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Amerikos aviacijos specialia

Lakūnas Belenka aiškinęs, kad 
jo atneštas lėktuvas buvo staty
tas Amerikos galingiems ir-grei- 
tiėms žvalgybos lėktuvams pa
gauti. Prieš kelis metus Ame
rikos^ žvalgybos lėktuvai, skris
dami nepaprastai aukštai, galė
davo fotbgfaffuoti kelius' ir jū- 
dėjimą, bet rusai jau pasigamino 
lėktuvus, galinčius skristi grei
čiau garso ir pasiekti, aukštai 
iškilusius ir greitai skridusius

nnally kandidatūra 
-įŠalį,, kurs skaito- 
Valbėtojas.

* ‘ į S

Pietų , Amerikos unijų kasas 
stambios sumos pinigų, o į Ha
vaną — įvairūs P. Amerikos dar
bininku lyderiai.

Tenka gana tiksliai informavo 
apie to lėktuvo pajėgumą. Ame
rikiečiai patys, betyrinėdami lėk
tuvą, turėjo progos patirti jo 
stipriąsias ir silpnąsias puses. 
Pasirodo, kad tas sovietų lėktu
vas galėjo skristi greičiau už 
garsą tiktai tirštame ore, žemės 
paviršiuje, bet kai pakildavo 
aukščiau, tai jis gerokai sulėtė
davo. Amerikos lėktuvai ir dide
lėje aukštumoje pajėgia grei
tai skristi. Amerikos moksli
ninkai mokėjo įveikti retesnį orą, 
tuo tarpu sovietų specialistai 
Šios techninės kliūties dar ne
įveikę.

Italijos, ministeris pirminin- 
kas gruodžio .7 pasimatys su bu
simuoju viceprezidentu W. F. 
Mondale ir užsienių reikalų se
kretoriumi C. R. Vance. Minis
teris pirmininkas Andreotti "no
ri. gauti 1 bil, dol. paskolą Tarp- 
• tautiniame valiutų fonde, todėl 
jis tarsis ir su fondo vadovais.

linė Sveikatos Organizacija, 
1973' metais turėjo’ mažiausią 
automobilių nelaimių skaičių — 
tik 18.9 užmuštų iš 100,000. Dau
giausiai užmuštų turėjo Austri
ja —.78.6iš 100,000 Jungtinės 
Valstybės su 55.2 xyra trečioje 
vietoje.

Rankiniai saulės laikrodžiai
CHICAGO. — Pirmą pasauly 

je ant rankos nešiojamą saulės 
laąkrodėlį, kurs pats Užsiveda 
saulės energija, išrado ir paga
mino Amerikos firma Ness Time. 
Laikrodėliui užvesti, tai yra jo; 
b a tarė j ai pakrauti pakanka laik
rodėlį padėti šaulėje 5-10 minu
čių kiekvieną dieną. Laikrodėlis 
turi ir šimtametį kalendorių. 
Paspaudus pažymėtą mygtuką 
pasirodo citros, rodančios valan
dą, dieną, mėnesį ir metus. De
ja; žinioje nepasakyta, kas su 
laikrodėliu daryti dienomis, ka
da saulės nėra.

prezidentui Gartariųi, J hėšėdės 
rarAas- sudėjęs, bet pasiliks ak
tyvu s. Jis manąs - padėti įsuor- 
ganizuoti- koordinacini-partijos 
komitetą,, tikslu ^sustiprinti par-

Į BELENKA TVIRTINA, KAD RUSAI
I TURI NAUJESNI LĖKTUVU

Naujausias lėktuvas turės 6 raketas ir 
"užpakalin šaudomas kanuoles

. W ASHINGTONAS, D. C. —| Daugelis manė, kad spvietų 
lakūnas Viktor I. Belenka atskrido į Japoniją pačiu naujausiu 
soyietų lėktuvu, galinčiu skristi greičiau garso, bet dabar paaiš
kėjo, kad sonetų valdžia jau turi žymiai greitesnį lėktuvą. Tai 
pareiškė+tas pats lakūnas, besikalbėdamas su Amerikos karo žval
gybos atstovais. - Jis pats tuo lėktuvu neskridęs. Sovietų ka-. 
riuomenės daliniai jo tiar neturi, bet geresnieji lakūnai apie tą 
;ėktuvą jau buvo girdėję.

'Amerikos aviacijos .specialis
taiir inžinieriai turėjo progos 
susipažinti su sovietų lėktuvu 
A Ii g 25^ kurį Belenka buvo atne-

kesčiu sumažinimas greičiausiai 
yra tikras reikalas. Bet spaudos 
atstovų "klausiamas, prez. kar
teris atsakė: “Aš nesu taip tvir
tai nusistatęs. Amerikos ekono
mija- reikalinga kokio nors im-. 
pulso, kad ją išjudintų, bet aš 
nešu'dar apsisprendęs' ar tam 
tikslui bus panaudota .mokesčių 
sumažinimas', ai kas nors kita”.

- Carteris, ąsą, galės pasirinkti 
ir kitaspriemones ekonomijai 
pajudinti įr sumažinti bedarbys
tę, kuri dabar siekia 8.1%. Pir
mą negu ką nors prezidentas da
rys, pirmiausia tarsis su savo 
patarėjais ir kongreso vadovais?
- Prez. Carteris snaudos atsto
vams pareiškė, kad jis dar ne? 
žinąs kai p daug mokesčiai, bus 
sumažinti, jei taip bus nuspręs
ta. Mažinant mokesčius, jei taip 
būs, greičiausiai bus leista at
skaityti nuo 1976 m. mokamų 
mokesčių. Tai, esą, artimiausias 
ir trumpiausias kelias gydant 
krašto ūkį, išjudinant ekonomi-

Panašiai galės atrodyti pirmoji Erdvės stotis, vis? laiką besiskanti aj^ink žemy. 
Amerikos astronautai tuo tarpu neskris J kitas planetas, bet bandys skristi įvairiose 
aukštumose aplink žemę. Erdvės stotis bus taip įrengta, kad.bet kuriuo momentu nuo 
Žemės galėtų pakilti raketa ir atvežti reikalingo maisto ar^okiy priemonių. Artistas 
panašiai vaizduojasi ateityje skriejančią Erdvės stotį. Paruošiamiej darbai bėigami, 
kad ateinančiais metais ji galėtų pakiHi į erdvę. .5?’,'

Sovietų valdžia leidžia bilijo
nus dolerių naujausioms karo lėk
tuvams statyti. Ji neturi pini
gų būtiniausiems žmonių rei
kalams, bet atomo energijai ty
rinėti, atomo, ginklams statyti 
ir sovietų aviacijai stiprinti ji 
leidžia milijonines sumas. Viso
je sovietų aviacijoje visą laiką 
einą geresnių ir gabesnių lakūnų 
atrinkimas.ir apmokymas nau
jesnius ginklus vartoti ir kito
kiais lėktuvais skraidyti.

Nušovė 12 asmenų
CAPE TOWN. “ Cape Town 

P. Afrikos mieste įvykus tarp 
juodųjų genčių riaušėms, P. Af
rikos policija, teramindama juos, 
nušąvė 12duodžių.

Kiti juodžiai žuvo ar buvo su
žeisti tarpusavio muštinėse. Juo
džių riaušių metu, Cape Town 
juodžių kvartale, buvo keletas 
namų sudeginta, neskaitant au
tomobilių ir išmuštų langų.

Chicago, ID- —Trečiadieiiis,Gr’,odži°'Dvceml>er 8, 1976 m. 
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statyta, kad Detroite* yra heroi
no ■ vartotojų daugiau, negu bet 
kuriame- kitame JAV mieste. 
Praėjusiais metais nuo narkoti
kų vartojimo Detroite mirė daū- 
gi au žm om ų negu New Yorke, 
Philadelphijoje, Washingtone, 
Cleveland e' Atlantoje -kartu 
paėmus. Studija parodė, kad De
troite. yrir apie 30,000 heroino 
vartotojų, tai yra, kiekvienas 41 
gyvOTtojŠs; reiškia, kad per 5 
metusJpūdąugėjolOkartų-, 1971 
metais i heroino ’iOtirijpjų ~De? 
ttoitb miestebuvo* 3,000. -V:. -
Viši maisto datai -kenksmingi

W ASHINGTONAS. — Maisto 
ir Vaistų Administracijos pato
logas Dr. Adrian Grbsspareiškė, 
kad vienas likęs neuždraustas 
dirbtinas raudonas maišto dažas. 
Red No. 40 turi būti uždraustas, 
kadangi darant tyrimus su pe
lėmis tie dažai sukėlė vėžį. “Sta
tistiškai reikšmingas” kiekis 
piktybinėmis votimis apsirgo 
pelių, kurios buvo maitintas di-į 
deliąis ar mažais tų dažų kie
kiais. ■.i

AMA dar neapsisprendė
PHILADELPHIJA. — Ame

rikos Medikų Asociacijos (AMA) 
Delegatų Rūmų nariai visą pir
madienį svarstė, kokią poziciją 
sveikatos apdraudos klausimu 
užimti ar jokios pozicijos nesi
laikyti ikil AMA 95 kongreso. 
Debatai daugiausiai sukosi apie 
klausimą, ar AMA turi siūlyti 
laisvą (neprivalomą) programą, 
panaudojant privačias apdrau
dos kompanijas. ė

N at o apsigynimo planas
BRIUSELIS. — Nuo praėju

sio antradienio čia prasideda vi
sa serija Nato ministerių konfe
rencijų aptarti daug milijonų 
dolerių kaštuosiantį oro apsau
gos plan<. Jei planas bus priim
tas, bus. ui 32.4 bilijonus perka
mi 270 modifikuoti Boeng 707 
firmosgreitieji. t lėktuvai, k»- 

trie tarnaus, kaip.'^6;x0tančlo8

Izraelis ragina 
pradėti derybas

NEW YORKAS. — Izraelio 
atstovas J. Tautose įteikė raštą, 
kuriame prašo atnaujinti žene- 
voje-Izraelio taikos derybos, da
lyvaujant Rusijos ir Amerikos 
atstovams. Izraelis tačiau ne
sutinka, kad taikos derybose že- 
nevojė dalyvautų1 palestiniečių 
atstovai.
- Anksčiau iš Egipto pusės 
įteiktame J. T. rašte taikos rei
kalu, kuriame sakoma, kad pa
lestiniečiai turėtų dalyvauti pre- 
leminarinėse derybose, nutylima 
jų dalyvavimas galutinose dery
bose. * ~ ’ ,

GOP neišsirenka 
pirmininko

I WASHINGT0NAS, 
blikonų partija’ negali susigau
dyti tarp Įvairių-kandidatų į par
tijos "vadus, kwdų taipe-'nrinfc 
mi -?gub. Connaly, gub. Reagą- 
naš; R. Richards ir kiti. Gub. 
Rėaganui atsisakius būti kan
didatu, j GOP pirmininkus de
šinieji palaiko Richardso kan
didatūrą, dabartinį Ūtos GOP 
pirmininką ir Reagano rėmėją. 
Jie sako, kad respublikonų par
tijai reikalinga gero adminis
tratoriaus, bet ne kalbėtojo. Tuo 
būdu gub. Co 
nustumiama^ 
mas yra tik

PREZ. FORDAS TARĖSI SU ITALU
PREMJERU ANDREOTTI

WASHINGTON AS. — Prez. Fordas gurodžio 6 d. priėmė

Adv. Kirbo redaguos 
amnestiją

W ASHINGTONAS. — Atsi
žvelgiant į komplikuotą reika
lą, prez. Carreris pavedė savo 
patarėjui Atlantos advokatui 
Ch. Kirbo suredaguoti ir surašy
ti generalinės -amnestijos turi-

Pr«zi<fohm FftnU* pr*d«<i« g«lv®- 
♦t «pi«'«av» lUltį. Jl« ii no, precd- 
<UnKJr» |«m Wa p*rl»i*ti Minto v>- 
dury|«, but kg dirbti ataltyl*, 
tai dar ftaaiiku atrodu, kad teka
įsitraukti i kurto-. ,"»r» universiteto 
darbe Ir dėstyti teisę arba socialinius 
mokėtas, apie kuriuos (ls tūri didelę 
patirtį. Jis Ute pet yra pe«įryie* ku
rį tolią HĮ-
r!"**,. .1*1 .H- **»

DEMOKRATAS THOMAS O’NEILL BUS 
KONGRESO PIRMININKAS

WASHINGTON AS. — Amerikos kongreso -atstovai demokra
tai išbrinko vadus: Thomą P; O’Neill kongreso pirmininku ir James 
C. Wright — kongreso administratoriumi. T. • P. Neill užima į 
pensjią išeinančio kongreso pirmininko Carl Alberto vieta, o 

. J. C. Wright — O’Nell. gj 
— ' ■

' O’Neill, išrinkus jį dabar kon
greso pirmininku, yra Įpareigo
tas atstatyti" kongreso galią ir 
sulyginti ją su prezidento galia.

Manoma, kad Wright išrinkus 
kongreso administratoriumi,-.-pą-.
gerės reikalai tuo pačiu ir I1H- 
nojaus atstovo D. Rostenkows-

"kio, kuris yrą artimas draugas 
Wrighto. Palaikydamas Wrigh- 
t o kandi datūrą, R ostenko wskis 
demokratų atstovų susirinkime 
pasakė kalbą išgirdamąą Wrigh- 
tą, kurs niekad nieko nenušlėps 
prieš spaudą’gindamas kongresą.

Prez. G. Fordas 
pasiliks veiklus

WASHINGTON^. — Prez. 
Foi^rkidbėdama3su.rėspu- 
blikonų partijos piimininkais 
bei dirtėtorišiš Baftįo&eRumuo-

sumažinti mokesčiai
» - .-vS-.ĄF-5. ’ 'N-"'

PLAINS. Ga. — Prez. Carte- 
rio pasirinktasis bnrffietd.' dir^ 
įtarius Bertram Lanco spaudos j

Wyszynski kaltina 
policiją

VARŠUVA. — Kardinolas Wy- 
szinskis kaltina Lenkijos mili
ciją, kad ši mušusi ir brutaliai 
elgėsi su Lenkijos darbininkais 
prieš 6 mėnesius, protestuojant 
darbininkams pabrangus Lenki
joje maistui..?.-..
' Kaltinimo laiškas buvo paskai
tytas bažnyčioje.

