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DEMOKRATAI IŠSIRINKO LYDERIU
G. W. DUNNE

ČIKAGA.— Gruodžio 29 Cook apskrities galinga demokratų 
partija savo lyderiu, 79 balsais iš 80-ties, išsirinko įtakingą de
mokratą G. W. Dunnę, mirusio jnero Daley sūnui sen. R. M. Daley 
pristačius. Anksčiau Cook apskrities demokratų partijai vado
vavo Čikagos miesto meras R. J. Daley.

Mirusio mero Daley sūnus 
sen. Daley, pristątydamas Dunne 
į partijos lyderius, pabrėžė, sa
kydamas : “Mano tėvas didžiuo
tųsi Dūrine išrinkimu.

Į tą patį Cobk apskrities de
mokratų partijos lyderio postą 
norėjo būtį, išrinktu Ėd. L. Kelly, 
bet nesitikėdamas laimėjimo 
prieš. Dunriė, garbingai kandi-

■ - datųros atisakė pareikšdamas:
Manau, kad partijos principai 
yra svarinau, už asmenines am- 
biei jas, todėl atsisakau nuo kan- 
didatūrps, nenorėdamas ardyti
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Nauja bažnyčią
Soviet; Rusi-

I

Neaiški padėtis

Kinijoje

Lichtenšteine ar Šveicarijoje.

trūko dvi *d puie valandos.

— Už netiksliai numeruotą 
dvidolerinę Washingtone ir Chi- 
cagoje pirkliai moka po $400.

I
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’ Mergina, sužinojusi kas ją iš
gelbėjo, parašė padėkos laišką 
išgelbėtojui — karaliui Caroliui 
XVI. ų

A-;
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TEL AVIVAS. — Buvęs Izrae
lio karo lakūnas A. Nathan’as 
laive yra Įsitaisęs radijo stotį,

mokratų partijos lyderis ir Cook 
apskrities tarybos prezidentas 
G. W. Dunne, žurhalistų spau
džiamas, pasisakė neasisakysiąs

I
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Raganose nenuleidžia akies nuo savo šimtą svary sveriančio 
mažiuko Pynaco. Kalifornijoje, San Diego mieste yra didelis lauku- 
nty gyvuliy zoologijos sodas. Ten buvo laikoma raganose, kuri pa- 
gimdė mažiuką, pakrikštytą Pynaco vardu. Pynacas gimė tą pačia 
dieną, kaiJimmy Carte ris buvo išrinktai Amerikos prezidentu.

TYaukinyssiįvažinėjo
tris žmones

Žydų rabinai-net naująją baž
nyčių sąjungą-jvęrtinpkaipna- 
čių irkūmu hiatų, perykla.

Vatikanas parduoda 
turtus

• ROMA. — Romoje leidžiamas 
nepriklausomas žurnalas L’Eu- 
ropeo rašo, kad Vatikano nuosa
vybėje yra beveik kętvirtadalis 
Romos. Pasak žurnalo, dabar 
Vatikanas pradėjo tuos turimus 
Romoje namus ir sklypus išpar
davinėti, uždirbdamas milijonus 
ir, paversdamas istorinės vertės 
turimus pastatus į modernius 
viešbučius arba bankų Įstaigas.

Vatikanas, p

Prancūzija brenda 
į skolas

PARYŽIUS.' —Neskelbiamas, 
bet plausi žinomas Prancūzijos ’ 
vyriausybės .komumkatąs sako 

; kad Prancūzija yra giliai.įbridu
si į skolas./ Jos . atsargos. kapi
talailabai sumažėjo. .

Ekonomiškai Prancūziją be
veik yra susflypinusi>su Brita
nija Italiją, įsigalint kairia
jam sparnui.’ Prancūzija dabar
tiniu metu turi, didelį valstybės 
biudžeto -nedateklių ir didelius 
nuostolius užsienio prekyboje. 
Esą, ’Prancūzija 197& m. iš už
sienio įsivežžė -daugiau prekių 
už 4.4 bil. dol. negu galėjo už- 
sienrui-parduoti:;-

Blogėjant ekonominiai* ir .po
litiniai padėčiai,, pradėjo bėgti 
kapitalas į užsienį, kurio 1976 
m. spėjo išbėgti 1.6 ’bal. dol.

NAŠLĖS RADIKALIOJI GRUPĖ
Degino namus, piešė Įstaigas, žudė 
valdžios Šalininkus, puolė moteris

PEKINAS, Kinija. — Praeitą pirmadienį komunistų partijos 
pirmininkas. Hua Kuofingas pareiškė, kad jo vadovaujami vyriau
sybei teko suvaldyti Mao Cetungo našlės radikalią grupę be jokio 
kraujo praliejimo. Kai vyriausybė patyrė, kad našlė klastoja 
m rūsio komunistų partijos vado testamentą, paskutinius patvar- 
kymus ir aiškiai nustatė, kad keturių politinio biuro narių grupė 
planavo nuversti vyriausybę, tai premjeras įsakė policijai spalio' 
mėnessį suimti ne tik pačią našlę, bet ir kitus josios artimuosius 
bendradarbius. ' , -

Dunne pareiškė, kad jis su
darys partijos komitetą iš mies- bažnyčių sąjungą, prieš kurią 
to ir priemiesčių partiečių san
tykiu 1:1. Iš viso, komitetą su
darys 50 asmenų. ,

Cook apskrities; Įdema^ąfg 
partijos, du viceprezidentaibus 
vienas išrinktas . nuo Čikagos 
miesto ir kitas nuo priemiesčių. 
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stipriai pasisakė Romos katalikų, 
protestantų ir žydų kunigai bei 
jų organizacijos. Jie-.sako, kad 
<ųaujoji?Sąz^Sų sąjunga būtų. 
tik, prieš krikščionis, žydus ir 
prieš demokratiją nusistatęs cen-

, tų muziką taikos vardu. Natha- 
n’o Taikos Laivas* radijo Tjan- 
gomis siųsdamas arabų ir Izrae-i 
litų muriką, norėjo perplaukti 
Sueso kanalą,-bet Egiptas neda
vė leidimo. . ”

Dabar lakūnas Nath&n pasiųs
toje telegramoje pręz. Sadatui 
vėl prašo leidimo perplaukti Sue
so kanalą, prašymą pagrįsdamas 
pasitarnavimu taikai. Esą, jis, 
siųsdamas arabų ir izraelitų tai
kos muziką, pasitarnauja šalių 
susipratimui, tuo palaikydamas 
taiką. Gi stoties uždirbtus pi
nigus jis paaukoja arabų ir žy
dų piliečių gydymui.

/ <  L-----------

Tradeau prašo
OTTAWA. Kanados minis- 

teris pirmininkas Trudeau, Ka
lėdų proga pasakytoje kalboje 
kanadiečiams, atkreipė dėmesį į 
Quebeco provincijos norą atsi
skirti ir sudaryti atskirą nepri
klausomą respubliką. Jis prašė 
kvebekiečius pasilikti prie Ka
nados, sudarant vieną bendrą 
vieningą Kanadą ir priminė ka
nadiečiams, kad referendumo 
metu dėl Kvebeko likimo pasisa
kytų prieš separatizmą.

HONGKONGAS, 
reiškiasi neramumai ir jeigu jie 
nesibaigs, tai paties Kinijos ly
derio Hua Kuofengo pareiški
mu, Kinijoje turės būti valymai 
iki pat dugno: turės būti išvaly
ta komunistų partija, perorgani
zuota Kinijos santvarka, 'palie
čiant tūkstančius pareigūnų.

Toks naujojo Kinijos lyderio 
numatytas valymas paliestų 30 
mil. komunistų partijos narių 
Kinijoje, kaip sakoma, adminis
traciniai klijai, kurie išlaiko ne
suirus 800 mil. piliečių. Masinis 
partijos valymas Kinijoje rei
kalingas įvykus administraci
niam sukrikimui Mao Cetungo 
našlei Chiang Cing’ienei orga
nizuojant užgrobti Kinijos val
dymą.

komunistą, kurį Maskvoje ’‘bro
lis” Brežnevas išbučiavo į abu 
žandus, pareiškė, kad po Helsin- 
kio.akto pasirašymo politinių ka
linių Sovietų imperijoje sąly
gos pasunkėjo, taipgi ir oku
puotų šalių gyvenimas pasida
rėm sunkesnis ir daugiau suvaržy
tas. Pasak Bukowskio, pats Hel
sinkio aktas bei sutartis yra 
tik Sovietų apgavystė.
- ’ ' X - ' > * ' -cv

Švedijos karalius 
išgelbėjo mergaitę 
STOCKHOLMAS. — Švedijos 

karalius Carl XVI, bevaikščioda
mas Ulriksdal Rūmų parke, už
ėjo sušalusią iš Hong Kongo at
vykusią mergaitę 21 m. amžiaus. 
Karalius pašaukė ąmbulansą' ir 
pasiuntė į ligoninę, kur Hong 
Kongo mergina buvo atgaivin-

Bus vyskupų sinodas
VATIKANAS?

ORAS S-dLZ

SuiM Wa 7:17, 4:94

VALPARAISAS. — šešios 
mylios į vakarus nuo Valparaiso, 
Ind., traukinys suvažinėjo auto
mobilį ir važiavusius jame 3 pi
liečius gruodžio 27 d, naktį. Trau
kinio mašinistas pareiškė poli
cijai, kąd automobilis buvo žy
miai sumažinęs greitį, bet trau
kiniui prisiartinus, jis pašoko 
norėdamas pervažiuoti bėgius 
dar prieš traukinį.. Traukinys 
važiavęs 50-ties mylių greičiu į 
valandą.

Traukinio pervaža turi iš abe
jų pusių sustojimo ženklus, bet 
neturi šviesų. . v

Brangsta akcijos
NEW YORKAS. — New Yor- 

ko akcijų biržoje vertybės po
pieriai,. baigiantis metams, pa
brango ir jų vertė jau viršijo 
1,000 industrinių taškų.7 
. šiais, metais akcijų vertės bu
vo vienuolika kartų pasiekusi ir 
viršijusiindustriniųtaškųtūks
tanti es skaičių, bet negalėjo toje 
aukštumoje išsilaikyti. Atsiran
da optimistų, jog vertybės po-' 
pieriai .1977 m. pradės išsilai
kyti tokioje aukštumoje, pasiek
dami net t,050 “taškų. '■

Abelis prieš ?
Sadlowski

Arizonoje atostogaujantis plie
no darbininkų unijų preziden
tas I. W. AbeTis kritikavo Čika
gos plieno darbininkų unijos pre
zidentą Ed. Sadlowskį ir pareiš
kė, kad jis remias St. Louis uni
jos direktorių L. McBride į vi
sos Amerikos plieno darbininkų 
prezidento postą.

Gaisras Uranijaus 
laboratorijoje

RICHARD, Vašingtonas. -
Lengvai kylančios uranijaus 
nuosėdos ugnimi išsiveržė iš lai
komo indo ir addegino laboran
to galvą. Laborantas skubiai iš
sirengė ir išsimaudė. Po to, ii 
patikrinus ir ištepus nosį, jis bu
vo paleistas į namus, visai 
neradus jo kūne radiacinės me
džiagos nei radiacinių veikimo

Vatikano 
pranešimu, 1977 m- įvyks visuo
tinas viso pasaulio katalikų vys
kupų suvažiavimas arba sinodas. 
Pagrindinis klausimas, kurį 
svarstys vyskupų suvažiavimas, 
tai katekizmo mokymas šių die
nų gyvenimo sąlygose.

Castro kariuomenė 
į Laosą

BANGKOKAS. — Nepersenai 
Tailandijos vidaus reikalų mi- 
nisteris buvo" pareiškęs, kad 
1977 m^vasarą Vietnamas pra
dės puolimą prieš Tailandiją. 
Dabar jau iš Bankoko ateinan
čios žinios, kurios pątvirtiiia 
ankstyvesnį Tailandijos minis
ters pareiškimą, sako, kad į Lao
są, į kaimyninę Tailandijos vals
tybę, jau siunčiama Kubos ka
riuomenė. Kubos diktatorius Romoje Vatikano nuosavybių bu- 
Castro, esą, jau pasiuntęs kelis vo registruota fiktyvių bendro- 
gerai ginkluotus batalionus ka- vių vardu, esančių Panamoje, 
reivių.

