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Įvyks nauji politiniai rinkimai t
. JERUZALĖ. — Izraelio ministeris pirmininkas Yitzhak’as 

Rabin’as atsistatydino ir vienkart paskelbė naujus parlamento rin
kimus. Tokį savo vyriausybės žingsnį ministeris pirmininkas pra
nešė gruodžio 20 visiems savo kabineto nariams ir kiek vėliau 
Izraelio prezidentui Ephraim’ui

Manoma, kad toks ministerio
• pirmininkos elgesys buvo pada
rytas sąmoningai, atsiradus par
lamente didesnei opozicijai ir

. vienkart sudarant sąlygas anks- 
tyvesniems parlamento rinki
mams . Tikimasi, kad anksčiau- 
pravesti parlamento rinkimai, 
kurių konstitucinis terminas yra

-1977 m. spalio mėnesyje, atneš 
ministerio pirmininko, Rabm’o 
vadovaujami partijai pergalę.

pirkimo-pardavimo suvaržymus. 
Lapkričio mėnesyje, ekonomi- 

• nėms bėdoms spaudžiant, Mek- 
x . t sikos’senoj i-vyriausybė buvo nu- 

yaesms ruįtaų jFfefraudusi jo
Jiems n.e^u,hn«as;kadW.keitimą j svetta, valiutą. Pini- 

velyyesm rinkimą, gah suteik- r ’ijas Mdcsi.
tydrielj pralamejimą ■nfl.aei-^ bankai susrtaMę. 
jai siaučiant ir jai siekiant net . —■ -

Lapkričio mėnesyje nuverti
nus pezą, Meksikoje buvo paskli- 

.,i” dę gandai, kad Meksika bankru- 
binas vadova.uja Darbo Parti- -tuojanti, kad vyriausybė bus nu- 
ja,, kuri, koalicijai suirus, pa- vergta įp pana^jaj Doieris tuo- 

. sryzo prayesti įstatyiw-Pąla; lmet pašoko iki 2830 pesu. Bet 
džiauti parlamentą ir skirti ank-

Vidaus sekr 
gamtos mylėtojas 
BOISE, Ida. — Prez. Carterio į 

pasirinktasis sekretorius vidaus j 
departamentą tvarkyti yra diče- ' 
lis gamtos mylėtojas, tai, bū
tent, IdaTio valstijos gubernato
rius C. D. Andrus.

Politinę karjerą jis pradėjo? 
sulaukęs 29 m. amžiaus,, būda- f 
mas tėvo lentpiūvės vedėju. Ta
čiau į valstijos senetorius 1966 
m, rinkimų nelaimėjo Ir tik 1970 
m., pradėjus Baltųjų Debesų 
Kalnuose steigti kasyklas'ir jam 
pasipriešinus, skelbiant šūkį, kad

Meksika atšaukė 
valiutų suvaržymus

CIUDAD DE -MEXICO. —
Meksikos naujoji vyriausybė at- sunaikins gražiųjų kalnų gamtą ’ 
šaukė valiutų'pasikeitimo bei ir vaizdus, buvo išrinktas vals-

tijos gubernatoriumi. O 1974 
m. jis buvo perrinktas, surink
damas 71% balsų.

Jis yra taipgi didelis medžio-; 
tojas. Yra vedęs ir augina 3 
dukteris.

BUENOS AIRES. — Devy
niems mėnesiams praslinkus, 
kai kariškiai nuvertė preziden
tienę Izabelę Peron’nienę, darbi
ninkai jau-pradėjo reikšti nepa- 
sitenkinimą ir šaukti: “Con Isa-

Daiey gyveno Bridgeporte, senoje lietuviu 
kolonijoje, visa laika su jais dirbo

CHICA^IA, Ilk — Meras Daley mirė pirmadienį, 2:10 PM, 
bet officialus pranešimas apie populiaraus ir visoje Amerikoje 
žinomo pavyzdingo Chicagos mero mirtį pasklido tiktai po 1 va
landos vakaro. Meras Daley visą rrią buvo užimtas, dalyvavo po
sėdžiuose, atidarė sporto salę Mann Farke. Apie pustrečio šimto 
žmonių pasveikino Chicagos merą, paleidusį sviedinį. Jam pavy
ko pataikyti. Ten buvęs aldermanas Vrdoiiak taip pat sviedė, 
bet nepataikė. Taip buvo ir Chicagos politikoje. Meras Daley at
spėdavo, o aldermanas Vrdoiiak, pasišokęs astovauti demokratų 
partijos opoziciją, neatspėdavo ir pralaimėdavo.

Kol meras Daley vadovavo Chi- jos reikalų tvarkytojas, gana 
cagosųnies.to savivaldybei ir Illi-1 dažnai susitikdavo su Dr. Piju 
nois demokratų partijai, dauge-'Grigaičiu Įvairiems lietuvių ir 

reikalams aptarti, 
rė apie jo mirtį, tai visi irudėjo, ‘ Daley, pats būdamas teisininkas, 
nes kiekvienam buvo aišku, kad labai -vertino Dr. Grigaičio ’.ata- 
šis milijoninis miestas neteko rimus, nes jiedu .kalbėdavo teisi- 
pavyzdingo, gero ir teisingo me-('niais terminais,, kuriais tekdavo 
ro. Meras Daley visą gyvenimą; tvarkyti ne tik milijoninio mies- 
gyveno Bridgeporte, kur buvo to, bet ir pačios demokratų par- 
pati seniausioji lietuvių koloni- tijos reikalus.
ja. Kol jis buvo jaunas, tai dir
bo kartu su lietuviais Bridgepor- ! Įvairiais klausimais labai užim
to skerdyklose. Kartu su lietu- tą merą apie svarbiausias lietu
viais jis dirbo ir mokėsi,' v ak a- vių ir pačios Uetuvos problemas, 
rais baigė teisę ir Įsitraukė Į vie- Daley labai ’gerai suprato Ame- 
tos politiką. Jam geriausiai pa- rikos lietuvius, bandančius padė-

minas'nenurodomas. Iraelio kon-
% stitucija betgi, reikalaują, kad

parlamento rinkimai, jį paleidus, valiutxSs, daugiausia dolerių, kas 
būtų saukiami 145 dienų laiko
tarpyje ministeriui pirmininkui 
atsistatydinus ir visuotinų rin
kimu konstitucinio termino.,

TOKIJO. — Japonijos preky
bos ir pramonės ministerio gruo
džio 20 d. pranešimu,. Japonija 
sumažins plieno gamybą, spau
džiant Europai ir Amerikai. Ja
ponų plieno gamyba, palyginti, 
buvo labai didelė. Japonai daug 
jo išveždavo į užsienį, tuo ap
sunkindami Europos ir JAV plie
ną gaminančių bendrovių padė-

Ateinančiais metais pirmame 
metų. ketvirtyje, sumažintos 
kvotos prisilaikant, japonai pa
gamins plieno 26.4 milijonus to
nų. 1976 m. japonai iš viso pa
gamino plieno 109 mA. tonų, t. 
y., 7% daugiau už 1975 metus.' 

1

Pasaulyje plieno gamybosi 
kompetencija yra_ tokia didelė 
ir tiek daug jo įveža į JAV vi
daus rinką, kad Amerikos plieną 
gaminantieji fabrikai priversti 
atleidinėti darbininkus.

WASHINGTONAS. — Komu
nistinių kraštų vyriausybėms ir 
prokomųnistams stipriai varant 
propagandą- prieš Čilę, kaltinant 
ją fašizmu, nesiskaitančiu su 
žmogaus teisėmis, dauguma pa
saulio bankų atsisako teikti jai 
paskolą. Bet paskolos klausi
mas, duoti Čilei paskolą ar ne
duoti, sunkiai sprendžiąmas ir 
pasaulio banko — World Bank. 
Pasaulinį banką sudaro laisvojo 
pasaulio valstybių sudėtas kapi
talas, kurio kažkurios valstybės 
priešinasi suteikti Čilei paskolą.

Čilė prašo pasaulio banko pa
skolinti 60 mil. dol. Paskolos 
klausimas jau buvo svarstomas 
banko taryboje, bet skandina
vams paprašius laiko geriau su
sipažinti su dokumentais, pas
kolos klausimas atidėtas mažiau
siai vienai savaitei.

thos de lujo” (su Izabele ir bur
tininkais mes gyvename liuksu
se).
^Argentinoje besireiškiant stip
riai infliacijai, kylant prekių 
kainoms ir brangstant pragyve
nimui,-, esant didelei bedarbys
tei, darbininkai ir biednuomenė 
pradėjo nerimauti. Jie reikalau
ja grąžinti Izabelę Peron’ienę į 
prezidentus. Bet net pačių Pe
rono šalininkų tarpe yra nuo
monės, kad Perpnienė negali 
grįžti į prezidento kėdę.

Informuos: 
finansininkus

MONTREALIS. — Quebeco 
provincijos Kanadoje naujasis 
premjeras ir separatistas Rene 
Levesque žada atvykti į New 
Yorką ir Čia informuoti finan- 
sistus, kaip jo Parti Quebecois 
valdys provinciją. Jis tai darys, 
norėdamas privilioti daugiau | 
kapitalo į Quebecą.

Seni Byron’o ir 
Shelley raštai

LONDONAS. — Londone Bar
clays Bank tikrindamas senus 
užstatus rado viename čemoda
ne vertingų istoriškų raštų ir do
kumentų, kurių vertė dabar ap- 
kainuojama 850,000 dol.

Tarpe kitų raštų rasta Lordo 
Byron’o-rankraščių, laiškų, kaip 
“ChSlde Harold’s Pilgrimage”, 
“Hymn to intellectual g Beaty”, 
Percy Bysshe Shelley poemų, 
Napoleoną Bonapartę lydėjusio 
1815 m. į šv. Helenos salą brė
žinius, parodančius šv. Helenos 
salą ir Napoleono namelį. Visi 
čemodane rasti raštai ir doku- 
metntai bus įteikti Britų muzie
jui.

Pavojus Koko 
palmėms

tiko demokratų partija, jis ją sti- ti gimtiniam kraštui. Kada res- 
jriųo įr Chięagpj^ sudarė pamąri>ųblikonu administracija,^pasi- 
stipriausią--partijos organizaci%rašiuši konsulatų sutartį šū’"So
ją visame krašte. ’> vietų Sąjunga, planavo įsteigti
4 Meras Daley visą laiką glau- ■ sovietų konsulatą Chicagoje. tai 
džiai sugyveno su lietuviais. Jis meras Daley, reikalo Į medvil- 
dąžnai pasikalbėdavo su savo ’ nę nevyniodamas, pranešė admi- 
kaimynais lietuviais, išklausyda- 'nistracijai, kad jis nenori jokių 

sovietų konsulų Chicagoje.
Respublikonų partijos vadai 

ir jų leidžiami dienraščiai daž
nai kovojo prieš merą Daiey, bet 
kai jis mirė, tai pripažįsta, kad 
jis buvo pavyzdingas didelio 
miesto administratorius. Kiti 
apsiskandalindavo, tuo tarpu 
prie Mero Daley’ niekas nega
lėjo prikibti, jam teismo sudary-

o SIRIJOS - EGIPTO SĄJUNGA -
KAIRAS. — Privatūs Egipto ir Sirijos lyderių pasikalbėjimai 

pagamins bombą, kuri nustebins visą pasaulį, pasak Egipto vice
prezidento Hosni Hobarak’o. Kiek vėliau Egipto laikraščiai pra
nešė, kad apie Sirijos ir Egioto susijungimą į vienalytį kūną ti
kimasi bus pranešta kiek vėliau,

Abi arabų tautos, Sirijos ir 
Egipto, buvo- susijungusios Į Su
vienytą Arabų Respubliką 1958 
m. ir truko Sti 1961 m. Jos abi 
buvo nariais kartu su Libija mie
gančios arabų valstybių federa
cijos. - :

Egipto' prezidentas Anwer 
Sadat’as ir Sirijos Hafez Assa- 
d’as pasitarimus pradėjo gruo
džio 18 d. Pasitarimuose dalyva
vo ir abiejų šalių delegatai, bet 
daugiausiai tarėsi abu preziden
tai prie uždarų durų. Užsienių 
reikalų ministeris Ismailas Fah
my pareiškė, kad pokalbis prie 
uždarų durų prives prie pilno 
karinio ir politinio-bendradar
biavimo, bet smulkesnių žinių 
nei egiptiečiai nei Sirijos parei
gūnai nepatiekia.

Pokalbiams prasidėjus, buvo 
manoma, kad jie tarsis politi- 

'niais klausimais, liečiančiais ara- 
bų-Izraelio taikos derybas Že
nevoje, kad jie perkalbės pales
tiniečių organiacijos PLO lyde
rius dalyvauti tose -derybose. 
Taipgi įkalbėti JAV, kad jos pa
spaustų Izraelį būti nuolaides- 
nioms ir pradėti pokalbius su 
palestiniečiais. Bet pasirodo, kad 
abejų prezidentų pokalbiai yra 
daug platesnės apimties ir veda 
net į arabų tautų susiliejimą.