Apsaugos maišai 
auto mašinose

WASHINGTONAS. — Trans- 
sporto -sekretorius W. T. Cole- 
manas pareiškė spaudai, jog jis 
pripažįsta apsaugos maišų au
tomobiliuose reikalingumą, ku
rie gali į. metus sutaupyti 12,000 
gyvybių, bet jis mano,-kad ame
rikiečiai nesutiks važinėti au
tomobiliais kartu su maišais, to
dėl jis manąs, bandymo tikslais, 
automobilius su maišais leisti 
gaminti tik 1979-80 metais ir tai 
tik apie Va milijono.

. Kremlius, tačiau, yra priešin
gos nuomonės ir stengiasi.Kubos 
kareivius^ Afrikoje pasilaikyti, 
kurie,; kaipo pakaitalas nįdškų 
kareivių, gali būti panaudoti Pie
tų Afrikoje, - jei > iškiltų 'rimtas 
karinis-baltųjųir j uodų j ųdconflikl Amerikos žvalgybos lėktuvus

M e The Firei a nd GteaietĮ * y 
r iMhuanian Daily te iVwrica

ftMdktd tu
1739 So. Halsted Street, Chfc

* HAymarket l|)Įi
■ •»(**»?**•»««»««•«*««»«««*»*«

Over One Million t .
/n The United Stetee fį

Prisaikdino teismo
7 tarnautoją

Gruodžio 6 dl. buvo prisaik
dintas apylinkės teismo tarnau
toju demokratas M. M. Finley 
į pasitraukiančio M. Danaherio 
vietą. Priesaikos ceremonijose 

Amerikos legionierių sąjunga, | dalyvavo meras Daley, Cook ap* 
kuri nesutinka su

W ASHINGTONAS. — JAV 
baiininasi jr yra užaliarmuota 
Sovietų Rusijos Ir Kubos veikla 
Pietų Amerikoje. Į Washintg-( tai yra įsitikinę, kad Belenka 
toną plaukia žinios, kad rusai lyra nepaprastai geras lakūnas, 
kartu su kubiečiais stengiasi stip{ Jie turėjo progos įsitikinti ne 
fiai infiltruoti Pietų Amerikos 1 tiktai pasikalbėjimuose, bet ir 
darbininkų unijas savais žinonė-/skridimo metu. Belenkai buvo 

sudarytos sąlygos gyventi kartu 
su Amerikos lakūnais, susipažin
ti su keliomis Amerikos lakūnų 
šeimomis ir pažinti amerikiečių 
gyvenimą. Amerikiečiams svar
biausią, kad jis įspėjo JAV at
stovus apie sovietų karo vado- 
bės pasiruošimus karui. Jis pra
nešė, kad rusai lakūnai ruošiami 
karui prieš Ameriką. Didele gy
ventojų dauguma labai šiltai at- 
siliepia apie amerikiečius, bet 
sovietų karo vadovybė ir pato 
Brežnevas ruošia rusų karo jė- 

i“Ras karui prieš JAV, Belenka 
nenorėjo, kad JAV būtų užpul
tos visai nepa»irUd5uwio«.

k* tr

Castro siekia 
f taikos Afrikoje

WASHINGTON AS. — Castro 
agentai, JAV skleidžia gandus, 
kad Kubos vadas Fidelis Castro 
paremia sekr. Kisintgėrio taikos 

' pastangas Afrikoje, kadangi 
Castro būtinai nori gražinti iš 

; Angolos tūkstančius kareivių, 
pradedant nerimauti žmonėms, 
ypač kareivių giminėms pašoje 
Kuboje. Tuo pačiu Castro sie
kia pagerinti santykius šu J. A.

' Valstybėmis dar prieš pręstdgąr- 
’ teriui ~ perimant Amerikos vM-

Dideli aviacijos nuostoliai i 
. MONTREALIS, Kanada. — 

Tarptautįnė Civilinės Aviacijos 
OrganizadfS 'pranešė, kad oru 
susisiekimo kompanijos dėl ne
teisėtos kortpetičijos turi, kas
met nuostolių tarp rnflįjėnij 
ir $500 milijonų. Tuo klausimu l 
speciali om transporto kohfėrėn- 
ėįa MontrOJyje įvyki’ ♦teinantį

Ttedijds^»^ą4^r7Tn^ką‘<TiūImAHdreot^^OAdsųlmraHšk^ 
priėmimo iškilmių Baltųjų Rūmų kieme ir p6 kalbų, kuriose buvo 
pasakyta, kad Amerika ir Italija yra sąjungininkai ir draugai, 
ir kad ateityje tokiais pasiliks, Amerikos prezidentas ir Italijos 
ministeris pirmininkas suėjo į Baltuosius Rūmus, kur jie tarėsi 
įvairiais klausimais? /

Svarbiausi klausimai, kurie 
buvo -jų pokalbių pagrindu, bu
vo Italijos ekonominė padėtis ir 
komunistų partijos politinė ga
lia Italijoje—du svarbūs Iriausi-, 
bai, kurie nebuvo paliesti priė-
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P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)

ėda “bingas, negalėdamas

įu m ir
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Kiek JAV yra pensininkų ir 
nedarbingųjų žtsmenu?

XZZZjJ,.

Lietuvos UR Ministeris, pats neturėdamas valstybės 
Galvos teisinės galios, negalėjo jos nei kitam, (St. Lozo
raičiui) perleisti. Taip gi ir teisinis aforizmas sakot5: 
“Nemo.plus juris ad alium transfere potest, quam ipsė 
habet (niekas negali kitam perleisti teisių daugiau negu 
pats jų turi), Argi priešingas galvojimas nėr siauras gal-' 
vojimas?

rįegaunu papildomų

See. įstaigai, o jai 
lai bus priverstas 

darbininko uždar
bio ir įnešti į S.S. foirtfeį. iš ku
riu mokamos pensijos. Darbda
vys turi tiek pat pridėti prie į- 
našo. Jei tamstai neaišku, kaip 
tai padaryti, tai reikia kreipti į 
artimiausią Soc.Sec. įstaigą, ku
ri išaiškins tamstos problemą. 
Darbininkas neturi teisės pats 

žinios. I

to ja, visuomenės auklėtoja. Todėl joje neturėtų būti tent 
jau didesnių teisinių, politinių, dorinių ir kitų kUiįiį^J 
jų mūsų spaudoje dažnai pasitaiko* Daugiausia jų būna 
ne ir blogos valios, o irgi tik dėl žmonių siauro galvijomo.

Pvz., mūsų Bendruomenės garbė® pirmininkas Ir bu
vęs “Pasaulio Lietuvio” redaktorius vieną kartų savo • 
laikraštyje pasisakė, kad jis labai gerbiąs šveicarišką 
demokratiją, o ten pat jis ne kartą yra pajuokinėjęs, 
niekinęs mūsų politines grupėj partijas, kurias jo dėsi-
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prez. išmokėjimus? ' N. I-
ATS. Palikuoniu sutuoktiniu, • . ■ — M < L ■ *" į ».*"numato gaunančių benėfitUs yta 3,485,-

ku, kurie irgi gauna 
yra 2,826.194; pati 

kuonių tėvų, gaunančių išmo
kėjimus yra 21,770.

KL. Esu 60 metų Ir turiu 19 
kelv.rčių Social Security ap
draustame darbe, o man dar

1pažibtos lam tikros mokesčių) Al S. Taip, darbdavys privalo
JėhgValos vyr. amž. krašto gy- pranešti Su; 
venlojamš 65 hx» ak SencsnlčnTš . t° nepadary 

J partfaodaiit jų, nuosavybes iki ątskaityti iš 
j $3.\()00. Mokestį mokės nuo pa
namų. kurios ~ peržengs širma

Amerikos piliečiu^ ntlofet dir 
rbantieji arba gyveną. užs;eny 
Į makes mokesčius nw 1 $15,000 
jnet'n y pajamų, vietoje buvu
sių $23,000. " Z _

lelijos darb.ni^ų moka- Ineėti įnašų be darbdavio žinios. Į
gjy i grupinius pįaite-įminiu • rąr pr valo sutvarkyti darbda? nevadina, kaip jas pašiepiančiu “partijų likučių” vardu, 
patikėjų bus la'svoi ikro Tede- vys, o jei jis nesutiks, tai ih {lyg k laukdamas, kada jos visai išnyks. Kur gi čia4bgi- 
ręjinjų mokesčių pek easkančius bus priverstas pačk» Sos. See. ka ir plataus proto galvojimbS, kurio redaktoriui'

*S metus, fMffii&i tempte’jsbūgos- (Tais ir kitais klausi-! . .
apmokant ilgų ąpdraudų mais kreipkitės į Social klubą1 (BttŠ daugiau) • .

3 X Mel. LA S. K. irf. / ; . •

bulaiv iš antro galo. Dabartinio VLlKo; jie, kaip atrodo, 
visai nepažįsta, nežino- kas jis ištikrųjų^ yra.^V žinotų; 
tai jie savo.pažiūrų kas metų sezoną nekaitaliotų. Čia jie 
aiškina, kad VLlK'as esąs Lietuvos valstybės Šeimas. Su? 
Ministerių Kabinetu, čia jau tik eilinė visuomeninė orgja^’ 
nizacija, draugija, čia jau kažkas neaiškaus, pasidariųsip^ 
po jo “apsijungimo”, kad nei jo “protokole” nebuvo gali-' 
ma nusakyti, kas jis toks esąs.-. Tai kas iš tokių 
mątorių”, kurie patys nežino, ką jie imasi reformuoti, 
vadinas, taisyt, geresniu padaryt?

Iš tikrųjų gi, VLIKui jokių organizacinių-reformų ne
reikia,-nes jis jo steigėjų šūkonštraotas ^gerąį,^ gagai 
teisinę logiką, kuri-aiškėja iš „ 
jos. Pagal ją VLlKas yra Lietuvos tautos teisinė ratatoiiy 
be, kurias šiandien mums kaip tik labiausiai ir reikia; Vi
sos jo “reformatorių”' pastangos nukreiptos į tai, . kad 
VLIKas, kaip tautos teisinė atstovybė, būtų panaikin
tas, kad jo vietoje būtų įsteigta eilinė visuomeninė orga
nizacija, visai nekompetentinga tautai atstovauti, yra 
būdinga Siauros galvosenos apraiška. .

4. — Siaura galvosena mūsų spaudoje (kitais klausimais)

359,766;
KL. Gal pasakyfum2te k:el 

šiame krašte yra pensininkų sU- 
NAŪTO MOKES'luoktinių pabkuoritų, jų vaikų 

If O 3 [STATYMO ^VoSTATAI ir tavų, kurie gamta iš Sue. See.
Kongreso priimtž 

Fordo- pasirašyto mokesčių įsi 
reformos pakeitimūs 
mokesčių mokėtojui už kiekvie 73’; jų va' 
uą šeimas narį $35'kreditą _pil- benefitus 
tiant mokestinę formą- 
Standartinė laisva muo mokes- 

č ų suma sudarys $t,/00 pavie
niams esmeniins ir $2,14)6 porai.

Dirbantieji tė.vai .galės -..pasi- , 
naudoti iš 20% mokesčių kredi-' triiksta 4 ketvirčių pensijos ga

vimui. Fabrike jau nedirbu dėl 
ligos. Dirbu privačai 1 karto 
savaitije išvalydamas namus u 
gaunu už tą darbą 120 dol. me
tų ketvirty (3 mėn>). Praš au 
rt^mą sarinmko, kur dirbu, kad 
jis atska lytų ir įneštų nrokest, 
į SOc. Security fondą. Skai- 

kad yra toks įstatymas, 
ligi $120,000 iki įtariau jis nenori tai padaryti.

\r vauu pats už save sumokėti

“reasonable charge” yra pagri- spaudoj, kad tie namai pasta- Seę. padengtame darbe 20 kel
tas-susitarimu Medicare ap-.tyti ūkio būdu, bet kas buvo virčių, (apie 5.metus), laikotar- 
draudds šų Health Cafe Service darbų vykdytojas? P. B-tis pyje l6 metų.. ‘
korporacija, nustatyta pagal ATS. Patyrėme, kad visi dar- Kada sūnus gali pavedėti 
praeitų metų patarnavimo išlai- bai atlikti pastangomis kont-j mūsų nuosavybę.
daš. . Tos. išlaidos yrą'kiekvie- Faktoriaus Aleksų. Brino,.kuris . kt. Mūsų sūnus nei manim, 
nais,metais nustatomos. Tas su- dirbąs prie įvairių statybų jau nei savo tėvu.-nesirūpina. Mudu. 
s.Įarimasįyrą.sitobųsLįtk gydy- kelios dešimtys metų. Teigia- turime namą ąb^jų vardu (inį

/TKL.-Mano namai įvertinti 
$22,000. Ar tai" turės įtakos, kai 

* kreipsiuos į Soc. See. įstaigą dėl 
pripažinimo gauti , papildomą 

! išmokėjimą (Supplementary Se 
jcurity)? Mat, mano Soc. See. 
[pensija yra labai‘maža. M. P. 
I ATS. Munjs atrodo, kad ne
turės įtakos. Patyrėme, kad vi-

Vienaš gautų
sūnūs k^P papildomos pajamos. 

Bendrai namai rinkos kaina pa- 
gal nustatytą nuosavybės (real 
estate) mokestį yra . laikomas 
kaip -vidutinės'.vertės klasėje, ir 
suma yra $35,030 ar kiek ma

žiau. Soc. kl. inform.

tų. Maksimaįinė suma jiersike- 
linio išladų f kitą miestą dėl fir
mos pers.'kėlimo yTa pakelta iš 
•i'AoOJ į $3,500. kurį yra la’sva 
nuo federalinių mokesčių.

Palikimą mokesčiai Kongre
sas - šiomis dienomis . pakėlė 
šeimos' nuosavybių:'-^palikimų 
mvkcsč’ių suip%iAš igiJipOnės. su J čiau, 
mos 
19/7 n>ctų fiabaigos.

17ip. OCXU1 JUA1U

šių nepripažinti, kada jam jų ir kaikurios užsienio .valsn.- K 
tybės pripažįsta. Laikykime, kad UR Ministeris-perlei-'- *' 
do jam savo turėtąsias teises. ' > r> -T : < -

cc) Dar toliau, imkime vėl siauros galvosenos pavyz
dį — tai aiškinimą, kad mūsų-Bendruomenė esanti nė ei- >--2 
line orįanizacija ( draugija,) o kažkokia “prigimtinė, ' 
“neva teisinė bendruomenė, kuriai■■prik'tei^\‘yi^/^Ęii<: 
viai, nė pagal savo Valios pareiškimą, o nasrai, iu krauia. ."

kl.) rfe“aUsi-pĮrMum/.s ųtenesro tajamąrr prįenionįų pristatyto- ma, jei me A. trinas, tai vargu joIns tenancy). 
dienouFsįtai skaihbiak | arti- janril bet.ne pacientams, p. š. tie namai būtų užbaigti. Jis su noT jei -viėiiaš Iš 

padėjėjais.;ŠąuĮių namo visus pasiukį gyvas 
darbus užbaigė, Per namų ati- valdai tą namą, tai esą 
darymą nei. A. Brinas, nei..j o galėtų ieškoti trečdali t< 
padėjėjai nebuvę. paminėti- ,z savybės. • Ar .^.itiesa?