Puola Argentiną, 
bet tyli dėl Rusijos 
LONDONAS. — Išeinąs Lon

done lenkų laikraštis Dziennik Į 
Polski, aprašydamas tarptauti-; 
hį socialistų suvažiavimą Žene
voje, kuriame dalyvavo Europos 
ir kitų kontinentų žinomi poli
tikai, kaip buvęs Vakarų Vokie
tijos kancleris W. Brandtas, Aus
trijos :— Kreisky, Prancūzijos 
— Mrtterrandas ir kiti, nųrodp» 
kad suvažiavimas labai daug dė
mesio' kr^ptj^y Amerikos poli- 
^4- gyvenimą, kuriame matė 
tiek daug blogybių, varžančių 
žmogaus laisvę Argentinoje, Či
lėj^ Brazilijoje, Nikaragujoje, 
Gvatemaloje ir kitur, bet nema
tė ir nė žodžio neprasitarė apie 
priespaudą ir žmogaus teisių na-i 
kinimą Kuboje ir visoje Sovie
tų imperijoje, ypač rusų okupuo
tuose kraštuose, kaip Lietuvoje, 
Latvijoje; Estijoje ir kituose.

. Dzienik (Polski klausia, kodėl 
tiek daug triukšmo kėlė socia
listai Ženevos konferencijoje dėl 
P. Amerikos laisvių, o visiškai 
tylėjo dėl Rytų Europoje žmonių 
vergijps^ $Jie juk gerai žinojo 
okupuotų kraštų vergišką pa
dėtį,'kur žmogus neturi jokių 
teisių, kur jis negali laisvai ke- . 
liauti, laisvai melstis, laisvai kal
bėti, laisvai vaikus auginti ir 
net laisvai namuose elgtis.

Romoje senus religinius pasta
tus, kurie nešė tik nuostolius, 
dabar gauna milijonus, nemokė
damas mokesčių pagal 1929 m. 
sudarytą konkordatą. Svarbiau
sia, kaip rašo žurnalas, dauguma

Ekonomija - bėda 
' .1977 metu
/ PARYŽIUS. — Tarptautinė 

ekonominio bendradarbiavimo ir 
išvystymo organizacija OECD, 
kuriai priklauso 24 valstybės, 
paskelbė metinį raportą, kuria
me sakoma, kad 1977 m. ekono
minės bėdos bus didžiausias rū-

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ 
PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS IR VISIEMS GEROS 
VALIOS ŽMONĖMS,

. Ateinančiais metais pasaulio 
bendra-ekonominė gerovė padi
dės tik 4%, infliacija bendrai pa
saulyje paaugs 7-8% ir bedarbių 
vidutiniškai* bus 5.2%.

Pasak organizacijos OECD, 
ateinančiais metais ekonomiškai 
geriausiai laikysis JAV, Vaka
rų Vokietija ir Japonija, o blo
giausiai'— Italija. Didelis eko
nominis skirtumas tarp organi
zacijoje OECD dalyvaujančių ša
lių, tarp ekonomiškai stiprių ir 
atsilikusių, verčia ekonomiškai 
at&ilikusjas Šalis nuvertinti sa
vo valiutą, tikslu pasunkinti ga- ' 
minių pirkimą užsienyje, bet to- 

priąmonės tuo pačiu sustip- <

=į Premjeras Hua Kuofengas įsa
kė policijai nuginkluoti tos gru
pės visus šalininkus ne tik pa
čiame Pekine, bet ir provincijos 

i miesteliuose, kur radikalioji gru- 
ipė turėjo daugiau itakes. Kai 

r: buvo nustatyta, kad užsienio rei- 
, kalų ministras taip pat yra naš
lės gerbėjas ir pagal jos įsaky
mą ruošė demonstracijas pačia
me Pekine, tai jis įsakė pasi
traukti iš užsienio ministerijos 
ir būti namų arešte. Hua Kuo
fengas pasigyrė, kad keturių 
žmonių grupė buvo eliminuota 
be kraujo praliejimo., Nebuvo 
nužudytasjueį vienas pattycs po
litinis priešas,- -v-

Dabar aiškėja, kad be kraujo 
praliejimo vis dėlto dabartinė 
vyriausybė negalės apsieiti. Va
kar pakėlė maištą Hupei pro
vincijos . radikalai komunistai. 
Paoting mieste, esančiame apie 
šimto mylių į pietus nuo Peki
no, radikalūs komunistai išėjo 
i gatves, pradėjo daužyti polici
jos centrus ir Savivaldybės įstai
gas. Vietos policija nepajėgė 
maištaujančių nuginkluoti. Jie 
tuojau pradėjo pulti krautuves,- 
maisto sandėlius, o kai kuriose 
vietose ginkluotos gaujos pra
dėjo pulti jaunas moteris ir jas 
prievartauti. Vyriausybė, gavu
si tikslias žinias apie Paoting 
grupės maištą ir išaiškinusi ra
dikalios komunistų grupės tiks
lus, įsakė vietos kariuomenei at
statyti tvarką.

Kariuomenės vadai turi labai 
griežtus įsakymus. Vyriausybė 
negali leisti mažoms ginkluotoms 
gaujoms ardyti tvarkos/ plėši
kauti ir kriminalinius darbus 
bandyti pateisinti “kultūrinės 
revoliucijos skraiste”. Iki šio 
meto vyriausybė elgėsi labai 
mandagiai, net su maištaujančios 
radikalios grupės atstovais. Bet 
Paotink maištininkai erpžengė 
visas savo ribas. Jie savo min
tis gali dėstyti vietos partijos 
nariams, bet jie neturi teisės pul
ti policijos centrų ir naikinti vei- 
kianči” Įstaigų.

Paskutinis pranešimas salto, 
kad kariuomenei teko pavartoti 
iėgą, kol Paotinge atstatė tvar
ką ir nuginklavo svarbiausius 
maištininkus. Kariuomenės va
dovybė yra pasiruošusi teisti vi
sus nusikaltėlius, padariusius di
dėlius nuostolius ne tik valstybės 
bei savivaldybės turtui, bet ir 
miestelio gyventojams. Visi įta- 
kingesnieji Patotingo, geniau 
vadinamo Baodingox maištinin
kai Nuimti. Jiems bus sudarytos 
galimybės aiškintis karo teisme.
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paprastai vadindavome būrininku. Dalis naujokų nęišpil

JŪSŲ NAM4
ERWIN J.
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Statutai
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išgąl vojame. Pabandykime tokius, nesu valdomus statyti 
su šautuvu, kol vyriausybė išgalvos kitokią bausmę.

Prasidėjo šrateliais šaudymo pratimai.^ Viršilos pa.

Berašant dar kilo mintis: kada šita drausmės pabau
da atsirado Lietuvos kariuomenėje? Taip pat įdomu su

OBTAIN VOUFI
$26 REBATE
CERTIFICATE AT ANY OF
THE LISTED STORES -..

gaJZtėvą (ar moliną) Soc. Sec. 
bęjg^Iitą gun 18 iki 22 metų 
angiaųs, gr net kiek ilgiau, kai

“...Mano būryje buvo vienas nedrausmingas-karei
vis Vincas Kavaliauskas. Jau esant fronte, Vievio bare

kiek; jaw niekas nepadėjo. Nors sunku draugą skųsti, bet 
jau teko kuopos vadui pranešti. Mano bausmės — be ei
lės tarnybon — negąsdino jo. .Kantriai ir nemurmėdamas 
atlieka bausmę ir vėl sau keliauja. Matyt, tokio buvo bū-

Pranešus kuopos vadui, pradedame tartis. kokią jam 
bausmę užkrauti.. - Kuopos vadas susimąsto. Paskui pa
kelia galvą ir sako man:

tai iš jo kiek- įdirbančių už pramonės ribų.
Soc. kl. inf.

Mokėmės ne tik rikiuotės, bet turėjome susipažinti 
su įvairiais statutais ir išmokti juos atpasakoti. Tai buvo 
vidaus, drausmės, įgulos, lauko, šaudymo ir kitokių įvai
rių tarnybų statutai. Juos mums aiškindavo karininkai 
ir kadriniai kareiviai. Statutus reikėjo he tik atmintinai 
išmokti, bet ir taip suprasti, kad galėtum ir kitam paaiš
kinti. Juos išmokus teoriškai, dar reikėjo išmokti ir prak- 
tikiškai vykdyti. Tai buvo visokios sargybos, tarnybos; 
šaudymo pratimai, manevrai ir kt, nes jų nežinodamas 
padarysi klaidų ir už tai būsi nubaustas.

“Your Medical Handbook”- SSI 
leidinį).

the best way to savejegdady! 
51/4 %X<\

šdimą
pensiją, bimnkams ir po 45 valandų dir 

dirbti dalinį liautiems maisto srityje.
, bet uždirb- j Tačiau viršlaikio nuostatai

Kokias išlaidas apmoka 
Medicare apdrauda?

KL. Pasakykit^’-ką apmoka 
Medicare, kai apdraustasis pa
gal gydytojo parėdymą atsigu
la ligoninėn?. O. A-nis

rinės spaudos bendradarbis S. Butkus (prieš keletą me
tų miręs Amerikoje rašė taip:

atėjęs puskarininkis paskelbė visų neišpildžiusių sąly
gas naujokų pavardes ir praneši kad tie visi yra nubaus 
ti vieną valandą su šautuvu. Ir įsakė pavalgius pietus pa
siruošti atlikti bausmę. Taip netikėtai ir man kliuvo , pir
moji bausmės valandžiukė ramiai pastovėti su šautuvu. 
Vykdindami būrininko komandą, užkėlėme šautuvus ant 
peties ir “stovėk ramiai ir nejudėk”- O jeigu sujudėsi, tai 
išstovėtas laikas nebus užskaitytas ir kitą dieną vis tiek 
turėsi atstovėti pilną valandą, Kai pastovėjome kokia 10 
minučių, tai puskarininkis pranešė, kas papasakos visus 
savo tiesioginius viršininkus, tam bus bausmės 'valanda 
dovanota. Pagalvojau, juk man yra daug lengviau papa
sakoti ko reikalauja, negu čia džiūti valandą su šautuvu. 
Greitai atsiliepiau ir paprašiau, kad leistų pasinaudoti 
paskelbta lengvata. Puskarininkis sutiko ir leido pasaky
ti. Tai ir išpyliau visus tiesioginius viršininkus, prade
dant savo grandies grandininku ir baigiant. Respublikos 
prezidentu. Tuomet išgirdau savo pavardę ir komandą 
‘‘šautuvą žemyn”. Bausmę dovanojo ir jos neįrašė į pa
baudų knygą Vėliau pradėjo pasakoti kiti, stovinčiųjų 
skaičius mažėjo ir iki pabaigai išmoko ir tie, kurie neži
nojo. Nors ir neilgai stovėjau, bet ranka visgi nutirpo, 
tai pasiryžau kiek galėdamas vengti tokių bausnių.

kyla klausimas, ar Medicare ap 
drauda apmokės mano gydymą 
ligoninėje? ' " Gytė Sp-nę 

ATS. Medicare apdraudė j ter 
minas "Life-time Reserve”, tai 
yra papildomas 60 dienų laiko
tarpis pacientui, gulint ligoni
nėje apmokėjimas ’sąskaitos,7 iš

dąrbų viršlaikį, L y. po 40 va
landų, darbdaviai mokėtų 1H-. 
kart daugiau (150%). Tvarky
tojai kinuose, krautuvių pardą- 

KUudmvt ir 4434 Chicie©, III. 60632 v«Jai, bilietų kontrolieriai ir

PARDUODAME VI
PRIEMIESČIUS IF

Compounded

Quarterly

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO

CHICAGO. ILUNOIS 6O£« 

Phone i VTrglsJa 7-7747
HOURS 1 Ttofi‘.fWl.Tri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

Vyr. amžiaus’ir nedarbingam 
asmeniui einant į ligoninę 1977 
m. reikės įmokėti pradžioje 124 
dol„ padengimo už gydymą iki 
2 mėnesių. (Iki šiol tas mokes
tis yrą 104 dol.)_. ;

Sveikatos, švietimo ir gerbū
vio sekretorius David Mathews 
spaudai pareiškė, kad nied. pre- 

teikią.'mijos padidinimas padarytas 
dėl padidėj usių . ligoninės išlai
dų, vaistus ir gydytojams hono

rarą. M. š-nė
♦ Dolerio ženklą (•$) naudo 

jo portugalai tūkstančio bet

^kąsminka apimti naujomis tai
syklėmis dėl didesnio darbo už- 
įokesčio, Kas liečia viršlaikį, 

studijų laikotarpyje ves, tai nu- |tai jis Skaitomas išdirbus 45 va 
stos pensijos, nes suprantama, landas, liečiant kinų personalą, 
kad jis gali išlaikyti šiėimą. o po 40 valandų restoranų dar- 
Nors studentas gautų 
bet jis gali dar 
darbą (part-time) 
ti tegali nedaugiau kaip 3,000 neliečia dirbančių žemės ūkyje 
dolerių per metus (1977 me-'pardavėjų, sunkvežimių, name 
tais). Jeigu tas pilno kurso stu-!hų ant ratų (trailers), žemės 
dentas uždirbs daugiau, negu Į ūkio mašinų arba mechanikų, 
leistiną normą, 
vit^'i 2 dol. Soc. See. atskai- 
4ys 1 dolerį. Jeigu tas studentas 
persikeis iŠ vieno universiteto į 
kitą aukšt. mokyklą, privalo ne 
atidėliojant apie tai pranešti 
Soc. See. įstaigai. Turime pas
tebėti, kad dabartiniu metu 
apie 600,000 studentų virš 18 
metų amž. gauna pagal tėvus 
pensijas. Soc. kl. inf.

