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Ot^er Orte Million 

In The United Statei

vertės, kuriame tilps 200 ben
drovių raštinės ir kabinetai, vieš-

mų ir posėdžių salės, žinoma, 
komplekso vidaus,įrengimai ve-

Amerikiečiai stato 
prekybos centrą

MASKVA. — Amerikiečiai ne- 
siskelbdami stato Maskvoje ru
sams ir rusų vardu tarptautinį

Lillian Carter, Išrinkto Amerikos prezidento Jimmy 
Cerberio motina, kalbasi su antruoju savo sūnumi Bil
ly, kuris pralaimėjo rinkimus Plains miestelio mero 
pereigoms, Jis matyt, neskirtas žmonėms valdyt, kaip 
yra paskirtas pirmasis josios sūnus, pareiškė pralaimė
jusio kandidato motina. Billy Carter tvirtina, kad jis 
niekad daugiau nebekandidatuos jokioms pareigoms.

L.! Congas Gr. Chicago. III. — Peakladients, 
r,;:c,G>c3] D’vhicnWashiwtcn, D. C. 20540
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UŽSIENIO BANKININKU NUOMONĖS f Perbrangus pirmos 
f> ■ m /w Iwf ■ Ka ■ ■ ■ m n s * ■

Užsieni} bankininkai ir biznieriai stebi Amerikos ekonominį 
gyvenimą ir jį įvertina teigiamai. Esą, Amerikos biznio reikalai 
poje tik 3-3‘4%“» o Japonijoje — panašiai į Europos. Pasak vie- 
yra geresnės kaip vakarų Europoje, kadangi, jų manymu 1977 m. 
Amerikos ekonominė gerovė padidėsianti 4-5%, tuo tarpu Euro
poje tik 3-3>^%, o Japonijoje —- panašiai . Europos. Pasak vie
no $veicarijos bankininko, Amerikos gerovė atrodo kaip didelis 
lopinys', lyginant tai su kitomis tamsiomis pasaulio vietomis.

Vis dėlto, matant ekonominį 
Amerikos renesansą, jos užsie
nio prekybinis deficitas, kurs tu
ri noro pablogėti, silpnina dolerio 
vertę prieš Vakarų Vokietijos 
markę ir Šveicarijos franką. Pi
gesnis Amerikos doleris ir didė
jantis valstybės biudžeto defici
tas gali iššaukti naują pasaulio 
valiutų krizę.

Prahcūzija įspėja, kad vaka
rų pasaulio piniginė sistema te
bėra bėdoje. Pastangos padėti 
ątsilikusiems kraštams, suma
žinti ekonominį skirtumą tarp 
atsilikusių ir techniškai išsivys
čiusių kraštų, nedavė reikiamų 
ir laukiamų vaisių.-Japonų mi-

nominio neaiškumo su 1930 m. 
pasireiškusią krize. Fukudos ma
nymu, tiktai visų bendros ir dar
nios pastangos galėtų sulaikyK 
ekonomini vežimą, bėgantį į be- 

' dugne ir išvengti pavojingų po
litinių varžytynių. Tais sume
timais Prancūzijos prezidentas 
Giscard d’Estąing tad jau ir 
kviečia laisvo pasaulio viršūnių 
pasitarimus.

Sovietai nori 
“gero” vakarams
Stebėtina, bet kaip rašo U. S. 

News and World Report, Sovie
tų valdovai linki “gero” vaka
rams. Tokie jų gero linkėjimai 
yra suprantami. Sovietai iki dan
tų ginkluodamiesi, besiruošda
mi kažkokiems įvykiams, ir nu
matydami trumpam'laikui vaka-, 
rų pasaulyje ekonominį pagerė
jimą, nori tuo pasinaudoti. Jie, 
parduodami vakarams pramonei 
reikalingas žaliavas, gauna už
sienietiškos valiutos, kurią sku
biai iškeičia į vakarų technolo
giją, kurios jiems taip trūksta. 
Tais sumetimais Brežnevas tad 
ir nori pasimatyti su prez. Car- 
teriu, pagilinti detentę ir ypač 
išgauti prekybinę sutartį palan-

■ klausiomis sąlygomis.

Paštas pasidarė 
darbštesnis

WASHINGTONAS. — Pasku
tiniais penkiais metais Ameri
kos paštas pasidarė kiek darbš
tesnis. Jis tą patį darbą atlieka 
esant mažesniam tarnautojų 
skaičiui. Pertvarkius pašto dar
bo sistemą 1971 m., mažesnis 
tarnautojų skaičius pasidarė 
darbštesnis 1.85%.

m* krypt). Am*rikMi«l mano, kad 
ii* laktuva* bu* pat» 'greRiausla* Ir

Mkfuvua.

• Daugelis mano, kad Ameri
koj nėra gegučių. Netiesa. Jų 
yra, tik jos nekukuoja, bet

K«UKomljo|«, P«ld»l« aerodum* 
nau|«uttat Amerika* neikinfwat Ty
ler 11 ky!? 1 Į»cbr;»». Tai ne tok* 
lengva* dalykas, ne* ii* lėktuvą* ky-

šaltas

Bent 32 Amerikos bendrovės 
yra nusipirkusios. būsimame 

sumokėdamas. Jų manymu, bū- 

šas išlaidas. Tarp vietas nusi
pirkusių bendrovių minima Otis 
Elevator, Armco International, 
Caterpiller. FMC, Grove Manu
facturing, Mosher Steel and Ro
bertson ir kitos.