Duomenis surinkęs L J. nuosavybių pardavėjas pasakė, 
kad-mano vyras, turi parašyti ■ i 'i.e' -■■ r
testamentą, palikdamas man tą 
•yisij namą, o sūniji teužrašytų 1' 

i ■ - ^ms geras pa-
So-< jaučiuosi neda^i^aš. Ar galiu tarimžš, nes mudii norime na-1 

. gauti ■ dabar pensiją, nesulau- ni^ palikti kanr nprs kitam, o 
ne’Sūnui.t T-Susirupinę tėvai L kk 'Pasakykite, kiek iš viso 

ATS. Testarftėntų tvirtihim'o visose JAV-se yra pensininkų, 
teismas (Circuit Court, probate, jų sutuoktinių ir jų išlaikomų 
d v'sion) teigiaujfei itidū v&Mo- vaikų?- . P. K.
te Ptiošavybė (Beal ,estate) ąbie. ATS. Pagal paskutinius duo- 
ju vardu (in joint tenancy for- meiiis visose JAV-bės'e yra 1,6„- 

ir jei vienas, sutuoktinis 387,635 pensininkai^ 2,85234i 
mirtų, tai antras pasidarytų sutuoktiniai; 6C8-.709 jo išlaiko- 
vieninteliu savininku (sole ow
ner) tos nuosavybės. Legališki 

j įp ėdiniai, neturi tp^fitygių Įeį- 
. sių. Sūnus tik tuoriięl jaus lega? 
liu įpėdiniu 
turn lt nepalikę testamento. Tą- 
č’au advokatas - te:sininkas^ali 
parnešti testamentą, La 

| nuosavybė užrašoma skitam 
ineniui, negu jūsųs-sū^ui. 
dėl jums šaltas, nejautrus • su-J tuokt niū (išlaikomų) yra 440. 
nūs būtų, paliktas čąįifbris (an- 095; jo išia komų; vaikų yra 1-. 
gliškai pasakė: “ nsėūštdve syn 

lis therefore out in the-cold’). A.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas 
fątliiv VEDA PRANAS SULAŠ

KlatHinws Ir 44M So. Wishhwww Ave, Chicane, HL SWS5
-- “k - , ' ' » , ‘ ▼ f ‘ ’ • į ___ _ į •

I ntatai GrpWita 8 d^ *W76 m. Nr. 2

ot- thv mail*
••i Zip Ctkfc fbOfelp everybody’s mail Į 

Zip Code on every tetter ypu nitai!.
thė'Zip Code
IterW 
trfiaerjš m thi

mi vaikai.
KL. Praneškite, kiek yra'vi

sose JAV-sė nriiarBingu darbi-
A- ’ . ’ f"->- ’ - T z. . ■ T ,

ninku,kurie gauna ' pensijas.' 
kiek jų išlaikomų sutuoktinių 
ir jų išlaikomu vaikų? J. J. 

ATS. x Visose JAV-se iš viso 
vra 2,422,260 nedarbingi dar- 
bminkai, kurie gauna specialius 
išmokėjimus (benefitusV; jų si.

zym iš
Soc. ....... ------- .- ,
rios patiitųlšą^cmti^kodėl lokš 
ček’s-Šustalytų laku, tkr-tstes 
nepas^A4:i ®®

’ ’ T/’" \ . ‘r, ' ,
KL. vPrleš 'keletą mėnesių as 

at v;. aUji *iS rytinės EurppOs pas 
savo vynfįiMZhicagą./Jis yrą.JA4 
V-bių patelis. Noriu sužinoti, 
a C aš privijau lakyti JAV/pilie- 
tybės . egzaminus, kąip kfti a& 
mėnys ar galiu gauti pagal vyrą 
automatiškai piifėtybę? B. M-nė

AT3. JAV piijpčro žmona tu
ri stengt s gauti š o krašto pi- draudimo pensijos •> nesiunčia- j mažiau 
Ifetybę ka p ir kitds imigrantės, mbsv • ’ gali tęs

klausimus
KL. Aš norėčiau gauti papildo-1b, 

mą pensiją (iuppiemeulal se- 
cd.Hy income payment), nes 
mano tikroji pensija yra labai 
niiua, š kurios aš negaliu pra
gyventi. Patarkite, kokius doku 
mėntas aš turiu atsinešti į Soc. 
See. .staigą? L- —

ATS. Tamsta sutaupysi laiką, 
jeigu atsineši savo banko tau
pymo knygelę, stakus ir bohtis, 
gyvybės draudimo polisą, maši
nos (jei ją turi) 
korleię, nekiln. turto mokesčių 
steitmentą, jei turi namus ar že
mės sklypą ir bet kuriuos paja
mų šaltinius įrodančius raštus. 
Taip pat neužmiršk! atsinešti 
Soc.See..kortelę (jfei tokią turi).

KL. Ką aš turiu daryti, jei sa
vo laiktb 
pajaių4^ 
tuo reikditi kreiptis? Jt L-nė

i įstatymas nuuiatų, kad po 3 
metų buvimo (bet ne po 5 metų, 

j kaip kiti) gali prašyti piliety* 
ILS su sąlyga, jog per tą laiką 
gyventų su vyru ir vyras buvo 
JAV pilietis.

KL. Aš pristačiau Medicare 
įstaigai gydytojui apmokėtą ša
ške tą $365, gi Medicare man 

R M.' teapmokėjo $270, pranešdama, 
j kad $95 nesą ‘ reasonable char
ge”. Iš ko aš galiu spręsti tą her 
miną, kurį ateityje gydytojas- 
man vėl pritaikys, o Medicare 
neapmokės mano visos sąskai- 

registracijos tos? ; t B-P-kas

ATS. Geriausias būdas Medi

bb) Toliau, antras pavyzdys panašaus siauros gal
vosenos aiškinimo yra Diplomatijos šefo teisinio status - 
aiškinimas. Susigalvojo kas anksčiau, kad šefas * esąs * 
“Lietuvos valstybės Galva,” atseit Respublikos Prezi-' ' 
dentas- Jis gi tik mūsų valstybės Užsienio Reikalų Mi- 
nisterio (Urbšio) telegrama (kuria jis ir dabar remiasi) 
yra suteikta teisinė galia būti Diplomatijos Šefu, tiks
liau jos nenusakant. Gali būti teisinis ginčas, ar UR 
Ministeris išvis galėjo tokį įstatymų visai nenumatytą 
Dipt šefą paskirti Bet mes, atsižvelgldami į ypatingas ’ 
to meto (1940) sąlygas, laikykime, kad galėjo. Jei taipT 
tai Ministeris galėjo Šefui suteikti teisilį ~'T nė dhtfgiau, 
kaip jis pats jų turėjo. Tai, rodos, tokia aiški logika,' 
kad ją suprasti galėtų net ir beraštis, tik: Šveikai galvo-

; L ; Jeu 'i *<now a -focal tip Code. 
jLttior. OI your phohe book.

2, - Tor out-of-town Zip Cbdteš? call 6s.’ 
Zip Code

3; Fortitit-daydellveryCTb® 
the PKkdp belote 5;00 p.m?

bėri-Bay deHya&fc'či' 
add Mail before A :00 p^nj/from 1 
Air’.lailBbk 
Of Aiwa '

m '.ausją Soc. -Sęc. įstaigą ir flpie •'Ai« L i -i 1 \ - v - •- ,.r » ir

apsigyventi, kur
“ ' ‘ Ta.pą^.a

f‘ hqriuj^inotf/ar Spria’i- .
|au(įiųb pe-JsijQS' yra: siun-'-.^Hirbmgumo pensiją, išmoką 

■č'amds dųbartinėn įiętųton? anksčiau nėgn senatvės. .
' . ■ • • . ' Vladas B-nas ' XL. š esu 60 metų amž., bet
AT$.- Pagal- veikiančius 

rialinĮn .dyaūd'nio "štatymuš ____ ,
ijahst.Wls peūsivis čekiai; siūn- j kęs 65 metų amžiaus? Č V. 
člami tjk Lenkijon* ir Jm^Ta-f Pagal Soc. Seė. įstatymą,įJei 
v}jbn.'aps;gyx-ėhilšiemš JAV pen j tamsta esi fiziškai ar prbiiskąi 
siflthkatfis, ir bendrai į visas va
______ jiataillio valstybės. Tačiau, dirbti pragyvenimui L šų, ir kad 
i dabartinę Lietuvą Socialinio' tas ųedarbingumas tęsiasi .ne

kaip 12. mėnesių, (ar 
»s, lai ga ile Kre.ptis

ep ’wftb it •
J.

•- U.5?T0^TAL6ERViCE
IJJ—ReĄ Na Š4^J-v3^|in«fi\ot».-ięį33’lrnes).ĮN£wypapCTt. 197J

tei komunistai savo tironijoje nori kokį jiems patinkan
tį asmenį įsįvarysi j savo partiją, tai jam pačiam liepia 

.į ją įsirašyti, žinoma,' jį įspėdami,kas Jani :bus< jei - Jų/- ’ 
neklausys. 0 pas mus, žiūrėkit, vaikelis gimė' — ir jau' 
Įrašytas į mūsų “prigimtinę” bendruomenę,: .<yįsąm", ain^ .'.j 
žiui jos nariu... Ar gali būti dar šiauresnė galvosenos,-’ 
kaip ši? J ; ; t ' . :

3. — Siaura.galvosena, siekiant ^LlĘūtefo^noii.į^j.C,^

; Reformomis' siekiama ką nors pertvarkytu 
geresniu, tobulesnu..Bet reformų siūlytojai turį, pifrną''^ 
gerai pažinti seną, matyti jo netobulumus. Tokie tūrėtų5 
būti ir VLIKo reformatoriai l pirma VLIKą gerai pažin- | 
ti, matyti ir nurodyti jo netobulumus ir tik po to pateikti f 
jo reformų projektą, įrodanti kad tuo jų projektuy per--- Į 
tvarkytas VLIKas tikrai bus geresnis, tobulesnis, geriaūL A 
atitinkąs savo tikslą ir uždavinius.- - -i -

3wn, Zip Code and mail 

šąjvithin Sod milės,‘Ž;p 
lyspeciall^ marked

* J
le on your return address.-5

BBS
•' ' . . ' . yy.



Kanados naujienos
** t . •< š. 3. T Ji

' Montrealio šauliu šventė
Veiktos apžvalga

Praūžtoje jis šaulių įsisteigi- 
mo reikalu pakalbinęs a. a. Kle
mensą Kiaišą ir ?raną juodko- 
jį, vėliau prisidėjo Stasys Ba
rauskas ir nau$£'%uepa jau tu
rėjo 4 narius, 4 . - •

Susitarus su tada buvusiu re-į 
daktorium a. a. Jonu Kardeliu,; 
savaitraštyje “Nepriklausoma 
J i et u va", pradėta rašyti straips- ' 
niai kviečiant tautiečius būti ? 

šauliais.ir po kelių mėty, šauliy }. 
kuopos narių jau buvo apie 1CU. 

Reikia pripažinti, kad nuo sa
vo įsikūrimo dienos Montrealio 
lietuvių kultūriniame gyvenime 
šauliai reiškėsi kaip pati akty
viausia, mūsų visuomeninė gru
pė. Neįmanoma būtų visko su
minėti (kaip ir prelegentas pa
sakė) kiek buvo suruošta šven
čiu, minėjinrų;;‘koncertų,-jvai^ _. . .. . -v.., ,.
rių su vakariečiais parengimų, iš- liūno, Diplomatijos šefo Itali- į Po pamaldų iškilmingai sugie- nuo jo raudodami paliktos tėvy- 
vykų, mirusius laidojant šaulių i°ie Stasio Lozoraičio, Kanados totas Lietuvos himnas ir muzi- nės. Atsiradę čia galvojom, kad 

Generalinio'konsulo Jono. Žmui- kei M. Ebch grojant efektingą j'eigu Lietuva- itik išlaisvintų, 
džino, iš Australijos Dariaus ir finalinį preliudą, pakilioje nuo-: mes per jūras marias, keliais 
Girėno šaulių - kuopos pirm. S. 
Pačesos ir kt. Visi sveikinimai 
buvo perskaityti keliais atvejais 
per abi šventės dienas. t 

Buvo pagerbti daug pasidar
bavę šauliai: B, Abramonis (ku-

Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
šaulių kuopos 20-ties metų su
kakties minėjimas buvo iškilmin
gai švenčiamas dvi dienas, ne 
tik montrealiečių lietuvių,, bet 
-ir suvažiavusiųjų svečių šaulių.; 
‘su savo vėliavomis: iš Toronto, 
'Hamiltono, St. Catharines, Ont., t 
ir iš JAV Čikagos — LŠST Gent-' 
ro Valdybos pirmininkas Karo
lis Miklovaitis. Viso 40 asme- ’V - -
nų. ' ■ * - 

Z Aušros Vartų parapijos salė- 
Zje, lapkričio 27 diena Įvyko

Minėjimo aktas

•Montrealio šaulių kuopos pir
mininkas Viktoras Sušinskas pa
sveikinęs gausiai susirinkusius 
tautiečius pakvietė vadovauti 
minėjimui Montrealio šaulių 
kuopos įsteigėją, garbės ■'šaulį 
ir minėjimo komiteto pirminin
ką Juozą šiaučiulį, kuris pakvie
tė į sceną • garbės svečius, prie 
stalo užimti vietas. Jie buvo: 1 , . ~ . . , - . >garbės sargyboje-dalyvavimų ir

Karolis Miklovaitis — šauliu.daugybė kitų atvejų, kur šauliai 
S-gos Centro Tarybos pirminiu- reiškėsi kaipd musų gerieji bro
kas. Stasys Jokūbaitis — To-'liaj ir sesės pribūdami su pa- 
ronto Putvio š. k. pirmininkas; kelba, kur tik ji būdavo reika- 
Marija Jokubaitienė —moterų linga. z-jv: , C“ 
Centro vald. pav. Kanadai; Jo
nas Kubilius S. J. — šaulė gar- 
bės narys; Stasys Vyšniauskas ' , - x,, , ’net štai ąios iškilmingos šven-
Pet^Jonikas^ To^^BM- dienoje’buvo lėk’
Petras Jomkas — loronto Rai u . Toront(> netUvių kapines
įjos jurų s. . Plrią-, ams n labai veikli šaulė, sesė Ju- 

buts - —“ ----- - .
vos Vanagu” organizacijos at
stovas ; Viktoras Sušinskas, 
Montr. š. k. pirmininkas.