KL. Malonėkite paaiškinti, 
man ką reiškia “Life-time Re
serve” gaunamą pagal Medicare kokių daiktų žymėjimui.

la?įprivalo studijuoti pilną lai 
ką^aip pąpvąstąi studentas, < 
nė^oks, kuris tik lanko kai be to reikalauj 
kprias paskaitas. Jeigu pilnų i išimtimis, atlyginimas

ną ($52), kurią pacientas pats 
turi sumokėti. (Tuo reikalu 

ATS. Ligoninės apdrauda pa-{daugiau žinių rasite,' paskaitę 
gal Medicare I dalį apmoka šias 
išlaidas: iki 90 dienų esant pa
cientui ligoninėje kiekvieno šal
pos laikotarpyje. Tuo atveju 
už pirmas 60 dienų padengia 
visas išlaidas, Išskiriant $104, 
kuriuos ligoniu pate turi įmo
kėti; Už 61-mą dieną,, iki 90 die 
nų ligoninės apdraudą moka vi
są padengtą apdraudą/ išski
riant $26 už dieną, kūnuos li
gonis pats turi mokėti. Ta pa
čia proga įsidėmėtina taisyklė, 

j jei pacientas įmokėjo pirmuo
sius $104 ligoninei pienam bene 
fito lakotarpyje, tai jam nerei
kia daugiau padaryti įmokėji- 
mo, nors ligonis grįžtų ligoni
nėn daugiau kartų tame pačia- 

ime benefito laikotarpyje, čia 
i tenka išsaiškinti, benefito laiko? 
larpio prasmę: tai yra tas lai
kas, kuris naudojamas benefi- 
-fo išmokėjirnpi, Tąsglaįkas; pra
sideda, kai ligonis atvyksta. li
goninėn ir baigiasi, kai pacien
tas nėra ligoninėje arba kitose 
med. ‘ įstaigose, kurios 
specialią seselių-nursjų globą.
Ka reiškia Tife-time, Reserve

BliYANY 
FILMOSONIC 
8mm SO'JMD
CAMERA ./' j
(OS IF YOU ALREADY OWft QKS) į
YOU GETĄ V )

S25 RESAT- 
frwnBELL&MOti’ELL 
when yo« puirehase

Snwi SOUMD

Minimalinio atlyginimo 
pakėlimas Illinois valst.

-Prieš kurį laiką gubernato
rius Walkers pasirašė legislatu
res priimtą įstatymą, kuriuo 
automatiškai pakeliamas mi- 
nimalmįs atlyginimas už darbą 
iki 2 dol. ir 20 centų už valan
dą. las įstatymas įpareigoja 
tix tuos r darbdavius,’, pas ku
riuos dirba 4 ar daugiau asine 
nų. Apskaičiuojama, kad apie 
72,000 darbininkų Illinois' vals
tijoje pasinaudos tuo pakėli
mu.

ŠASY

Iki šiolinis įstatymas leisdavo j mis (Medicare, Welfare) gali 
mokėti mažiausį atlyginimą $2 naudotis tik JAV gyventojai, 
ir 0 centų ir liesdavp tik tokius 1 kitaip jis pats iš savo kišenės 
darbdavius, pas kuriuos dirbda- privalo apmokėti visus gydy- 
vo 5 ar daugiau asmenų, mo kaštus.

Nuo 1977 m. sausio 1 d. atly
ginimas būtų vėl pakeltas lO cen 
tų už valandą. Tas įstatymas niaž^ s°c- See, mokėjimą (be-

kad su mažo- nefitą.) Kadangi iš- tos pensijos 
sunku pragyventi, todėl mano

Gniodžfo 31 d., 1976 m

MEDICARE PADIDINA 
MOKESTĮ 50 CENTŲ Į MeN.
WASHINGTON AS,—Apie 25.4 

milijoną Medicare apdraustųjų 
nno 1977 m. liepos mėn. turės 
mokėti papildomą mokestį—50 

(centų j mėnesį. Šį pranešimą 
• pranešė federalinė administra- 
;cija;: ;

Mėnesinė premija bus padi
dinta iki $7.70, vietoje iki šiol 
esamos $7.20, kurią turės mo
kėti vyr. amžiaus ir nedarbingi 
asmenys. .j

JŪS KLAUSIATE,
- Mes atsakome

Specialios pensijos
KL. Aš noriu atkviesti iš Ry

tų Europos tėvą, kuris turi da
bar 80 metų amžiaus. Kai ku
ris ’mano pažįstami tvirtina, 
kad' jeigu mano tėvas gyvens 
JAY-bėse, tai gaus Soc. See. 
peųsįją, nors niekuomet nedir
bo šiame krašte- Kiti sako, kad 
pensijos negaus. Kaip yra iš tik- 
rųjų ? A, B-pis

ATS- Taip, iškviestasis tėvas 
Soc. See. pensiją gaus. Kadan
gi pasirodė, Jog šiame krašte 
yra nemaža senų žmonių, kurie 
neturi- jokios pensijos, tąi pri
imti specialūs nuostatai, pagal 
kuriuos kiekvienas, kuris gimė 
prieš 1896 metus ir gyvena 
Amerikoje nemažiau 5 metų, 
turi teisę gauti specialę pensi
ją (Special pension), kurią iš
moka Social Security AdmįnV 
strącija. Įš tokių asmenų he- 
rekąlaujama, kad jie turėtų ap
mokėtus metų ketvirčius pagaj 
savo amžių. Jeigu taj yra Vy
ras,- (jūsų atveju — tėvas), tai 
j o. žmona turi teisę į pusę to, ką 
gauna vyras (jūsų tėvas).
"vAr jis nustos pensijos? .
KL. Mano sūnus studijuoja 

b zpagal mane gauna Soc. See. 
beębiitus. Ar tiesa, kad jis nu
stok pensijos, jei dirbs arba ap- 
slvjS.? R. Fren.

TAIP pat
{ tin AGos
M ESTŲ .11V.SE PER r E L O

Soc. See. gali mąn. sumažinu nų apdraudos map- neu& 
peiisją? * Ona K-nė nes aš dar sergu-4t man r<

ATS. Pagal-Soc, See. nuosta- liūgas gydymas ligoninėje, 
tus, tam, kuris yra išlaikomas 
kito asmens, pensija sumažina
ma vienu trečdaliu.

PIRMIEJI KARĖKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai'

I kareivines žengto marš!
' (Tęsinys) -

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS AULAS

me. padėjo, yincas jau nenevaiKseiojo be leidimo, Matyt, 
ranka gerokai Įskaudo. . ,

' - ■■ - ■ - • - ’ , ■

Ši bausmė mūsų.-dalyje pirmą kartą išbandytą Į9Į9 m. 
gegužės mėn. Jeigu_ kitos dalys ankščiau nepanaudojo 
šios bausmės, tai mūsų Vincas gali būti istorinė asmeny
bė.— pirmasis Lietuvos kariuomenėje atlikęs bausmę su 
šautovu”; (“Karys”,19,59 m. Kr. 141)

Iš kitų šaltinių paaiškėjo, kad S. Butkus tuo laiku 
tarnavo Atskiro bataliono kulkosvaidžių komandoj. Tai 
ir jo minimasis kareivis tuo ląiku taip pat tarnavo tame 
pačiame dalinyje ir S. Butkus buvo jo ’būrininku 1919 
m. birželio .20 d. minėtas batalionas buvo pavadintas Vil
niaus-; Batalionu. Vėliau iš jo išaugo 5 pėstininkų D. L. 
K. Kęstučio pulkas. 1

Nors pilnai dar nėra aišku, bet iš turimų žinių be
veik galima patikėti, kad V. Kavaliauskas ir bus tas -is
torinis asmuo, kuris Lietuvos kariuomenėje pirmasis ats
tovėjo valandą su šautuvu. . '

Kai tik gavome šautuvus, tai pradėjo dalinti ir va
landas ramiai pastovėti su šautuvu. Bet nuo tų “dovanų” 
Than dar vis pavykdavo išsisukti, tai ir nežinojau jų sko
nio. Tačiau vieną dieną visai netikėtai “apdovanojo” ir 
mane. .

Ar visur veikia Medicare?
KL. Esu jau pensijoje ir no

rėčiau apsigyventi Europoje. 
Man rūpi, kas įvyks kai rimtai 
susirgsiu. čia turiu Medicare'ir 
reikalui ištikus Welfare man 
pagelbėtų sąskaitų apmokėji
me. Ar Europoj m’an jpadės Me
dicare ir Welfare? A. S.

> -
ATS. Amerikos Medicare vei

ki tik JAV-bėse. Kas išvykęs į 
Kanadą ar Meksiką atostogų ir 
ten susirgs, tai norėdamas pa
sinaudoti Medicare privalo su
grįžti į JAV*. Tuo atveju, jei net 
gyvena JAV-bėse, o jam yra ar
timesnė ligoninė Kanadoje, tai 
tuomet Medicare apmokės gy
dymo sąskaitą ;su sąlyga, tik 
staigios ligos atveju, o toliau tu- 
i'cs grįsti gydymuisi į JAV-bes. 
Amerkietis, kuris išvyksta nuo
latiniam gyvenimui į Europą 
pats nustoja Medicare ir Wel- 
lare. Tomis gydymo programo-
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Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti

orderį tokiu antrašu

Seniausias automobilių pardavėjas, lietuvis

<3.00 minH-

8^^*

UNIVk ISA

All accounts com 
pounded daily — 
Passbook Savings. 

paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

eina atbulai.
L. Žitkevičius, stebėdamas lietu
viško gyvenimo negeroves. Tą * lykus

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. . •

Investavimo knygelės sąskaitos neša

kas Šileikis.
Pietų metu Nancy Mikuži ūtei 

(šeimininkei) buvo sugiedota 
Ilgiausių mėtį, palinkėta greitai 
sustiprėti. Buvo įteikta gausių 
dovanų ir -pagiedota kalėdinių 
giesmių. _

Nancy papasakojo, kaip prieš

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. ' '

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-

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos masinos — urmo kainomis.) ?

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., ~ TeL VI 7-1515

8929 So. HARLEM AVE, 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
šų apylinkės. Dėkojame 
.Tnms už mums parodytą 
pasitikėjimą Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje. '•
Sąskaitos apdraustos ik) 

$40,000

aiškinimas ir spaudimas gali ne
duoti jokių teigiamų išvadų. O, 
jeigu ir duotų, gali paaiškėti kai 
kurie užkulisiai, o šiandien tas 
išaiškinimas vargu būtų -reika
lingas, nes užkulisiai mums nė
ra reikšmingi: mes visi supran
tame, iš kur tas kilo. -

Gerai. Laukime. Laukine, 
kol apie tai pradės rašyti okt£- 
puoton Lietuvon pabėgęs Alsei
ka, arba Drungos ten pasiųstas 
Deksnys, o gal,kaip jau gan
dais teko girdėti, vienas .iš Cice
ro miestelio bendradarbiautojų.

K. Petrokajtis

• Lietus panaikino Vermont 
valstijos parodas ir muges, ku
rios būdavo-’White' River Junc- 
ton apylinkėj^. Per ištisus 30 
metų pirmąją mugės dieną pra
dėdavo lyti ir nustodavo tik pa
skutinę,' nežiūrint, kad mugės 
laikas būdavo keičiamas pagal 
šimtmetinj kalendorių bei oro 
stebėjimo biuro žinias. Paga
liau 1928 m., šventės buvo visai 
panaikintos.

1739 S. Halsted St_ Chicago. HL 60608. — Tek HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

O. Juonį Daupara*. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stndiia Kleis 
ta CNeacoje 196fl metais paties autoriaus lėšomis. Kiwra dvietu da
ilu: žemės Akio Švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodvje rašo: “Jei liūdnas Uetnvin; tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklwnsnmvbAs cweni™ ir. nebūtu «i> 
griovęs gražiai išaueusfn ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu ekonomi
niu ir knTtūrinin talmėiimu šiandiena, drąsi si ealima «sVvti lietuviu 
tauta salėtu didžiuotis ir džifleanti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir priivuti pačioms Kkiiinsioms Furnnos tartoms”

Knvffos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiam* sksitvti. kadsnsi 
absoliuti lietuviu tautos dausoms TRR 12%' buvo ūkininkai ir no 
sauli ižblaškytn lietuviu sbsoliirti dausoms vra arba natvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai. reiUria kad ši knw» bua bmnei abso
liučiai lietuviu dausoms! vnač kedensi knvss su tokia meile Lietuvos 
žemei parašvta. kad oradėiu. akaitv+i nebenori pertraukti. Knvsa 
autoriaus skiriama Lietuvai Hals žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei TJetUvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik *5.00. 
Gaunama Naujienose.

fiaki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60608

Garą pinigus, tuojau knygą pasiusima.