Statomą tarptautini preky
bos centrą Maskvoje, jo idėją, 
pasiūlė Maskvos ponams 1973 
m. Occidental Petroleum ben
drovė. Jau šiandieną Maskvoje 
yra atidariusios savo skyrius 22 
Amerikos bendrovės, kurių skai
čius nuolat didėja. Gi užbaigus 
statyti minimą prekybos cent
rą, Amerikos ir iš kitur pasauly
je biznieriai pradės skristi į Mas
kvą, kaip musės prie medaus. Pi
nigas juk visiems’akis aptemdo 
ir višką nugali.

Boikotas P. Afrikoje
JOHANESBURGAS. — Pie-' 

tų Affrikojė jau šeši mėnesiai 
kaip paskelbtas mokyklų boiko
tas, privedęs prie neramumų bei 
riaušių. V

Pradėjus veikti po švenčių mo
kykloms, aukštesniųjų mokyklų 
juodieji mokiniai jų nelanko. Jie 
ir toliau laikosi paskelbto boi
koto. Boikotas iškilo vyriausy
bei įsakius mokyklose lygegre- 
čiai su anglų kalba mokinti bei 
dėstyti pamokas afrikiečių kal
boje.

Paniekino teismą
C

OAKLAND, Kai. — Kartu su 
Patricija Hearst 1975 m. suim
ta Wendy Jošimura, kai jos iš
nuomotame garaže policija ra
do ginklų ir bombų, atsisako teis
me atsakinėti į Mausimus. Ji, 
neatsakinėdama į klausimus, ne
siremia penktuoju konstitucijos 
priedu, bet paprastai atsisako 
aiškintis, nenorėdama pakenkti 
arba išduoti savo draugų.

Toks Wendy Jošimuros elge
sys yra teismo įžeidimas ir pa
niekinimas, baudžiamas kalėji
mu.

klasės paštas
i WASHINGTONAS. — U. S. 

apylinkės apeliacijos teismas su
tiko gruodžio 28 su sveikinimo, 
kortelių spausdintojų nuomone, 
kad pirmos klasės laiškai pašto 
administracijos yra perbrangiai 
apkraunami pašto patarnavimo 
■nokesčiu. Pašto administracija, 
.lepatenkinta teismo sprendimu, 
'•ada kreiptis į aukštesnę Ame- 
ikos teismo instanciją teisybės 

ieškodama. Jei aukštesnis teis
mas patvirtintų žemesniojo teis
mo sprendimą, tuomet pašto ad- 
Jministracija kreiptųsi j kongre
są, prašydama išleisti paštą 
tvarkanti aiškesnį įstatymą.

Prez. G. Fordas 
pasirinko Baker;

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas ir viceprez. Rokfeleris 
respublikonų partijos direkto
riumi pasirinkoprez. Fordo po
litinės kampanijos vedėją tek-

Fordas telefonu apie tai prane
šė GOP dabartinei direktorei M. 
L. Smith, kurie pasitraukia iš 
pareigų.

Nau jo GOP direktoriaus : rink
ti į Baltuosius Rūmus buvo su
sirinkę- prezidentas, viceprezi
dentas, glib. Reagan ir gub. Con
nally, bet • vieningos nuomonės 
nesurado. Galutiną žodį tars vi
sos Amerikos - GOP partijos ko
mitetai. Sen. Goldwater-į pasita
rimą nebuvo kviestas.

■

□

Lenkija bankrutuoja
Lenkija skolinasi 1.4 bil. dol. 

Sovietų Sąjungoje finansuoti 
prekybą ir vienkart išlaikyti 
sprogstančią 9-nių bil. dol. sko
lą vakarams, v Apie. 17% visos 
Lenkijos biudžeto skirta parem
ti maisto kainas, kad jos nekiltų. 
Kitaip sakaht, 17% biudžeto ski
riama maistui atpiginti ir tuo 
nuraminti žmonių nepasitenki
nimą. Antra vertus, Lenkijoje 
yra-nemažas, kaip ir visoje rusų 
imperijoje, maisto trūkumas. 
Lenkijos komuhistinė vyriausy
bė 1976 m. buvo priversta pirk
tis užsienyje duonos už 1.5 bil. 
dol.

Prieš rusams okupuojant 
Lenkiją ir visą Pabaltį, tie kraš
tai dideliais kiekiais grūdų ga
lėdavo parduoti i užsienį. Dabar

Apgavikas pabėgo Nesilaikė civilinės

WASHINGTONAS. — Ame
rikos kongreso vyriausias komi
tetas, vedęs tyrinėjimus du mė
nesius, priėjo išvados, kad prez. 
R. Niksono administracija nesi
laikiusi civilinės tarnybos tai
syklių, priimdama į valdiškas 
tarnybos politiškai pasitarnavu
sius asmenis. Vyr. komiteto 246- 
lapy raporte sakoma, kad Bal
tuose Rūmuose buvo į valdiškas 
tarnybas priėmimo centras, va
dovaujant Fr. Malek’ui, kuriam 
buvo Niksono įsakyta atsižvelg
ti į žmogaus politinį patarnavi
mą.

t*

Komitetas pataria keisti ci
vilinės tarnybos Įstatymus, ypač 

pabrėžiant, kad į civilinės vai 
džios tarnybas būtų priimami, 
atsižvelgiant į asmenų gabumus, 
bet ne į jų politiką. Komitetas 
sako, kad politinis • tarnautojų 
protegavimas rimtai gadina vi
są valdžios civilinę tarnybos sis
temą. f

ČIKAGA. — Kažkoks John Ro- 
dine, įregistravęs firmą Teltro- 
nfeš’JJtd., sugebėjo šimtus tūks
tančių žmonių apgauti, skelbda- ™ 
mas parduodąs kompiuteriais 
valdomus laikrodžius už 16,95 
dol., Jis tuo būdu surinko iš 
žmonių milijonus dolerių, ku
rių dalis padėta Čikagos ban
kuose, o kitus, apie 700,000 dol., 
išsivežė su savimi išbėdamas į 
Argentiną.