PALAIDOTAS PERONO 
KŪNAS

BUENOS AIRES. — Prez. 
gen. Juan Perono kūnas iš pre
zidentų rezidencijos su iškilme 
ir stipria apsauga buvo perkel
tas 12 mylių už Buenos Aires 
miesto į Chacaritą kapines. Jis 
kapinėse palaidotas greta dėdu- į riumi, jo vieton numatytas W. 
ko Temo Barono. M. Agaa.

SALISBURY. — Pertraukus 
Ženevos derybas švenčių laiko
tarpiui, juodųjų teroristų veik
la, atvykstančių iš Mozambiko, 
pagyvėjo. Gruodžio 20 Mozam
bike treniruoti pogrindžio vei
kėjai automatais iššaudė Arba
tos plantacijose dirbančius juo
dosios rasės darbininkus.

Vienu metu nušovė 27 darbi
ninkus. Spėjama, kad tokie jų 
veiksmai daromi sąmoningai, no
rint' sustiprinti juodųjų dele
gatų padėtį Ženevos derybose.

vo jų nusiskundimų ir imdavosi 
priemonių negerovėms šalinti. 
Kada meras sustiprėjo, tai jis 
bendradarbiavo ir su kitose mies
to dalyse gyvenančiais lietu
viais?'Jis'labai aukštai vertino •j
teisėjąk’AKonse F. Wells. Kai 
Chicagos trafiko teisme Įsiga
lėjo netvarka ir reikėjo teisin
gos ir stiprios rankos tvarkai at- 

- --- — -statyti^ Vai meras Daley patarė 'ti, nes jis buvo teisingas ir tvar- 
paskirti’ teisėją Wellsa trafiko kingas. Jis žinojo, kas mieste 

’reikalams sutvarkyti. Teisėjo darėsi, ir todėl labai dažnai pats 
Wells padėti pagrindai trafiko ėmėsi iniciatyvos negerovėms 
teismui dar ir šiandien galioj a, .pašalinti, 
nors pats teisėjas jau yra išėjęs 
atsargon.
' Be teisėjo Wells, meras Daiey 
glaudžiai bendradarbiavo su 
Frank Savicku. Jis žinojo, kad 
Savickas buvo geras ir gabus de
mokratas. Jam teko stebėti Sa
vicką, dirbantį Marquette Parko 
precinktuose, partijos pasitari
muose ir savivaldybėje. Meras 
isitikin'o, kad Savickas yra stip
rios politikos, todėl jį ir pasirin
ko kandidatu į Illinois atstovų 
rūmus, o vėliau ir į senatą. Sa
vickas ■sjK'č ’ pareigas gerai at
likdavo ne tik Springfielde, kai 
reikia įstatymų projektus svars
tyti, be jis pajėgė įtikinti lietu
vius balsuoti už lietuvių draugą 
merą Daley. Frank Savickas, me-) f 
ro Daiey padedamas, pajėgė ap
ginti Marquette Parką nuo di
desnio pavojaus, gresiančio či- 
kagiečiams. Meras. Daiey buvo p]akimUS ir pasakė merui, kad 

vertėtų užeiti į ligoninę ir pa-
• tikrinti. Meras sutiko klausyti 
(gydytojo, bet jis pirma norėjo 
•dar pasikalbėti su sūnumi.

Gydytojas davė jam telefoną 
ir pats išėjo į kitą kambarį. Me-

Jo Įtaka visame, krašte taip 
pat buvo didelė. Demokratų par
tijos vadovybė nedarydavo nei 
vieno svarbesnio sprendimo, ne
pasitarę su Chicagos mc;u. Jis 
dalyvaudavo demokratų partijos 
konvencijose ir patardavo, ku
ria kryptimi partiją turi vairuo
ti. jeigu nori gauti kt-ašto gy
ventojų daugumos pritarimą.

Visa Chicaga. gavusi žinią 
apie staigią mero Daley mirtį, 
liūdi. Jis jau pirmadienio ryte 
pajuto skausmą krutinėję, bet 
tas sk?urmas praėjo ir jis ne
kreipė daugiau į krūtinę dėme
sio. Iš vienos susirinkimo vyko 
j kitą, ėjo savo pareigas, tarėsi 
su atsakingais žmonėms, bet apie 
antrą valandą nutarė užeiti pas 
savo gydytoją ir pasakyti apie 
skausmus krūtinėje. Gydytojas 
išklausė, pastebėjo retus širdies

WASHINGTONAS . — Atsi
žvelgiant- į tai, kad New Yorko 
miestas, padedant valstybės iž
dui, pradeda finansiniai atsigau
ti, ateity nebegaus pagalbos iš 
valstybės iždo. Tai pasakė iž
do sekr. Simon’as ir sen. W. 
Proxmire vadovauja senato ko
mitetui, kurs tyrinėją ir prižiū
ri Amerikos bankų veiklą.

Valstybės iždas, paskolinęs 
New Yorko miestui 2.1 bil. dol., 
faktinai turėjo 13 mil. dol. pel
no, kadangi miestas laiku ir tvar
kingai mokėjo paskolos'nuošim
čius ir pačios paskolos ratas.

FLORIDA. — Floridos ‘aukš 
tumose auga koks 3,100 koko rie
šutų palmės. Yra pavojus, kad 
jas išnaikins lėta lapų geltligė.

Prieš 5 m. i Floridą buvo at
vežta ir pasodinta Malazijos. pal
mių, kurios nebijančios lapų 
geltligės. Malazijos palmių Flo
ridoje šiandien priskaitoma 
1,100, bet bėda, kad jos teužau- 

I ga 10 pėdų aukščio — pusė Rėk,

WASHINGTONAS. — Gruo
džio 20 Kanados British. Kolum
bijoje, Vankuverio saloje drebė
jo du kart žemė, žemės drebėji
mo stiprumas buvo matuojamas 
sulig Richterio skale 5.1-6.3 laip
snyje. Drebėjimo centras buvo 
210 mylių nuo Vankuvario salos, fesulė teka 7:14, leidžiasi 4:33 Ikiek Koko palmės.

toks Saitas

pasiruošęs padėti ir kitiems či-j 
kagiečiams lietuviams, bet jis ne- j 
parodė reikšmingų administra-j 
cinių gabumų.

Dažnai pasitardavo su 
Dr. P. Grigaičiu
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Tbę Unique Back Support 
System npw, made-even 
fi^ner, more durable with 
stronger Dutra-Edge. 
SiX-Iayer comfbrjL. 
scientifically “pro-- . 
grammed”coils, extra 
Ūrtn torsion bar 
foundation with 
patented steel slats. 
Designed in coopera
tion with leading ortho
pedic surgeons for firm 
support. .. designed to 
give-you your money’s .worth!
POSTUREPEDIC RO YALE 
Extra Firm pr Gently Firm

Full Size ea.pc. $159.95
1 Queen Size 2-pc. set S379.95

Twin Size eajpe. King Size 3-pc. set $549.95

Socialinis as ir aprūpinimas
RtULNAS 3VLAS

Khutįm^ Mi W $q, Chicago, Uk

uauvoxu cZ dų >97^ nu

?251.80 vedusių porai. Kai ku- 
tirui s asmenims toji suma gali 
būti ir mažesnė, jei jie turi pa
jamų iš Svę.See įstaigos, vetera 
tų pensijas, turi taupmenų bail

ee ir t.t., — baigė savo pareik 
4^4 Mr. While. Pr..F*

priklauso suteikimas / "* J ’ Y__
pilietybės ir teisėjas gali alųies^ | ar metus, nes ne visi pens™“ 
ti pijetybėą prašymų už neteisiu kai dirba visus urėtus. Kai ku- 
gus i>arudyiuus po priesaika A- rie iš jų dirba Lik kelius mėne- 
uierikos konsulo- akyvajzdoje. sius, gi kiti pilnus metus (12 
Nusižengus asmuo gali būti ųu- Į mėnes.ų). INz. vienas stalius G7 
baustas ir deportuotas. Nkl.mf

Amerikos ti skirtumą skaitant mėnesiais I 
siuin-

PAR. KARIŲ VĘTE>tANA.M3 'yra teisva nųp mokesčio iki tos

Nesenai pcez. Fordas papra
šė Kongreso piimtų įstatymą, 
kuriuo I ir II pasaulinių karų 
le.Jcy karp veteranai, kovoję nuoSto)čius
aliąjįtų pusėje .turi teisę lygiai * 
su amerikiečiais veteranais gaui* ... . .
t i atmokamą gydymą. Įsta ty-' 
mt§ liečia tik, vyrus, nors sena t. 
G ikĮyateris. buvo įnešęs pasiū 
lymą suteikti tą teisę ir mote-v 
rims, kurios dalyvavo tuose da
liniuose, atsiėmęs, kad nesutruk 
džiūk įstatymo priėmimą.

Kaip žūka, nemaža lietuvių, 
ypač iš Vilniaus krašto II pas. 
kare tarnavo gen. Andersono 
II korpuse ir kituose paų. dali
niuose.

Jie jau gali kreiptis Į savo gy 
venamtųs vietos Veteranų adml 
nistrac jos įstaigą, pateikiant 
atitinkamus dokumentus.
..NEl’KALEISKITE RROGOS..
z gauti PINIGŲ
ftiinois ( valstijos legislators 

priėmė įstatymą, taip vadinamą 
‘V.enior Citizens and- Disabled 
Persons Claim Relief” 1972 ir 
11*73 m. Pašalpas ne visi gavo, 
nes neatatika to Įstatymo reika- 
lavimuns. 1974 m. gub. Wal
ker -pasirašė to įstatymo papil- 
dyiąią, pagal kurį pašalpos pa
ti dint os- Tačiau, tie, kurie 1972.
- 1973 ną. pašalpos negavo ir 
nų?i^>t<i rankas- ir nereikalavo 
u< 1974 ir 1975. metus.

Jie. gaiš jo gtuti pašalpas už 
tuos metus. Tai yra klaida jų 
nenąjudat Platesnių, informaci- 
jty tę'kią ir formas užpildo Soc. 
Klubo valdyba, 354$ S. Ejnerald 
aye., Chicago, Ill. 6Ų609. Kreip
tis. tarp 2r-5 vąl. p-p. Kitu lai
ku, t'k iš anksto sutistąrus tel. 
LA 3-1387- v*ba

P. S. Viena moteris iŠ Brid
geport. už. 1975 metus gąvo net 
462 dok pašalpos., nes gauna, 
pensijos $3,0 O, o men, nuoma 
110 doL

. Pensijos iš užsienio
Daugelis uęlįno. kad gal 

gauti pensijas iš užstenio. ir j’ 
. pere kalauja.- Px-z-, gyveiję i 
. d'rbę Anglijoje ar tarnavę ka- 

riųomepčjc- arba išdirbę- nusta
tytą laiką vyrai ir- moterys turi, 
teįsę gauti peųtsijas. Tas pats 

. yrą su Vokietija, Aus.trali.ia ir 
kai kuriomis, kitomis valstybė
mis, Platesnių iafoi’m. ir pa- 

.. golba užpiMaiąt formas, teikia 
Soriirišate. ktabta valdyba, 3548- 
S. I-Nnera>d5 avė., .Clųcago, HL. 
60603.

lŪS, KLAUSIATE,
- SIES ATSAKOME

KL. Mano žmona ir aš turime 
namą & santaupas banke ben- 

o-įe spskai^ie (m joint ownei- 
' so p, with ri^ht of survivor- 

s’> vienas iš mūsų nu-
m tų ar likusis sutuoktinis tu
rės sumokėti palikimo mokestį 
vaisi j ii ;r federaiinei valdžiai?

Ant. M-nė
Al'S Tai priklauso iwo> palL 

kimo- xlyd^k). Pvz. IlHnois vai- 
stijoje našJė yra atleista nuo 
paKkhno mokesčio, jei turtas 
v'a mažesnis, kaip 20,000 doL 
Ta a u reikia pabrėžti, jog esant 
bendrai miwsavybei našlė dm> 
k^s m 'kęsti nuo pusės, kuria 
ęib’ko vyras, jei vertė peržen
gia Kas liečia federaJi-
rd mokesti F. S. Treasury De 
fHibtm., tai mokestį moka, jei 
bendros nuosavybės vertės pu
sė siuhrvs daugiau kaip $60,000 
yfcųo sutuoktinio mirties atve- 
juje.