Jau kuris laikės atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 0889-1989) metu 

Chicago* lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 084 pat Kaina 
$10. Išldido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonija®. Ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios išteisti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistiniu. laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai Ir kt :

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi . . . ' -

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

vargę”, skirstėsi linkėdami vie
ni kitiems laimingų Naujųjų Me
tų ir reiškė padėką sesutėms Mi~ 
kužiūtėms. .. '< M.. Š.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus J Vokietiją ir ki
tas trendies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si k ČekĮ arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS .
I73S So. Halsted Street. Chicago, Illinois 60608

Gotiškoji Milano katedra. Tai yra, pati gražiausioji maldykla .ne tiktai 
Italijoje, bet ir visame pasaulyje. - . '

čiams. Kviestieji svečiai buvo

KCP.TH SIDE ' ne kaip kaimynai, bet viena šei^ 
T. ,. j ,... ... ura. Be jau minėtų Mikužiūčių

” dalyvavo šie svečiai: Walter ir 
Kalėdų dieną sesučių Miku- Valerija Čepukaitė Cherry, An-, 

ži učių Nancy, Ęuphrosine ir Kiselienė, Fred Justin, Al
duos Jatis (ji gyvena pietinėje 'fonsas ir ponia Bangeliai ir Mi- 
daly) namuose buvo dviguba 
šventė — Kalėdos ir Nancy gim
tadienis, kartu paminėtas. Šei
mininkės Nancy ranka po užpuo
limo buvo dar sugipsuota, bet 
pietus ji paruošė karališkus.

Mikužiūčių namai, kur gyve
na ir pati S LA Centro iždininkė 
Euphrosina, nuo seno yrą lietu- keletą savaičių, jai važiuojant 
viskas centras, ypač nortsaidie- autobusu, North Aye. prie La

ramie du juodžiai, nežiūrint to, 
kad autobuse buvo daug žmonių, 
atimdami jos rankinuką, nulau
žė kairiosios rankos kaulą. - Li
goninėje ji išbuvo visą savaitę.

Po pietų svečiai prie gražiai 
išpuoštos Kalėdų eglutės, kurią 
pati Nancy išgražino, salone 
klausėsi muzikos. Mat, Nancy 
yra muzikos mėgėja. Ji turi ne
mažai daiktų surištų su muzika: 
lėlės, paukštukai juda, gieda, 
klounai šposus krečia —- vis su 
muzika, žodžiu, linksmi namai 
ir vaišingosti šeimininkės. Eu.- 
phrosina daūgųiadėjo Nancei su
ruošti tokius 'šaunius pietūs.

Svečiai gerokai po pietų “pa-

MIDLAND 
SAVINGS 

z AND LOAN ASSOCIATION
•41 ARCHER AVENUE .

CHICAGO, ILLiN0l$'MC>2 ' 
PHONEt 2544471

jos propagandinė reikšmė, pasie
kusi išeiviją ir.tik sustabdytą' 
Chicngųs Gage Parke prie Tė
vų jėzuitų vadovaujamo Jauni-1 
mo centro. *' '-r

f f

Kiek yra įsivyravusi Sonnen- { 
feldto doktrina, kiek daug yra 
nuveikę mūsų mokešžių pinigais 
apmokami tiltų su sovietais sta
tytojai, matosi iš įvairaus plau
ko bendradarbiautojų aktyvumo 
ir jų begėdiškų pastangų šunie- 
kinti patriotus, pasipriešinusius 
to filmo rodymui.

šiuo laikotarpiu lietuviškoje' 
spaudoje apie šį dalyką yra pil- j 
na kontra versi jų. Bijau, kad tei- ■ 
singieji pradės nuolaidžiauti.: 
žurn. Jonas Vaičiūnas, aprašy
damas šiuos dalykus straipsnij 
“žvilgsnis į įvykius Jaunimo cen
tre “Naujienų” 299 ir SCO nr. 
tain rašo: i

“Ar vertėtų šiandien pradėti 
aiškinti esmę: kas įtaigojo jau
nuolius, užprašiusius salę? Jie 
patys savarankiškai tikrai to ne-

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Niujtonose galima gauti pultely tenygy, kudos papuol b«t kokia 

knygų wlnta ar lentyna.
j Aleksandras PakalnHkls, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaumj dieną 

atsiminimai ir ivykiu bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 387 psl. Kaina $5.

A. Pakalnllkis. METAI PRAEITYJE. Netolimu ivvkiu prisimini- 
.1 - ir tetiko {vykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs

tyti J 12 daliiĮ. 298 psl.. kaina $5. > _
Or. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas Gra

žiais viršeliais._33R pst Kaina $8no MinHtato <500 
Prof. Vad. Biržyki, SENŲJŲ L1ETUVHYU KNYGŲ ISTO

RIJA, T dalis. 208 psl.. iriSta — S3 00. minkytais vir
beliais — *2 00: n dalis. 225 psk Įrišta 
toto virbeliais _ _ — ____ , e^ °0

Henrikas Tom^s — Tamasamkas, LIETUVIŠKASIS PAMARVS. 
Pakalnės ir Labeuvns amdrritv<? <rn idomiaia aprašymais, ilitt- 

. stracijomto ir dokumentacito 330 n$1. kaina $8.
P, KeslOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triin daliu Lietuvos 

partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 

170 psl. _ :................................. ........................................ $3.00
I M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 

puslapiai ------------------------------------- ---- -------------- $2.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms-

’ ' NAUJIENOS,

Į Žinome, kad beveik k&s r 
čias lietuvis yra priverstas sektįsę/ 
ir išdavinėti savo tėvus, broliusz 
ir draugus. Mokytinai, rasytoįar 
ir kiti kuHūrininkai yra privers- '- 

iii Arnei^Li bei juoilint: savo ta«r 
tos iLdingąjtj praeitį ir aiškint? 
jauniesiems ^socialistinio ro- 
jaus pranešumus. Visi krašto^.- 
žmonės buvo pakartotinai api--- 
plėšti atimant nuosavybes ir ko--4’ 
lis kartus pakeičiant valiutas. * * *

Krašto ūkis 100% palenktaR’4*- 
pkupanto reikalams: augina ir*"’ 
gamina “plačiajai tėvynei” 
Maskvos padiktuotas kainas žė/:’ 
atlyginimus. Žmonių reikmeaų 
ne tik kainos, liet ir kiekiai taiy.^- 
pat okupanto'nustatyti. Savame 
krašte lietuvis yra vergas — pa^Ų.' 
stumdėlis, nes okupantas rusas... 
turi neribotas darbo, buto 
aprūpininio privilegijas. TerOr;-/ 
ru ir atsiųstaisiais rusais “pav^,-” 
duotojais’” okupantas yra PĄj/ 
siekęs to, kad net jo įsakymus^** 
ir uždavinius pasirašo lietuviai,..-;- 
— mat, Pabaltijo tarptautiniajį^' 
reikalai vis dar nėra aiškūs 
“atsarga — gėdos nedaro.*’

V;sa tai kiekvienam laisvaūV!’-' 
lietuviui turėtų spauste Įspausti^ 
pareigą iki paskutinio atodusKlw 
siekti laisvės savo tautai ir rre-H- 
pasiduoti okupanto suvedžioji*:r 
mams. . T. Tauragis

Ne bukapročiams suprasti okupanto. 
propagandos plonybes!

Jėzuitų kalėdinis “laikos ba- kitur 
landis“ visu rimtumu iškelia Į 
klausimą, 'kodėl žmonės palikę 
viską besitraukdaini'nuo komu
nizmo kaip nuo maro, įk> kiek 
laiko rodo nesuprantamą tole
ranciją didžiausiam savo tautos i 
skriaudėjui ir jos žudikui? Kaip 
vienas iš piktetuotojų prasitarė
— “Kodėl aš, tikintis lietuvis ir 
net.atetininkas, turiu piketuoti 
lietuvius jėzuitus?”

Pirmiausia, keletas primini
mų. 1939 m. rugpjūčio mėn. 23 
d. du didžiausi žmonijos žudi
kai, Stalinas ir Hitleris, padavė 
vienas kitam rankas pasidalinti 
Pabaltijo valstybes. Stalinas 
to momento laukė pasiruošęs ir 
jau 1938 m*, buvo sudaręs savo: 
pagrindinėje žudynių mašinoje
— NKVD Pabaltijo skyrių su 
Dekanozovu priešakyje.

Turime pakankamai gyvų liu
dininkų, išgyvenusių ne tik pir
mąją rusų okupaciją,, bet ir Si
biro kančias. Turime žmonių, 
gerai žinančių," kas buvo ir da
bar dedasi okupuotoje Lietuvo
je rusams vėl į ją sugrįžus. Iš 
jų žinome, kad po 30 su viršum 
metų okupantas Lietuvoje jau 
pilnai šeimininkauja: jo įsaky
mais lietuviai teisiami, žudomi, 
tremiami, iš savo krašto, imami 
Raudonojon Armijon ir siunčia
mi kur tik okupantui prireikia
— prieš čekus, prieš kinus ar

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

latcigta 1928 metai*. . TEL 421-3070

ĮutaifM pletaOM Mem— automobfliams pastatyti.

kadaise eiliavo £ tuvą”.
Atkreiptinas dėmesys į du da- 

Pirtnas.- minima Dainų 
patį galima sakyti apie patrioti- šveitė, taigi ir filmas, yra skir- 
nių jėgų konfrontaciją su tinku- ti paminėti Lietuvos okupacijos 
siais bendradarbiauti Chicagos - sukakčiai. Antras dalykas yra 
Gage Parko apylinkėje prie Jau
nimo centro. Ta konfrontacija 
buvo jau senai numatyta.

Okupuotoje Lietuvoje leidžia
mas žurnalas “švyturys” 1975 
m. rugpiūčio numėfyje taip rašo:

“Reginys buvo įspūdingas. Ne
užmirštamas. Iš 200 000 tarybų 
Lietuvos saviveiklininkų į res
publikinę. Dainų šventę, skirtą 
pergalės 30 -mečiui ir tarybų Lie
tuvos 35-osioms metinėms, suva
žiavo 34 tūkstančiai geriausių
jų: 19 tūkstančių dainininkų, 10 
tūkstančių šokėjų, 5 tūkstančiai 
ansamblių vakaro dalyvių... šven
tė į Vilnių keliavo penkerius me
tus. Spalvingi upeliūkščiafir upe
liai liepos 18—20 dienomis mū
sų senojoje sostinėje išsiliejo į 
galingą, dainomis ir linksmybe 
gaudžiančią upę... Pažiūrėti ir 
pasidžiaugti ta švente atėjo apie 
300,000 žiūrovu, šventė akivaiz
džiai pademonstravo tarybinių 
tautų draugystę, išaugusią dai
nos, šokio kultūrą.

Šventė pasibaigė, o jos aidai būtų sugalvoję. Bet tolimesnis

Juozes Vaičiūnienės knyga

BALNŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar. ’ . '

, Persiuntimui paštu reikia, pridėti -50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar-daugiau egzemp- 

'IftjfTų, *iiėšioka pašto-persiuntinttr išlaidų.* r -—
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Pinigus reikia dusti pašto Money 
Ordęrįu kartų sų nžsąkyniu.

ti ekonomiją, Bet Jam nesiseką universiteto jis nebaigė.. 
Antru gimnaziją baigusių jaunuoliu Lietuve® komunis
tų partijoje buvo Pijus Glaveckas, bet ir jis turėjo gero
kai partijai nusikalsti, jeigu patys čekistai jį sušaudė 
netoli Ukmergės, bevežant iš Kauno į Minską. Čekistai, ( 
matyti, manė, kad jis gali iš jų pabėgti, arba, kad gali' 
juos, plentu traukiančius į rytus, užklupti vokiečiai. 
Kad lengviau būtų bėgti, tai suimtą Glavecką jie nušo
vė ir pakeliuje paliko, o patys nudūmė į rytus. {V t? \J JLt. vluĮ*£lJLC IjvUw«

Karolis Požėla ne tik skaityti mokėjo, bet jis supra
to komunistinę filosofiją, mokėjo paruošti rezoliucijas, 
suredaguoti straipsnelį ir net redaguoti laikraštį. Kar
tu su juo buvo sušaudyti. Uolose gimęs ir josios mokyk- 

, bet lietuviš-S3100 * '“ $i8.oo Uos nebaigęs Kazys Giedrys Kaune gimęs, 
kai nepramokęs RąfąiĮąs Čąrny, ir daugiausia Minske

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nuc
9 vaL ryto iki 5 vąL vakarę, šeštadieniais — iki LŽ raL

prie komunistų bęsisukįojęs Josefas Greifenbergeris.
Kiekvieną 'metą Karolis Požėla visoje okupuotoje 

Lieuvoje buvo garbinamas- Požėlos draugas Faivušas 
Abromavičius parašė savo atsiminimus apie paskutines 
Požėlos dienas, partijos laikraštininkai surinko jo raš
tus, o Pakruojuje jam pastatytas aukštas paminklas. 
Pakruojaus kolchozas pavadintas Parojio Požėlos vardu.' 
Kiekvienam buvo aišku, kad iš sušaudytųjų Požėla buvo 
pats įtakingiausoas ir labiausiai Masvkos imperializmui 
atsidavęs fanatikas.