Apgavystė paaiškėjo žmonėms 
pradėjus skųstis Ilinojaus ge- 
neraEniam prokurorui. Proku
roro įstaiga dabar iš visos Ame
rikos kiekvieną ’ dieną gaunanti 
per 600 skundų, kurie prisiun
čiami vyr. prokuroro vartotojų 
apgavystės skyriui, skyriaus ve
dėjo D. G. Mulacko vardu, 13 
N. La Salle, Chicago 60601.

Teismo įsakymu visos apga
viko Rodino bankuose sąskaitos 
užsaldytos. Ilinojaus vyriau
sias tardytojas W. J. Scottas 
paprašė visų P. Amerikos vals
tybių surasti Rodino ir jį per
duoti Amerikos vyriausybei.

Sekr. Kisingeris 
ieško darbo

WASHINGTONAS. — Antra
sis TV kanalas ir kiti paskelbė, 
kad valstybės sekr. Kisingeris 
norįs tapti žinių agentūrų vy
riausiu bosu. Tuo būdu, jei tas 
pasitvirtintu. Kisingeris per 
aštuonius metus išdirbęs naują 
Amerikos politikos kryptį, gerą 
ar blogą, formuotų visos Ameri
kos ir net už jos ribų žmonių 

I galvoseną Kisingeriui težinoma 
kryptimi.

Didėja gamyba JAV
WASHINGTON AS. — Prez. 

Fordo administraciją paskelbė 
statistiką, kuri rodo, kad Ame
rikos pramonės įmonėse gamyba 
turės didėti ir tuo pačiu didinti 
darbininkų skaičių, padidėjus 
1.2% užsakymams.

Gaminių išsiuntimas padidė
jęs 2.9%.

PERKA AMERIKOJE UŽSAKYTUS 
KVIEČIUS IR Kl’KURUZUS

Valstybine birokratija nepaprastai lėta 
ir kraštui brangiai kainuojanti

SKVA, Rusija. Chicagos Daily News reporteris David 
| Sattler savo dienraščiui iš Maskvos praneša, kad ilgiausios- eilės 

prie krautuvių jau atsirado ne tik provincijose, bet ir pačioje 
Maskvoje. 3£avo tvirtinimui pavaizduoti jis persiuntė iš Maskvos 
prie vaisių krautuvės stovinčią ilgiausią eilę vyrų ir moterų, vy-^ 
res nio amžiaus.ir jaunesnių, esančių pačiame darbingume.

WASHINGTONAS. — Brita- 
(nijos oro bendrovė pasirašė 17 
/mil. dol. sumoje sutartį sukor.s- 
Į traktuoti ir padaryti kontrolinę 

. j lėktuvams sistemą. JAV oro pa- 
I jėgų vyriausybė mano, kad ta 
vsistema bus pritaikyta rusų bom- 
bonešiui, šaudančiam į prieki ir 
į užpakalį vienu ir tuo pačiu lai
ku. Rusų bombonešis gaji’šau
dyti ne tik iš automatų, bet ir 

~j. raketas leisti.
JAV bombonešį laiko rimtu

SALT n.

Kongresas keičia

WASHINGTONAS. 'Atsi
žvelgiant į vis didėjančią žmo
nių kritiką, kad kongresas pa- 
sidaro sau perdaug atostogų, 
kongresą' partijų vadovai sura
do fdnnulę žmonių ^apramini
mui. Dabar kongresas atosto
gas skyrstis i “Vašingtono dar
bo periodą” ir Į “Distrikto dar
bo periodą”, kurs anksčiau bu
vo žinomas “recesijos” vardu.

KUR IR KIEK UŽDIRBAMA
Pasaulinio banko pranešimu, 

daugiausiai vienas asmuo uždir
ba, vidutiniškai nuo galvos skai
tant, Kuwait arabiškoje karali
joje 11,510 dol. metams, Sujung
toje Arabų Kunigaikštijoje — 
10,480, Qatare — 8,020, Šveica
rijoje 8,050. Švedijoje — 
7,880 irrJAV — 7.060.

Atrodo, kad sen. Edw«rd Kennedy 
gall netekti Įteko* *enete. Debar aii- 
k*Įa. kad III* labai Jaltai laikė*! Jim
my 'Carterio atžvilgiu. Mažai jam te- 
padėfo, o vėliu nenoriai tu Įuo tark
ai. JI* buvo napatenklnta* kad demo
kratę perti |a nepadarė tpaudlmo ir , 
nepa«HNė |o prmManto pgrąlgema. kvaksi.

Sovietų Sąjungoje ilgesnį lai-, 
ką pabuvęs reporteris Sattler 
tvirtina, kad eilės' prie sovietinių 
krautuvių niekad neišnyko. So
vietų Sąjunga sugeba pasigamin
ti pačius naujausius atomo gin-.

ji planuotojai nepajėgia paga- 
■ minti sostinės gyventojams bū
tiniausių prekių. Sovietų Rusi
joje trūksta mėsos, trūksta tau
kų, pieno produktų, o paskutiniu, 
metu joje veik nėra vaisių.