■ Pavyzdys. Bendras tur- 
kn būva įkainotas $120.000. 
TtioiiKsl uušlė neprivalo mokėti 
4''de’-alinio palikimo mokesčio, 
ifejdttngi $60.000 taip vad. “ma- 
r*t.7 pusė atskaitoma kaip li
kusi surtia $50.000 ‘deduction’

-sjųyųiK 0. apdegama tik d.desnę 
'sumą. v
į KL. Turiu sūnų 16 metių ku 
tis turi santaupų knygelę ban
ke mūsų pavarde. Ar reikia nu 

(interest), 
pildant income tax’us, nes sū- 

į nūs nedirba, gi pinigus taupo 
universiteto studijoms apmo
kėti? B. V-nė

ATS. Pajamų mokesčius nw- 
cą kiekvienas asmuo, kurio pa
jamos yra didesnės už atleistų 

; a&xa nuo mokesčių sumų. Ne
svarbu ar dirba ir kurio am- 

iaus. Vaikas turi sumokėti nio 
esti, jei kas nors jo x gimimo 
netų ar vėliau perleido jam 
tokį turtą, teikiantį pelną. Jei- 

;^u vienoje knygelėje deda san
kaupas tėvas ir-sūnus, tėvas įpa- 
reigųtas parodyti mokesčių pa- 
eiškime nuošimčių sumą nuo 

santaupų. Geriau, jeigu sūnūs 
• turėtų atskirą knygelę, tai jei- 

įu nuošimčiai būtų mažesni, 
aip suma atleidžiama nuo mo 

.esčių, tai nereikės mokėti mo
kestį.

KL. Ar tiesa, kad araerikiečii 
lauguma gyveną nuosavuosc 
tarnuose? S. 0-kas

ATS. Pagal US. Department 
f Gommęręe, statistiką, 64.4*8 
merikiečių gyvena nuosavuosc 
amuose ir 35.4% nuomuotosc 

butuose.
KL, Kiek palikimą mpkęsčii 

aųvalo sumokėti Federal hder 
al Revenue Serwce asmuo, ki. 
is. paveldėjo $200,0QO pjr- sąve. 
•’engungio giminaičio fiaaurtięs?

Walter S-.
ATĘ., Api.e $31,000. Palikinu 

lokesęio dydis daugiausia pri 
ląU.SQ. nųio. giminyste s laipsnii 
i. mirusiu asmeniu, t, y. juc 

. •'timesnė giminystė,, tai susida 
>. didesnės, lengvųtos (exem.r 
on.), (Daugiau žinių rasite lei- 
iay “Ka-'P Sudaromi. TesfąmeL 
ii;”, kur išspausdinta pavelde 

' no (vaisi, jos’ ir fedėteOiii^' 
iokėsęių lentelės, Leidinys yrr 
aujlemr administracijoj).
KL. Kokiu badu galima si 

laž n f palikimo administravi 
.«> išlaidas Ir mokėjimą paliki 
to .mokesčio? A. Č
ATS. Vienintelis kelias išiai 

ą sumažinimui yra dovanoji 
tas savo nuosavybės dar esau 

v-irn 'jvo ą: t m esiems, žino 
a a, palikus dali ir sayq^reika 

mę rkt gyveninio pabaigo 
oyąBonynaą gali būti atliktą 
ip vądmamo ‘ trust” formoj 
i reikalą, reikia aptarti su ad 

. >kątu - teisininku. Tačiau ne 
'jkia ilgai laukti, nes pagal įs- 
itymą. turto perleidimas tur 
ūti padarytas nemažiau kaip 
metus prieš mirtį, nes kitaip 
is liečiamas palikimo mokė 

'ių padengimui.
’’PILDOMŲ PAJAMŲ“ Į J,T 
TJPLEMENTAL SEC. INCO 

ME.) PAAIŠKINIMAS
Dar daugelis žmon ų nežin-

> liečia “Papildomų pajamų' 
t- programos nuostatai.
Tas įstatymas sutrumpinta 
idinasi SSJ Supiemental Se 
jrity income). Toji SSI įsta 

,ra patiekia spaudai šiuos paaiš- 
tinimus.

Ši programa federalinės val
džios yra administruojama; j 
likoma tiems fx> m. ir vyr. žmo 
įėms, kurie yra finansinėje hė 
'oje. IVogranja taikoma nere

1 ;iams, nedarbingiems asme 
liins. kurie turi mažai pajaini 

šaltinių.
Nors SSI programą tvark- 

Socialinio draudimo- adminstra 
acija, tač a-u ji nėra Six:. Sec. 
- pareiškė Samuel White, ve 
iėjas iš Soc. Sec. Circle Cour* 
irekybos centro, eesančio 5(X 
o. Racine Ave. Pagalbos bazė- 
’imi ST yra SH»7.3ft pajamų į 

inslH' i pax ivuiam doiiM-uiui ir

p nsijos pakčbmas
Nup 1974 metų prądžms įsi- 

. automatiškas pensijų
lakėlinio įstatymas. Kasmctai 
Centrinė Socialinio Draudtno 

.ištaiga Ealtimorėje (Soc. $ec. 
Administration) palygina metų 
kainas su pereitų melų kaino
mis. Jeigu pasirodys, kad pra
gyvenimo kainos, pavyzdžiui, 
pakilo 6 procentais^ tai tuomet 
Soc. See. pensijos keliamos-6% 
irba daugiau nuo sausio mėne
sio kitų metų. Į.’
Senato komitetas pasiūlė, kad 

Soc. See. pensijos išmokėjimai 
būtų keičiami ne viena kartų, 
kaip kad buvo anksčiau, bet du 
kartu, kad tuo būtų* pagelbėta 
senesniems žmonėms, kurie vis 
didėjančios infliacijos pasėkoje 
negal sureguliuoti sayo sąskai
tą

Specialus Senų- Žmonių ko- 
nitetas konstatavo faktų, kad 
35 metų ir senesnio amžiaus as
menims infliacija vis labiau-yra 
’ręsminga ir nuolat blogėja-

Bėl aUkaitynaų iš gaunamų 
. .... pensijų.

i HU U spaurf^s kad
1977 metais kiekvienas pensi- 
nįnkas. gaunas Sot See. pensi
jas, galės uždirbti 4a r $300 per 
uietus (arba $259 per mėnesį)^ 
ir jam nebus atskaityta nieko iš 
mėnesinių čekių, o tik virš tų 
sumų turės mokėti $1 iš $2 už
dirbtų. Kodėl Soc. See. skaito 1 
kartų į mėnesį, p kitų kartų per 
metus?-. R. S-tis.

ATS. Soc. See. priimta dary-

SVEIKINIMAI Iš VAKARŲ 
VOKIETUOS

Musų bendradarbis J- Pyra
gus, gyv. V. Vokietijoje, -Lue- 

beke Kalėdų švenčių, proga tarp i 
ktko rašo ’ '

“Nuoširdžiausi ir ^gražiausi 
•At..Kalėdų-^Teik-mįmai, ir 1977 
laujųjų Metų linkėjimai. .

Daug geriausios sveikatėlės ir 
ąimužės tekanačio gyvenimo 
akeliuose jum linkiu,laimingai 
r sveikatingai praleisti šventes. 

; Linkiu laimingų ir sveikatiDr 
gų švenčų^PL Socialinio Klubą 
aldybaiK ypaŲngai Pranui<šu- 
ui, kad -gerajam Dievuliui pa- 
’.edant testumėte sveikatingai 
gyvenimą iry toliau 1”

ANGLUOS SVEIKATOS 
APSAUA GERESNĖ

-1 PHILADELPHIA. —Anglijos 
jremjero Calj^ghąŲĮ

įplankė vietos vaikų ligoninę.Jį 
skihnių meta pare-ške, kad ne

norinti kontroversijos, tafia h 
.nglijos sveikatos apsaugos si- 

;teina
yta.
enatvės pensijos, bet duoda— 
nas nemokamas gydymas, d.r- 
mt’esiems bei visiems, žmo- 
ėms. M. š-nė

esanti geriau sutvąr 
nes mokamos ne tik

ŽALIOJI KORTELĖ 
(Green. Card) • ■

Amerikos va’vlžios organai 
luoda tas korteles asmeninis, 
tirie gavo te:sę dirbti JAV-bėse 
sant trūk-ėmui amerikiečių at- 
ikti tų ar kitų darbą ir jeigu 
smenys neapsunkins Ameri- 
os visuomenės. Toji kortelė 
:al būti atimta, jeigu jos. gavė- 

; as neatliko tau/ tikrų re kala- 
imų. Amerikos valdžia neren-

i i žinių ap’e asmenį, apie Imi-1 
rantą iš jo kilmės krašto. • 
eigų, pavyzdžiui, padarė dc- ‘ 
eisinga pareiškimų pas Ameri-. 
os konsulą, o konsulas nepa
tarė konsekvencijos, nes neži-

. šojo apie praeitį, o tik remiasi l, 
>a rody mą is. po. priesaika. Jeigu 
ėliau tai paaiškėja^ kad pareis 
ėjas padarė neteisingus paro- 

lymus, tai . teisėjas suteikiąs pi-Į 
etybę gąli nutartų kąd nebm 
o. atlikti visi būtini reikalavi- 
nąi, uųo kurių prklausp sųtei- 
imas Amerikos pilietj’bės w 
eisėjas gali atmesti pilietybės 
įrašymų už neteisingus, pare- - 
Jymus po priesaika Amerikos 
ionsuhu, o šis nepadarė konsek 
rencijos, nes nežinojo apie pra
eitį, o tįk remiasi parodymais 
?a priesaika. Jeigu vėliau, lai 
Paaiškėjo, kad pareiškėjas pa
la rė neteisingus parodymus, tai 
eisėjas suteikiąs pilietybę gali 
Hdmdk kad nebuvo atlikti visi 
būtini reikalasiuiai, nuo kurui

I '■

.melų amžiaus padarė kontrak- 
‘tų. -kad dirbš ^mėnesius ir už

■ai gųue atly^inrmo.Jei-
gų Soo, See. pušką tylų jam tų 
ųždųrbį UŽ v:sus ųjųlus, tai jis 
aegųuių nė cento pensijos. Tuo 
tarpu Soc. Sec. jam ska’to. 12,- 

į900 djl. ui; Ik menes.us, kada jis 
dirbo. Tuo būdu Soc. See. už li
kusius mėnesius jam mokės* 
pensijų ir dar jis gali kur nors, 
laikinai dirbti ir gaut po $250 
per mėnesį pensijos ėekius.5oc ! 
See. skaito tuos pensininkų už-1 
darbius, kurie dirba visus me-] 
tus (12 mėnesių) ir uždirna1 
virš $3,000.

EASYTERMS "We think the new Sealy 
Posturepedic is your ver y best 
mattress value. I challenge 
you to prove it to yourself! 
Buy it.Try it for a month. 
If you aren’t 100% satisfied.

WE’LL BUYTT BACK5

Nd morning 
backache from sleeping 

on a too-sof t 
mattress

OAK SUPPLY
AATD FURNITURE CO.

711 WEST JACKSON BLVD 451-U10

ifcZ NALMl6NOS»CK4CAaO £ Ik L— W«d>»*s4«y, D^«nb®r 22. \W6

t. 
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Tačiau reikia vis tiek paste- ■ 
bėri mums visiems žinomą fak 

Vliko Taryba turėjo 7 po-t nokamu. Tatai vėl lėšų klau- tą, kad Amerikoj Lietuvos tais 
Patvirtinta piniginė simas. I vinimo veikla nėra darni nei

vieninga. Vienybės žodis, tiesai 
gausiai linksniuojamas, bet jai 

jTj įgyvendinli.reikia grąžinti tam 
žodžiui pirmykštę prasmę. Na 

I tūralu, k ml yra nuomonių ir 
veiksmų įvairumas, bef .kito‘ 
nuomonei priimti ir su savąja 
derinti reikia jau meilės tiek j 
artimui, tiek reikalui, dėl ku- 

, rio dirbama. Kaip valstybei su

Vlikas Posėdžiavo 7 kartus
U' 

sėdžios, 
apyskaita, kurią patiekė Re
vizijos komisija viską nuodug 
niai patikrinę pagal sąskaitas 
ir čekius. Kitiems metams per
rinktą ta pati Revizijos komi
sija.

Priimta piniginė sąmata 1976 
metams $70,450.00, tai kiek di-1 
desnė negu praši- Valdyba bet( 
manding, Valdyba tos sumos, 
nepajėgs išleisti, nes suplanuo 
toji Informacijos Tarnyba vis 
dar nėra tinkamai ,išwstvta: 
nelengva rasti pigiai dirbančių 
pareigūnų ir labai vėluojamasi 
su leidinių išleidimu — penuos 
tabu, nes be atsakančių hono-j 
rarų autoriai negali suskubti 
šalia savo Šeimos rūpesčių... j

Darbai labai vėluojasi, bet

Del to Taryba labai dėkoja Į 
tliko pirmininkui ir visai val- 
iybai, kurie dirba be jokio 
illyyinimo kas savaitę, o kar-|

i ais ir 3 kart savaitėje posė- 
f liaudami įr vykdydami tai, 
( tą šiose sąlygose galima įw’k

lyti.