. Kai i sceną buvo atneštos ir 
sustatytos 5 vėliavos, visi sve-

— latvių karinės “Daugu-

Dail..’ ^ųr^is Juodis Ave Maria (aliejus)

Dabar okupantą* įtraukė į sa- 3 lietuviukas dainas -ir prašant// 
\o pianą mūsų jMfciiaą,*ati& publikai JUilr&U, aartamdva. &'•

Jau jeigu mes nukentėję nuo ko
munistų per 30 metų tapome į 
sudoroti, tai ką gi jam reiškia 
tas jaunimėlis ? Mūsų'žvakė jau 
dega iš abiejų galų’ Bet mes tu
rime dar vienintelį, mums svar
biausią ginklą — vienybę.' Ar 
mes sugebėsime dar būti vienin
gi ir visi kartu- kovoti su mū
sų tėvynės pavergėju? Ar • mes mas pareiškė susižavėjimą mu- 

Į visi kartu — ten ir čia, amžiams sų Aušros Vartų parapijos choru, 
praradę savo tėvynę žūsime nu- kuris bažnyčioje pamaldų metu 
galėti rusiškojo imperializmo?

Neįmanoma straipsnyje atpa- ___________ ___
šakoti, kokiais tragiškai baugi- j šiaučEdiui ir V. Suširskui ir ' 
nančiais žodžiais, praskambėjo i visiems padėkojus, sekė sesių *■ 
ilga prelegento kalba. & koks įžūlių paruosti skanūs pietūs. < 
sunkus kaltinimas mestas tieips, į Tuo ir buvo baigta dviejų die- • 
kurie kaip buvo pasakyta —:ny šaulių sukaktuvinė šventė. 
“Per 30 metų viską Užmiršo” L I . , _ ,.Elzbieta Kardeliene

A&isveikinąnt montrealiečios — ■ 
K /diklovaitis visiems dėkojo už 
taip iškilmingai atšvęstą šaulių 
aukaktjes šventę ir svarbiausia 
už'dideh riudSrfrūmą, ‘kurio ne-'- f 
visur tenka patirti kaipMon- 
trėajyje. ;;;

f t. Jokūbaitis' atris veiki nda-

giedojęs pasigėrėtinai.
Atsisveikinus mūsų šauliams

Per tuos 20 metų šaulių 
kuopoje mirė jau 10 narių. Ir

taikoje, visi suėjome i salę, kur 
ir buvo pradėta šventės antroji 
dalis ' - ' ’ >

" • Z” 1 į"" 'Z .’ ' J’ '

^Lietuvos kariuomenės šventės

lija Strėlienė. t
Toliau visi garbės svečiai, pra

dedant Karoliu Miklovaičiu, pa^ 
sakė sveikinimo žodžius. Kana
dos Bendruomenės vardu, pir
mininko Jono Simanavičiaus Įga-

čiai buvo pakviesti atsistojus su-į Uotas, sveikino Stasys Jokubai- 
sikaupimu, pagerbti žuvusius už tis. Jonas Adomaitis sveikino 
Lietuvos laisvę, karius, partiza- Aušros Vartų parapijos komite- 
nus, Sibiro taigose mirusius ir to vardu; Al Mylė medžiotojų 
pačioje Lietuvoje brutalaus bku- 1 
panto per 30 metų nukankintuš Adomonienė ateitininkų ir Pr.- 
ir iki šiai dienai tebežūdomus Paukštaitis, dabartinis redakto- 
lietuvius. Irius savaitraščio "Nepriklauso-
' Sekė J. Šiaūčiulio, Montr. sau-r m a Lietuva” vardu.
lių kuopos, kurią jis pats Įsteigė . ■ Raštu atsiųsta 30 sveikinimų: 
1956 m. spalio 9 dieną. ( 1 Altos, Vliko. pirm. Dr. K. Va-
- • - ■•--Ųa - . -Z.M.’:<• •

to vardu; AL Mylė medžiotojų 
ir' žuvautoji “Nida” vardu; J.-

Paukštaitis, dabartinis redakto-

ropotumėm savo brangion tėvy
nėn. ■ ’

Bet mes .per 30 metų jau tą 
i viską užmiršom. Mes dabar jau 
-nebe tie, kokie buvome, nes oku
panto-ranka ir čia mus pasiekė. 
Įvaręs mūšų tarpan pleištą jis 
taip mus suskaldė, kad mes skęs
tame tarp savęs nesantaikos jū
roje.-
■s Iš mūsų patriotizmo liko tik 
erzacas,- karikatūra, iškamša, 
pasibaisėtinas sunlekšėjimas.

“'P<
Džiugu buvo patirti, kad mon- j 

trealiečių pilna salė, baigus pre- . . ... ,
legantui kalbėtų entuziastingai Moterys Veržiasi į darbus 
ilgai plojo ir net šaukė bravo ir Amerikos statistika rodo, kad 
vali°! - j Amerikos moterys nepaprastai

Pagalvojau sau, kadmūsu tar- susirūpino darbais. Amerikos.,,; 
pe įalJr ne taip jau daug tėra moterų didelė dauguma dabar 
tokių, kurie pateko. į tų “viską dirba vienokį ar kitokį darbą. ’ 
pamiršusiųjų” kategoriją? Gal būt, todėl, kad 40% darbų,

Ačiū Karoliui Miklovaičiui, ■ kuriuos dirba vyrai, labai men- • 
kad mums pasakė, nors ir labai' apmokami ir todėl tuos dar- 
skaudžiūs,/bet teisingus'žodžius,; bus dirbantieji vyrai negali iš
kilnų mes jau senai negirdėjo- paikuti šeimų, 
me. Sugiedojus himną ir išne
šus vėliavas, oficialioji kariuo
menės šventės minėjimo dalis 
buvo baigta. . . • Qr|eane bankrutavo Internatio- ...

Sekė dar patriotinių eilėraš- Į nal City Bankas, turįs 130 mil. . 
,čių deklamacija šaulių: V. Su-įdol. indėlii|. Bankrutavusį ban- 
šinsko, A. Mylės, A. Žuko ir šau- ‘ ką perėmė kitas bankas. Visi. 
lės P, Jukonienės. į indėlininkų pinigai, pasak gu-

Užbaigai Rasa ir Ina Lukoševi- bernatoriaus, nežus, nes visi in- • 
ėiutės, sau- akompanuodamos gi- dėliai iki- 40 ’tūkstančių dolerių • 
taraT labai simpatiškai padainavo yra apdrausti.

Gal būt, todėl, kad 40%. darbų, "

Bankrutuoja bankai
• - NEW ORLEANAS. — New Jris įteikė šauliams ir dovaną),| Svarbiausia minėjimo dalis 

J. Petrauskas ir St. Barauskas, buvo. LŠS Tarybos Centro valdy- 
Atžymėjimais pagerbti: Au- bos pirmininko - Karolio Miklo- 

gustinas Mylė', Ona Mylienė ir vaičio kalba, kokios mes jąu la
bai senai negirdėjome ir priėjo
me prie to, kad austoj omą norė
ti prakalbų, net ir per savo di- 
džiaus sveatta, neidami |Knrdi didvyriskuBa8,
niekam r-mus - prakalbėti kad savi ba1 turėti lie_
nepnnnntp . pavergtos Lietuvos pafciot^ vardą kurie
ir musų pačiį Į^ ogąią pusę j okupanto glėbį, Jam pa;
.parvirusius rė^aįus.. taikaūdami, nuvažiavę savųjų
, Atrodo, .kad*mes ir gyvenda-' pamatyti, jų laikraščiuose, giria 
mi laisvajame krašte, bijome j jį padarius , daug gero Lietuvai, . .. ..

mi jam savo’^rakalbosę pagrok,klausomą Lietuvą, arba siunčiant 
tą ir žudoraą<inūsų tėvynę. i savo vaikus į komunistines sto-’ 

„i.,/ .. Į vykias menamai, pasimokinti lie- O V r..saules Karolis Miklova.tB, L kai kalbėa

nepabijpjo-Zi^tsakjrti okupan- L Tokie jau nebesupranta, kad 
tui ir mums, nd^s ir karčių, bet jie yra pasidarę savo tėvynės 

vr1C^r" teisybės &^iu:3<-' {priešai, kad jie vykdo nusikallž-
• ■ - Savo gražiu, / sodnu, visiems imąpnes visą tautą pateisindami

aiškiai girdimu balsu, gera fra-1 genocidą; Nebesupranta, kad su

Petrė Tekutįenė. '
Sugiedojus himną- ir išnešus 

vėliavas, buvo- baigtas minėji
mo aktas.

Salės sienose buvo iškabinta 
daugybė nuotraukų, kuriose ga
lima. buvo matyti 20-ties metų 
šaulių -veiklos įvairūs vaizdai.

- Visi buvo pakviesti N.P.’ se
selių vienuolyno šalėn pasivai
šinti iki-7 vai koncerto Vėliau lrai iaisv^amę . oijome. jiS buvo>bai£eta^; komunistą priminda-Lakijdėšiškai pajuokiant Nepri-
tent Duvo 'Bąmaetas,. Kuriame -rinnMent
man neteko dalyvauti.'

Antroji šaulių šventės diena .

ir Lietuvos- kariuomenės' šven
tės minėjimas prasidėjo sekma
dienį,.'* lapkričio 28 d., Aušros

savigarba? Ar. beverti turėti lie-

\ KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jauninas, A. KISS IN THE DARK,.Pikantišku ir intymiu nuotykių. 

^praSym^i paimti iVgyvpniTno. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
(50 psL Kaina $230,- •»■ "< - ■ ■; i -• : ‘

Dr.-Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių Iki. pokario metų. .Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00. < 1
" Dr. Juozas BZ Končiui, VYTAUTAS1 THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3,00. Kietais viršeliais $4.00.

ri Dauguma-šių' knygų yra- tinkamos dovanos įvairiomis ^progomis. Jas ir 
Įritąs knygas garima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oinigihę perlaidą • ' ■ -pamaldomis už visus dėl Lietu

vos laisvės''žuvusius karius, sa-i . , , - , ~ ■. , . .- ... ... -•
vanorius ir šaulius. zių interpretaciją, ir Jstipriu pa- ’ okupantu reikia tik. neatidžiai

Prie altoriaus buvo net 9-nios J - . .
vėliavos; šv.'Mišias atnašavo ir• 
or/Įžn atnešė okupantas, zudy-

LEPUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU N 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ", I

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
tv Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju dą-. 
liu; Sėmės ūkio švietimo problemos, ūkininku krašte, n dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. i

- • Autorius "savo žodyje rašo: .“Jei liūdnas lietuviu. tautos likimam i 
nebūtu sutrukdęs. Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, dvasiai galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Euronos tautoms”.
; . ?Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skalivtl. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma ČB8.12%1 buvo ūkininkai ir po na- 
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma Vra arba patvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši -knyga bus brangi abso
liučiai-lietuviu daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašvta. kad pradėtus skaitvti nebesinori pertraukti. Knvga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. .*

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. ■_ -

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

ion

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
. gas daryti įtakos į krašto politiką. 103 psl. Kaina 81-50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir 1u atliktus darbus 664 psl. Kaina 
310. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijas, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu rišo buvo 121. 41 teatro dranriia. 48 

'pMaulietiSki chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, aocailIštintu, laisvamaniškų ir 
Dtų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

4
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kovoti, o ne pataikaujant .jam, 
susirinkus lietuviams bijoti? kal
bėti prakalbų.-.

gaunančiu jausmų,, . jis kalbėjo, 
kad kruviną nelaimę Į mūsų

pas mus

grąžų atitinkamą pamoksią~Xtfu. 
sakė, kun. J. Arahauskas SJ.

Alūsų mielas choras, vadovau
jamas M. Roch ir A. Keblio, kaip 
visada, giedojo meninėje aukštu
moje.

Prie Žuvusiųjų paminklo ka-

damas mūsų tautą ir siekdamas 
ją visai išnaikinti iš -tautų.'.pa
saulio! ' '-I-

Tas genocidas^ tęsiasi jau.- 30 
metų ir nesimato -jam-galo. Tėvy
nėje likusieji, mūšų, broliai' šąų?

riams stovėjo šaulių garbės sar- kiasi mūsų pagalbos. O mes? 
gyba. Maldininkų buvo pilnutė- Prieš 30 metų mes labai gerai 
lė bažnyčia. _ pažinome komunistą ir - bėgomę

Taupy Kite^dab ar

Norintieji Hą knyga įrigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

. 1789 So. Halsted St, Chicago, IH. 60808

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Nau|l«no«a galima gauti puiklę knygų, kurios papueč bat kokią 

knygų wlnta ar Jontyno. 4
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina. $5. '

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimint 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl_ kaina S5.

Dr. Kazys Grinius, AT$IMIN1MAI IR MINTYS. H tomu. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais riri._35.60 

“ Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVHKŲ KNYGŲ ISTO-
RIJA, I dalia. 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minkš-\ 
tais viršeliais ------ :------------------—--------- ----- --------- $T.OO

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUV1IKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos - apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina

P. KosiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292- puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimfnhna.i
170 psL---------------------------------------------------------------------

'•M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 235 
puslapiai --------------—— -----------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaldoma.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, HL 60608. — TeL HA M100

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato K B. KONČIAUS knyga > 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų, 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau* 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius | Vokietiją Ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei priaių-

1739 So. Halsted Street, Chicago, minate

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben-. 
druomenę ir parūpina fondus namams Įsi-

Taupykite dabar.