Sovietų sąjungaapima didžiau- 
sius Įvairaus klimato plotus. Jo-

- vaišiai, bet sovietinė tvarka vai
sius išstūmė iš sovietinių krau- 

kolchozimnkam neapsimoka rink
ti nukritusius vaisius. Jų nega
li susirinkti kolchozų darbinin
kai, nes visus yra padarytas val
stybines nuosavybe, už kurios 
pakėlimą be leidinio kiekvienas 
sovietų pilietis baudžiamas ka
lėjimu. Jeigu kurioje vietoje už
vestas vaišių ūkis, tai tų vaisių 
nugabenimas į miestus labai 
brangiai kainuoja. O jeigu kur 
nors pajėgia obuolius ar kriau
šes pristatyti į centrelines did
miesčių krautuves, tai vaisiai 
ten patenka sušalę arba supuvę.

Biurokratinę sovietų sistema 
yra nepaprastai lėta. Niekas jo^ 
kių pakaitų ten nesirengia dary
ti, nes kiekvienam aišku, jog tai 
neįmanomas dalykas. Biurokra
tus pasiekti norintieji užsienie
čiai tuojau įsitikina, kad "visoje 
Rusijoje laikas dar mažai tereiš
kia. Joks mažesnis biurokratas 
nebedrįs keisti biurokratinę 
sistemą, nes kiekvieną aišku, kad 
bus išbartas, o, ko gero, ir iŠ 
darbo atleistas. Reporteriui te
ko išsikalbėti su viena jauna se
kretore, dirbančia įstaigoje, tu
rinčioje reikalų sti biznį vedan
čiais užsieniečiais.

— Kodėl žmonės už šimtą rul> 
lių į mėnesį turėtų sunkiau dirb
ti? — pareiškė viena jauna se
kretorė. — Tų pinigų vos už
tenka paprasčiausiam pragyve
nimui. Aš vaidinu, kad dirbu,“b 
jie pretenduoja, kad man moka.

Tokios nuotaikos vyrauja višų 
sovietų biurokratų tarpe. Pana
šiai elgiasi biurokratai sovietų 
bankuose, valdžios įstaigose. Už
sienio ir vidaus ministerijose ir 
pačiame komunistų partijos cen
tre. Tuo tarpu sovietų pirkliai 
užpirko Amerikoje didelius kie
kius kviečių ir kukuruzų, mokė
dami auksu, nors jie paskelbė, 
kad šiais metais jų pačių derliu* 
buvo nepaprastai geras.
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•aiškėjo, kad Naujokų ėmirtio tantiisija ji buvo paskyrusi 
Į kavaleriją. Bet vėliau pakeitė it jį paskyrė Į pėstininkus. 
Jis tuo pakeitimu buvo nepatenkintas if pasiryžo Šokti 
žemyn iš trečiojo kareivinių aukšto.

padės, -duodama smulkesnių 
informacijų.

kietiją, nes netoli sienos gyveno.
- A

Jau būnant mokomojoj kuopoj vienas tos 'kuopos

m frustracijos lirrijos.. Tai daugiausia buvo tokie, kurie 
ir patys nežinojo, kodėl jie nenori kariuomereje tarnau
ti ir bėgdavo iš jos garbingų eilių-

t Bus baugiau)

bsigė 60
nuo jos pagalbos <lšfaikynio)

jas. Už gydytojo ofice’ atliktus 
patarnavimus, bū teht, diagnos
tikų, nursės patarnavimą gydy
tojo kabinete, irgi sąskaitas ap
moka. Medicare, išimties keliu 
taip pat apmoka už kai kuriuos 
vaistus, kuriuos pacientas be 
gydytojo recepto negali gauti. 
Tačiau eilinio paciento sveika
tos patikrinimo. (check-np) Me
dicare neapmoka.

j'J't finances
AT OUR 10W UTB

Kokias sąskaitas ateinančio 
pacientą Medicare apmoka?
KL. Būkite malonus paaiš

kinti dar plačiau apie Medicare, 
kada toji apdraudė padeda ap 
mokėti ardytojų honorarus ii 
už kitus padengtus rired. patar
navimus1? ? Ign. J

AT3. t z padengtą apdfaūfrą.

JOS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME

KL. 1976 m. man buvo pada
ryta operacija A. ligoninėj. Po 
operacijos daktaras ir jo padė
jėjai iš manęs pareikalavo $1,- 
093. -Aš nemokėjau ir prašiau, 
kad jie sąskaitą siųstų j Medi
care jslaigą. Daktarai sudarė są
skaitas, davė man pasirašyti ir 
pasiuntė. Po kiek lako aš ga
vau iš Medicare $578.16. Prie 
tos sumos pridėjau $115.60 (20 
pioc.), kuriuos Medicare atskai
tė ir dar $60, kuriuos aš pats tu 
rėjau sumokėti. Viso $753-76. 
Taigi man prie mano ligos ten-

Kokias teises turi dirbant 
žmona?

Naminė pelėda gyvena Azijoje, Europoe ir Lietu
voje. Josios purios plunksnos _yra ..pilkos, išvedžiotos 
juodais dryžiasjo papilvė marga. Ji yra varnos dydžio, 
bet atrodo didesnėJi maitinasi pelėdomis, kiškiais ir vi- 
sokftris vabzdžiais. Skaitoma naudinga žmonėms Na
minė palėda priklauso prie žmonių, jeigu prijaukina 
jauną. Jai patinka, >kai vaikai panešioja ją ant peeig, 
bet (i nemėgsta būti maigoma. Pelėda peri savo kiau
šinius, o.'patinas tupinčią pelėdą maitina. Pabuvus tarp 
čnonig, ji supranta pagrindnius įsakymus.