PLB vardu VLIKą sveikino.
onas Kavaliūnas: “Pasaulio* kurti reikia kiekvienam pilie 
jetuvių Bendruomenės Val-J čini paaukoti dalį savo teisių 
lybos vardu nuoširdžiai svei- 
:inu Vliko Seimą ir linkiu .ge
os sėkmės visuose darbuose.

“šia proga malonu konsta-

jie bus atlikti, jei patriotinė I r 
visuomenė ir toliau taip gra- « -

taip ir valslylwi atstatyti rei-r 
kia meilės dvasios paaukoti 
bent dali savojo aš, palenkti sa; 
vuosoius interesus ar ambici-i

■ x,. , , ,, T. , . ijas bendrajam labui, jei sako-!uoh, kad Pasaulio Lietuvių . ... . , J. , . - me ir nuoširdžiai tikime, kadtenariiomenes valdybos sau- ,del Lietuvos dirbame. r
Argi taip sunku, pvz;. mū-

munistams tėra tik viena ties®, 
kuri yra ir morališkai gryna, ir 
moksliškai pagrįsta. Jokios ki
tos tiesos, net minties nėra ir 
negali būti. Komunistui tik ko
munizmas turi atsakymus į vi
sus klausomis ir tik komuniz
me glūdi galutinio žmonijos at
pirkimo šaknys. Ka:p t>k dėlto, 
komunizmas šiandien nėra pa
sikeitęs, nes jo esminis pasikei
timas reikštų jo žlugimą. Vieno 
kilo komunisto pasikeitimas, ar 
vieno kito sovietinio piliečio 
drąsesnė mintis dar nereiškia, 
kad komunizmo branduolyje jo 
molekulės ar atomai yra pasikei 
tę pačioje esmėje.

Algirdas J. Kasulaitis, Ko 
muniznio grėsmė emigracijos 
kryžkelėje.

žiai rems Vliko darbus kaip 
rėmė iki šiol.

Kai seniau Tautos Fondas 
buvo tik Vliko iždas, tai buvo 
visiškai nekomplikuotas deri
nys. Kaj Tautos Fondas tapo 
inkorporuotas, tai jis turi tai
kytis prie atitinkamą įstatymui 
ir valdžios potvarkių bei val
džios kontrolėės.

“Vėl buvo iškeltas Vliko re
organizacijos klausimas, kurį 
referavo 3 Tarybos narių ko
misija. Dėl to buvo daug gai
šaties, bet po išsamių diskusi
jų, nuomonių pasikeitimų ir 
svarstymų nutarta, kad dabar 
tinę Vliko struktūra šiuo metu 
geriausiai atitinka Vliko užda
riniams. Protokolišką išrašą 
girdėti VLIKo Valdybos prane 
Šime. , ' .
;/ ■ . ■ : ‘ . - -

Kai Lietuvos okupantas su
niekinti VHką ir jo darbus iš
leidžia milžiniškas sumas, pa
naudojant net televiziją ir at
skirus leidinius, tai matyt, mū- 

»sų darbas yra gerai’ dirbamas. 
• Tiesa, jis turėtų būti dirbamas 
dar sparčiau, intensyviau, su 
dideliu personalu ir gerai ap-

yfciaj su Vyriausiuoju Uefb- 
’is Išlaisvinimo Komitetu yra 
jeri. Abi institucijos yra pasi- «ų žygius kaiti irusios sostinės 

teitusios atetovais, kurie da- įstaigose suderinti, 
Krauja Vliko ir PLB valdybų sunku bei tikrai 
p sėdžiuose. Nepaprastoj lais- 
finimo darbo konferencijoj 
praeitų metų balandžio 12-— 
d. d. Chicagoje, Lietuvių Ben
druomenės atstovai susitarė su 
Tiku dėl informacijos ir ry-

derinimo. Tenka tik linkė
ti, kad tai taptų tikrove.
1 Šiuo metu, laisvinimo darbo 
padėčiai beL' sąlygoms pasun
kėjus, pirmiausias uždavinys 
yra visas mūsų jėgas bei pas- 
tąilĮgas sujungti. Laisvinimo dar 
be sveikintina kiekviena pozi
tyvi pastanga. Reikia tik jas 
derinti. Tai pabrėžė Vlikas sa
vo šių metų Vasario 1-sios pa
reisime^ o Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės' Taryba savo 
1975^111. birželio 21-22 d. d. se
sijoj įClevelande • nutarė, kad 
‘‘Tarjiį pritaria JAV LB Kraš 
to Valiybos linijai bendrądar 
biautį|$ū.Vyriausiuoju Lietu
vos 
kaip pelitinę veiklą koordi- 
nuojaiMi organu, ir, su viso
mis Aitsrikos lietuvių. organu 
zacųona, dirbančiomis Lietu
vos! lai tinimo darbą”.

argi taip 
neįmanoma 

tam tikrais ryškesniais mo
mentais pagrindinių laisvini
mo darbo veiksnių atstovams 
padaryti visiems kartu bendrą 
pareiškimą visų lietuvių var
du? Kas šiuo metu yra Lietu
vos laisvinimo veiksniai, buvo 
sutarta 1975 m. kovo 27 New 
Yorke ruošią majame pasita
rime ir pagal tą susitarimą bu 
vo sėkmingai dirbta jau I-joj 
Lietuvos laisvinimo darbo kon 
ferencijoj tų pačių mėtų spa
lio 26-27 d. d.'White Plains, 
New Yorke. Veiksniams suta
rus, seka vienintelė jogiška iš
vada, būtent: vienam kitą to
kiu ir darbe pripažinti, atseit, 
drauge dirbti ir veiksmus de
rinti. Su Aukščiausiojo palai
ma mes galime tai padaryti”.

ELTA

Like a

Isvinimo Komitetu, ♦ Vokiečiai žmoną vadina 
Trau*. Tas pavadinimas yra

State Farm 'AD 
is there.—------ -
''For help with all your 
family insurance needs, 

see:
AGENTS NAME-

FRANK ZAPOLIS 4 
320854 W. 95th St. 
•Evergreen Park, IL 60642 
TeL GA 4-8654

Malonaus džiaugsmo Kalėki 
sėkmės Naujuose Me1^ 

draugams ir kliti

A. LAURAITIS
INSURANCE AND REAL ESTATE

e. Chicago, Hl
Telef.; LA 18775

4645 So. Ashland A

mentėse ir didžios 
visiems savo 
is linki

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 
, SVEIKINA IR LAljlINGŲ NAUJŲ

METŲ VISIEMS LINKI

Lithuanian Natpnal Democratic 
; Club Vald ba ir Nariai

: ERŽVILKO DRAUGIŠKAS KLUBAS
VALDYBA IR NARIAI

LINKI
VISIEMS DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ 1977 METŲ

Visų pirmiausiai bendra- • Sovietinis komunizmas- ap- 
į rimas šių diskusijų kontekste, spręstas kelių principų, kurie 
j žiūrint per ■ realybės prizmę nėra pasikeitę nė šešėliu nuo 
j.yra S: Sąjungos koegzistenci- spalio revoliucijos dienų. Komu 
Į nės užsienių politikos išdava^ nistinė ideologija iš esmės yra 
Bendravimo su kraštu proble- pseudo-religija, sukaustyta apo 
mą sukūrė Kremliaus koegzis- kaliptiniupse ir eschatologiniuo 
tencija^ kur,, nežiūrint kultū-^e rėmuose, kurie išjungia bet

I rinio bruožo, yra iš esmės po- kokią kitą, mintį, teoriją ar idė- 
litinė Koncepcija, turinti gry-MJos išpažinėjam komunistinė 
nai politinius tikslus; vykdoma doktrina yra mistiška idėja,, pa 
politiniuose rėmuose,s.,dažnau- reni^a neklystančiu mokslu. Ko 
šiai politiniais . metodais. Iš 
Kremliaus taškei koegzistencija 
su Vakarais ir bendravimas su 
okupuoto krašto politiniais 
emigrantais yra ideologinės ir 
politinės kovos strateginis pla-

I nas. Bendravimas nieko ben- 
Į dra neturi nei su kultūra aps- 
i kritai, nei su atskiromis jos ša- 
I komis. Kas liečia -lietuvių po- 
■ litinę emigraciją, bendravimas 

turi du tikslus: *. .

džiaugsmas Jr;JWeh. J-nelai 
me. ,

1 ______ N 1
STAU FARM State Farm :į_ jįr' '

Insurance Companies, s-

Home Offices: ‘
- INSUtANCf V eJ • Bloomington,-Illinois

sveikina visus savo narius ir prijaučiančius 
su Šv. Kalėdom ir 1977 Naujaisiais Metais!

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|leno*« galima gauti puikiu knygų, kurio* papuoi bot koklg 

4 knygų tolnta ar lontyng.
ji Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. įdomūs jauną dienų Į 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- < 
njanas. 367 psl. Kaina 85.

į A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- i 
?< ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- i
h tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, Gra- | 
ii -.7~ ~ žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 § 
t -x Prof. Vacį, flirtiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 1ST O- $ 

RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — S2.0O; D dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minki- 
tais viršeliais _ ____ __ $7.00 j

Henrika* Tome* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. ą 
’; Pakalnės ir Labguvos apskritys su {domiais aprašymais, iliu

stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina 86.
f P. KeslOnes, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizanų buities ^romanas 292 puslapių. Kaina S3.
Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima i 

170 psi. $xoo ;į 
;; M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 235

puslapiai________________________________________ : $3.00 ,
n Knygas užsakant reikta pridėti 25 et pašto išlaidoms.

i ; naujienos, :

1739 S. Halsted SL, Chicago, ID. 60608. — Tel HA 1-6100

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką, 

' Kieti viršeliai 54.00, minkšti — $3.00.
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovanp globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Aekj arba Money Orderj tokiu adresu:

NAUJIENOS
173S So. Hahted Street, Chicago DHriota S0€08

< i u: įs rnms

‘ ' 1 ' ' . ' -T ■

1. sugniuždyti ir sunaikinti 
politinnės emigracijos kovą 
prieš komunizmą ir už Lietu
vos nepriklausomybę ir

2. emigraciją, kurij rienitė- 
lė ir gali, ir faktiškai neleidžia 
Lietuvos okupacijos faktui lik 
ti užmirštam sunaikinusį ^ei į 
tesniu tempu sunaikinti ir tali ■ 
tos kamieną.

Bendravimo pasiūla iš es
mės yra genocidinio plano iš
dava.
Algirdas J. Kasulatiis, “Komu
nizmo grėsmė emigracijos 
kryžkelėje”. ’

LINKSMŲ ŠVENTŲ 
KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ 1977 NAUJŲJŲ 
METŲ 

linkiu visiems savo 
pažįstamiems ir 

draugams e

ALBINAS RUČINSKAS
230 DONEGAL DR. ROCHESTER, MICH. 48063

Phone: 375-9797

TaupyKite dabar
pas mus

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

Taupykite dabar.
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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

{įteigta 1923 metais. TEK. 421-3070
Įstaigos pletaoM kiemą* ■utomobfllamj psxtatyti.
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esa.

(Tęsinys)

(Bus daugiau)

ANDRIUS MIRONAS

Slėnio istorija
pasidžiaugti laukinių asilų

Nepaisant menki} metinių kritulių (tik apie pora

$7.50
$2.50

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

dlaikio ir čia besiveigianfių žu- 
Saratoga Springs ir DevijH' tto-

$26.00
$14.00

Naujienos eina kasdien. ifakiri»nt 
sekmadienius. Leidžią Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
Ui. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu karta su užsakymu.

Meras R. Daley pašarvotas 
Bridgeport^ visai netoli namo, 
kuriame jis gyveno. ,

vežti merą į ligoninę, davę jam 
dirbtiną kvėpavimą, bet meras 
jąų buvo įgirgs.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 1Ž vai.

vak? Vakarykštis dienraščio nų- 
mėrisjau buvoparuųšįąs ir ne
spėjo pranešti žinios apie mero 
Daley mirti. \

vergta — jis t ą pačią dieną prsri 
nyktų iš Lietuvos. Patys' rusai 
gėdinasi sayo darbų, tai prieš

biaurų melą, kada visas pasaulis 
žino, kas pavergė Lietuvą ir kas 
nuvertė Lietuvos vyriausybę.

popiežiaus atstovą, dalyvavusį Helsinkio konferencijoje 
ir popiežiaus vardu pasirašiusį Helsinkio aktus. Insi-

vadina išlaisvinimu, savanorišku 
prisijungimų; lietuvių kankinto- 

įjus, žudikus vadina tarybiniais 
patriotais, žmonių kančias} i— 
džiaugsmu, komunistinę Rusiją. 
— vergų imperiją vadina demo
kratiškiausiu kraštu ir t. t.