3 Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
; jos išėmimo. >

Investavimo knygelės sąskaitos neša

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St - Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 meteis. '' TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemą* automobiliams pastatytą

NAUJIINOt, CHICAGO t, ILL.— W'tfnucfay, December I, 1971
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1976 m. gegužės 29 Sieną, dalyvaujant iš abiejų pu
sių po keturis valdybų narius. Buvo sutarta paskirti 
ypatingaisiais ryšininkais po vieną valdybos narį, 
kuriais yra Teodoras Blinstrubas ir Jurgis Valaitis”. I 
Ką tas “ypatingų ryšininkų” paskyrimas davė, ko-l 

ki klausimai buvo išaįskinti, Dr. Valiūnas savo kalboje I 
neaiškino., Jie, ko gero, buvo iškelti konferencijos eigo-Į 
je. Apie juos plačiau patyrsime, kai gausime daugiau ži
nių apie josios eigą. Sekančiame savo pranešime jis aiš-

stybėM, okupuoto** 1940 te. 
Sovietų Sąjungo*. Sovietų de
legatė Aleksandra Biriukova 
pavadino Scrantono kalbą *bru 
tali u tiesos iškraipymu’, teig
dama, kad Pabaltijo valstybės 
naudojasi visiška laisva. KJ-

9 vai ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki l^ vaL

_ $30.00
_ $16.00
_ $3.00

vavo Lietuvių Bendruomenės pasitarimuose, vykusiuo
se, Filadelfijoje ir Chicagoje, bet nieko nemini, kad 
“ypatingas ryšininkas’’ būtų dalyvavęs Amerikos Lietu- 
vų Tarybos pasitarime afkonferencioje. Vietoj “ypa
tingo ryšininko” Chicagon bavo pasiųstas ne toks jau 
ypatingas, bet Amerikos lietuviams. gerai pažįstamas 
teisininkas Bronius, Nemickas. Jis, pildydamas kitus 
įpareigojimus,'rado reikalo ir su ALTo valdybos nariais 
pasitarti. Dr. Valiūnas šitaip savo pranešime apie tą

Tautose delegatas W. Tapley 
Bennet, Jr., kalbėdamas kitą 
kartą vietoj W. Scran tono, pa
sakė suprantąs sovietų jautru
mą, kai paliečiamas žmogaus 
teisių klausimas Sovietijoje. Jis 
pacitavo Leniną: “žmonėms 
nereikia laisvės. Savo vardo 
vertoje valstybėje nėra laisvės. 
Žmonės nori turėti galią, bet 
ką jie su ja darytų, jeigu ji bū
tų jiems suteikta? ELTA

suvaziavu-
SIUS atstovus: , ;

“Rugpūuio mėnesį su PLB pirmininku Chica- 
goje matėsi VLIKo vicepirmininkas Br. Nemįckas,VLIKAs informuoja apie ALTą

Praeitą šeštadienį, sekmadienį ir, ko gero, pirma
dienį Washingtone posėdžiavo Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą sudarančių organizacijų atstovai.« _ _ .
Dar nebuvo progos patirti, kas toje VLIKo konferėnei- Karolis Žalkauskas, Mečys Mackevičius; > Steponas Esti
joje buvo nutarta ir koki klausimai svarstyti, bet jau rys, tai jie pirmiausia vykdavo pas ALTo pirmninką ir

TOS valdybos nariais”. . ■ ' ,
Kai Amerikos atvažiuodavo VLIKo pirmininkai ir 

įtakingi VLIKo nariai, kaip kun. Mykolas Krupavičius, MAGDALENA S. STANKŪNIENĖ Iš rinki® — aliejui 197

Nedidės mokesčiai
Cook apskrityje

' pirmi-Cook apskrities tarybos pirmi
ninkas G. W. Dunne yra Opti
mistiškai nusiteikęs ir mano, 

|kad Cook apskrityje mokesčiai 
nebus pakelti, bet, atvirkščiai,

turime nepaprastai įdomų. VLIKo pirmininko Dr. Kęstu
čio J. Valiūno pranešimą apie VLIKo vadovybės atlktus 
ir svarstytus planus. /

Amerikos lietuviams labai svarbu susipažinti su 
VLIKo vedamais darbais, nes lietuviams rūpi tie patys 
klausimai, kuriais rūpinasi Washingtonan suvažiavu
sieji atstovai Amerikos letuviai sudėjo dideles aukas, 
šiam komitetui, kad jis galėtų vesti gimtiniam kraštui 
išlaisvinti reikalinga darbą. Amerikiečiai susiorganizavo 
Į Amerikos Lietuvių Tarybą, apjungė visas didesnes Ame 
rikos lietuvių organizacijas, kad galėtų daugiau padėti 
ne tik VLIKui, bet ir pavergtai Lietuvai. Amerikos Lie
tuvių Taryba daug padėjo VLIKo atstovams, kai jie dar 
buvo Vokietijoje ir posėdžiaudavo įvairiose - Vakarų 
Vokietijos vietose. Kai karo pabaigoje Amerikon atvy
ko pirmieji VLIKo atstovai, tai itakingesnieji ALTo 
nariai juos vežiojo po didesnes Amerikos lietuvių, kolo
nijas, organizavo jiems mitingus ir supažindino juos su 
JAV vyriausybės ir kongreso atstovais. ■ « 

r , i .-a, ©

sekretorių, o kai Chicagon atvyko vicepirmininkas Ne- 
mickas, tai jis pirmą išsikalbėjo su Lietuvų Bendruome
nės pirmininku, o tiktai vėliau pasimatė su ALTo valdy
bos nariais,. Ne mums spręsti,-su kuo vicepirmininkas 
privalo pirma susitikti ir pasikalbėti, bet turint galvoje, 
kad Amerkos Letuvų Taryba'yra- davus VLIKui netoli I 
pusę milijono dolerių, o Amerikos Lietuvių ’ Bendruome
nė iki šio meto VLIKUI skyrė, kaip amerikiečiai sako, 
tiktai “pynacus”, tai vis dėlto reikėjo jau instruktuoti 
vicepirmininką, vykstantį į, didžiausią Amerikos lietu
viųkoloniją, pirma aplankyti ALTo Valdybos narius, 
jeigu jis nori, kad duona būtų aptepta 7 “pynacbateriu.” 
Jeigu vicepirmininkui ar kitam% ypatingam ar ne to
kiam jau ypatingam ryšinihkūį'ihbiaii;rūpi tie “visuo
menės atstovai”, kurie VLIKU1 skiriamas -aukas savo 
kelionėms išleidžią,tai jų dalykas, bet rimtą darbą -dir
bantieji žmonės šiuo klausimu ilgai neturėtu galvoti. 
Jiems reikalas turėtų būti aiškus ir sprendimas ; seniai 
padarytas. ' f ■ ■' J?--L/mA

A TU 01*1 Vi OPI fll IzDlPlfl kurta detentės skraiste. Ame- 
UUnCimiCLldi nriua rikiečiai dabar, kaip niekad, su

pranta Amerikos negalavimų, 
derantis su Sovietais ir būkštau- 
ja būsimo karo galimybėmis.

į nuomone
Pastebima, kad amerikiečių 

nuomonė, lyginant tai su 1974 
ir Tonų, žymiai pasikeitė Sovie
tų imperijos nenaudai. Pastebi-

Bet apie VLIKO santykius su ALTa yra dar;įdomes- 
Ankstyvesniuose VLIKo pranešimuose gana: daug ris paragrafas Dr. Valiūno pranešime- Jis. šitaip skam-

vietos būdavo skiriama santykiams su Amerikos Lietu
vių Taryba, bet atėjęs VLIKo pirmininko pranešimas 
rodo, kad pirmininkas nerado reikalo šią konferenciją 
plačiau informuoti. Dr. Valiūnas priminė konferencijai, 
kad šių metų pradžioje VLIKAs parašęs Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei ir Amerikos Lietuvių Tarybai pa
sikeisti ryšininkais, kad tiksliau galėtų vieni kitus in
formuoti apie savo darbus. Jis pareiškė, kad abi organi- (Jeigu ji įstotų, toi jai tektų į Tautos Fondą įnešti Ame- 
zacijos teigiamai atsiliepusius apie šį Dr. Valiūno pasiū-irikos Lietuvių laisvinimo darbui skiriamas^aukas. Da- 
lymą, bet čia pat jis toliau kalba apie VLIKo ryšihinkusjbar ji tas aukas pati griebia, pati .“laisrinimo darbą” ve- 
prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, bet nei venų žo-| da, ir be jokios atskaitomybės surinktas aukas leidžia, 
džiu neužsimena apie ryšininkus prie Amerikos Lietu-(ALTa Tautos Fondui davė-.veik pusę milijonu.o pinigus 

' vių Tarybos- O toliau Dr. Valiūnas šitaip aiškina santy- gavusieji favorizuoja tuos,-kurie nieko neduoda. Pini-
kius su Amerikos Lietuvių Taryba: (gus davusieji turi .pirma rįtetai pagalvoti ar verta.įstoti

ji if aukas duo- 
'kad iki

“Ieškant konkrečių ir pozityvių sprendimų lėšų 
telkimo srityje, Jungtinių Valstybių LB ir ALT Ai 
buvo pasiūlyta įstoti nariais. į Tautos Fondą. Nei 
viena, nei kita organizacija sprendimo šiuo klausi- 

mu nėra padariusi.”;^ AwV - A,'
JAV LB įstoti į Tautos-. Fondą hera jokio išrokavimo.

' ir 
tų .........
ma, kad dauguma 
nori aiškaus nusistatymo So
vietų Rusijos atžvilgiu. Jie ne
benori būti paskutiniais. Todėl 
šiandien jau dauguma remia pa
didintą Pentagono sąmatą, re
mia Amerikos laikomas karines 
užsienyje -bazes - ir pilnai prita
ria paremti draugus bei sąjun
gininkus Europoje, jei jie būtų 
Sovietų imperijos* užpulti.-

Kodėl toks pasikeitimas, kai 
amerikiečiai prieš 4 metus bu
vo linkę susitraukti slieko kiau
te ir nenorėjo nieko girdėti apie 
sovietišką pavojų? Paprastas 
reikalas': Sovietų elgesys, jų ne
siskaitymas su pasirašytomis 
sutartimis, nepildymas Helsin
kio akto, vienašališkai. elgian
tis detentės atžvilgiu, kurių prie
dangoje didina karinę Rusijos 
galybę. '

Amerikiečiai viso to akivaiz
doje jaučiasi apgauti ir pažemin
ti. Amerikiečiai mato, kad so
vietai juos apgaudinėja prisi
dengdami sekr. KisingeriO. SU

Nori traukti teisman 
sekretorių Kisingerj
WASHINGTON AS. —Tei

singumo departamentas ketvir
tadieni paprašė f ederalinfoteis
mo užblokuoti pastangas tardy
ti valst. sekretorių Henry Ki- 
singerį byloje kaltinant, kad 
kviečius parduodant Sovietų Są
jungai taimeriams buvę nusukta 
$50 milijonų. Pašaukimai' (sub-: 
pehos) išsiųsti Kisingeriui ir 
buv. Agrikultūros sekretoriui

apskritis gaus kokius 18 mil. 
naujų pajamų pakėlus apskrity
je benzino kainų vienu centu. Bė
da tik, kad nieks nežino kiek 
benzino bus parduota ir kiek pi
nigų reikės išmokėti penkiems 
šimtams naujų tarnautojų. Ta
čiau Apskrities tarybos pirmi
ninkas optimizmo nepameta.

mo 
ti 
singerj

penos) 
buv. 
Earl L.

Kaltina Siriją
BEIRUTAS. — Libano kai

rieji kėltina Sirijų, kad si sten
giasi nutildyti .prieš Sirijų Vėb- 
kiancias politines grupes bombų 
pagalba. '

Gruodžio 4 Beirute sprogu
sios bombos užmušė du asmenis 
ir sužeidė 19. Viena bomba spro
go Irakui plaukios socialistų 
partijos būstinėje, kita — neto
li kairiųjų libaniečių lyderio K. 
Jumblatt’o raštinės.

nepaveikėCarterio
WASHIXGTOXAS. — Pasak

Scranton giria L i 

lietuvių teises 
The New Yprk Times lap

kričio 27 laidoje aprašo JAV 
ir Sovietų Sąjungos delegatų
Jungtinėse Tautose susikirti- V. S. News and _World Report 
mą, lapkričio 24 d. JAV dele, žurnalo, s'ekr. Kisingeris suge- 
gatas William W. Scranton ap ba grupuoti, šlifuoti ir patrauk- 
kaltino sovietus, kad jie panei ti žmones, bėt atsilankęs paslau
gia žmogaus teises savo pilie- išrinktą prez. Cartefį, to pa- 
čiams, pabrėždamas religinės*daryti nesugebėjo. Carteris K- 
laisvės nebuvimą Pabaltijo vai swerio pasilaikyti nebenori, pa- 

j sinnkdamas jo vieton kitą as-
--------------------------------------------------------pasak minėto žurnalo, 

šio meto ALTA dar nepadarė sprendimo, bet jei relka^f Carteris yra išimtis, 
lai ir toliau eis, tai noroms nenoroms, sprendimas- teka j ------- "-
daryti. | • Seniausais meno kūrinys tu'

Šiomis dienomis spaudinsime VLIKo pirmininko '
pranešimą. Informuosime Amerikos lietuvius ir apie ki- ^etės sienoje, Limeul apylinkė-’ 
tus Washingtone svarstytus ir nutartus dalykus. ,je, Prancūzijoje.

kius su Amerikos Lietuvių Taryba:
“VLIKo ir ALTOs santykiai buvo išsamiai ap-1 nariais į 

tarti bendrame pasitarime, kuris įvyko New Yorke daiitieji

J. VENCLOVA

Senovės lietuvių tikybos bruožai
S. Daukanto pastebėijmu (Būdas, IIO p.), senovės 

lietuviai Dievą vadino įvairiais vardais: Praamžius, 
Tėvas. Viešpats. Pirmapradis, Kūrėjas etc. Savo veika 
le “Šventaragis”, II t. V. Alantas paryškino: "Pasaulį 
sukūręs Dievas, bet mūsų kriviai mokė, jog pasaulį 
sukūręs Praamžius (527 p.)... Bet yra visa žinąs, visa
galis ir visur esąs dievų dievas, neturįs nei pradžios, 
nei Pabaigos. Kartais mes jį-vadiname Pirmapradžiu, 
kartais Praamžiumi arba Amžinytie (579 p.)... Praam
žius įdavė krivulę pirmam žygoniui (lietuvių) ir liepė 
ją perduoti iš rankų į rankas, kad ji keliautų per am
žių s(586 p.)".

Panašiai pasisakė istorikė K. Skirmunt (91-12): 
“Vyriausiu Dievu senovės lietuvių buvo Praamžius, 
viešpataujantis ant viso pasaulio ir ant visų kitų die
vaičių”. Dr. O. Rutter (86-66) rašė: “Vieshpats sreated 
the world and first human beings, who were known 
being the Lithuanians as Tėvukas”. E. Davies (19-213) 
sulygino lietuvių Viešpatį su Jehova.