Šiais metais nebegyvo Karolio Požėlos padėtis ko
munistinėje ierarchijoje jau gerokai pasikeitusi. A. Bim
ba, gerai informųotąs apie visas naujoves komunistų 
vadovybėje, minėdamas Karolio Požėlos sušaudymo 50 
rpetų sukaktį, Požėlą padėjo j paskutinę vietą Pirmon 
vieton Bimba išgarbino Kazį Giedrį, kuris Lietuvos ko- 
munistų. partijos darbuotėje mažai tereiškė, nes jis bu- 'jtrallWi , ivajra.Wnj tob.. 
vo savamokslis. Palyginus, jis buvo geriau prasitrynęs.]į darbą buvo įtraukta ir rįk- 
negu Čarny, bet vis dėlto neturėjo tų žinių' ir patirties, ‘ — •-‘ - - - --
kurias turėjo Požėla.

.Kas galėjo atsitiktų kad Karolis Požėla iš pirmos

-- ■

Grant Parke (aliejus) M. ŠILEIKIS

Pakeista mirusiųjų svarba
Prieš 50 metų nepriklausomoje Lietuvoje buvo ka

ro teismo nuteisti mirti ir sušaudyti keturi svetimos val
stybių agentai. Perversmo dieną, gruodžio 17-tą, buvo 
tie agentai suimti, apklausinėti, ištardyti, atiduoti karo 
lauko teismui, nuteisti mirti, o gruodžio 27 diepos rytą 
buvo išvežti už miesto ir sušaudyti. Karo teismas aiš
kiai nustatė, kad jie dirbo svetimai valstybei. Buvo tei
siami šeši. Keturi-buvo nuteisti mirti, vienas gavo du 
metu, o vienas buvo išteisintas.

Teisiamųjų bylą nagrinėjo karo lauko teismas, ku
rio sąstate buvo trys karininkai ir du puskarininkai.
Ljudijo komunistus visą laiką sekusieji, saugumiečiai, o. .Kas galėjo atsitiktų kad Karolis Požėla iš pirmos 
teisinosi kiekvienas suimtasis. Advokatų teisiamieji ne-j sušaudytųjų eilės nukeltas į pačią paskutiniąją? Tuo

tarpu tikslių žinių hnėra,_bet reikia turėti kantrybės, . jg gęrp,- jie išaikino, kad ir pats Ppgėla nebuvo

Tautos išgamos knygos recenzija 
(Tęsinys)

Na, dar pasiklausykime komu
nistų tarnų kliedėjimų. Pagal 
komunistų logiką visi lietuviai, 
buvę p. P., stovyklose, buvo

cinė katalikų dvasininkija. Jos 
aktyviausi atstovai dirbo infor
matoriais- Ryakųę pavyzdys?

kunigas Jonas Bružikas, palai
kęs ryšius su anglų specialiomis 
tarnybomis. Jis dažnai stovyk
lose sakė kalbas, bažnyčiose pa
mokslus, kurių prasmė viena i— 
sulaikyti lietuvius nuo grįžimo 
į tėvynę, Ypąę ųglu§ bUYO išpa
žinčių pietų, stengdamasis su
rinkti ajiglų spęgįąlįoffl^ tarny
boms reikiamus figiąoPta “pi

turėjo, nes karo lauko teismuose teisiamiesiems nelei
džiama samdyti adokatus. Šį kartą nenagrinėsime su
imtųjų veiklos ir griežto karo lauko teismo sprendimo- 
Norime tiktai atkreipti skaitytojų dėmesį į besikeięianr 
tį gyvybės netekusių komunistų partinį statusą. Esmi
nės reikšmės lietuviams šis klausimas neturi, bet komu
nistams jis turi gyvybinės svarbos.

Iš visų keturių sušaudytųjų, visą laiką pirmon vie
ton buvo statomas Karolis Požėla. Jis buvo Lietuvos ko- 
munistų partijos pirmasis sekretorius, jis pirmininkavo

U •

keltuosius asmenis”. į
Arba vėl komunistų

rusų sąmdinyą Ivanas Deksnys 
rašo: “Frarabergo-Ambergę Sė
tuvių stovykloje ypač uoliai dąp- 
bavosi kunigas Antanas Klimas, 
Jis per išpažinti sužinodavo, kas 
iš lietuviu nųri grįžti į tėvynę, 
o paskiau informuodavo apie tai 
JĄ V kąrinę kontr, žvalgybą (SL 
ĄiSi), su kuria palaikė glau
džius ryšius.”-

čia tenka pasakyti, prie kokių 
nesąmonių rašymo priėjo ju$c- 
šėjis Ivanas. Tai jau reikia gęjo 
žioplio, kad rašytų tokias nesą
mones. Argi kas ėję išpažinties 
tikslu pasipasakoti, kad jis neri

jos išplauks į paviršių. Galimas daiktas, kad per 50 me= 
tų į aukštybes keltas Požėla ir nebuvo toks, jau idealus 
komunistas, kokį rusai ir su jais dirbantieji lietuviai ko
munistai įsivaizdavo. Okupuotoje Lietuvoje komunis^ 
tai slėpė to idealaus komunisto žmonos likimą. Požėlą 
buvo vedęs Katrę Matulaitytę Dr. Stasio . Matulaičio 
dukrą. Ta moteris dirbo sovietų ambasadoje Kaune ir 
perduodavo pačiam Požėlai partijos centro komiteto 
siunčiamas instrukcijas. Jiedu įsįžiūrgjo. yienąš j kitą, ir 

partijos politiniam biurui, jis ruošdavo visas svarbesnes, susituokė. Kelioms dienoms prieš gruodžio 17 dienos pęr- 
partijos rezoliucijas, jis nustatydavo komunistų parti-1 versmą pats Požėlą patarė savo žmonai išvažiuoti iš 
jos politiką visam kraštui. Keliais atvejais buvo kilęs Kauno, kad bent ji būtų laisva ir Sovietų Sąjungoje pa- 
konfliktas tarp Požėlos ir po Lietuvą gana dažnai besi- gimdytų jam sūnų. Matulaitytė .pradžioje išvažiavo į Ry-j 
sukinėjančių Maskvos agentų, bet partinius reikalus vi= 
suomet spręsdavo Karolis Požėla.

Požėla buvo vienintelis apsiskaitęs komunistų par
tijos žmogus. Iki Požėlos Lietuvos komunistų partijoje 
buvo bemoksliai arba mažamoksliai. Visoje partijoje ne^ 
buvo nei vieno lietuvio, baigusio universitetą. Prie ko
munistinio jaunimo priklausė vienas kitas gimnaziją 
lankantis jaunuolis, bet kai jis baigdavo gimnaziją ir įs
todavo į universitetą, tai nutraukdavo su komunistų 
partija ryšius. Juo daugiau lietuviai pasimokydavo, tuo 
toliau jie traukdavosi nuo komunistų. Požėla sudarė iš
imtį. Jis, kaip stambaus ūkininko sūnus, turėjo progos 
pasimokyti Mintaujos, gimnazijoje ir įstojo į Tartu uni
versitetą. Jokios aukštesnės mokyklos jis nebaigė. 1924 
metais jis įstojo į Kauno universitetą ir bandė studijuo- žmonai. Jeigu rusams buvo negerą Karolio Požėlos žmor

gą, o vėliau persikėlė į Maskvą. Iš Maskvos jį buvo" nu
kelta į Minską, kur “sviete’* mažiau už ją ■ žinančius.

Matyti, kad Minske josios skleidžiama “šviesą” ne
buvo pakankamai ryški. Josios paskaitose ir ^laiškuose 
čekistai įžiūrėjo neištikimybę pagrindiniams sovietinio 
komunizmo idealams- Tąs jos nusikaltimas buvo toks di
delis, kad čekistai, likviduodami kitus neištikimus lie
tuvius komunistus, sušaudė ir Karolio Požėlos žmoną 
Ilgus metus lietuviai komunistai garbino Karolį Požėlą, 
bet tylėjo apie sušaudytą, jo žmoną. Savo laiku Naujie
nose buvo aprašytas šitas lietuviškų komunistų dvideį- 
diškumas. Jis pasiekęs partijos vadovybę, o dąbar jau 
pasklido po visą kraštą Galimas daiktas, kad į maskvi- 
nįų rankas pateko keli Karolio Požėlos laiškai, rąžyti

toks jau geras, todėl jis iš pirmos sušaudytųjų vietos jau 
nukeltas į ^paskutinę.

CRANE SAVINGS and Loan Association

ttANE-sm

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

7
/Vf Meka ma 4 metę 
/O Certifikatams.

Mažiausia $5,00C 
ar daugiau.

B. R. PIETKIEWICZ, Prps.

Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

Mokama l.metv . 
Certifikatams.

Mažiausi^ $1,00^ 
ar daugiau'

Taupmenos padėtos j reguliarias

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

taupymo sąskaitas iki mėnesio .
10-tos dienas duodą pelno dividendą už visą mėnesį.

dividendai mokami kas 3 mėnesiai

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak. 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais ,9:QQ ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

*•

tyrėjo grįžimas į Lietuvą sii 
pažintimi? Be to, kas grįžę į 
Lietuvą, toks, kaip Ivanas, pe- 
ėjo- išpažinties, nes jie ne tik 
Dįevą, bet ir Lietuvą buvo .pąr- 
dąvę. -

Nesuprantamą, kaip taip gąli 
žmogus rašyti, tai jau reikia pę- 

. šioti ant pečių asilo galvą ir mip-' 
dgioti žemę keturiomis kanopo
mis. Net gaila rašeivos— tofea , 
~avo kūryba draugų neįgysi, o 
užuot rašęs tguškajųs, bfįtum ge
riau pasinąųdojęs šių dienų pir
minę rusų technika: būtum po 
asil© uodega pakišęs pinčių, jąs 
padegęs ir nuskraidinęs asilą apt 
mėnulio, tai bent būtum turėjęs 
vienmintį draugiją mėnulyje.

Skyriuje “Atpildo Akivaizdo
je” rašo, kad Tarybų Lietuvos 
patriotai privertė gen. Kubiliū
ną grįžti tęn> kur jią “įvykdė 
sunkius nusikaltimus savo tau- 

. tai ir turėjo atsakyti už savo 
darbūs”. Tai aišku, kas gi ki
tas atliks budelio darbą t— tary-~ 
biniai patriotai. Tai jų amatas 
žmones žudyti, kurie nenori Ru
sijos vergijos.

(Bus daugiau)

ANDRIUS MIRONAS

MIRTIES SLĖNIS
Veikiančios vietovės:

Sustojimai ir patogumai •
Iš viso Mirties Slėnyje yra devynios stovyklos (cam ' 

groundas) atvykstantiems treileriais kemperiais ir 
kitokiomis, pritaikytomis nakvojimui mašinomis, to
dėl turintieji tokias mašinas gali pasirinkti tinkamą 
vietą. Stovyklose vietos neužsakinėjamos iš anksto ir 
leidžiama būti ne oilgiau 30 dienų. Stovyklautojai turi 
patys pasirūpinti malkomis, o geriamasis vanduo pri- | 
valo būti dezinfekuojamas. Kai kurios stovyklos va
sarą yra uždarytos dėl didelių karščių. Daugumas sto
vyklų turi ir santarines aimatoms vielas.