čiais faktais nurodytų, kas tuos sidabrinius davė ir kas 
jūč^j kišenę susižėrė, tai Kviklys nutilo, tarytum kas 
vandens jam į burną būtų pripylęs. Nei jis popiežiaus 
atstovo atsiprašė, nei jis marijonų laikraščio skaityto
jams paaiškino, ką jis turėjo galvoje, kai išniekino ne

praėjo ar paskubomis nepravažiavo. Jeigu jis būtų tai 
padaręs, tai iš pirmo žvilgsnio būtų įsitikinęs, kad nie
kas to namo neišgriovę, pamatų neapardė i 
no lango neišdaužė. Jeigu jau toks didelis
čius būtų buvęs pasiryžęs vadinamą Jaunimo centrą 
griauti, tai mažiausia, ką jie galėjo padaryti, tai langus' 
išdaužyti, duris išsukinėti, suolus išdaužyti, komunisti
nis filmo atsišaukimus nuplėšyti, arba bent surašyti lie
tuvių gražiai išvarnišiuotas sienas . suraižyti. Niekas 
protestuoti prieš komunistinius filmus suvažiavusių pi
ketuotojų nebūtų pajėgęs sustabdyti. Jėzuitai, iškryrus 
vargšą Petrelį, bijojo, nosies iškišti iš savo' klaustrų. Jie 
net nedrįso pasiklausti, ko tie piketuotojai nori. Kviklys 
jėzuitams į pagalbą nebūtų ėjęs. Kiti Kviklio sėbrai vi- 

j organizacijų at-

žvėris. Paskutinieji indėnai, gyvenę Mirties Slėnyje, 
buvo Shoshone genties, kurios palikuonys po tūkstan
čio metų tebesilaikc šiose vietovėse.

Suriku suprasti, kaip žmogus 
gali skelbti toki pavergėjo su
kurtą melą ir save parodyti kitų 
akyse tokiu besmegeniu. ~ Kas 
gi -buvo ta ‘liaudis”, kuri nu
vertė Lietuvos vyriausybę? Tai 
buvo raudonoji Stalino armija, 
kuri įsibrovusi į Lietuvą — su
trypė Liętuvos nepriklausomy-

Bet kiekvienam protinį 
viui aišku, ir daug dar 
liūdipįnkų. kaip rusų. raudonoji

rel
ives

Visi lietuviai, gyvendami tiek 
pavergtoj Lietuvoj, tiek svetur, 
reikalauja, įęąį pavergėjas grei
čiau kraustytus! iš Lietuvos, kar
tu pasiimdamas Lietuvos išga
mas, parsidavėlius rusams, to
kius .Ivanus, kaip šios knygpa
laikės autorius.

et nei vie
šnių skai-

parodas, programas bei ekskursijas po Mirties Slėnio 
įdomybes. I

Labai įdomios legendos ir spalvingi tikrųjų faktų’ 
ar melagingi pasakojimai parodo sumanių, išradingų 
aukso ieškotojų nuotykius, o taip pat ir gyyepimą; 
trumpalaikių miestelių, klestėjusių Mirties Slėnyje! 
praėjusio šimtmečio sąvartoje. Tarytum didžiuliai tuš- 

I ti lukštai atrodo dabar apleistos kasyklos ir žmonių 
įgyventieji pastatai, išmėtyti po visą slėnį, įrodydami

Mojavę ežero indėnų gentis laikoma seniausiais 
žmonėmis kada nors peržengusiais Mirties Slėnį dar

1737 So. f’*»d Street, Chloro, HL 6066$. Telepbeoe HA 141M 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Kviklys, pasiremdamas nepaties matytais ir patik
rintais faktais įrodinėja, kas tą Jaunimo centro griovį-

tuvių kieto darbo ir aukų dėka, jėzuitų rūpesčiu i 
sukurt a He palo svarbi kuri. Irelefa me- j
tu praplėsta, teikia pastosre ir globa dviem trečda-Į 
liam ar net trim ketvirtadaliam visų lietuviškų, 
ypač jaunimo organizacijų, priglausdama lituanis
tines mokyklas, skautų ateitininkų organizacijų pa
dalinius, visą eilę archyvų, parodų, kursų. Jaunimo- 
centras — tai mūsų išeivijos šventovėj kur prie, 
Lietuvos nepriklausomybės paminklo beveik kiek-, 
vieną savaitgalį atliekamos tautinio susikaupimo i 
apeigos. Atimk Jaunimo Centrą — sugriausi ir 
Chicagos lietuvių kultūrinį gyvenimą, pakirsi ko
vos dėl Lietuvos laisvės akciją. Bet kasgi ir kaip 
Jaunimo centro griovimo darbą vykdė?” (Draugas, 
1976 m. gr. 20 d., 3 psį).

norėjo griauti ir nepaaiškina, kodėl tas namas 
šiandien tebestovi visai nepajudintas, kaip lietuviai inži
nieriai ir architektai jį buvo suplanavę ir pastatę. Savo 
įžanginiame Kviklys rašo:

$16.00
$8.00
$3.00

Kanadoje:
metams ______
pusei metu —_ 
vienam mėnesiui

Kad klausimas būtų labiau supainiotas, tai Kvik
lys savo įžanginiame, pavadintame “Kas ardo r griau
na lietuviškąsias institucijas” ir pasirašytame b. kv. ini
cialais, pirmiausia padeda savo tvirtinimui smėlio .pa
grindą, o vėliau “įrodinėja”, kad kažkas, Viešpatie ap-

$30.00
$16.00
$3.00

rankioti mūsų kąktusynui. Tačiau pačiame AErties 
Slėnyje'rinkti uolas draudžiama.

Minėtasis Lone Pine miestelis yra taip pat labai 
įdomus Kalifornijos miestelis, ypač jo apylinkės, to
dėl jo aprašymą pateiksiu šio rašinio pabaigoje.

Užsieniuose:
metams ______
pusei meta -__
vienam mėnesiui

Kviklio labai nešvarios užuominos ir nieku nepa-r 
grįsti tvirtinimai bus reikalingi aiškesnių komentarų.

“Kai čia (jis turi galvoje Marquette Parke Šiandien tik galime pasakyti, kad toki “informacijos” 
NR) dėl vieningo lietuvių laikymosi nieko nebuvo metodai ne tik jėzuitams, bet ir marijonams garbės ne
pasiekta, ieškota kitų lietuvių “silpnų vietų”- Bur- daro. Jeigu jau tenka samdyti žurnalistus, tai galėtų pa
tas krito ant Jaunimo centro. Tai prieš 20 metų lie- sirinkti teisingesmus ir garbingesnius.

lygio)» kur yra aedilelis ežerėlis, yra retai užtinkama 
rūšis minkštakūnių, sūraus vandens sraigių, atranda
mų tiktai Mirties Slėnyje. Artima jų giminė veisiasi 
San Diego Mission ianfeoje. Tam tikra mažų žuvelių, 
užsilikusių dar nuo 
vų, laikosi Sajt Phh
le vandenyse tačiau niekur kitur“pasairiy tokių žuve
lių neužtip^ąmą. - 4

kalėjimuose ir net psichiątri j- 
se ligoninėse. Tai šių dienų ; j- 
diškiausi reiškiniai, pavergti s > 
timas tautas, padaryti ją verg a 
ir dar reikalauti iš pavergtų į, 
kad jie mylėtų, gerbtų paverj j-, 
ją, būtų dėkingi už pavergimą r 
kad tą jų pavergimą vadintų i- 

Na ir ką vargšę liaudį, kuri ko- laisvinimu. Jeigu lietuvis pra i-

Kitoše JAV vietoto; 
metams _____

pusei metų ___

padaryti savo išvadas. Kas skaito ir kitą spaudą, tai fak
tus. gali patikrinti, bet kas tenkinasi vien marijonų; 
^Įeidžįaąrnomis Kviklio insinuacijomis, tai bus tas pats, 
kaip tam Oklahomos lietuviui, kuris dar ir šiandien tiki, 
kad. Gailos Bendruofenė apmokėjo Kudirkų kelionės į 
Amerika išlaidas.

Subscription Rates:
ta Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
<ix month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams___________ —. $30.00
pusei metu ___
trims mėnesipmg 
vienam mėnesini

Tačiau Mirties Slėnio ad
ministracija vis tobulina turistams patogumus ir jau 
dabar šalia plento užtinkama kranai su vandeniu.

Į Mirties Slėnį lengvai įvažiuoti galime šešiais ke
liais. Pradedant nuo jo šiaurinio pakraščio, iš Nevados 
valstybėm 72-ju keliu galima patekti į Scotty’s Castle;_________ , _ _______ _______ ____________
iš Beattly miestelio 58 keliu, pro Hell’s (rate ir Death | pabaigoje Ledynmečio. Po to Mesquite Flat indėnai 
Valley Buttes, į Stove Pipe Wells arba į Furnace Cre- { (maždaug prieš 5000 metų) taip pat čia atsilankyda- 
ek Ranch; iš Death Valley Junction 127 ir 190 keliu vę, o 2000 metų vėliau ir Saratoga gentis medžiodavo 
(tytuose) arba iš Shoshone miestelio 178 keliu. Visi 
šie keliai pasiekiami iš stambesniojo U. S. plento ry
tuose (Nevadoje) arba iš pietų nuo Interstate 15 greit
kelio.

sius to krašto šeimininkus,. 
lietuvius tremti Sibiran, Sossa i’

Vakaruose yra tiktai du įėjimai: pro Trona mie.s- 
lėlį 178 keliu (šis kelias pačiame Mirties Slėnyje su
sijungia su pagrindiniu 190 keliu, o nuq Furnace Creek 
apjuosia Mirties Slėnio dugną, eidamas į pietus, pasi
suka į rytus 
me vakarinį įėjimą per I»ne miestelį, kur pernakvo
ję 136 keliu įsijungėme į 190 kelią 
Springs važiavome gražiausiu ir įdomiausiu keliu tai i nuo 
pakildami besi vingiuojančiu keliu į aukštumas, apma- 
■j b:../ mlius slėnius ir tarpeklius ir tolumoje dunksan 
čius mels 
nius. šiuose k.-’nuose, atsiradusiuose po ugniakalnių 
išsiveržimo, via abai daug juodai rudos lavos uolų 
ir smulkesniu aki ienų, kuriuos mano žmona bandė Jo plotas apima apie du. milijonus akrų.

Į Anų laikų pionieriai dažnai vadinami ir aukso ieš. 
. koto jais, bet Mirties Slėnyje jie kasinėjo ne tiktai auk-
są, o ir sidabrą, varį bei šviną. Jau 1860 metais čia griūvančių sienų, palaidoti 
buvo atrasti dideli borakso arba kolemanitp žaliavos 
ištekliai. Nuo to atradimo Mirties Slėnis buvo svar
biausias JAV .borakso gamybos centras. Boraksas te
chnikoje vartojamas vandens minkštinimui, o taip tinkamų ir nykstant 
pat muilo, stiklo įr emalės produkcijoje bei odų išdir
binio technikoje. Jš borakso gaminami ir dezinfekci
niai vaistai gleivinių liaukų skalavimui, paprastai va
dinami “boro rūgštimi?* - ■ • x •

1949 metais buvo švenčiama 100 metų nuo Manly 
grupės perėjimo per Mirties Slėnį, šiai sukakčiai su
daryta speciali organizacija pavadinta “Death Valley 
“49ers”, kuri ėmė rūpintis anų laikų pionierių pager
bimu ir gražių arba istorinių vietų atžymėjimu šiame 

Į slėnyje, .ši organizacija rengia keturių dienų stpvyk- 
Mirties Slėnin vardai, sakoma, yra duotas tūlo Wil-1 las kiekvieną lapkričio mėnesį, o taip pat specialias 

liam L Manly, aukso ieškotojų grupės vadovo apie 
1849 metus, ši grupė perėjo slėnį pakeliui į Kalifor
nijos aukso rajoną. Palyginamai nedaug kas yra mi
ręs nuo Mirties Slėni karščių, bet ano meto žmonės 

išeina į Shoshone msL/; mes naudojo-(iškentėjo labai daug sunkumų, troškulį, alkį ir baisų 
uovargį. Minėtoje Manly grupėje nuo nepakeliamo 

pro Panamint i karščio yra miręs tiktai vienas asmuo. Kiti 11 mirė 
kenksmipgų dujų, išsiveržusių bekasinėjant neži

nomas vietas. Daugelis Mirties Slėnio vietovių pava
dinta įamžinimui anų laikų pionierių ar aukso ieško-’ kadaise smarkų Aukso Karštligės ritmą. Iki šiol esa-i mlraŽa primenančio

kalnus, tai vėl nusileisdami į gilius siė- Į tojų, o kartais ir pagal buvusius įvykius, kurie atmin- ma veikiančių sidabro ar vario kasyklų, tačiau žymiai kiekvieną lankytoją savo nepaprastu
tyje užsilikę tragiški, o dažnai ir juokingi. 1933 m. menkesnės spartos. Lankytojai dažnai susiduria su 7 . , "" . • , ' < • “
Mirties Slėnis paskelbtas Tautiniu gamtos Paminklu, “no tresspassing” užrašais, kurie byloja, jog tai i '■

privati nuosavybė, taip gerbiama Amerikoje. Nepata- <^au5’au)

riama tokias uždai tas kasyklas tyrinėti, nes jos pa
vojingos ir įžengia tieji į jas žmonės gali būti net

muhistąį naudoja savo niekšUgų 
darbų priedangai. Kaip gįipa
sakysi tiesą, kad sovietų radp- 
nojji armija nuvertė Liettvos 
vyriausybę. Jau visai kiti 
kalas pameluoti, kad lai 
liaudis tai padare.