Likimo deivė I>aima arba Dalia
Kaip ankščiau minėjome, kad senovės lietuviai ša

lia tikro Dievo, visagalio Viešpaties, amžino Pirma
pradžio l>ei Praamžiaus turėjo savo deivių ir dievai-

ir liepos mėnesį o kaip E. 
atskiras šventes jai ruošda-

irtedį bei ištisus
GisevičiUS 1844 m.

vęs- - 4 v ■ -■ -Sakoma, kad per šią šventę buvo aukojama likimo 
deivei Laimai, šokamas mitologinis šokis “Laimutė”, 
geriamas lietuviškas nektaras midus, padarytas iš bi-

kad juos 
šia buvo

saugoja deivės net tarp priešų. Iš šių žymiau- 
laisvės deivė Laetiiva, nuo kurios pats Lietu-1 

vu» vardas paeina ir kurią J. žilius (Palemonas ir jo 
padermė, 128) vadino Dalios bei Laimos dukterim.

~ • , - . . — - - M------ ~ —— 57 •----r .-------- -

________________ ________ - Proi. Ll Chodzko (14-408) ne tik konstatavo, kadjriam buvo pašvęstas kovo mėnuo, čia prof. dr. P. Pen
čių stropiai sunešto iš liepas žiedų medaus. O. Glo- deivė Lietuva buvusi laisvės gynėja, bet ir nurodė iš- kauskas (80-9) rašė: Lietuviai, sako kronikininkas, se

novės papročiu dievaičio Kovo prašė šte pagalbos ir 
jam aukas degino (1236 m.) Rimgaudo žygyj su kalą- 
jviuočių ordinu”. Panašiai kalba K. Skirmunt (91-13): 
“Kariaudami su priešais, lietuviai Šaukdavosi prie Ko
vo karo dievaičio*. .

Karo dievaitis Kovas

Taip, kaip pas senovės keltus greta deivės Litavis 
buvo karo dievaitis Marsas, pas senovės lietuvius šalia 
laisvės deivės Lietuva buvo karo, dievaitis Kovas, ku-

Vyjl vpicil vtllAVvkV AkJ e v* KAMI v ' ***

gau (Lilhauėn imd Uthader’.4869) mini, jog ir Ram- silikusios giesmės žodžius, kuriais senovės lietuviai jos
byne buvo garbinama likimo deivė Laima.

Dt. M. Gimbutienė J39-8) taip ją aibūdino: “Vienin
telė moteriška dievybė, kurią galima būtų skirti dan
gaus difevų kategorijai, ir kuri yra kaip dievas vyres
nioji būlj’bė.Atai Laima,, likimo lėmėja ir pasaulio ri-

maldavot >

O meilingoji Lietuva, -o laisvė palaimintoji, 
Pasigailėk mūsų, nusleisk iš daugaus 

Nušluostyti mūsų ašaras žemėj...
r '

kiuotoja... DįeVas it Latom'Mievų pora, rikiuojanti iri Tą patį Tvirtino rusų isetorikas prof. F. Kudrinskij 
žmogaus,-ir'dievų gyvenimą”. Panašiai apie ją kalba savo veikale “Litovstsy”, tik pabrėždamas, jog seno- 

|ir prof. dr. S. Chatter Ji (12-125): “Laima is a god- vės lietuviai maldavę laisvės deivės Lietuvos pagal- 
: dėss, Who is most closly associated with Dievas and bos, kryžiuočių riterių prispausti. Ragai dr. J. šiupą

(94-410)' prisiminimai apie laisvės deivę Lietuvą il
giausiai išsiliko pas lietuvius, gyvenančius Trakų apy>. 
gardoj..

othėr importance as the arbiter of Human Deštinity
and the giver of gifts to man was very greatT.

Dėl to, kaip dr. E Kraemer. (48-10). pastebėjo, į li
kimo deivę Laimą net kreipdavosi šu maldavimais .^Dr.’i. Poblocki savo studijoj “Kritischc Beitraege 
merginos, kad g»vus gerą vygį, o jaunuoliai, kad ga- Geschichte Utimens” tvirtino ^jt>g lais
vus jahną merginą į zHiofias. / dėrtę Lietuva garbino ne tik lietuviai, bet ir lat-

Pagal prof, dri S. Chatter (12-115) ji buvo įsivaiz-J a Rutter (8a.68) pastebėk: “Lietuva was the
duojama, kaip jauna ir meili moteris senovės baltų ( rf the country, the Queen of the Nation’* (pla-
bei lietuvių tautiniuose drabužiuose. ;Kiti sakydavę, laisvės deivę Lietuva J. Venclovos “Lietuvos
kad ji pasirodydavusi bitės pavidale, d bitės sutikimas i rftr(jG 1072 m.).
senovėj pas lietuvius reiškė laimę. S. Daukamtas (16- j 1

1183) deivės Laiiųpsjyaręlą išveda nuo žodžio lemti.
■ i M V* ’

Laisvės deivė Lietuva. z ">

Tas pats prof. L Chodzko (14-407) nurodė, kad Ko-- 
vo dievaičio ženklu buvo žirgas, kaip laisvės deivės 
Lietuva.buVO vytlo, Ir kad senovės persai turėję die
vaitį Kovas. Mūsų archeologas P. Tarasenka (9945) 
paminėjo: “L, Kondravičiaus Minsko gubernijoj rasta 
Kovo dievaičio statula”, 7 i

Milda.
merginos kad gavus gerą vytą. o jaunuoliai, kad ga
vus jauną merginą į Žfnofias. 7 , •’ b

zur aeilesteh. Geschichte Utauens” tvirtino jog lais- Pas senovės lietuvius Milda buvo meilės, lietuviui 
vieningumo deivė, kurios garbei buvo paskiria^ balte- ' 
džio mėnuo, taip pat i turėjusi savo Šventoves ir net 1 
atskiras šventes: dr. J. šliupas (94-411): “Lietuviai 

s | užgyveno savo meilės deivę MIldą... Kauno priemfet- 
tyj buvo įtaisytai aukuras Mildai... Galingu Mildos pa- ’ 

..Labai įdomu, jog net senOs^^eĮtąvgądgDf Ąąter Kaunas, mažas
| vis deivę, kuri, attwto, gstefuiff^būlJ'jafp dievukas.. Balanse mėnuo buvo Mildai paŠvę&as’t 6
deivė, nes labai buvo artima karo dievaičiui Marsu?, Dr. Č. Jurgėla (43-38): “Milda, Che deity of lova*. 

Romėnų istorikas C. Tacitus (I a.) savo knygoj kaip A. Holder (Alt-celtischer Sprąchschatz, 245 p.) (Bus daugiau) ’

*

I.iclii'iv ’ prigimties linkęs į fatalizmą, aukščiau
sia Esv le šalia Dievo laikė likimo deivę Laimą, kai 
kuriose dainoje ’ar vadinamą Dalia, kurios garbei] L-------x ------- - -- - »>-»■-•.» . . \r »
buvo p.isvemęs. i aip 13 amž. kronikos mini, liepos "Germanise”, kalbėdamas apie aiščiub bei lietuvius, pažymėjo:’“Latavū, Gothn, beisitdenn des Mart .

deivė, nes labai buvo artima karo dievaičiui Marsu?,
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UK ANWA BADUS-as' Bolševikinė vienuolių propaganda
‘ w«. . .. _ w .

4VIŲ AUSŲ, NOSIES, 
i J* Am ligos ‘

i 5 W. £3rd Street

7J< A41A»dos pagal susitarimą
n 'ji'—-- ---------- -------------------- --- ----------

OIL K. G. BAU KAS 
AKU4E1ŪJRA IR MOTERŲ LIGOS 
" GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius sus-uaiuu, 

ei neatsiliepia, skambinti 374-?';04

« Vieliniame žinių skyriuje, 
pavadintame “Aplink Mus”,

Naujos gatvių lempos 
ne tiek labai žibės

CHICAGO. — Naujai page
rintos gatvėn* apšviesti lempos

SUSIRINKIMŲpagal Maskvos įsakymą turėjo 
būti pavadintos lietuvių tauti
niai apdarai — rūbai. _ . . (

Sudarant tautinių Šokių- ir «ek >»* **“.««* , NAJUŲ. MiUklklų Uota
dainų švenčių programas, lie- “1P dabartines oranžines spal- io-tą 7 vak, turės metinį su- 
tuviai neturi jokios pasirinki- VO8 lempos, pareiškė gatvių ir, 
mo laisvės. Viskas turi būti da- sanitarijos komirionierius Fran-’ si>i 
romą ir paruošta pagal Mask- cis J« Paeiti-
vos nurodymus ir instrukcija.s mas Prsdedamar nuu uo trečia- (^,įįaį jur0o jonikio orkestrui gro- 

dienio. jjsnt V. Cinką

Chicagos mieste nuo 1974 m. i lzetuvtų moterų Draugija “Ap- 
TŪTA ' cvtaia’* ru inf i>*nt i i weMttrinki.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

. CHIRURGIJA 
Telef, 695-0533 

Fex Valley Medical Center 
’**■; ^50 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
Physician and surgeon 

2434 WES, 71st STREET 
» Ofisas.- HEmlock 4 5849 

Rezid. 388-2x33 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. i—; 
antrad.. penktaienį nuo 1—5. 

. ir šeštad. tiktai susitarus.

vaL.
tree

rastis “Draugas” (1&7S. 12. 1 
ir 124.), leidžiamas tėvų mari
jonų tą pačią savaitę, net, du 
kartu įdėjo žinutę, kad gruo
džio 12 d. Jaunimo centre, ku
riam vadovauja tėvai jėzuitai, 
bus rodomas iaętuvoje (jaut Jokių patriotinių lietuviškų 
nebeokupuotoje. Autr.) paruoš'dainų ten neieškok, jų nerasi, 
ti filmai apie 1975 n®, dainų ir . . . _ _ _
..uUni,. ViWie. 'K' >«■« I
Šimtamečiu Godos ir kome- *. . ,, , 1071 dmo

rtii. -1..1 v;„ k^M darosi negera ir
“Šimtamečių Godos” ir kome-i 
dija “kol nevėlu”. Viso — trys:

Du skirtingi dalykai maū ne-
***• | L.tluvly' HiVlcTTl LzrattglJOS 

*3,000 myliu rezidenciniu gatvių sviete* pnešmetinis narių susirinki
mas Įvyks šeštadienį, gruodžio 11 d.,

Gatvių apšvietimo 1974 metų kviečiamai ‘atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu reikalu aptarti ir valdybos

;-r metųfilmai. Atrodo, kad vienuolių . - : . ■ - . - ■ dabartinė kastuos apie $10 mi- lėdu dovanos, vaišės ir kiti margu-
. - . DAVJKfiri innjcrhniQ imtiivin nr _ , ’„.„^-4

marijonų leidžiaams “Drau
gas” raginte ragina lietuvius 
pasižiūrėti, tuos okupantų pa
ruoštus užsieniui propagandi
nius filmus. Taip pat nurodo ir 
telefono numerį, kuriuo gali- J 
ma apie tuos filmus- daugiau 
pasiteirauti. L ’;

Paėmęs tel. triubelę ir .pasu
kau nurodytą numerį. Alsilie- 
pė vyriškas balsas. Paklausiau, 
kas ruošia tų filmų rodymą. 
Atsakė, kad ruošia privatūs as 
menys. Toliau pasikalbėjime 
paaiškino, kad tuos filmus pa 
ruošė ne filmų studija, kuri f ii 
mus ruošia kinams (movies),

pavasarį, jungtinis lietuvių or 
ganizacijų komitetas rengė 
JAV 200 metų nepriklausomy-' 
bės minėjimą ir to minėjimo 
marijonų leidžiamas “Drau-j

iijonų, praneša Degnann.
I ievų uvvanus. vajses ir aiu margu- 
myriai. Visos dalyvaakite.

Rott Didžgalvi*, rašt

ŠVENTO JUSTO PAMOKYMAI IR PAABKW1MAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Dievo golybes terflmlems Hkifimu išganymui". P\Pet, 1:5*

Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame i aplinky
bes, kurios gali atitraukti mua nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus boti nuolankiais ir klausyti 
Dtevo, o kitas ragina elgtis savavaliikar ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairiu ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Visi tm©, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mū 
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAViST, 3715 WEST 6€th STREET, CHICAGO, 1LU 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Elevatorius sutrynė 
berniuką

»TTr * tv tn i • i-9 , rrauxxa i. w va*, vojuutj. owsuiiuu-ČIKAGA. — L/U, 13-kos ir 11- jmui pasibaigus, bus kalėdinės vaišės 
vietinių žinių skyriuje. Dargi kos metų, berniukai žaidė eleva- ‘ ” 
net, už pinigus apmokėtą skel- toriumi, pasikeldami ir nusileis- 
bimą atsisakė įdėti į “Draugą”. J darni. Vyresnysis berniukas už- 
Taip pat liet jėzuitų — Jauni- simanė Užlipti ant elevatoriaus 
mo centro vadovaujama televi viršaus, bet vienam pastato gy- 

“zijos valandėlė, kuri rodoma veritojui paspaudus elektros

į AMERIKOS Lietuvių Demokratų 
Klubo susirinkimas įvyks šių mėtų

! gruodžio 8 dieną Saulių Namuose. 
. Pradžia 7:00 vai vakaro. Susirinki-

J|ir dalinamos dovanos.
Bernice Žemgulį*, pirmininkė

dijo TV aparatus, dviračius ir 
net kelis luksuso automobilius, 
kad teisme turėtų pakankamai

D& PAUL V. DARG1S
.-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

' r?į Medicinos direktorius^ 
i9$ą S-Mąnheim Rd.,Westchester, m. t>et filmų studija teterizijoms, 
VĄLANDpS; 3—9 darbo diennmig ir o filmai" esą paruhšti spe-

.antr4 šeštadienį 8—3 vai. daliai Vakarų Europai. Pa- 
- - arba 562-272B _ klausus, ar daug ten yra bolše-j

dTTid REZ.L GI 84)873 " vikinės propagandos, atsakė,
DRiW.ElSlIN-ElSLVAS kad žodinės propagandos nesą. 
akušerija ir moterų ligos f panašus filmai buvę

GINEKOLOGINĖ CHiHURGlJA j.ruošiaini su tani tikra doze pro 
6132 So. kedzie Avė., V/A 5-2670 : pagandos, bet rezultatai išėję 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- atvirkščiai. Neturėję jokio pa
sikepta. skambanti Mi 3-0001. sisekimo. Dėlto nuo. tokių pro-

— * pagandinių filmų atsisakyta.
TV? A l» /•« v TT’rt’T- a a' Dabartiniai filmai, jau turį 

ULiĘV.ECKAS žymiai didesnį pasisekimą. Jis
man nepasakė,'-kad t»e Jauni
mo centre rodomi filmai yra 
pagaminti grynai vaizdiniai

Telef. BE >3-5893

GYDYTOJAS^IR CHIRURGAS
- SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS ‘ 
cdZ- j39Q7 West 103rd Street 
‘V •¥rzT*’7ios susitarimą

< K. A. V. JUČAS
ODOS LIGOS —CHIRURGIJA 

<002 N. WESTERfi AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVĖ. >

dr.j.fkank fleckas
V - • - OPTOMETRISTAS 

. ..kalba lietu VIšKAI 
261 a W. 71 st .St. — Tel. 737-5149 
Tikrint akis. - Pritaiko, akinius ir 
' - “contact lenses’’. .