Kuriose vietose Chicago je yra 
Socialinio draudimo įstaigos?,

KL. Malonėkite paskelbti, ku
riose vietose Ch’ragoje yra Soc- 
Sec. įstaigos, kur dirbantieji ga 
lėtų kreiptis asmeniškai, arba 
paskambinti ? D. B-tė

ATS. Ghiėagos šiaurinėje daly 
yra šios Soc. See. įstaigos- a) 
4415 Milwakee Ave., b) 2306 \V. 
Lawrence, c) 21 N. California 
Ąve., d) 54 Wr. Chicago Ave. ir 
e) 22 .W. Madison St. Northsi- 
dieciai -gaK' skambint šiuo tek 
725-8838.

kuriuos ir moku daktarams kas 
mėuesį. Buvau nuvykęs į Soc. 
See. įstaigą ir klausiau, kodėl 
man Medi'cžire taip mažai davi? 
Po dviejų mėn. dar^gaviąu 
$12. Prašiau daktarų, kad su
mažintų mokėjimą; jie nešuti-

--PINGA AKCIJOS
NEW YORKAS. — Bankuose 

paskolų ir indelių hūošimčianrs

Q t>* 11 c tl y 
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Dezertyrais vadiname tuos, kurie, . vengia karinės 
prievolės arba bėga iš kariuomenės. Nenorinčių kariuo
menėje tarnauti atsiranda kiekvienoje Valstybėje. Vie
ni tikybiniais sumetimais nenori imti ginklo i rahkas, o 
•kiti skelbiasi taikos šalininkais —pacifistais. Bet yra ir 
tokių, kurie ir patys nežino, kodėl jie nenori kariuome
nėje tarnauti. . Dezert\Tų turėjome ir Lietuvoje, ^tai 
keletas man žinomų, kurie tais metais dezertyravo iš 9 
'pėstininkų pulko. -

| šeštą kuopą kariu su kitais buvo paskirtas ir nau
jokas’iŠ Gražiškių Valsčiaus. ’ Jis pasisakė, kad mėgsta 
bėgimo sportą, tai jam leido liuoslaikiu ir sekmadieniais 
toje srityje ^praktikuotis. Taip vieną sekmadieni jis ir 
pranyko. Vienas kareivis tik rado ant Šešupės kranto jo 
paliktus kariškus drabužius ir parašytą raštelį, kad viš-

jantį berniuką, muzikantų komandos atiklėtinį. Jis baii- 
dė miestą nardė nusižudyti > o to -priežastis buvo tokia. 
Prieš tai jo draugai pasijuokė, kad jis tūri lytinę ligą. 
Tai fluėjęs į Marijampolės ibiėstą paėmė "ant drąsos” 
svaigalų ir miesto sode lenktiniu peiliuku dūrė į savo 
krūtinę. Ten jį rado nuo degtinės ir skausmo apsvaigu
sį ir atgabeno Į pulko ligbnirife. Vėliau pulko- vadaš už 
savavališką kūno žaliojimą jį visą savo -galia nubaudė 
sunkiuoju areStth

Bet visiems buvo labai nuotabu, kad vienas mokomo
sios kuopos naujokas prikalbino seną kareivį- jau bėbai-

D.727 S. Western Avė^ ^643
Tefef. 312 238-9787

Nl'tiiAkiimai pwtartravi'mas užsakėrit lėkhrvų, irširikiniii, lai
vų ‘fccfkifhų 'fcrhbbs), x4c§l>nčiii ir autonidbihį iittdmavjino rę- 
zei-vsKnjžs; PntMtfodaniė "kelionių draudirtnfe; Oi'gstnžtiojanu 
kclitftn-s į Lietinių 4r AritIi.s kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
mų ąpsfldhkymūi Ah??Ffk6je ir feiklaute informacijas Vfeais ke
lionių reikalais. ’ '" . '

Kodėl man Soc. See. neišmoka 
laidotuvių išlaidų?

KL. Aš esu Soc. See. pensi
ninkas. Kai mano žmona buvo 
gyva, tai gaudavo pusę to, 
aš gaudavau. Po žmonos niir-i 
ties kreipiausi į Soc. See. ptai-, 
gą„ kad išmokėtų laidotuvių PaĮjglas, kaj apdraudos bendrovė 

patikrino tą įvykį, ir sutiko ap 
mokėti jūsų sąskaitą.

prfevartcė keįnr,. -fies tiiriu sa
vo namą. Nežinau, ar Medicare 
teisingai pasielgė man laip ina-' 
žai duodama. Maho keli kaimy^ 
nai sirgo, tai ji-ėms apmokėjo 
80%, o 20% sumokėjo jie patys.- 
Kaip man atrado, mano šąskaL 
lūs apmokėtos • truputį daugiau^ 
kaip 40%. Ar dar galėčiau kur 
.prašyti, kad .persvarstytų ma
no bylą dėl daktarų apindkAjlr, 
•mo? W. G.

X KIS. jūs turite teisę prašyti, 
kad bj^ą persvers tylų. Tuo rei-' 
kalu kreipkitės: Medicare Part

IpjĮ jjuĮjmįjjiu g5 metų. Tuo bū- 
4 du tamsta gausite v są laiką 

pilną pensiją, o ne 80 procen-

4wc., P. Q. Box -2325, Jacksoii-- 
Ville, Floriila 32203. -Skundui 
paduoti nustatytas terminas: 6 
įnėn. mfo pranešime gavimo. .