Knygoj daug rąšoma ąj 
tuvių bendfądarbiayiĮrią s 
kiečiais ■ ir nusistatynją J

Gt/u nija ir augmenija
Aplinkiniuose kinuose galima pamatyti retai už- 

i ių riėstaragių - kalnų ožių, o daž
niausia lankytojai f d:
bandomis. Kadaise ] ilikti Dievo valiai savo savininkų, 
šie asilai pasidarė arkiniai ir veisės gana sparčiai. 
Dabar jų grupelės į > penkis ar šešis skabinėja nusu
susią žolelę tarpekl iose ar slėneliuose. Dažniausia 
asilus galima užtikt Panamint kalnuose, tai yra va
kariniame Mirties'S ėnio kąįnagūbryje, kur jie ganosi 
net visiškai prie ple to.

Lietuviai nekentė tolęįosįsibpp^ 
vėlių armijos, tai yra Msai na
tūralu ir ieškojo būdų/aąįp bp^ 
tųgalima įsibrovėlius išdaryti iš 
Lietuvos. Taigi rusų įsitroviBias 
Lietuvon, tikslu ją' pamigti — 
dėlto visų lietuvių akys nukrypo 
į Vakarus. ■

Bet didžioji lietuvių; tautos 
nelaimė, kad ji gyvena tarp gro
buoniškų tautų, kurios t3ci- 
kė progos kaip tą nepriklausę® ą 
Lietuvą praryti — pavefjgti, -j is

Bronius Kvildys, marijonų pasamdytas insinuacijų, 
įvairiausių užuominų meistras, praeito pirmadienio 
Drauge parašė dar vieną “faktų sugretinimą”, kad skai
tytojas pats tuos faktus “išanalizuotų ir pasidarytų iš
vadas”. Tai ne pirmas šio meistro “faktų sugretinimas”, 
kuris jokios problemos neišaiškina, nes jis ne išaiškinti, 
bet ar labiau klausimą supainioti nori.

Savo laiku jis tvirtino, kad visi Helsinkio konferen- 
cijos atstovai, įskaitant ir paties popiežiaus atstovą,!sai nepasirodė, kai Chicagos 'lietuvių

Prie jėzuitų centro buvo atvažiavusi policininkų po- 
Ira. Bet vyresnysis piketuoto  jų tvarkytojams pareiškė, 
kad jie atvyko piketuotojų apsaugai Policijai buvo nu
rodytos priežastys, kodėl lietuviai nepageidauja Jono 
Bernoto planuojamų filmų žiūrėti, kodėl jėzuitų centre 
nėpaprivalėjo būti rodomi Maskvoje suktį filmai, kodėl 
bandama nuteikti lietuvius palankia okupantui prasme, 
kada policija ir visą protingesnioji Chicaga žino, kad dide 
4ė lietuvių dauguma, viską palikusi Lietuvoje,? bėgo į 
Vakarus, kad tiktai galėtų išvengti okupanto keršto ir 

^kankinimų. Piketavo lietuviai, buvę JAV kariuomenės 
“kariai, kovoję .prieš nacius ir pasiryžę kovoti prieš ko- 
inųnjstus, jeigu jie bandytų dar toliau plėsti savo? įtaką-
E Jėzuitus piketavo 200 lietvių, jie nešiojosi virš 70 
lietuviškų ir angliškų plakatų, jėzuitų namą, anot Kvik
lio, “griovė”, bet nenugriovė. Ne tik nenugriovę, bet lan
gų nepalietę, durų nesukinėjo ir net nagu niekas sienų 
ar yąrnišp nesuraižė. Tas jėzuitų namas, kaip stovėję 
taip jis ir šiandien bestovi. Visa Kviklio kalba apie jėzui
tų centro griovimą yra gryniausias Kviklio išmisĮas, 
Kviklys apie viską rašė, bet kad lietuviai protestavo 
prieš jėzuitų nutarimą leisti kažkokiam neaiškiam tipė- 

dar ir ’ liui pačiame jėzuitų centre rodyti sovietinius filmus.
Kviklys nei žodžio neprasitarė. . •.

Toliau Ivanas D, rašo : “Lietu
voje įsikūrė Rąud. armijos įgu
los. Prieš jas buvo pradėtos, pro
vokacijos, kas jas vykdė, nebu
vo sunku suprasti”. Kaimyninių 
valstybių noras sužinoti apie 
rusų karinį pajėgumą — prasi
dėjo šnipinėjimas. Gen. Rašti
kis, pulk. Škirpa teikė žinias vo
kiečiams, Turauskas anglams ir 
prancūzams. Taip pat Lietuvos 
kariuomenės generolas Kubiliū
nas, gen. Plechavičius ir gem Ną^ 
giųs-Nągevičius teikę žinias vo
kiečiams.

Toliau Ivanas iš gilumos šir
dies, kaip uoliausias pavergėjo 
ęebatlaįžis, užtraukia komišką 
melo dainelę: “Atėjo keturias
dešimtųjų vasara, į kai Lietųyos 
liaudis nuvertė supuvusią bur
žuazinę vyriausybę. 1940 metų 
liepos dvidešimt pirmąją liau

dies seimas paskelbė Lietuvą Ta
rybine socialistine respublika” 
(17 pusi.).

> (Atkelta iŠ 1 psl.)
ir padėjo telefono ragelį. Štai-, 
giai gydytojas užgirdo krintan
čio žmogaus trenksmą. Kai įžen
gę į kambarį, jąųrado rnerą, nu
kritusį ant grindų. Tuojąų šaukė
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visiems geros valios lietuviams

Naujienų mašinų fondui klubas paskyrė $50.00

EUDEIKIS
DAIMID

MODERNIŠKOS AIK-CONPITIONED KOPLYČIOS

nigas buvo užpultas prie alto, 
rieus. Tai yra biaurus melas. 
Pate Baidžius ten buvęs ė ma-

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems klientams ir draugams linki

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTŲ

Atsistojimu buvo pagerbti 
du mirusieji. Vienas jų, Pečiu
lis, palaidotas susirinkimo die-

linkĮ linksmų šv. Kalėdų ir laimingu Naujųjų MetyA
* ■ >. - Z -: • Z V - - *" ■ -- \

kad kiti metai būtų Šviesesni klubo nariams ir

NARIAI*
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Jzirektorių 

Associacijos

Valdyba piniginės apyskai
tos nepajėgė, susirinkimui pa
tiekti Sakė, jog tai bus pada
ryta tiktai po Naujų Metų. Kai 
•kurie susirinkimo dalyviai ste
bėjosi, kad valdyba . nedavusi 
draugi  j 6s finansinės apyskai
tos. Paprastai lietuvių ir ame
rikiečių susirinkimuose tuojau 
po pirmininko pranešimo duo
damos. pajamų ir išlaidų ats
kaitos, o šį kartų jos nebuvo. 
Tuojau po fininsinės ataskai
tos privalo būti ir -revizijos 
ko misijos, pranešimas. Bet da-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linkime visiems kostumeriams ir draugams

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

M 0 V T N G
Apdraustas o*rkraustymav 
% Ii įvairių atstumų.

Z ANTANAS VILIMAS ' ■ , * - v.
Tel. 376-1882 arba 376-5996

labai sielojosi mažų kolonijų 
išlaikymu. Per metus buvo 10 
susirinkimų, 14 .valdybos po
sėdžių ir 6 specialūs pasitari^ 
mai. '

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIU

Draųgijon priimti du nauji 
nariai, inž. Ed. . Jasiūnas su 
žmona ir dar vienas namo sa

kino spaudoje padarytus užmė 
timus ir paskelbtus netikslu
mus. Po to, chronologine tvar
ka paminėjo atliktus darbus, 
posėdžių skaičių, susitikimus 
su kitomis etninėmis grupė
mis, savivaldybės v .* įstaigomis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius. 
i938 SManheim Rd.,Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
leri 5OX-2/27 arba 562-2728. .

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 W£Sj 71st STREET 
. - Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—1 
an trad., penktaienį nuo i—5. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Są. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building. Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sururmui 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8%4

P. ŠILEIKIS, 0. P.
oKInurcliAO-rKuiEliOI A

WT Aicu. Bfu
dcU-cLU pagalba gojonk

L Arch Supports) ir L L
vmįuj. ir t—d. Sesudiemau 9—1

*•»< 64ra M., Chtcaga ML 6062
laisto PRoryact 6-50M

Gėlės visoms progoms 
6EVERLY Mills UEiuNYČIA 

24^1 ĮVfebl Oe»ra OLKtzei 
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ii 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwyr Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox <Vailey Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Šių metų gruodžio 17 dienų 
parapijos salėje įvyko Mar
quette Parko Namų savininkų 
draugijos susirinkimas. 8 vai. 
vakaro susirinkimų pradėjo 
pirm. Juozas Bacevičius. Susi
rinkime dalyvavo tiktai 120 na 
rių, nors draugijoje yra virš

PERKRAUSIMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KALNA ’
R. i E R » N A S

Tai. WA 5-8063

Laikausi nebogai. Bandau sek 
ti kas vyksta pasaulyje per ‘Nau 
jienas” ir kitus laikraščius, kad 
ir labai sunku skaityt, ir džiau
giuos, kai Jūsų vardus užtinku. 
Atneša malonių .prisiminimų 
glėbį.

Vėl linkiu Jums visiems ir vi
soms sveikatos, ir laimės, ir ge
ro vėjo, ir nepatingėkite kar

atais parašyti kaip Jums sekasi. 
Mano adresas dabar toks:

1229 Ingleside Avenue
McLean, Virginia 22101

; Telefonas — 703-356-2U1.) 
Jūsų Michalina. Baronienė

ANTANAS M. PHILLIPS
TOiVĮAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3491

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKŠTŲ, PŪSLES t r 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VsL; «n«rad. nuo 1—4 po pietų. 
ketvirtad.,nuo 5—7 vai. vari 

Ofiso ta Uf.: 776-2880 
Naujas raz. telef.: 448-5545

NATALIJA IR JONAS VAZNELIAI
GIFTS INTERNATIONAL

- I M

parduotuvės savininkai

SEIGAN
Vyrų ir berniukų rūbų krautuvė 

Visi pardavėjai kalba lietuviškai

vonl ir . vaišėse, ir susirinki
muose, ir parengimuose, ir sū
kuriais pasiguosdavom, vienas 
kitą paremdavom, kai to reikė
jo: Čia, Virginijoj, gražu ir nie
ko netrūktų, bet viskas visgi, 
svetima. Ką padarysi, kai akys 
ir kojos nebetarnauja kaip rei-

BUTKUS - VASAITIS
144S So. šUlb Avė, Cicero, IU. Phone: OLjmpic 2-1003

69 St Chicago, Ill 60629
Tel.: 436-6888

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TeL; YArds MT41-1742

. PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone: LAIayette 3-3572

4330-34. So.. CĄLIE0RNIA AVENUE
Telefonas t- LAfayette 3-0440

REZ.: Gl 8-0873

DR. -rJSlNAS
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GINcKuLUGINE CH1HUR.GIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5^2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neąL- 
smepia. sKambmti Mi 3-000 L

DR. VTT. TAURAS
u r v r TOJ A3 iR CmikmkumS 

dx-tdm praktika, spec. MOTERŲ ligoj
OtiMii: 2652 59th STKfctel

Telu PR 8^1223 ;
OFISO V AL.; pirm., amrad.. trečiai. 

pciiKt. z-i ir o-B vaL vak. šeštadie 
ojlmu vai pv pieta ir tuui laik 

pagal susitarimą.

A. IR J. MĖSINĖ
NAMŲ: GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.

GEORGE F. RUDAUNAS 
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

ir laimingų Naujųjų Metų 
j visiems savo klientams ir

S draugams linki

TAMALUNAS TAVERN, INC. .
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Telef. BE 3-5893

A. H. Giuh' V iECKAS 
GYDYTOJAS IR. CHJRUkGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS ' .

3907 West 103rd Street 
, pasai susitarimą

1447 So. 49th Avė, Cicero, IU. 6065ft
Telefonas: TO 3-9571 ■

"JH yra man paaakys: Gana tau mano malonau, naa mano {69a tobu
lai patlroiškia tllprtumą. Todėl ai mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus (opa gyvonty many|e“ — 2 Kor. 12^.