“'H. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS 
inkstų, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
_ 2656 WEST S3rd STREET 

VaL: au.?ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vai. va k 

Ofise taiafu 776-2880 
r«z. telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
■ UJO* TOJ AS ;»R CHIKURVaS 

praktika, spec. MOTERŲ ligos 
2652 WEST 59th STREET 

T.I„- pr g.1223 
OŠTSO’^ę^E.c Ipurakr antrad., trečiad 
s pcuii. z-t a u-8 vat Vak. šeštadie
niai* 2-4 v®, po preiU U kitu laiku 

pagal susi tarimu.

< P. SilEIKIS.O. P.
i hurcDA^RO i ĮŽĮSTAS 

į.y £kpeuaiai - Man
Speciali pagalba kojoms 

*4 ^Areh Supports) ir t t

v ai., ir -3. Sesiadiėmais 9—1 
63rd Chicaoo Ut. oU6z*.

( Tetefu PRospect 6-50M

.p Gėtes visoms progoms 
BEVeKLY VitLlS VEuiNYtfA 
V14O WleSl CMrd b i Rfefel

8-0333 ir P& 8-0834
a Taip pat naujoji Ba rbaros ir 
Gene Drishrp krautuvė
< ’THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy, Ooek Lawn, 
Tel. 499-1318

nu,.,—■, ■

0ERKRAUSTYMAI

; Leidimai — Piln* apdn 
ŽEMA KAINA

R. ŽĖRIMAS 
s«- Tel. WA S-8063

MVWCM »OWM

kas antrą sekmadienį atsisakė mygtuką ir elevatoriui pradėjus j įrodomos nusikaltimo medžia- 
pranešti savo žiūrovams apie kilti į viršų, berniukas buvo gos. Vėliau tų vogtų daiktų par 
tą JAV 200 metų, lietuvių ren- mirtinai sutrintas 
giamą, sukakties minėjimą.. “——

Kodėl liet, vienuoliai tėvai - v? ’

davėjus policija suėmę. K viso, 
policija už 60.000 dol. nupirko 

Policijos vagilių varžytinės daiktų, kurių vertė siekia 900.-
. -| xr- v rw-A v • i • z ’ t)00 dol. rmarijonai ir jėzuitai taip ne- Virs 250 policininkų ir agen- _____

garbingai ir pažeminančiai pa bį. lapkričio 3 suruošė viso- 
sireiškė JAV atžvilgiu ir_kodėl tiems vagiliams ir vogtų daik- 
taip mielai ir uoliai reklamuo hj pirkliams pinkles, kurių me 
ja ir talkininkauja rusų bolše- tu suėmė per 50 asmenų, 
vikų propagandai skleisti lie- Policija gerai pasiruošusi, 
tuvių tarpe. Juk lietuviai tą išleisdama bent 60.000 dolerių, 
laisvės ir gerbūvio šalį JAV supirkinėjo vogtus daiktus, ra- 20-ties dolerių, 
gerbia ir mylį o žiauraus pris . __  ... ___ _____________

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

v1,/ 2533'W. 71st Street
" Telef.: GRovehill 6-2345-6

** 1410 So. 50th Ave., Cicero
. Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

okupanto — rusų bolševikų ne
kenčia. A. PI. Į

Šarvuotis “pasėjo” pinigus
Pinigų pervežimo šarvuotis 

vežė pinigus iŠ Wiskanseno į 
Čikagą į Feder alinį rezorvo 

propagandiniai, ki- taip sakant banką, šarvuotyje buvo veža- 
‘ ma popieriniais banknotais ir 
metalinėmis monetomis apie 7 
mil. doL 1

Šarvuotis, matyti. greitai va- 
žiuodanias, .paslydo,- trūko pu
siau ir apvirtęs išbarstė arba 
“pasėjo^ pinigus laukuose" ne
toli W aukėgano. f-

Pribuvusi.policija apsupo pi 
nigais užsiėtą lauką ir kasttt- 
vais ėmė pilti pinigus atgal į 
m aišus. Apylinkės gyventojai 

t net nežinojo kokius bandymus 
policija ten daro.

■ vaizduose paslėpta propagan
da. L ■■ ’

- Tų bolševikinių tiks
las yra. užc--mečiams pavaiz
duoti, >kt&3«pSnkčs|: gražus ir 
laimingas gyvenimas 'yra pa
vergtų' lietuvių okupuotoj Lie 
tuvoje; pradedant jaunuoliais 
ir baigiant šimtamečiais se
niais, kad jie tik dainuoja, gro 
ja ir šoka, ir kad kitų jokių 
kasdieninių rūpesčių nebetu
ri. Tikras rojus ant žemės. 
Tais filmais, ne žodžiu, bet 
vaizdais vta skleidžiama bol
ševikinė propaganda.-
Kinai turi tokį priežodį,1 kad 

puikus vaizdas — paveikslas 
atstoja tūkstantį žodžių. Dėl
to bolševikiniai propagandistai 
ir pasirifiko vaizdinį propagan žemės, esančios po vandeniu 
dos būdą. Bet šito nesupranta1 Yfirhioann rin<mc. it. s. 
lietuviai vienuoliai nei marijo
nai, nei jėzuitai. . ' .

Į tautinius lietuvių šokius, šo 
kainus ok. Lietuvoje,' jau yra 
įmaišyta gera dozė rusiškų šo
kių. o lietuviškos dainos ir jų 
melodijos jau yra praskiestos 
nemažu kiekiii rusiškų dainų 
ir melodijų.

Visi šokėjai ir dainininkai 
iki vieno yra aprengiami rusiš 
komis uniformomis, kurios nie 
ko bendro neturi su liet, tauti
niais rūbais, bet tos .uniformos'

Uždraudė parduoti
. ežero žemę

Illinojaus vyr. teismas už
draudė parduoti 1946 akrus

\lichigano 'ežero dugne, U. S. 
Steel bendrovei-. Teismas nuta 
rė, kad Michigano ežeras pri
klauso visiems žmonėms ir to-: 
dėl negali būti parduodamas.

'U. S. Steel bendrovė~~sako, 
kad. ji neturėdama kur plėstis,, 
turės mažinti gamybą arba iš- 
siskelti kitur. Į

MOVIU G
Apdrausta* perkrauttym** ■' 
\ ,ii (vairiu •tslurtiu. , ,■

ANTANAS VILIMAS o ;

Tai. 376-188? arba .176-5996

j] SOPHIE
RADIJO

Viso* progrftfnos- U WOPA, 

1490 kil. A. AL

, Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-

[IE BARČUS
ŠEIMOS VALANDOS

ir sekmadieni nuo &30 iki 9.30 
vai. ryto.

Telef.: HEmtoek LM13

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Nudūrė žmogų
ČIKAGA. — šiaurės vakarų 

Čikagos dalyje du 18 metų vy-, 
riokai nudūrė 20-tiės metų jau
nuolį B. Pillar’ą, susiginčijus dėl

- N LIŪDĖSI o VALANDOJ ų
i Saviti - 4

MAŽEIKAS EVANS
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -t I
I W45 Šo. Westen Ave. Air Conditioned Chapel tri

' Rfįublič 7>8600-8601
toxrle ryreea tnfeeCo dainę raaMase koply&S yflaa Hrhct

. Carteris prieštarauja 
savo kalboms

Prez. Carteris, prieštarauda- 
damas savo rinkiminės kampa* 
nijos metu pasakytoms kai-’ 
boms, sako, kad jis nemano'” 
prašyti kongreso suteikti jam 
teisę kontrouiuoti kainas ir at 
lyginimus. Jis manąs, kad įkal 
binėjimais daugiau laimėsiąs 
ir tikisi, kad plieno kinos, pa-’ 

bus sumažintos ge
nio jiL
keltos

Čikagos vanduo

Čikagos miesto tarybos vąt. 
komitetas vienbalsiai priėmė 
nutarimą pabranginti Čikago
je vandanį 21,5% nežiūrint, 

i1 kad prieš tai buvo stipriai prieš 
I pasisakyta. Antra vertus, visi 

priehtiesčiai, kurie perka van 
denį iš Čikagos miesto, tikriau 
šiai dėl tokio vandens pabran-1 
gimo kreipsis į teismą, ieško-V 

9 darni ten užtarimo, / , <

WALTER JKUCHINSKAS
Gyv. Cicero, Illinois*

Mirę 1976 m, gruodžio 5 d., 9:00 vai. vak., sulaukęs 59 metu am
žiaus. Gimęs Chicago, minos.

Paliko nuliūdę: žmona Sue, pagal tėvus Staliga, teta Mary La
ven, gyv. East Haven, Conn., giminaitis Alger Kuchin, gyv. Albu- 

' QUerque; New Mexico ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Priklausė Pirmyn chorui. L 

į- Trečiadienį 3;30 vaL p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus koply
čioje, 1410 S. 50tlr Avė., Cicero, I1L z r

Penktadieny, gruodžio 10 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš kop
lyčios r šv. Antano parapijos bažnyčią^ 6 po gedulingu pamaldų bus 
laidojamas šv. .Karimiero kapinėse.

Visi a. a. WALTER LCITCHINSKO giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

' -..••• Nuliūdę lieka:
U1 < -y ’ ’.tS . --V* / ■ x

; Žmona, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 863-2108. f- i - ’

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMIDj
e SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
? j TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
■ Telefanas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONĘD KOPLYČIOS | 
________ _______ ■ —

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
-Hrektorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Happy Hour Mushrooms, a prize-winninf recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Frites brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a strfffhc 
lor fresh mushroom caps to make a unique hot hors d'oeuvre.

Happy Kour Mushrooms marched away trtth the "Best of 
Show" award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal bUlfng at your party table I

This priau'-winning recipe combines Frftoe brand com chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and Just the 
ilght amoMt of trine for a tasty mixture to top fresh murfiroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon ■ 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS
M medium-abed Fresh mushroom* \
lUHnqMWB*' Melted bnttet , ’ > ;
Irtlck 
4 elor«

K e®P
2 tablespoon*

-g table spoem
Ipuckxtd

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

.330? So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So» 50th Ave„ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1093 

TimAfr ihTiaii flin.«af j ■■■■I ■.*!■!! ■ ......  ■■ ..........-

PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVE Phone: LAfayette 3-3572

e GEORGE F. RWMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

Better, •oftęneA
Gttrbe, minoed <*

* Grated Mfcnterey Jack chetw 
Bed
teefmfce* k
tttU-lAyknted toasted mtfon dfy fht* 
iPInetr crushed FrfUfc brand Com cMpa

blBŽCTTONkt
Remove item* from mushroom*. Wash cap* and brush xlth 

melted butter. y •' . * ' '

HQ mushroom c&p* with mixture. Place on baling sheet *b4

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpoblic 7-1213
Ž314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

■R J. RIDIKAS
3354 Sa» HALSTED STREET Phone: YArds 71911

t ai     . ... . ...   — —
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REAL ESTATE

SU SAVAIS APLINKUI

Friedrich Schiller paminklas

An equal opportunity employer

1739 So. Halsted St., Chicago, DI. £0608

$3.50.

lietu

PAYARD® IR VARDAS

at <1 trė 
gausiai 
praliet 
narių.
Julia

damas rašo atsiminimus ir ren
ka filalcrinę medžiagą. Neretai

APĘCO CORP. 
2100 Depster 

EVANSTON, IL.

$3.00
$2.00

2625 WEST Tl STREET
Tel 737-7206; arba 737-8534

KNYGA APIE LIETUVA ANGLŲ KALBA 
LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY

. NAUJIENOS,
I 39 So. Halsted St, 
Chicago, HL 60608

BUILDERS ANO CCMVRACTORf
Narnu Statyba Ramonta*

Call Franlr Zapolis 
3208% W.95frh St. 

GA 4-8654

K. Leknic- 
Tapulionis

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYEtS 
Pardavtaas tr Taisymai 

2646 WEST 69?h STREET- 
Talafj REpublic 7-1 Ml

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplawood. Tai. 254-7450 
Tali/pat daromi vertimai, giminiu 
likvlatlmai, pildomi pilietybėj pre- 

tymai Ir kitokį blankai.

HEATING AND AIR 
CONDTTTONTNG ' _ 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So WESTERN AVE. 

Chicago Ill 60609 Teel. VI 7-3447

buvo išleista 26 bit lol., Japoni
joje, V. Vokietijoje, Prancūzi 
joje ir Kanadoje — pu 10 bil

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
riai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas,, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.' 
501-623-9814.. .

Q Siunčiu _________  dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

2J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

FETT1NG CONSTRUCTION
7152 South Kedzie. Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
s stiiekamL sulig užsakymui 
JULIUS FETTNGTS. savininkas 

778-3165 .

MilijoniriiŲ unijų 
prezidentai tariasi

DETROITAS' ’— Automobilių 
darbininkų unijos (UAW) pre
zidentas Leonard Woodcock. su- 
sitinka Washingtone su AFL- 
CIO prezidentu George, Meany, 
tariamai tikslu sujungti tas dvi 
milžiniškas unijas. Laikraščio 
Detroit News pranešimu, Wood- 
cok yra tų unijų — 1.4 milijono' 
narių UAW ir 14.2 milijonų na
rių AFL-CIO susi] ungimcr ^ali
ninkas, bet su savim j pasitari
mus Washingtone atsivežė UAW- 
unijps sekretorių iždininką Emil 
Mazey, kurs yrą unijų- unijos 
'priešininkas.

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
-PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai. , 

KLAUDIJUS PUMPUTIS _
4358 So. Washtenaw Ave.

Tell: 927-3559

• SEWING
MACHINE 

OPERATORS
Full Time.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žema —- Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermal Roa< (šhfeagA G Virgiui* 7-7747

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. COČTL Tel. YA 7-5980

D t ME S I O 
<2—80M AM?*AUS VAIRUOTOJA’ 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreictlz:
- A L A U R A ’ T J S _ 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8773

kbntralės rašf. 
Josephine Masilionis' kasos glo
bėja Jennie Povilaitis, kasinin
kas Matt Povilaitis, koresp. R. 
Didžgalvis.