Vietos Soc. Sėc. įstaiga jimis

Sociali!® draadimas ir aprūpinimas
IMatdc^i PRANAS ŠUtAS

11 metai SSu^Tb 7 197F tn. Nr. 1(G>
KtaOrimu* fr iipstf: !jo. Wsshtensw Av«., Chfcsgu, lit

šaipą (255 dol.>, bet buvo atsa-l 
kyta, kad mao pašalpa nebus > 
išmokėta, nes esą nepriklauso. 
Malonėkite paaiškint!, kodėl?

C. P-kas
ATS. Soc. See. apmoka lai

dojimo pašalpą tik už asmenis, 
Kurie iš, savo uždarbių apmo
kėdavo mokesčius (įnašus) į 
Soc. Cec. fondą. Kadangi Tam
stos atima gyvendama jų ne- 
tnokėjo, todėl Soc. Sėe. atsisa
kė išmokėti už ją laidojimo pa
šaipą.

tenancy) yra gera nuosavybės 
disponavimo forma. Tačiau ga
li susidaryti tam tikros aplinky
bės, kurias reikia turėti galvoje, 
kai liečiami vaikai, vienu metu 
abiejų tėvų mirtis, pvz. aulo 
katastrofoje ir pan., ryšium su 
palikimo ir kitais mokesčiais.

Bendra nuosavybė
KL. Ar reikalingas testamen

tas, jeigu vedusių pora yra už
rašius visą nuosavybę kaip ben
drą (in joint tenancy) ? B. I.

, vidumaktyje Iš treciojo kamrinhį ^kŠto :pr<5 lan- 
. gą šoko žemyn- Bet pataikė nušokti Į gėlių darželį ir 

krfedaynaš $tnt ^emės tik š^^ėhaš. Jį
ten dejuojanti rado pulko budinti tariiyba 'ir nunešė i 
ligoninę.

Tuo laiku ir aš gulėjau į>ulko ligoninėje, t^.i tą įvyki 
gerai, žinau, nes susižeidusį guldė gretimoje lovoje. >Kvo-

Chicagos pietinėje daly yra' 
'šios Soc. See. Įstaigos: 1) 5©0 Š.' 
Racine, ^2) 3950 W. 26th St.. 3) 
4858 So. Ashland Ave.. 4) 634ft 
•Cottage Grove, 5) 8828 Stony 
Island ir 6) 4)730 So. Western 
-Ave. šiofns Įslaigoiiis bendras!
telefonas 239-1290.

KL. At turėjau didelį karštį 
(virš 100 laipsni) įr pilvo skan
iną. Mano šeimos gydytojas pa
tarė nedelsiant eiti į Northwes
tern Memorial ligoninės greitos 
pagalbus skyrių. Po ligoninėj 
padalytų tyrimų, gydytojas nu
statė, didelę inkstų infekciją. 
Blue Cross atsisakė sumokėti 
už tyrinėjimus sąskaitą, (virš 
$150), nes esą nebuvo mirtino 

ką ’ pavojaus. D. S.
Al'S. Pasiteiravus Blue Cross 
aigoje, iš ten gautas atsaky-
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the plate that fe made 
;ut tf 'drtfflna. Abi, UA Savings 
tends have bfeen helping to make 
^am Amins eomė true for years.

Now. Bonds mature in leas than 
•is yeafa. That meins your dreams 
abtrane truelhsfflrihan ever before.
Ynu įam buy shailes in your perti- 

utar drehm by jUihing the Payroll 
-'avta^gplan where you work, mrfhe 
tehiba-MbhUi planNvhrre you bank.

RnW it; yvnr American
* viU be a resAity.

Take štock iii America
V IB thkfi Six years.

Jeigu ji mirtų, Si?jos nepilna
mečiai vaikai turės teisę į jošpen, tybės popierių kainos turėtų kil- 

pG jos nin-tiesc2vašiys netu- i'tj, bet taip šį kartą-nėr5a: vėrty- 
ri teisės Į pfensiją, w4idbt ‘jis pa-Įbės popieriai ir toliau pinga. Ak- 

N metus--ir priklausė) ei jų brokeriai negali tokio reiš
kinio paaiškinti. .

ka už kai kurias dantų operaci-nernažiau, kaip per pusę lėšo
mis, reikiamom egztstencijai.

VIKTORAS VYTENTETIS

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

J kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

Kareivių pareigos buvo tokios: grandininkas, sky
rininkas, būrininkas ir viršila (vęiiau-kuapininkas) Sky
rininkai ir būrininkai dar turėjo savo pavaduotojus.

Žemesnieji kariųinkain: leitenantas, vyresnysis lei
tenantas ir kapitonas. Aukštesnieji karininkai: majoras, 
pulkininkas leitenantas ir pulkininkas- Generolai:’gene
rolas leitenantas ir generolas.

Vėliau jau buvo truputį pakeista ir iki pabaigos tu
rėjome tokius laipsnius.. Kareiviai: jaunas kareivis'(mo
komojoj kuopoj — mokinys), eilinis ir grandinis. Pus
karininkiai: jaunesnysis puskarininkis, puskarininkis ir 
viršila. Žemesnieji karininkai: jaunesnysis leitenantas, 
leitenantas ir kapitonas. Aukštesniųjų karininkų laips
niai pasiliko nepakeisti. Generolai: brigados generolas, 
divizijos generolas ir gnerolas.