. Brangūs prietemai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 
atetea į mus Dievui leidžiant, mūsų naudaL žmokūne. kad Tas. kuris rody
damas savo meile, priėmė mus. suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose,' varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Vist žino, kad mir»U yr« žioon Is palioČia kiokvloną. Bot kur yro 
rusloji? I tą klausimą atšoko knygutė “Viltis po mirties*’, kurią ąausHo 
nemokamai. Rašykite:

P. ZAVIJT, 8715 WEST 68th ST lt Y ET. CHICAGO, ILL, 60629
ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

1739 South Hąląt«4 Street. Chicago^ IU.^60608 

innnrT—TTir-------------------------------- —r** *11.......   ****

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 74911

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Re public 7-1213
2314 WES? 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

uždraustų Kaunui platinti šmei 
žiančias proklamacijas.. Nie» 
kas kiša. Kezio nuo altoriaus 
nestūmė, nes tose patalpose

rodytų daugiau geros yalips. 
Kaip ten bebūtų, ji turi sutvar. 
IvYti savo santykius su lietu-, 
viską spauda, o nariai privalo 
daboti, kad organizacija visai' 
neiširtų.

Susiriniiai^ daly vis

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,1, 2533 W. 71st Street
JX . Tekt: GRovehiU 6-2345-8

fe *• 1410 So. 50th Ave., Cicero
Tekt: TOwshaU 3J10S-S

-t- ae»gs*5...j. Ji '3.U—

SOPHIE BARČUS
RAOUO 4EIMO9 VALANDOS

Visos programos iŠ WOPA, 

1490 ktl. A; M.

Ltetwiy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popeL — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 0:30 
vaL ryto. , . j

Telaf.: HEmlock «MĮ*
7159 So. MAPLEWOOD AVE. Į

CHICAGO, ILL. <0629

-.'•į-- x UQd£ŠIO VALANDOJ ' I 
į itkrte

MAŽEIKA* EVANS 
! LAIDOTUVIŲ direktoriai ( I 
[ 6845 SOK western Aye. Air Conditioned Chapel and

REpųbKc 7-8600-8601 FaęUities- 
na—. tari, kllMt oBato daUte ruitee Kopfrga ,CSĮ

4630 So. Ashland Ave. Chicago, HL C
- Telef. YArds 7-1272 :

.nxixxxxKXXXxxixxxxxxxxxxxzxx: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXZX

TaOt PR W2V

DR. ANNA BAL1UNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, ' . 
IR GĮkĖALĖS LIGOS 

r 2858 W. 63rd StrMt 

Valandos pagal susitarimą

jis turįs Ig minučių pasikalbė
jimui. Negalėjo būti kalbos 
apie stumdymų nuo altoriaus,1 
jeigu jokio "altoriaus. nebuvo. 
Joks lietuvis nestumdo kuni
go juo mažiau, kada tas Inini- 
gas sutinka išklausyti atėjusių 
žmonių pageidaviinų. k , 

Susirinkusieji žino, kad J. 
Kaunas okupuotoje Lietuvoje 
Gimtajame krašte liaupsino 
komunistus, bet niekūs nema
nė, kad jis rašytų apie kuni
gų stumdymę, kada niekas jo 
nestumd. šauliai Kauną išstū
mė iš savo eilių, o namų savi
ninkai leidžia jam niekus rasi 
nėti ir nerimą kelti. Prie jėzui
tų namų Kaunas,pamatęs pi
ketuotojus, smuko pro jų ei
les Maskvoje sukto filmo kiū
rėti. Ar jis turį teigę kalbėti 
apie tuos, kurie prašė koinu-l 
nistinio filmo ■jėzuitų, 'centre, 
neberodyti? Tie namai, pasta 
tyti lietuvių aukomis, turėjo 
lietuvių kultūrą kelti, • auklėti 
p.ątriotihėįe dvasioje, bet ne 
kontroversiniams filmams ro
dyti. A ' ■ -

Ta pati valdyba palikta dar Į 
vieniems;metams. Taip reikar . 
lai susidėjo, kad kito® valdy
bos neberinko.. Būjų visiems 
naudinga, kad naujoji valdyba! 

bartinės valdybe, vietoj sas- būtų atsargesnė su žodžiais ir 
kaitos, .palinkėjo susirinku
siems Unksnių Kalėdų ir lai
mingų N5 Metų. a
Toliau sekė J. Bagdžiuaus, A.

Bagdono .M S Grigaravičiaus 
sudaryta nominacijų komisija 
Tenka apgailestauti, kad no
minacijų komisija neatliko sa
vo pareigų nesusitarė ir; nępa- 
pasiūlė pilno vaMybos 'sąstato. 
Komisija pasiūlė Juozą1 Skeivį 
pirmininko pareigoms, bet ne
numatė kitų valdybos narių. 
Tada Bacevičius ir visa valdy
ba atsistatydino. Jiems nepa
tiko, kad nominacijų komisi
ja jų nepasiūlė Tada kaž kas 
pasiūlė tai .pačiai <____
tinei valdybai dar vienus me
tus pasilinkti. Skeivys pa
siūlė trumpą pertrąųkr ir pa- 
si tarimą. Valdyba sutiko pąsir, 
likti ir pasižadėjo bereikahn-l 

•gai draugijos narių neerzinti.
Kalbėjo adv. Charles P Kak 

Jis, kaip visuomet, patarė lai
kytis vienybės. Po jo kalbos 
pirm Bacevičius prašė susirin
kusių parodyti daugiau geros 
valios ir .vieningai dirbti kad 
galėtų išlaikyti nepažeistą Mar 
quette Parko koloniją.

Atėjo klausimų ir sumany
mu eilė. J. Bagdžius pasilakė 
prieš Jono Kauno pravestą 
šlamštimų proklamacijų dali
nimą. Tai buvo .persispausdi

BK. K. A. V. JUČAS 
*0y-*44| . MI-4OU6 

JOO5 LIGOS — CHIRURGIJA 
N. WESTERN AVĖ. 

. 5214 N. WESTERN AVĖ.
Telefonas, atsakomas 12, vaL ■ •

BK. IkANK ElECKAS
: -> ■ tdOftlOMETRĮST^S.

KALBAUETUVJSKAI 
261» W. 71»t St. — T«L 7374149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact leases”.
'ąl. pagal susitarimą. Uždaryta tree

XXXXXXXXXXXXJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXX3XXXXX 

; Seigan šeima ir visi krautuvės tarnautojai į

; KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlhai; A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir iTrt^iuiu miotykhf 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
ipų pal Kaina 62 50. • z -

Or. Juozas B. Končiuj HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka, nuo pat senųjų amžių iki pokano metų. Vidutinio formato. 142 
pat. kamuoja $2.00.

Or. Juozai ąf K^čIvk VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vyv 
tauto bruoteL paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir Jos kaimynų istorijK 

p<U, Kama S3.UU Kietais viršeliais MAN).
Dauguma Šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 

knygai gaPAA jsigyu atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

l0džto ’
IWest Siūtą ir »tl vS“
irienė, šampanas, linksma muzika, to- 

ktai, laimėjimai. Auka $8.50. Rezer-

Marquette Parko Namų 
savininkų susirinkimas

uimas iš jėzuitų leidžiamų Mū

- jį1-,1 ■ 4 -h

SkaitylojtĮBMsai
Mielos Draugės ir Mieli

. ? Draugai
| Rašau Jums visiems vieną 

daljar. Į laišką pasinaudomama artėjan
čiomis šventėmis. Linkiu Jums 
kuo geriausių Kalėdų jr kad Nau 
ji Metai atneštų ko senieji ne
ištesėjo. Tegu būna ateitis vi
siems šviesi ir graži.

Pasigendu, labai Clijcagas, 
ypač tų senų pyęieteUų sų ku-

SAKIŲ IR SUVALKIEČIŲ klubai 
rengia Naujų Met 
3i d. ? val. vak.

rienė, šampanas, linksma muzika, to 

vacijai teL 476-6174.



REAL ESTATE
0A94 weer 71 ^TPPPT

Tel 737-720G. arba 737-R534 -

SETTING CONSTRUCTION
7152 SnirtK Kedzie Avenue

VnuTi namai ir remonto darbai 
ofliAlrams ctrHcr nz^kvmn

TUT-TOS FFTTVGTS navininkas 
773-8165

.•nn ntpę awn CGWTPACTORr

HEATPCG AND AIR 
CONDTTTONTNCt 

DOMAS žriKATTSKAS 
<444 So WESTERN AVE 

Meaeo Ill *50609 Teel VI 7-3447

TRUMPA!

A

Įgį

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

I

B

f

te

S TAT t FA1M

.ir.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

1

Garbės Direktoriai: WILLIAM J. KAREIVA

į

fe-

BESTTHINGS1H1JFE"

b
r.

AIKRODŽIAI ir brangenybėj
Pirdavtaxs Ir Taliymo 

2646 WEST 6frh STREET
Teletj R Ė public 7-1 Ml

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Jfe- 
Er 
fe 
į

i

s-

i

tNSURANCf k—

Call Frank Zapolis 
320872 W.95trh St. 

GA 4-8654

Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

BRIGHTON park—Woman n^ed 
to do T?ht ho,T^ekepD’,r»? weekly.

Call evenings 523-7631.

J;

Skaitytojų Balsai

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantuotai ir sąžiningai.

L. KLAUDIJUS PUMPUTIS - 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-1 
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel/ 
501-623-9814.

- PUIKUS 8 butu mūrims, 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 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas r 4 vakarus nuo Cąlifor- 
nijos prie 63-čios.

DIREKTORIAI:

Kultūringos Kūčios
šeštadienio vakarų teko ko-; vidurnakčio nusitęsė rimtoje, 

lėta nepamirštamų valandų pakilioje nuotaikoje parodant, 
praleisti su Čikagos lietuviais kad lietuviai moka ir nori to- 

Gen. Daukanto vardo lie-ikių susikaupimo valandų daž- 
tuviais jurų šauliais. Tai bu- niau ir daugiau.
vo Kūčių vakaras mažiausiai Maloniai stebino įspūdis^ kad 
dviem šimtams šventiškai nu- šauliai sausumos ir jūrų— 
siteikusių Čikagos lietuvių ir yra organizacija, kokios lietų
jų ros šaulių, beveik po lygų viai seniai laukė ir sulaukė, 
skaičių vyrų ir moterų daly-* Gausiai ja stoja ir savanoriš- 
vaujant. Tai buvo gražiausiai’ kai jungiasi į mylimą veiklą 
pravesta su trumpa, bet pras- visų lietuvių labui.
minga programėle, su pasiliko! Matant toki rimtą nu^teiki- 
vakariene, kurios valgy tojai mą, nurisi neklysti matant Lie 
sakėsi nebūtų mainę kad ir j tu vos šaulių gretas vešliai au- 
geriausią steiką j gant ir jungiantis į veiklą, tu-

Ta kultūringa ir prasminga rint galvose
vakarienė buvo ištisai pašvęs- tikslą: Tau, Tėvyne Lietuva! 
ta maskolių apsėsti ir kankina 
mai tėvvnei Lietuvai užjausti 

j
ir už tėvynę maskolių nužudy
tiems broliams ir seserims pa
gerbti

Kaip dar “naujokui” sunku 
būtų išvardinti, daugelio net 
vardų dar negi ir dėjus, bet aiš 
ku buvo viena, kad parengimą

pirm.. Bonifacas Bukauskas —tui savaičių pas šildyt. Kalėdas 
sekr.. Pijus Lapinskas — iid..
Justinas Paulinais - iždo sekr., 
Edviną Yankienė, Gunda Ko- 
datienė, Paulius Leonas ir Ado 
mas Noreika išrinkti direkto
riais. Klubo va<lovybė ruošia 
Naujų Metų sutikimą gruodžio 
31 d. 8 Įval. vak.

švęs |mu Floridoje- ,>
— Čiurlionio Galeriją, Ine., 

403 Archer Avė., žmonės gau
siai lanko ir “šapina” Kalėdoms 
dovąnų. Jau keletą paveikslų 
nttpirkx Tenka priminti,’ kad . 
Čiurlionio Galerija nėra pelno 
organizacija, bet gryna kultūri
nė. Už parduotą paveikslą ji- 
gauna tiktai mažytį nuošimtį iš 
laidoms padengti. įėjimas ne
mokamas. Žmonės gali ateiti, 
pasižiūrėti lietuvių dalininkų ge 

" rų kūrinių.

— JAV, ir Kanados JAeluinų 
Jaunimo S-gos tarybos narių 
suvažiavimas bus grudžio 29- 
31 d. Dievo Apvąizdos parapi
jos salėj, Southfįeld, Mich.
— J. Rudzinskas ir Union 

Pier, Mich, lankėsi Naujienose 
pratęsti prenumeratą. Dėkui 

visiems bendrą vizitą, naudingus pokalbius 
ir už $5 ąuką.'