Stovyklos yra šiose vietovėse: Emigrant Junction* 
(10 vietų tik žiemos metu); Furnace Creek (200 vietų,1 
stalai, $1 nakčiai, visus metus); Mahogany Flat (10-j 
vietų, be vandens, visus metus); Mesquite Springs (60 i 
vietų, stalai, ugniavietės, $2 nakčiai, visus metus);* 
Stove Pipe Wells (200 vietų, $1 nakčiai, tik žiemą); 
Sunset (1000 vietų, $1 nakčiai, visus metus); Texas, 
Springs (100 vietų, stalai, $1 nakčiai, tik žiemą; Thorn Į 
dike (8 vietos, stalai, visus metus); Wildrose (12 vie
tų, visus metus). I

Nakvynes gauti norintiems yra kambariai arba 
kabi bet būtina užsisakyti iš anksto prieš 60 dienų, 
čia naudojama dvi vasarojimo sistemos: Amerikos, 
Pianas prie nakvynės įskaito ir maitinimą, o Europi
nis Planas to nch ri, todėl atrodo pigesnis. Maistas 
Mirties Slėnyje gavnamas tik trijose vietose: Furnace

Greek, Stoye Pipe Wells Village ir Scotty’s Castle. Pas
taroje vietoje yra standartinis (soffee shop) aprūpi- 
uĮniąs. Jšsįneštinai maistas gaunamas vįsose trijose 
vietose. ;

Furnace Creek Inn yra labai ištaiginga ir moder- " 
pi vasarvietė. Akmenų įr'mfiro sienos iš lauko aprė- 
Įniutos žalumynais, išpuoštomis terasomis ir pavėsin
gų datulių sodu, Didelėje valgymo salėje platūs langai 
teikia gražių vaizidų, Yra rnaudymosi baseinas, šildo
mas mineralinių šąltiniąt teniso ir badmintono žaidi
mams akštės, golfo laukas ir arklydės jojimo mėgė
jams. Vakarais veikia baras ir šokti galima kasdien, 
išskyrus sekmadienius. Atdara tarp lapkričio 1 die
nos iki gegužės 1 dienos. Iš viso yra 67"kambariai su 
maudynėmis; kai kurie vienetai yra dviejų kambarių 
butai. Amerikos Plano kairios vienai dienai: dviem 
asmenims W-76; trečiam asmeniui primokama $27; 
atšaukimas galioja prieš 4 dienas. Užsakyti: Death 
Valley, California 92328. Telefonas (pepaokamas): 
(800) 228-2200. ‘ ; . j

Furnace Creek antich atrodo lyg kokia dykumos 
oazė tarp datulių palmių ir yra jau provincijos sti
liau statybos. Mažos kabinos įterptos tarp aukštų me
džių su uolų stlupais. apdėminančiais įėjimą. Cent
re yra jau minėtas Borax Museum, o už jp golfo lau
kas. Taip pat arklidės, baseinas ir salė, kur vakarais 
rodomi filmai., Kabinų kainos įvairuoja,, kurių pato
giausios nuomojamos tiktai vasaromis. Atdara išti
sus metus, 166 kambariai su maudynėmis; yra ir at
skiri nameliai vieno buto. Europos Planas dviem as- 
33.50; keturiems -S27—36. Veikia kavinė, restoranas, 
3.50; keturiems $27—36. Veikia kavinė, restoranas,

"‘steak house”, baras, užkandinė, krautuvė, gazolino 
stotis ir mažas aerodromas. Atšaukimas prieš 4 pa
ras. Adresas: toks kaip ir F. Creek Inn.

Stove Pipe Wells Village pavadinimas kilęs iš 
ankstyvųjų keliautojų, kurie šulinyje laikydavo il
gą vamzdį, kad smėlio pūgos neužpustytų šulinio. 
Dar ir dabar vietovė atrodo lyg prieš šimtą metų bu
vusi karietų (stage coach) sustojimo vieta. Atdara 
nuo spalio 1 d. iki gegužės 15 d. Kai kada įmanoma 
gauti patogumų ir vėliau. Iš viso 79 kambariai su 
maudyėmiš, Europos Plano kainos dviem asmenims 
vienai dienai: $15 25; trms asmenims $22.50 —
27.50; keturiems — $25.30. Restoranas, baras, basei
nas, vakarais pasilinksminimai, krautuvė, gazolino 
stotis, mąžą^ aerodromas. Atšaukimas prieš 4 parps. 
Adresas: kaip ir aukščiau tik skambjūarit tęlefopu 
prašytį Stove Pipe Wells station ųr. 1.

Pirmoji pagalba gaunama kiekvienoje giripjnJ 
ko stotyje (Park Ranger Station). Lankytojų Centre 
ir Furnace Creek Inu, kur žiemps mėnesiais bu<fi ir 
gailestingoji sesuo, tačiau artimiausios ligoninės yrą 
žymiai toliau — Lone Pine ir Las Vegas (Nevadqjp). 
Nakftes metų, nelaimei įvykus, geriau skambinti gi
rininkams: (714) 786-22M, 786-2214 arba 786-2330.

Vieniioji Ptiiis

Jan minėjau, kad geriausia pradėti kelionę per 
Mirties Slėnį iš Lone Pine, Kalifornijoj. Tačiau J>$ne 
Pine miestelis, o ypač jo apylinkės, yra viena iŠ ge
riausių ir įdomiausių vasarotojams vietų su daugelių 
įdomybių. Kombinuojant ir negaunant nakvynių pa
čiame Mirties Slėnyje Lone Pine, daug lengviau at

rasti žymiai prieinamesne kaina motelius ir viešbu
čius, todėl kai kas sustoja šiame miestelyje ir kasdien 

į tik aplanko Mirties Slėnio įdomybes.
Miestas, išsidėstęs Sierra Nevarios aukščiausiojo 

kalnagūbro papėdėje, labai nedidelis ir iki šiol ne
turi nė 2000 gyventojų, kurie kone visi verčiasi pake
lės prekybomis. Pagrindinė gatvė, nors kai kieno ii 
vadinama Main Street, iš tikrųjų yra Ų.S, 395 plen
tas, jungiąs San JDiego su Kanados pasieniu Wa
shington© valstijos šiaurrytinėje dalyje. Todėl šalūt 
tinių gatvių Lone Pine nedaug.

Lupę Pine yra 3733 pėdų aukštumoje ir vidutinė 
metų temperatūra svyruoja tarp 76 Įaipsn. F. vasarą 
ir 40 Įaipsn. F. žiemos metu. Išsidėstęs aukščiausios 
JAV-ėsę viršūnė? Mount Whitpey apačioje miestelis 

į pradėjo kurtis 1863 metais, atradus sidabro Cosue kal
nuose (į pietus nuo Owens ežero). Sekančiais metais 
buvo pąstatyta pirmoji gyvenamoji trębe|ė Tuttle ji 
Lone Pine ųpęjių santakoje po vienišą milžiniška pm 
šim — iš čia ir gavosi miestelio yardąę. Dėja pąti pu
šis buvo vieno potvyno metu sunaikinta. Dar dviem 
metams praslinkus Lone Pine jau turėjo 40 pastatų 

kuriuos surengė meksikiečių šveicarų vokiečių, pran
cūzų įr čiliečių malonumui ij patogumams- Kųs žjųp, 
gal gyventoją tarpe galėjo būti ir lietuvių...

(Bus daugiau)
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TeUS. M WHV

OR. ANNA BAJJUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES. 
IR G.folLtS LIGOS

2158 W. 63rd Strwl

Valandos pagal susitarimą

KŪČIOS LIETUVIO SODYBOJE

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU' 5-6446 
Pruma ligonius pagal suomiai um» 

.‘ei neatsiliepia, skambinti J74-£'</4

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ

- CHIRURGIJA
- Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WESi 71M STREET 
, Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

i'irma dieniais ir ketvirtad. 1—1 
amrad.. penktaienį nuo 1—5, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

vaL 
tret

DR. PAUL V. UAKG18 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

.1938 S^ianheim Rd.zWestchester, liL 
VALANDOS: 3—-9 darbo dienomis b 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL .
Tolu hox-2/27 arba 562-2728 .

REZ.: GI 8-0873 (
DR. W -ElS’iN Ab
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GiNEKOLUUlNĖ CHiHURGIjA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neai 
siiiepia, skambinti Mi 3-000i.

v Telef, BĖ 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRUkGaS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

’ ■ 39U7 West fč3rd Street
V-ion-ųjs susitarimą

ŪK. Kv A. V. MAS
AŠy-444> ; ^o)-4oui - '

ODOS \lGGS — CHIRURGIJA
iVUz N, WESTERN AVtei 

N. WESTERN avė:
r»iafbnas atsakomas 12 vaL

cr. fkank hleckas
/ OPTOMETRISTAS 
’ , KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71»f Sf. — TeL 737-5149 ;
Tikrini, ąkis. Pritaiko akinius ir 

, "contact lenses”.
pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. UOKAS SABUTIS
INKSTŲ, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
\ 2656 WEST 63rd STREET

• ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso 776-2880 

'Naujos, rot tel«f.: 448-5545

DR. VYT, TAURAS
KarUTlOJAS |R CMiKUKLrAS

S&ndn praktika, spec. MOTEkŲ Lgc 
UtiMSx 2652 WEST 59th STREET

> Tat: PR 84223
OFJSO VAL.; pirm., an trad., trečiai 
lr penkt. 2-4 ii' 6-8 vaL vak. beslaait 

. pV pie LU ir Kliu lath
/. . pagal susitarimą.

P.SiLEiKiS, 0. P.
^KinurciiA^KOi EZlSTA: 

4>uaui - Ui^eiai, Med. Bau 
UAzma. peleli patalpa Kojoms 
(Arch Supports) ir L L

2850 West 03rU St., Chicago, ill. 606/ 
i vies.: >*Ko»frMRCT 6-5084

Gruodžio 19 d. 1976 m. Body- iš Vokietijos, po eilės studijų 
bos įnamiai susilaukė daug lan- metų, pasipuošęs medicinos dak- 
kytojų Alvudo suruoštose Kū- tąro titulo, dėkojo už pakvietimą 
čiose, jų tarpe ir gerbiamus ka- dalyvauti Kūčiose, draugiškai 
talikų kunigus J. Venckų, K. šiltai atsiliepdamas apie rengė- 
Kuzminskį bei evang.-liuter. ku- jus ir darbuotojus Sodyboje. Pa- 
nigą Ansą Trakį. Svečius prie I lietė ir spaudą! 
įėjimo pasitiko Elzbieta Klei- 
zienė.

JZ)r. J. Adomavičius, pas veiki-, 
nęš ir padėkojęs atsilankiusiems, 
pranešė, jog programą praves 
Alfas Brinką, kuris pradėjo pri
siminimu tėvynėje švęstas Kū
čias, nepamesdamas vDtięs, kad 
ir vėl jas švęsime laisvoje Lietu
voje. Jau veik 2000 metų, kai 
gimė Išganytojas- — kalbėjo jis, 
— todėl visame krikščioniškame 
pasaulyje skamba bažnyčių var
pai,. sveikindami Gimusįjį. Pa
linkėjęs visiems linksmų Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų, pa
kvietė kunigus V. Venckų ir A. 
Trakį prabilti savo gaju žodžiu.

Kiin. J. Venckus, taręs “Bran
gūs broliai ir seserys”, džiaugė
si proga drauge švęsti šeimyniš
kas Kūčias ir maldingai apibu
dino Kalėdų švenčių reikšmę 
žmonijai. Kun. A. Trakis, kreip-. 
damasis į dalyvius — “Mieloji 
Kūčių šeima”, apgailėjo mūsų 
didžiausią tragediją kai dalis 
tautos yra atplėšta. Dėkojo va
dovui dr. Adomavičiui už pa
stangas mus vienyti, ruošdamas 
Kūčias, nes Kūčios reiškia vie
nybę. Ir tąją vienybę ženklin
dami abu kunigai ėjo nuo stalo 
prie stalo pasidalydami vienybės 
duona — paplotėliu.: Tuo ir bu
vo pradėta vakarienė.

Besisotinant gardžios vaka
rienės patiekalais jaukioje ap- 
inkoje su lietuviškai padabinta 
egle- žaliais vainikais sienose, 
Įvairiaspalviais-žiburėliais žiban
čiomis girliandomis. ir mirksin
čių žvakių liepsnelių ant stalų, 
malonu buvo savitarpy pasikal
bėti. . ;

Po vakarienės Alfas Brinką 
padėkojo šeimininkėms už gau
siai patiektus skaniai pagamin
tus pašninkinius,-valgius ir 
bus gardumynus priėTcavos ir ai-: 
batos. Padėkojęs pranešė pra
dedamą antrąją dalį — meninę 
nrogramą. Dr. Adomavičius pra
šė visus susikaupime išklausy
ti giedamas giesmes.^

Natalija Aukštuolienė giedo
jo Tyli Naktis-— šventa Nak
tis, Kūčioms skirtą maldą, Ty
liąją Naktį balsas sugaudė^ ir 
vėliau kitas. Juzė Marinienė — 
Gul’ šiandieną jau ant šieno. Ant.

