i Call 871-0666

Man wanted to yearn glass and mir- 
'or trade. Experience preferred, but 
will train. Small shop.

Mon. thru Fri. 8 to 5.
J. FRANK GLASS CO.

1418 N. Wells St
642-9553

JOURNEYMAN 
MECHANIC—TRAILER

Trailer repairs, outside work, 6 or 7idilei IC^dUd, UUUMUC v

I lays. O. T. available. Tools provided.
I 'dust be willing to work any shift.
* 7all Mr. Davis between 9 A.M.-5 P.M. 

485-0643

. /: LPN's 11—7

Full time and part time for North 
side, not for profit, long term can 
facility. Salary competitive plus ben 
efits.

1415 W. Foster, Chicago
i Mi»s C. Churchill, Dr. of Nurres
1 • 769-5500 ’

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

$7,500 lengvų pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga
za 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 Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų,- Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000, į.>

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

REAL ESTATE . . .

2625 West 71st Street

Tel. 737-7-200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, . 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559 '

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis: ;
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVE.
523-8775' - *

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas .

2646 West 69th Street
Tel. REpublic 7-1941 > =

Siuntiniai Į Lietuvą 
Ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Av. 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

Itetary Pvblte
- 1NCOMI TAX IBRVlCi ' 

4259 S. Ma^levMd. T«L 254-7434 ! 
Trip pat darosi rertfaaal, girrirdų 
iikrietimai. pildomi piMetybėa pra

šymai Ir kitokį blankai.
v '

ELECTRICAL DRAFTSMEN 

leeded in Western Suburbs. Petro 
loading Terminals. Good pay, goodj 
vorking conditions.

Call/Send Resume to: 
'ONSULTANTS & DESIGNERS, INC. 
350 W. Kinzie, Chicago, 111. 60610 

Phone 644-0444

BAKER—EXPERIENCED

lours: 6 PM to 11 PM or 11 PM to 
5 AM. Part or Full time.

MR. DO-NUT
.354-2644, LaGrange

Call before noon or after 8 PM

KAITYK PATS IR PARAGINK
DAR' KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

BEST THINGS IN LIFE

Fr*nk HAH rAIM

Stale Life Insurance Company

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & Associates | 

2649 West 63rd Street, 
' Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. ( 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.!
į.----------

• Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid. t
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