— Pranas Mikalauskas iš Ci
cero apylinkės kartu su gerais 
linkėjimais įteikė penkinę Ma
šinų fondui. Tos apylinkės tau 
tietė užsisakė Naujienas 3 
mėn bandymo laikotarpiui. 
Dėkui.

Aš tų žmonių, pasiryžusių už 
Lietuva dirbti ir kovoti, asme
niškai ne|Mižinojati. Dar mažas 
būdamas girdėjau apie knygne
šį Bielinį.
Kai paaugau, aš pats supratau, 

kam ta kova reikalinga. Ir aš 
įsijungiau į tą kovą. 1919-metų 
pradžioje'išėjau savanoriu į ka 
ruomenę tėvynę ginti- Teko ka
riauti veik su visais- IJetuvos 
žemių grobikais. Iš karuome- 
nės grįžau 1921 m. gruodžio pir
mą savaitę.

Grįžęs iš kariuomenės visą 
laiką glaudžiausi prie socialde
mokratų veiklos. Smagu buvo 

'dirbti už demokratinę Lietuvą, 
bet dėl to turėjau ir nemalonu
mų. f Artimai dirbau su mielu 

. tautiečių Juozų Liūdžium. Da-

Mieli Najienu tvarkytojai!

Sinčiu jums $16 perlaidą: $26 
už laikraštį 1977 melams, $10 
mašinų pagerinimui, o $10 pra
šau perduoti mano idėjos drau
gu, buvusių mielą žmonių Ste-

I

I

REAL ESTATE
REAL ESTATE CQB SALE 

Nkmat, Žemė — Perdavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR 7PVAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEI IMAIS

' DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREUPKITES I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 Vv. Cermak Roar Chieajtn II Virginia 7-7747

— Pranas ir Harriet Rumšai, 
krautuvės savininkai, 4359 So. 

, Maplewood Ave., sveikina visus . . ., . - .
taip kultūringai pravedė pats savo kostiumerius, draugus bei su ^elma išvyko Į Floridą kele- paminklo statybai,
jūros šaulių kuopos pirminiu pažįstamus ir Kalėdų bei Nau-‘---------------------------------------------:----------------------
kas p Arengianskas — pasaky- jųjų Metų proga linki geriau- 
čiau .dvasinę dalį, o kuopos 
moterų šaulių vadovė p. Uršu
lė Zinkienė su talkininkėmis 
paruošė tikrai lietuvišką Kū
čių vakarienę, “su pasninku”, 
tai vra su keletą žuvies ir 
lietuvių labai mėgstamos sil
kės patiekalų. Buvo visi po
puliariausi lietuviški Kūčių 
patiekalai, net “šližikų” su 
aguonos pienu ir kisieliaus. 
Ko betrūko — tai šieno ant 
stalų po baltu patiesalu. Buvo 
ir parinkto vj’no, rūkštaus ir 
saldaus, importuoto, kad su
valgyta žuvis turėtų kame pa
plaukioti.

Gilų įspūdį darė jūros šau
lių vado—Vengiausko 'praves
ta šventoji vakarienės įžanga 
— visų žuvusiųjų ir mirusiųjų 

' . patriotų kovotojų partizanų 
atminimui po žv 
ledų -eglutės uždegimas, 
pos pirmininkas-vadas trum- 1 
pai’s priminimais skaitė, nely
ginant Visų šventij Litaniją ir 
kvietė kurį nors iš tėvynės gy
nėjų veteranų po kiekvieno 
perskaityto posmo uždegti vie 
ną žvakę, kol tokių' žvakių vi- spaudai, 
sos septynios žibėjo; žvakes 
uždegė trys Lietuvos kariuo
menės veteranai pulkininkai 
ir keli civiliai.

Du kunigai — kun. Dilys pro 
testonų ir kun. Kuzminskas ka 
talikų pasakė po trumpą pat- 
riotišk maldelę. Visa programa 
buvo rekorduota. Vakaras iki ku, Sofija šeputiehfe

sios laimės. Vietoj kalėdinių 
atvirukų skiria Naujienoms $10.

— Tedis Zierins laišką Kalė
dą proga išspauesdino Southt
own Economist sekmadienio lai 
doje. Jame aprašo, kad komu
nistai nepripažįsta Kalėdų ir 
persekioja tikinčiuosius oku- • 
puoto Pabaltijo kraštuose. Šven ' 
čių proga ragina prisiminti ru- ; 
su kalėjimuose esančius kovoto ; 
jus ir tikinčiuosius. ;

— Prof. Dr. Al. V. Berkis, ] 
Farmville, Va., rašo Young i 
Americans for Freedom žur- ! 
nale New Guard,’dead kovoto
jai už Panamos kanalo “lais
vę” visai pamiršta ir toleruo
ja Pabaltijo tautų okupaciją. 
Ta proga jis iškelia' Lietuvos 
nuopelnus apsaugojant Euro- 

žvake prie Ka- Pos kultūrž* nuo Puslaukinių 
kuo_ totorių antplūdžio

— Antanas ir Konstancija 
Stankai iš Marquette Parko 
apylinkės sveikina visus savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
švenčių proga, o vietoj siunti
nėjimo kortelių aukoja $10

— D. ir S. Liepa? iš Cicero 
apylinkės, kartu su kalėdiniais 
sveikinimais ir Naujųjų Metų 
linkėjimais, atsiuntė $10 Nau
jienų paramai. Dėkui.

— Petras šilas išrinktas Mia 
mi Lietuvių klubo pirminin-

: — vice-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS ,
1AUJXENOX3 iiemei. suėjo 60 metų Minint tą sniaiti. gerbiant pirmoj- ! 

Amerikos lietuvių dienraičlo steigėjus bei lletuvlikos maudos pirmu 
aus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skei 
olamas Naujiem; platinimo vajus.

«%ŪJIENOS tvirtai stovi tr kovoja ai Lietuvos ir psvergttj Uetrrrlt} laisvę 
neiriamos ir nesidėdamos l sandėrius su okupantais ar ju Įgallo- 
inlala.

saUj iENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Jtj bendras Inatltu 
djas Ir remia visu lietuviu Bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo reto 
rikos ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
tr reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. • Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Cudėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i 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, riekiant visuotino lie- 
aivišku reikalų renes*^*.
KAINUOJA: Chicago), Ir K,n,doĮ, metim — $30.00, puse’ vietų — <16.00, 

<Tlms rnėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitos. JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — S14JJ0, vienam mirų — $2-50. Užsieni uo
tą — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai. 

t*rašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS.
39 So Halsted Su, 
Chicago. Ill. 60608

Siunčiu --------------  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejini*
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipažl 
□imiii nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ________________

iDRESAS

bar tokių žmonių aplinkui jau 
nėra. Gaila kalbėti, kad dabar 
vietoj tėvynės,4r tautos bei tau
tiečių atsirado bendruomenė, 
kurios vadai demokratinio dar
bo principo nepripažįsta.

Grįžtant prie savų reikalų ir 
Naujienų matosi, kad mašinos

— Dail. Barbora Morkūnienė pono Kairio ir Kiprb Bielinio. yra pasenusios. Laikraštis bū
na sulamdytas, raidės neryš- 

-------------------------- ------------------------------------------------- --------- kios. žmonės pyksta ir dėl pri- 
. statymo, bet ne ant pašto, o ant 
> savų laikraščių. Kam kaltinti 
! dėl tų dalykų redakciją,kad ma- 
I šinos pasenusios arba, kad ne- 
[ tvarkingai pristato. Paštas pats 

prisipažįsta, kad nespėja aptar- 
►' naiųti. Ar nejuokinga. Kai paštą 
J išnešiodavo pėstute, tai gauda-
* vpm kasdien, o kai dabar ma-
į šinomis vežioja, tai tegaunam 
( du-kartu į savaitę. \
J Kaip ten bebūtų, mes turime
• savo laikraščius prenumeruoti 
■ ir juos išlaikyti. 'Aš Naujienas

mėgstu ir jas skaitysiu, kol tik 
’ matys mano akys. Linkiu vi

siems jums stiprios sveikatos.
Linksmų Kalėdų ir laimingų 

Naujųjų 1977 Metų!
J. Vaičekauskas, 
East St. Louis, Illinois.

AMERIKOS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ 
LYGA ILLINOIS VALSTIJOJE

KAZIMIERAS OKSAS, pirm.
ANATOLIJUS MILUNAS, sekr.

SU SAVAIS APLINKUI 
t LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja'. vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausu pušy beis- 
mantas. Įmokėti apie $7.000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

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

VIENINTELE STILINGA 6 kamb; 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette P^'ke. $29.750. 'v ; .

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėini tikras radinys, 
Marquette Parke. $29.900.. r. -

17 M. DIDELIS 2 aukštu Tmiras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette ^rke. S38.000

1^4 ATT^^Tn MŪRAS ir 2 auto ga- 
Original’ 25 m. statvha.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa- 
ip^i turi rūmai parduoti. Marquette 
^Jirke. S32.000

GRABUS TVTRT4S 7 kambarin 
mūrac ir mūro garažas Arti mokvk- 
1u. Marmi pH© Parko. Vvrac keliamas 
no Manūi MHu Vi+nr. Reikia pirkėjo 

S5.000 savo pinigu.
PIRATUS LOTAS arti §v Kryžiaus 

:<mnin6c

7 4- nTTTTT MORAS ir 3 auto mūro 
ię <TPTT7 ranki] pripša’C parka^ 

Vani°« ą^ld^rmac x1r na”"’^ ^pkt- 
-a. S8.500 pajamų. -Vertas S50,000.

LITHUANIAN CHAMBER OF >

JUOZAS BACEVIČIUS—Prezidentas 
THEODORA KUZAS—I viceprezidentė 
VINCENT SAMAŠKA—II viceprezidentas 
JOHN G. EVANS, JR.—III viceprezidentas 
ADOLFAS BALIONAS — Iždininkas 
BRUNO GRĄMONT — Sekretorius J10

Stanley B alzekas, Sr. Charles D. Mackę
Dr« Joseph B. Jerome Casimir G. Oksas 
Vincent Kačinskas 
Bruno Klemka

Felix Raudonis 
Vyto Shūkis t 
Edward J.y Yerkes

Garbės Direktoriai: WILLIAM J. KAREIVA 
ir PETRAS P. VILKELIS

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, DI- 60643

Telef. 312 238-9787
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. •

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ .

33$ puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apralo Pamirf, senus |o 
syventojus ir gamtą. 1,200 lietuviiky vietovardžiu sąrabs. Knygos 
kaina $6.00, minklti virteliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

5 NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608

* TERROS DOVANŲ PRE
KYBA, 3237 W. 63 St., telefonas 
434-4660,, iki Kalėdų atdara 
pirm.-penkt. nuo 10 iki 8. v. v. 
Šeštadieniais nuo 10 iki 6 v. v., 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 v. v. 

A C 7 •' . . - (Pr.)

NESENSTANTI DOVANA — 
DAILĖS'DOVANA

- <•- ■ . - - - *" s' •

Gausus pasirinkimas dauge
lio dailininkų darbų. Kainos $20 
—$300. Čiurlionio Galerija,Ine.. 
4038 Archer Avė. Tel. 254-4470, 
523-9162.

• Kalėdų. Nauiuju Metu, šei
mos ar asmenišku švenčiu ir 
kitomis progomis Naniienos 
vra gerausia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakvti jaus
mus. Jų.4tain neišreikš atvirutė, 
laiškas ^trtMdizsantis daiktas. 
Naujienos' 'sveikins mvlima as
menį ne tik šventėse, bet ir kas
dien. Užsakvkite jas. Užsaky
mui rašvti; Naujienos. 1739 So. 
Halsted St. Chicago. TH. 60^08 
arba skambinti telefonu 421- 
6100. (Pr.)

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted Ft, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629’* Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas garo* rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS II EUROPOS SANDĖLIŲ.

f
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO
JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO tR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio-jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _______________ __

Dr. A. J. Guasen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštais viršeliais tik _______ 2________________

Dr. A. J. Gusun — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik 

$8.00

$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekĮ arba monay orderi, prie 

nurodytos balnos pridedant 50c, persiuntimo Maldoma.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, DLL. 60608

NAWIiNOl, CHICAGO lf ILL^ W*dnet4<y# December 9Ą W4

DOMESIO 
1 M VAISIJOTOJ*'
Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
lability aodraud'miis t>»nslninkamt 
_ Kerintis.•

<645 So. ASHLAND AVA 
52347/9

M. ŠIMKUS
• • Notary Public

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood, Tel. 254-745C 
taip pat daromi vertimai, glmlnlę 
{kvietimai, pildomi pilietybė! pra 

•iymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4OA5 Arebar Are 
Chicago, III. fOCSl.TeL YA 7-SfM

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pRf vieninteli
lietuvį kslUninkĄ S

Chicago  Je

NORMANĄ
^URŠTEINĄ

Tel. 263-5828

185 North Wabash Arenos

677-8489 
(buto)

r