• Kevėža skaitė savo kūrybą Kū
čių — Kalėdų proga, skirta tė
vynainiams. Italas Antąnio 
Faustini giedojo itališkai “Už
gimimo Giesmę”, parašytą Po
piežiaus Pijaus IX-jo 1870 m. 
Lietuviškai giesmę išvertė Al
dona Rimienė.

Balys Brazdžionis sveikino su 
šventėmis, o po gerų linkėjimų 
pateikė ir liūdną vaizdą dabar
ties pasaulyje, kai vyksta ne tik 
fizinė, bet ir dvasinė kova tarp 
Lautų ir žmonių. Kvietė sekma
dieniais lankytis Sodyboje, kur 
galima sužinoti daug naudingų 
dalykų. Vincas Kuliešius skaitė 
ižuojautos laišką Lietuvoje liku- 
iai motinai, prižadėdamas su

grįžti.
Pranas šulas, apsilankęs su 

>ūnumi I eonu, nesenai grįžusiu

Kun. K.' Kuzminskas dėkojo 
už gražias lietuviškas Kūčias, 
aptarė jų vaidmenį krikščionių 
katalikų gyvenime, taip gi ir ki
tas religines aktualijas. A. Brin
ką, padėkojęs kun. Kuzminskui 
už prakalbą, palydėjo ją trumpu 
komentaru: Katalikų tikėjimą 
niekas niekada nenurunks ir ne
nugalės.

“Aš žinau yra tiesa pasauly
je” deklamavo savo kūrybą Ade
lė Duoblienė, išvesdama iš Kris
taus gimimo fakto, jog tiesa yra, 
ir ji yra Meilė. Alfonsas šidagis 
giedojo “Šventoj Naktyj...” Pa
baigai Nat. Aukštuolienė su da
lyvių pritarimu sugiedojo Svei
kas Jėzau gimusis. Po giesmių 
sekė dainos Lietuva Brangi ir 
kt. -

Kūčių pobūvio užsklandoje dr. 
Adomavičius nuoširdžiai padėko
jo atsilankiusiems. Taip pat 
kruopščiai ir daug dirbusioms 
šeimininkėms: vadovei Marijai 
Bosienei, padėjėjoms Marijai 
Gotceitienei, Reginai Simokai- 
tienei bei. talkininkėms, visas iš
vardydamas pavardėmis, už gau
siai ir skoningai pagamintus Kū
čių valgius. Tai pat išminėda
mas pavardėmis dėkojo už patal
pų išdekoravimą ir stalų priren- 
gimą bei tvarkos palaikymą Ane
lei Kirvaitytei, V. Simokaįęiųi 
ir kt., bei transportaciją atliku- 
riems Aleksui Krumpliauskui ir

Būdama U netvarkos, emigra 
cija turi tendenciją gravituoti j 
netvarką. Netvarkos šešėlių per 
gausu. Ir todėl, jei apskritai vie 
nas esminių žmogaus uždavinių 
yra tvarkos padidinimas jau 
esančioje tvarkoje, tai tvarkos 
idealo siekimas emigracijoje 

1 yra imperatyvas kaip tik todėl, 
kad emigracija netvarkos ge
malui yra puiki dirva. .

Algirdas J. Kasulaitis, Komu
nizmo grėsmė emigracijos 
kryžkelėje.

IWWH ‘ r ti f WffiM ę > i M i 1 mr

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*B<f DUvas, kuris yra turtingas gailestingumu, d«l begalines save 

meilės, kurie |is mus mylėto, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge tu Kristumi^. Jono 3;14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė* Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gdumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpati kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją musu dangiškojo 
Tėvo meilę Ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad mirtis yra fiaun b paliepia kiekvieną. Bet kur yra mL 

žmones, be išimties apdovanojo ■ BRAŽINSKŲ LAIŠKAS 
prinokusių vaisių maišeliais. -- *

Pasveikinti Senelio su daug 
gero žadančiu linkėjimu ir paža
do atsilankyti kitas metais, vi
si linksmi atsisveikino ir išsi-1 P- 2u,de,^’ 
skirstė.

NAUJIENOMS
Worcester, 1976 m. gr. 23 d.

Gerbiamas redaktoriau

Staiga pasirodęs Kalėdų Sene
lis atkreipė visų dėmesį. Palin
kęs po storu dideliu maišu ant 
pečių, bet judrus ir linksmas 
džiūgavo atradęs būrį simpatin
gų lietuvių. Radęs visus gerus

Gėlės visoms progoms \ 
BEVERLY HtLtS GEMNYČIA 

4<ew moi atKBbt
Telefonai: PR 4-0833 fr PR 9-0834 

Tarp pat naujoji Barbaros ir 
Gene Orishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318
•a. » p** y" w 1 ■■.«!

SOPHIE BARČUS
* RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA,

PERKRAUSI YMAI

T«l. WA $-8063 ’

Our Economy

LaiSinuI — Pilna »pdr»ud« 
ŽEMA KAINA

{Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30

I
vai. ryto.

Telef.: MEmlock 44413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL, 66629

V. «KCX

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų |- 
__ _ _ Šproga linkime Jums ir Jūsų re-

• Dėsninga tvarka yra kosmi- daguojamonis “Naujienoms” 
nis principas. Tvarką viešpa- visokeriopos sėkmės. Ačiū už 
taūja ne tik nematomame ato- supratimą mūsų sunkios padė- 
me, bet ir neaprėpamame kos- ties ir brolšką paramą Turlijo
me, ne tik. negyvoji, bet ir gy
vojoj gamtoj, ne tik matemati
koje, bet ir žmogaus kūne, jo 
psichėje, jo sieloje. Argi nuos
tabu, kad šis visuotinis princi
pas vaidina milžnišką rolę žmo
nijos kūryboje ir žmonių, tau
tų bei valstybių gyvenime bei 
jų santykiuose, Laisvoje žmo
nių kūryboje, tad ir politikoje, 
tvarka yrą idealas, apspren- 
džiąs kūrybinį procesą, nes dau 
giau ar mažiau ątšviečiąs abso
liučią Tvarką — Kūrėją.

' ' 2 'b 21 . ' ' - ’Nebūtų degančio reikalo kal
bėti apie tvarką emigracijos rė 
muosė, jie nebūtų joje gausių 
netvarkos žymių.. Ir nenuosta-j 
bu. Tam tikra prasme ir einigra 
cija yra netvarkos išdava. Ta
čiau tie visuotinės., tvarkos, tik
slingumo ir dėsningumo ele- 
mentai, kurie priklauso mūsų 
valios, proto ir jausmo, nėra ne 
pakeičiamL Jie yra žmogiško-. 
sios kūrybos dalis. Juos mes ga-1 
lime sukurti, bet lygiai ir sunai 
kinti. .

O. Algminienė

j e ir Amerikoje.
Šie metai buvo nepaprastai 

reikšmingi. ,
Mūsų šešerių metų kova ir 

kančios apvainikavo pergale — 
mes pasiekėm laisvus Amerikos 
krantus. Mes esame pasiryžę pa
silikti Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, kol mūsų tėvynė Lietu
va yra okupuota. Čia Ameriko
je mes norime kaip galima na
šiau bei prasmingiau prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo ir 
Lieltuvos laisvinimo pastangų. į

Mūsų padėtis dabar yra sun
ki, nes negalime niekur dirbti ir 
gresia deportavimo -pavojus. 
Mums reikalinga visų geros va
lios lietuvių broliška moralinė 
ir materialinė parama.

.Tikime, kad ateinantieji me
tai atneš pagrindinių problemų 
išsprendiną ir bus ’ reikšmingi 
Lietuvos laisvės kovoje. Į

' Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi! _ Su pagarba i/

Pranas Bražinskas
Algirdas Bražinskas

F. ZAVIST, 3715 WEST 6«th STREET, CHICAGO, ILL. 6C629 ' 
IV. RATTO TTXIN8JOJAI

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6 

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

TRYS, MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LIŪDĖSI© VALANDOJMAŽEIKA& EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Western Ave. Air Conditioned Chapel and

Parking Facilities.REpublic 7-8600- 8601
korte »rre=* Mt«>« dalwe rwrSsM koolrčU trSts nm

»

Enjoy Your TV NOW PLUS

Chicago Savings Offers You A Choice Of These BeautifuA

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 61/2% to 73/i

•IN OUR SPECIAL ACCOUNT

RCn
XMOO

17” Diagonal COLOR

m™. $1,500
You can have this 17*' RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2% years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

Or With $20,000
And your money grows to 
821.024.81 in-Tyear.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

With $1,500
You can have this 19" RCA XL-100
COLOR TV. w .with Remote ControL « 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2’6 years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
in 1!4 years.

Or With $20,000 
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year.

for «. pfo. you » Mtanri g* ai 6 H « to 7* * on X»« Ml *P«« MforA rogutohom reguiro sutataniM intend ponely for aa*f 
**&&**&.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
OAXTON stktt

D€S«n.AtNtS ILLINOIS eoę>1«
TFL£FHON€ 29747*

ALMMA OFFICE: 
sot wtST mo«tm avfmuE 
CMKUOO. UllHOtS MS47 
TFLSFMOML 4W-3113

♦«mm OTXf. IMS smtw wanitir hinue . cnicaco, Illinois mkm telephone: 476 7575

EUDEIKISGAIDAS - DA1.MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4805-07 .So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: VAri, 7-1741-1742.

4330-34 so. California avenue
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
'Are k torių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS 
tujias m Laurynas Labanauskas 

3307 So. ŪTUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-34'Jl

BUTKUS - VASAITIS
144t So< bum Ave^ Cicero, 111. Phone: ULjmpic 2-1093

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CAL1FOKNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

«

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET R1 public 7-121?
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6G7J;
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilk, Ilk 971-411J
;; _____ .. .. _;rr. .... _

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911
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Ak IK i G K A ŠJ. SLAVĖNAS
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Laibai ryškūs aprašymai so- A. Teuisono alM^minimai ne
vietų į Lietuvą įsiveržimo, pir-J apsiriboja jo profesine patirti- 
iiiųjų karių į Telšius atvyki-(mi ar iš pareigų kybančiais ap 
mus, žiaurus miškų naikini- ~~~ T:_
mas. Autorius susijaudinęs ci
tuoja A. Mickevičiaus ž<xlžius: 
‘Girios mano! Kas inętai — 
kiek iškerta jūsų. Krivai pirkliu 
ir Lietuvą valdančių rusų” 
Viso sovietų vienerių metų lai 
kotarpio, pasibaigusio netoli 
esančio Rainių miškelio žudy
nėmis, aprašymas — tai liūd
nos Lietuvių tautos istorijos 
lapas. Nemažiau pažintinas po 
šio sekantis vokiečių okupaci
jos laikotarpis, bet ypač jo už tarsi iš jo paties gyvenimo pa
baigą, kurios Telšių etapas ne- imtos. »
paprastai vaizdingą! aprašys 
tas. Autoriui teko 'išeivijoje MtMLUrttl^
dirbu Bavarijos miškuose, per Miškininkų Sąjungos Eeivijo- 
gjventi karo baisumus ir įseM je JfiSklJ UterMrai .f 
jos v argus. Fondo leidinys Nr. 5, Chicago, Cibo, įvyks sekmadieniais, pra- kolegijos fdrptautinės teises

dedant sausio 2 d. 1977 jii. 2:30 profesorius isfoiijos kafed-

rašymais. Jis stebi aplinką, 
mato ją plaučiai ir analizuoja, 
daro išvadas ne fantazija pasi 
kliaugamas, o remdamasis fak 
tais ir savo tiesioginiu pasta
bumu. Jo aprašymai, nors lo
kalizuoti Žemaitijoj, nebus 
svetimi kiekvienam lietuviui J 
kuris džiaugėsi laisve, o pas
kui pergyveno sunkius savo tė 
vynės laikus. Tai laikotarpio 
enciklopedija. Kiekvienas, kas 
ją perskaitys ras medžiagos, -

Aleksandras Tenisonas. Že-‘

O' '

plačios apylinkės meno“ mėgė- 
I jai. Galeriją atdara šeštadie- 

ii i niais nuo 1 iki 5 vafl., o sek
madieniais—iki 4 vai. popiet. 

__ _ ______ , . ' įjoję yrą‘visų rūšių meno kJŲ-; 
Leisti damos Brolio Vytauto (Arnold) trinių? Dr. B. Kasias yra Kings

— Lietuviškos Pamaldos, ve-

’ VI9QMUS Au (OMOGILIUS 1
Gn>a» mzuu«m£«h darbu. Į
- i - kata* nehryiKi. v .4 >

Talatanuati 737-3988 — TEXACO .
& ••• OĮnei

■' STASEI FASHIONS 
KMOtSm ir vaAnm 

RŪBU KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedtie Avenu.