Knygų revizijos komisijon 
apsiėmė Julia Sačauskas, Mar
tha Masilionis ir Joseph Povilo
nis — susirinkti pas B. Žemgu- 
lis sausio mėnesį, bet nenusta
tyta diena, tik žinoma, kad 4 
vai. po pietų. Na, gal susitvar
kys, kol ateis laikas.

Nariai prašomi nepamiršti, 
kad klubo sekantis metinis su
sirinkimas įvyks sausio 16 
aukščiau minėtoje saleje.

Valdyba sveikina visus su 
tėjančiomis šventėmis.

Sekė vaišės ir malonus po
būvis.

Visiems linkiu linksmų šven
čių. Jūsų koresp.

Rožė Didžgalvis

—• Pamaldūs mahometonai au 
gina barzdas ir labai geibia jos

ruimo? a parašo
L ink ima Viktoint- 
dar ilgų kūrybingų i 
nų. Žmogus, kuris 
vien sau, tas ilgai, 
prasmingai gyveno.

— V- Dįminskis, 
kas, G. Songirias ir 
išrinkti LKVS; Ramovės Chica 
gos skyriaus valdybom

Hfeuh WANTED'^.'female 
Darbininku reikia

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Pr-ke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto muro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette ^nrke. $38,000.

1%. AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas. Originali 25 m. statvba.

v Erdvus 2 butai. Senutė nepa
bėgt turi meiaį parduoti. Marquette 
Parke., $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų. Marauette Parke. Vvras keliamas 
po dairiu Metų kitur. Reikia .pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti Sy. Kryžiaus 
H^oninM Pi^us.

4 RUTU MŪRAS ir 3 \auto mūro 
iš gem ranku priešais parka. 

Nauiaę <?azo š’ldvmas ir nania elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

z Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787, v
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, lai

vų kelionių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo re
zervacijas; Parduodame kelionių draudimus; Organizuojame 
keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
nių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais. ž

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________

Minkštais viršeliais tik ___________ __ _____________
Dr. A. L Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik_____ ____

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NORElKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 • Tek WA 5-2787 
Dideli* pMlrinklnu« geros rOilM (valriv prolclu. 

MAISTAS U EUROPOS SANDtLIŲ?

Vyriausios teismas 
prailgino ’gyvenimą

Nusikaltėlio G. M. - Gilmore, 
motinai prašant,. vyriausias 
Amerikos teismas atidėjo mir
ties bausmės vykdymą- ir . tūo 
būdu prailgino . nusikaltėliui 
gyvenimą. Ūtos ^valstijos . vy
riausias teismas.buvo ’ atmetęs 
motinos prašyihą. - ' ;;

Gilnfore turėjo būti;sušaudy 
tas pirmadienį,^gruodžio 6 d., 
anksti ryta. Pats- "nusikaltėlis 
yra labai pasipiktinęs motinos 
ir kitų prašymais, norinčiais iš 
gelbėti jo gyvybę.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2581 W. 69th St, Chicago, IIL 80629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Haktod Pt, Chicago, III. 60608. — Tol. 254-3320 

V. VAL ANTINAS

atsilankiusius narius ir pranešė, 
kad mirė du klubo nariai— An
tanas J ūsas ir Eva Navakaus- 
kas. Jie buvo pagerbti atsisto- 

vienos minutės tyla. Iš 
klubo pasiųstoj gėlės, o šei
moms išreikšta gili užuojauta. 
Raštininkės protokolas perskai
tytas ir valdybos narių raportai 
vienbalsiai priimti.

Klubas nutarė pasveikinti su 
Kalėtų šventėmis Naujienas, 
Sandarą, Sophie Barčus radijo, 
leidėją, ir veteranus.

Klubo valdyba 1977 metams 
gausiu rankų plojimu perrink
ta visa ta pati, būtent: - pirm.

Ber

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Patrnri, senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiy sąrašas. Knygos 
kaina $8.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

— Julius Verba, seniau gyve
nęs Briilgeporte, (thieagoj, pa
staraisiais metais- persikėlęs- po- 
ilsio dienas leisti į Hot Springs, 
Arkansas. Vėlinių dienos proga 
atvyko Cliicagon papuošti savo 
mirusios žmonos Monikos kapą 
ir apsistojo pas savo artimus gi 
minaiėius Kazimiera Virbiekie- 
nę ir Josephine, Edvardą Chi-

1.35 milijonai už 
pagrobtą mergaitę

J ■ -

BRIUSELIS.' — Briuselio tur
tuolio duktė Johanna Bergers, 
13 metų amžiaus mokinė, būvą 
nežinomų asmenų pagrobta vi
dury dienos jai einant į mokyklą. 
Jos tėvui sumokėjus grobikams 
1.35 mil. dol. išperkamųjų, duk
tė buvo paleista.

Grobikų rankose ji išbuvo 5 
dienas užrištomis akimis. <

Nmjjicūotns". ’- IEŠKOMA MOTERIS prižiūrėti vy- 
^enhw.
' našių did- laikymas ir alga.. Tel.. 434-9589 po 
gyveną'vie 
gražiau ir, ~

Piliečių Lygos veikla
Amerkos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos khibo priešmetinis 
narių susirinkimas vyko lapkri 
čio 21 d., 1976 m. gražioje nau
joje vietoje — Chicago Savings 
patalpose, 6245 S- Western Av. 
Pirm. Paul Masilionis atidarė 
susisirinkimą, sveikino gausiai

■ • Kalėdų, Naujųjų Metu, šei
mos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra gerausia dovana, išreiškian
ti daugnorinčiussakyti jaus
mus. Jų ttaip-neišreikš atvirutė, 
laiškas ar blizgantis daiktas. 
Naujienos. sveikins mylimą as- 
menį ne tik šventėse, bet ir kas
dien. • Užsakykite jas.'; Užsaky
mui rašyti: Naujienos, 173p So. 
Halsted St., Chicago, III. 60608 
arba skambinti telefonu 421- 
6100, . ' - (Pr-)

of America . ..
3900 N. Claremont

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbitrinky Ir Darbininkių

GENERAL FACTORYpus. Nelaimėje Kazimiera susi
žeidė sunkiai ranką ir teko il
giau gydytis, be to Juliaus pus
brolis Mykolas susirgęs pateko 
ligoninėn. Artimuosius ligonis 
ištikus teko Juliui- užsibūti Chi- 
cagoje iki lapkričio mėn. pabai
gos. Daug rūpesčių su savo ser
gančiais artimaisiais turi ir Jo
sephine Chipas. Sakoma, kad 
bėda pėsčiomis nevaikšto ir 
kaip jų susideda kelios, tai jau 
tikra problema.

— Regina Maleckaitė, Brigh
ton parko gyventoja, buvo pra
dėjusi studijuoti mediciną. Mok 
slas jai puikiai sekėsi, bet deja, 
vėliau patyrė, kad ne visiems 
galima medicinos mokslas siek
ti... Noroms, nenoroms su skau
smu širdyje turėjo būsimos dak 
tarės profesijos atsisakyti. Da
bar Regina studijuoja farma- 
ceutiką ir čia jai gerai sekasi. Į 
Laisvalaikiu praktikuojasi Wal 
greens receptais išrašomų vais
tų skyriuje.

— Aleksas Zamžičkas, gyve
nąs Colunibus, Ohio, nors ir 
pensijos amžiaus dienose bebū
damas, bet dar kiek sveikata 
leidžia sąžiningai atlieka sargy 
binio pareigas vienoje didelėje 
firmoje. Pernai pasiėmęs geras 
atostogas su savo dukra Milda 
šilbajoriene aplankė Ispaniją ir 
Maroką, šiemet taipgi savo ge
rosios dukros padedamas aplan 
kė Graikiją, Jugoslaviją ir Tur 
kiją. Sako, kad tikrai buvo įdo
mu įkopti į Akropolį Atėnuose 
ir į Parnasą Relpbi. .Tikrai mū
sų pasaulis yra gana turtingas 
įdomiais gamtos vaizdais ir ge- 
neralios žmogaus kūrybos kuri 
niais. Atitrūkus nuo kasdieny
bės yra pasakiškai gera žmogui 
pasigrožėti visa čia žemėje esan 
čia harmonija.

— Viktoras Zdanavičius (Vy- 
tenietis), gyvenąs Londone, An 
glijoje, poilsio dienas beleisda-

f AR JAU PASIDARĖTE '
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga — _

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI Jg 

", Su,hėgeliškomis formomis 
. Knyga su Termomis gauna

ma Naujieną’. administracijoj, 
Knygos kaina S3.. Su legališko- 
mis formomis

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago DI. 60608.

Nuo galvos, skaitant, JAV re
klamoms buvo sumokėta 125.32 
dol. ir tik 3 centai Etiopijoje. .?

$2.08
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus žekj arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidom*.

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19.000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-ėios ir 
CampbelL Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
miėg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance,’.Income Tax 

2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

Čagariečiu Klubas
Lietuvių Žagarės klubo prieš- 

metinis narių susirinkimas įvyk 
ko lapkričio 2K (L Jono Stit'lfo 
salėje. 1316 S. California Ave. 
Pirm. Paul Masilionis 
susirinkimą, pasveikino 
susirinkusius narjus ir 
šė, kad klu-bas neteko 2 
Mirė: Antanas Jusas, i 
Kazakauskas.^ Buvo pagerbti at
sistojimu ir vienos minutės ty
la, o šeimoms išreikšta gili užuo 
jauta.

I klubą įsirašė nurys Antanas 
I^mbergas.

Nutarimų raštininkės ir val
dybos narių raportai vienbal
siai priimti. Parengimų komi
sija išdavė raportą, kad bunco j imu ir 
party gerai pavyko ir padėko
jo visiems dalyvavusiems. Taip 
gi kulbas nutarė pasveikinti su 
Kalėdų šventėmis Sandarą, Nau 
jienas Sophie Barčus radijo lei-, 
dera, ir veteranus.

§i, tik iš spaudos išėjusi, 268 psl., iliustruota Europos — Lietuvos žemė
lapiu bei nuotraukomis, knyga, — tai Lietuvos Valstybės kūrimo, jos ne
priklausomo gyvenimo bei vėliau mūsų tautos kančių istorinė iškarpa. Ji 
idomi ir naudinga visiems, o ypač tiems anglų kalbą vartojantiems lietu
viams, kurie norėtų savo tėvų krašto praeitį arčiau pažintu

Knygos autorius, Algirdas J. Kasulaitis mokslus baigės jau čia JAV, 
žinomas kai j? redaktorius, publicistas. Krikščionių Demokratai veikėjas, ilga
metis VLIKO bendradarbis. Knyga, LEONO XIII FONDO leidinys, skoningai 
išleista, pilnai tinka ir dovanai (jaunimui ir amerikiečiams) Kalėdų ar Ht 
progom. Kaina 4 doL ■ \

GAUNAMA PAS PLATINTOJUS IR LEIDĖJUS ŠIUO ADRESU: ■/.
LIONO XIII FONDAS, 894 F. M3 St/ CLEVELAND, OHIO, 44123

Biznieriai vertina reklamąr Excellent Benefits.
* I * f

Visame pasaulyje už skelbi- Call For Appointment 
mus ir reklamas biznieriai ar-' xfiOfifiAA 
ba, tiksliau tariant, gaminių '. •
vartotojai sumokėjo 1974 m. 49

plaukus. Gerasr-mahometonas 
iš barzdos iškrintančius plau
kus renka, deda į visada su sa
vim nešiojamą dėžutę, • kurią 
su mirusiu savininku . -laidoja^ 
Jei mahometonas prisiekė Ma
hometo barzda ką nors” blogo 
ar gero padaryti, tai jis tai-ir 
įvykdys bet -kokia kaina. Kal
bant apie h plaukus; nustatyta, 
kad ne Dalija nįdcirpb’ Samsono 
plaukusį jiįtik’jį 'ūžniigd^ .

• • Patvariausiu paštiilihku lai 
komas ■ Jonas: C^Itėl! iš- Wood- 
buty apylinkės *Nėw Jersey val
stijoje.?- 18-mė '■šimtmetyje jis 
per dieną pėsčias nunešė laišką" 
j Gape May. Sekančią dieną-jis 
grįžo su atsakymu, per dvi die
nas nueidamas 160 mylių.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO* 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR- DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų ivykias, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ____ __ ______________________ ____ $8.00

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJI) SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Šiemet suėjo 60 metų Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 
?uneriko3 lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- 
PlAmai Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja ui Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, Jn bendras instltn-. 
djas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos m/ poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
drelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
cuviškŲ reikalų renesM^**.
KAINUOJA: ChlcagoĮa Ir Kanadoje metami — $30.00, pusei metų — $15.00, 

trims mėn. — $330, vienam mėa. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieni uo
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

-................................. ----- ■ ----- —............BIZNIERIAI, KŪME GARSINASI
- _ .. ... . —-------------- - -------- — - ----- -NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA

NAUJUMO!, CHICAGO 1, ILL,— Wcdrwdcy, Dumber t, 1976 PAJOSKOMĄ

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISU INFORMACLT, KITES J

OPENINGS
Competitive salary and Com

pany paid benefits; < . :

Apply in person

Išrinkta klubo valdyba 1977 
m., kuri apsiėmė ta pati: pirm. 
Povilas Masilionis, vicepirm. 
Adeline Gedvilą, nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvis, finansų rast. 
Herman Danta, kontrolės rast. 
Josepliine Masilionis, iždininkas i Paul Masilionis, vicepirm 
Matt Povilaitis, koresp. Rožė nice Wilkas, nutarimų rast. Ro- 
Didžgalvis. Knygų revizijos ko- žė Didžgalvs, finansų rašt. Ber 
misijon apsiėmė A. Cacey\ J. Po nice žemgalis, 
vilaitis ir P. Dovidauskas; su
sirinks sausio 8 d. 2 vai. pas 
Masilionius.

Sekantis klubo susirinkimas 
Įvyks sausio 23 d-, 1977 m. ank
sčiau minėtoje salėje.

Po susirinkimo buvo vaišės 
ir malonus pabūvis. Visa val
dyba linkėjo visiems nariams 
linksmu švenčiu.

Rožė Didžgalvis 
koresp.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P** vieninteli. 
i f lietuvi kailininką 

CMcagoje 
irdgLNORMANĄ
e^gGkBURŠTEINĄ 
’RKjSfeąTeL 26W826

677-8489 
(buto)

REAL E8TATE «« SALE 
Nemet, Žemė Pardevunv#

SĖST THINGS IN UFE

MIS