Lietuvos kariuomenėje laipsniai neturėjo baudimo 
galios, o tik einamosios pareigos. Pav. būrininkas kar
tais būna tik eilinis, bet remiantis tomis pareigomis jau 
jis turi pilną teisę bausti tiek, kiek jam leidžia draus
mės statutas. Tas pats yra ir su karininkais. Drausmės 
statutas nurodo, kad gali bausti būrio vadas, kuopos va
do pavaduotojas, kuopos vadas ir t t. Bet laispnis, pav. 
leitenantas, vyr. leitenantas, kapitonas ir t. t. baudimo 
galios neturi.
Kuopininkas (viršila) turėjo teisę bausti valandą su šau

KL. NorėčiajĮ^sužinolj, kokias 
teises turi dirbėju ti žmona pagal 
Soc. See. statymą? Aš dažnai 
girdžiu prieštaraujančias ži
nias.' ' - J. P.

ATS. Dirbančio žmonos riere- 
ial pamiršta, kad turi teisę i 
Soc. See. pašalpas, pagal vei- 

,kiantį jsta^iii% ąiagal savo -už
darbius. ’Pvzjąvięįą moteris kai 
tampa nedarbingą (disabled), o 
dirbo gana -figai ir mokėjo Įna
šus Į Soc. See. fondą, tai ji gali 
gauti -mėnesinius čekius šau ir 
save nepilnamečiams vaikams,, 
nors jos 'vytas dirba-pilną laiką, mažėjant ir nesant ekonominių 
Jeigu ji mirtų, tSi'jos nepilna- y ogų žinių, sulig taisyklę, ver-

>■’- f ' j'. ' t
Ilgametis patyritpas — sąžiningas darbas 
Jei Tifdšialas-tetiaiffi -kreipkūėšJ| LicmViU

Ar mane perkels į kitą 
apdraudos grupę?

. KL. Aš esu nedarbingas (d
ąbled) ir gaunu iš Soc. Sec. pen . Tuo reikalu reikia pasitarti su 
siją. Esu 58 m. amžiaus. Girdė- advokatu-teisininku dėl testa- 
j£u, jog Soc. See. perkelia, va- mento sudarymo, neužmirštant 
dįnamuš “disability” asmenis, kokią jlimgų sumą užrašyti lab 

“bld age” grupę, kai pasiekia darai, Bet- spaudai ir pan.
nustatytą amžiaus ribą.

Noriu paklausti, ar tai rė;š- 
ŽkĮa, kai baigsiu 65 nTelus, tada 
ide. Šėč- automatiškai manė 

perkels į mažesnę pensija, ku- 
l'ri Sudaro tik 80 procentų?

A R. S-škis
ATS. Nieko panašaus neatsi

liks. Soč. Seč. palankiai iš- 
sp’renclžia ssią jM’dblerhą. Kai 
A'yras, gaunąs “disability” —ne- 
^artiingfrmo pensiją, baigia 62 M«ftea4ę $ dalis apmoka gy dy- 
metus, tši Jtš neperkeliamas į tojtfi tiž mėti. ■&t'.Įopera'cijas m- 
'rafrifihtpą -*oia age pension’’, ba ošteoįkitjją. T^iį) pat apmb-

NSURCO

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH KfPAvMfM 
TO FIT YOUR INČONU



I

3
I
I I

II
I JI
I

švariai bai

Indijos vienuoliai

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

pas mus

RSAL

Rankų plojimų ir juokų gar
sams nuaidėjus, tuoj prasidėjo 
antra programos .dalis ant fa

mes
‘Bet

Paprašykite per laišką”, 
r moteriškas balsas iŠ

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos Ir 
jos išėmimo. •

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Negali būti nieko malonesnio 
ir nėra geresnio atlyginimo kaip 
geras ir nuoširdus komplimen
tas. Tai yra atlyginimas, kuri 
visuomenė gali duoti užsitarna
vusiems veikėjams.

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vaL iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, DI. 60629 Tek 778-5374.

mąl Tokios “pasninko” vaka
rienės kas vakarą per ištisus me
tus nenusibostu 1

puikiai ir sumaniai paruoštas 
piknikas, prisitaikant Vėlinių 
dienai. Pavilionas gražiai iš
puoštas, stalai baltai dengti, kas, 
galima pasakyki; pagavo gau
siai suvažiavusiu žmonių links-

ST. PETERSBURG, FIA.
Raganos šokis ir giltinė

Lietuvių, klubui .laikinai užda
rius salę dėl didinimo darbų, vi
suomenės veikla buvo kiek ap
mažėjus! Betgi, darbas jau ei
na prie pabaigos ir dar šį mė
nesį tikimasi sėkmingų baigtu-

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 mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

įsteigta 1923 metais. >

IstalgM ptetaoM Hemas automobiliams pastatyti.

Nauja lietuviška radijo programa 

LIETUVOS AIDAI

Laimingi Floridos Petrapilio 
lietuviai, turėdami tokius savo 
klubo ir jo veikios vadovus kaip 
p. Albinas Karnius — pirminin
kas ir jo žmona Angelė; muzi
kai Mateika ir .Armonas, drau
giškai bendradarbiaudami va
dovauja klubo chorui, sikstetui 
ir oktetui; abudu Rakštelės — 
dailininkas Antanas Rūkštelė, 
kurio puikiais kūriniais yra iš-

Nors vasaros sezonui užėjus 
visuomeninė veikla ir buvo šiek 
tiek apstojusi, bet artėjant ru
deniui, pradėjo atgyti. Ko ne
galima atlikti, salėje, galima pa
daryti atvirame bre, gražiam Pi- 
nelas parke.