■J . T«L .43M1Ė4 ' j 
Sav. Stasė BeeeviHenė

4612 S. Paulina SL
(Town of Lako)

Dažo namu* lt lauko Ir B rldaua.

Skambinti YA 7-9107
STASYS SAKINIS

-LT.__________ B1L--1___ .■■ju---.. Į__________  ____ — ■ 4-1 III I -A-... "1 , ,J-

REAL ESTATE FOR SALE 1 . REAL ESTATK MR SALE
Namai, žemė — Perdavimui } Namai, Žeme — Pardavimui

myn i iį s *n—^■WRįjeĮe n m m ■ , .m e e ■ e," " "■ R

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

DtL VISŲ INFORMACLT «IK3PKIT6S (

• MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Boat Chieapo U Virginia 1-TlM

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti iv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs”$19,900 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

1975 m., Morkūno spaustuvė.
Tech. red. Vincas Žemaitis.
366 pusi., iliustruota. Tiražas
— 500 egz. Kaina nepažymėta.

N. B. “Žemaitijos girių ta-

Knygą autorius baigia, tarsi 
atskira apysaka — Justino Se
nino ilgamete, dar tėvo pradė
ta, teismine kova su kunigaikš 
čiu Oginskiu dėl tėviškės. Še- 
rūnas bylą lami, “randa teisy- kais” knygą galima gauti “Nau- 
bę”. Tai lyg suponuojama, kad jienų” adm. už $6.00 paštu — 
ir Lietuva po sunkių laikų su- $6-50 
lauks laisvės dienų. “Tevškės aidai

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. ; _

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džianf Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 

I lose Vokietijoje- 27S psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalis 
vra natūrali ankstesniuiu atsiminimu tasa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota ?00 psl Kaina 7 dol. 1

ČIKAGIETfS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilninie Trakuose Druskininkuose Kaupę. Nandakinose 
Klainėdoie ir Palaneoie , Vaizdus, anrašvmai. kabli ten matė, kokias 
kalba* girdėin ir ta įai žmorips pasakė nsl SH.501 Vra tain oat 

’ nr»cr]n kalba
M. Zo^cenko. SATYRINĖS NOVėLėS. Genialaus rusų rašytojo 

j 60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D, Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus nastabnma neapgauna Tnturisto ir asitprono propaganda bei 
užmaskavimai Abi knvgos nprasvtns lengyn gražiu stiliumi *

Prof, P. Pakarkite, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE 
84 psL Kaina $1.50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

į, NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu <r pridedant 
čakf ar pinigine perlaida.

vai. po pietų Lietuvių Koplyčio
je, 3638 W.83 St (83 ir ' 
w
Bus krikščioniški himnai, šven
to Rašto skaitymas, išdėstymas, 
ir mokymas. Visi lietuviai kvie
čiami prie šitų pamaldų prisi
dėti. Dėl tolimesnių informaci
jų skambinkite V. (A.J Cibui 
Telefonu. 735-4048.

— Standard Federal Taupy
mo ir Skolinimo Bendrovė bus 
-atdara Naujųjų Metų išvakarė
se iki 1 vai./ popiet,-gi Naiujųjų 
Metų dieną bus uždara.

— A. a. sol. Vytauto Nako ge
dulingų pamaldų metu penkta- 
dieinį, gruodžio 31 d. 9:30 vai. 
ryto Marquette Parko Lietuvių 
parapijos bažnyčioje, giedos sol. 
Arnoldas^ Vokietaitis, smuikuos 
Povilas Matiukas, vargonais pa
lydės Alvydas Vasaitis.

— A. a. Vytautui Nakui mi
rus, vietoj gėlių prašoma au
koti karsto pergabenimo iš
laidoms padengti. (Pr.) v

— Pranė, ir dr. Bronis Kas
iai įsteigė meno galeriją, 381 
No. Main St., Pittston, Pa. Ati 
darymo iškilmėse dalyvavo 
Wyoming klonio žymūs lietu-

“Laisvoji Lietuva” kviečia 
į jos rengiamų Naujųjų Metų 
sutikimą Balio Pakšto/salėje.—■ ros vedėjas. Jis yra parašęs ei p -

. .........   - .. South- le Studijų poltiniais ir Pabalti ^us rerervuot; tel. -<>33,1. 

.estHvvy.) Chicago, 111., 60652.1 j„ vaistytu;\lafcvės kibusi-b® gabma gaut, >r pne 
mais, skaitęs tais ir kitokiais _ ______ _ v F-

bei amerikiečių susirinkimv.0 
se.

— Nauja Lietuvai Vyčių 
kuopa_ įsisteigė Pittstoao miė-

janauskas —- vicepirm., Dore-

cevage — ižd., kun. kleb. Pi 
J. Ališauskas — dvasios vadu. 
Kadaise Wyoming klonyje žy-: 
dėjo/ lietuviškas gyvenimas ir 
veiklą. Šios kuopos įsteigimas 
rodo lietuvybės renesanso žy
mes. To renesanso reikia ne 
tik Pennsilvanijos kloniuose,, 
bet ir poli lakuojančiose lietu
vių kultūrinių organizacijų vir 
šūnėse.

— Walter Rask-Rasčiauškas, 
mūsų bendradarbis-ir Ameri
can Travel kelionių biuro va
dovas, Išvyko . į Argentiną ir 
Braziliją pasimatyti su arti
maisiais, kartu su jais bei Pie- 
tų; Amerikos ’^lietuviais sutik- 

yiai ir amerikiečiai, taip patį ti Naujuosius metus.

Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI 1

- • ■ ■ -' -<7 . • ' /. ■ |5
prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą < 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, DL 60629 Tėl. 778-5374. . j

< • - ............................ • - " ----------------- . A--.’- ~

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

šiemet auejo 60 metų Minint tą rataKU gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraičio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirat
am ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamai Naujienų platinimo vajus,

<\UJTENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių latevę 
neldamor ir neri d ėdamos 1 sandėriui fu okupantai! ar Ju Igalio- 
'Iniala

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupėj, ju bendrai instltn 
djas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliųjų Dėtuvių daugumų Kai* pasimetimo, reto
rikos j poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomias, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai,ta mada tampa jas prenumeruoti.

Codėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių meto proga 
(kelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyz&iais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir tos žmonių gerovei, siekiant visuotino He- 
mvišku reikalų renesaiAt.
KAINUOJA: Chlc*flo|« Ir Kanadoje iNtalita — $30.00, pu»e» me+v — 514.00, 

rrlm* m*n. — $830, vienam mėn. $3.00. KKece JAV vietose metam* 
— $26.00, putei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užrienluo- 
M _ $31.00 metama Smlprflnlmul siunčiama Mvalty nepwkamaL

Prašoma naudoti žemiau esančių atkarpų.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare^

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygtf rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politikų. 102 psL Kaina 31.50. 

Knygos bus išsiųstos, jei fl.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
1739 So. Haisted SL, Chicago, m. 60608 ;

NAUJIENOS. >
39 So. Haisted SL,
'hieago. III. 60608

Q Siunčiu  doL Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

J Vajau* proga prašau siųati Naujienas vieną savaitę rasipažl- 
nimui nemokamai ir be jokių jripardgojimų.

PAVARDft IR VARDAS -----—---------------------------------

ADRESAS - -------------—-- ------------------------------------------

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMĄŠAUSKO

■ 336 puslapiai* su žemėlapiu Ir pevelkrial* apralo Pėmarf, tanu* |o 
gyventoju* Ir gamtų. 1^00 HetuviHcy vietovardį/ aųnias. Knygo* 
kaina $8.00, minkšti vlriolial.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 cėnti|

NAUJIENOS t '
1739 So. Hale^ SL, Chleųo, ffl. S4SM

SU SAVAIS APLINKUI
I LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidecci- 
ja. 114 vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedu. 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 g*- 
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52.700,

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro reždeneija ir 2^ 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette P"ke. $29.750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. S29.900.

17 M. DIDELIS 2 aukšty mūras ir 2 . 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette ’’•'rke $38.000

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

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa- 
iėgi. turi niriai parduoti. Marquette 
Parke. $32.000

GRĄŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro .garažas. Arti mokyk
lų. Mamuerte Parke Vvmc keliamas 
6o Nanto Metu kitor. Reikia pirkėjo _ 
su S5.0G0 savo pinigu.

■ PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
:'igoninA« Pigus

* <' ' • -J' ' -i/* ' ' -Z- "
hF£4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 

garažas iš geni ranku priešais parką. 
Naujas sazo šildvmas ir nania elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 .vonk*- ^vės pd&u, 

ir veikiantis bizni* Arti 63-čios ir 
CcmpbelL Virš $500 pajamų mėne
siui ; ; ■

. TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3^
^inieg. ir valgomasis. Labai patogus 
; susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ga VAKARŲ VĖJAI. 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5-dulerius.

(Sk.) 
—----------------------------------- į

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj.- Vaikams ir jaunuo
liams pigi/ TERM apdrauda: 
$1,000 tik iiž 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kitę apie grupinę Akcidentalę. 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambi ūkite Kris ti
nai Ans tin % ’ Naujienos 
fel. 421-6100. z (Pr).

yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tiė- 
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon-

dradarbiavimas su s o viet ais. yra

jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

Naujienos buvb ir yra už de- 
mokratiją" ^tolęKmdtją. Deja, 
jos negalį, toleruoti; Įjejfiįvoš 
okupacijos toleruotu, ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiauto  jus 
visiškoje laisvėje, l ' 
' Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui.
Reikia prisidėti prie sąjūdžio . Užsakymus su Money - orde- 
padvigubintj Naujienų skaity- riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
tojus. Haisted SL, Chicago UI. 60608.

Notary Public
. Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

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

— ‘ - . ■ — „J. -II

——————ę
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, IH. 60632. Tel. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

REAL ESTATE
7625 WEST 71 STR F ST 

TaT 727-720G nrba 737JL534

Call Frank Zapblis 
32O8’/a W.95th St.

GA .4-8454,

STATI f ARM

tNSUtANCf^

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

HEATTNG AND AIR 
CONDITIONING 

’•.'OMAS ŽUKAUSKĄS 
4444 WESTERN AVĖ.

. Chicago, UI. 60609 Tel. VI 7-3447
AR JAU PASIDARĖTE — .

Tuo reikalu Jums gali dau». Lur 
padėti teisininko Prano šulo pa į mrbu 
ruošta, teisėjo Alphonse Well- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
įmyga —

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis 

; Knyga su formomis gauna
ma Naujienų* administracijoj. 
Knygos kaina $3„ Su legališko- 

(mis formomis — $3.50.

lojus.

' Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' 

2501 W. 69th St., Chfctoo, III. 60429. — TeL WA 5-2737 
3333 So. Haisted Ft. Chicago, IIL 40608. — TeL 254-3320

» MARIA NOREIKIĖNC — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th SL, Chicago, I1L 60629 • TeL WA 5-2787 

Dtoell* pMlrlnkhma gore* rOile* (valrip preldv.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIU.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guum — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, HeSanfios 1905 

metų (vytina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rflpmimų. ■ - - - —•—. SAM

Dr. A. X Gussmi — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais virielials, vietoje $4 00 dabar tik --------------2- *3 00
Minkštais vMellais tik _________ i------ *---------- 1-------- SM0

Dr. A. J. Gotaen - AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa (spūdžiai. Dabar tik ---------------- S2JN>

Galima taip pat užritakytl polio, oMontoa <ok( arba money orderi prie 
nurodytos kalno* pridedant 50c. perriuntfaOo lltoldam*.^^ 

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED 8T„ CHICAGO, ILL. 60608

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicaaos miesto leidimą 
i ir užm’«*<cfuose greit, ga- 

rantua+a i «r sažinpu>a»
KLAUDIJUS PUMPUTIS;

£ 4358 So.;Washtenaw Ave.
Tel.927-3559

FĘFT1NG CONSTRUCTION 
-7152 South Kedzie Avenue 

....Nauji namai ir remonto darbai ™ 

.... . atliekami sulig užsakymu. ...^ 
JULIUS FETINGIS, savininkas 

778-8165

D Ė MESI O
42—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams -

Kreiptis

- M. i I M ĮSU S 
Notary Public

• INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. ToL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimlnig 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

Didžiausia* kailių 
pasirinkimas tffšv 

pMvtMdaPeU OgĮj

/J4, Otagoje '
R^jkNORMANĄ
AjGgkBURŠTEINĄ 
'RCfSSį^TaL 2S3482S 

Xkv*UB^3K h

LAIKRODŽIAI. Ir BRANGENYBĖS

- Pardavimas ir Taisymas 
2444 WEST 69tb STREET

_ Telef.: REpublfc 7-1541

4445 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

6H-S4S9