Paminėtina puikiai nusisekusi 
gegužinė, kurią surengė lietu

kų plojimai, kada prasidėjo.vir
vės traukimas ir kiaušinių neši
mas šaukštuose, aukštai iškėlus, 
bėgti pievele iki paskirtos vietos.

Piknikas baigėsi lietuviška 
daina ir smagia polkute -bei val

iau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyea apraianti paskutinių W (1869-1909) metu 

Chieaeos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 884 pat Kaina 
$10. Hieido Amerikos lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chleagon atvažiavęs Betari*. pirmos 
lietuviu koionlins. iu suorganizuotos talpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
esaulietilki chorai. 9 bažnvttnial ir 814 veiklesnių žmonių blografl- 

t. Duoti dokumentai katelikilku. aocaflistinių. laisvamaniikų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt * ’’■W

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti Seki arta Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu tr pasiųsti:

1789 So. Halstad SU Chicago, UL IRMOS

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga

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

Įdomi fenyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius J Vokietiją ir ki
tas tremlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
• 1738 So Halsted Street, Chicago, Illinois 00608

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organižtoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kamuoja f2. Užsaky
kite dabar. Z .' z ’ . 2 i —Persiuntimui paštu reikia pradėti 30 e. egzemplioriui.

, - ■ ~ r -■'-.-'V-- -V*-• -* ' - * \ <•

Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp
liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 
orderį tokiu antrašu: ’

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

“Statistiką — skaičius 
rturime”, atsakė redaktorė, 
j kaip aš galiu žinoti, kas tamsta 
esi ? Parašykite laišką!” jpr

tokia stagnacija reiškia Saulės 
krašto ekonomijai.

“Tai blogiausias ruduo, kokį 
atsimenu”, sako vienas motelio 
savininkas, keliolika metų turė
jęs neblogą biznį St. Petersburg 
Beach. -'

“Čia gyvenu jau 17 mėtų ir 
pirmą kartą pergyvenau ko ne j su kaltino. 
Ledų gadynės grįžimą”, pritaria 
kitas pesimistas-. Bet vienu klau
simu visas Saulės krantas Flo
ridos Petrapilyje '(St. Peters- 
burge) Lietuvių klube, kurs yra 
tapęs stambiausios lietuvių ko

mi važiavo į Disney Kalėdos palmių pavėsyje 
eia žadėjo sukti j ry- 

Lauderdale, Mia
mi ir Key West — kur šilčiau.

j •' Viena kanadiečių pora su po- 
! ra vaikų pernakvoję atsikėlę iš
važiavo, pareikšdami, kad “per 
daug salta maudytis”.

Nepamenamai šaltas oras ir 
Disney World konspiracija kalta, 
kad Saulės krantas Floridoje ne
linksmas. Centro Florida išspau
džia' Disney World turistų mili
jonus dolerių, pesįmistikai kal
ba Petrapilio promoteriai. Mili
jonams semti be Disney jau yra 
keli kiti nauji “pasauliai” — Sea 
World, Circus World, Hall of 
Fame ir kt.

Bet Amerika tuo laiminga, 
kad joje optimistų yra daugiau 
kaip pesimistų. Jie sako: Cen
trinė Florida, neatrodo, kad pa
ims monopolį. IŠ 27.3 milijonų 
vizitorių pernai lankiusių Flo
ridą, daugiau kaip pusė — 15.3 
milijonų važiavo į kitas vietas 

;— ne į Disney World, pareiškė 
Floridos Turizmo skyriaus dirėk-

i torius Whitley. “Dienos po Ka
lėdų bus geros. Mes šiuos me
tus pagaliau.turėsime gerus me-

Telefonas Sovietuose
pavojingas žvalgybai

“St. Petersburg Times” rašo, 
kad telefonų Sovietuose yra tik 
šeši šimtui gyventojų. Rusai gi
riasi, kad 1985 metais telefonų 
skaičius Sovietų Sąjungoje bus 
dukart daugiau, tai yra šimtui 
gyventojų bus dvylika telefonų.

JAV-bėse 100 gyventojų yra 
65 telefonai.

Sovietuose telefonas skaito-.1 vių klubo moterų vienetas sek
mas pavojingu įrankiu, kadan-, madienį, spalio mėn-. 31 d. Pine- 
gi saugumui sudaro didelius sun-jlas parke. Tai buvo ypatingai 
kuinus kontroliuoti.

Vienas amerikietis žurnalis
tas Maskvoje paklausė per tele
foną moterų žurnalo “Soviets- 
kaja žentščina” (Sovietų Mo
teris) kiek Sovietų Sąjungoje 
yra moterų “herojų”, turinčių! mą nuotaiką, už ką tenka padėka 
po 5 ir daugiau vaiku? Iir garbė vieneto vicepirmininkei

Po vaišių, gražių pietų, prasi, 
dėjo ir programos dalis. Pirr 
miausir.i, iš kaž kur “atskrido” 
ragana ant šluotos. Jos keistas 
ir nepaprastas šokis bei jos kal
ba j žmones sukėlė daug juoko. 
Publika už tai atsiteisė gausiu 
rankų plojimu. Bet kai ją smū
gis sukrėtė, kada būryje pasin> 
lė keistas padaras — gąstus ske
letas, arba, tikriau pasakius, gil
tinė su dalgiu. Giltinė tuoj pa
skaitė “dekretus”,- tai dienai pri
taikintus kupletus, mūsų visuo
meninės nenuilstančios veikėjos 
Dr. Brones Zelbienės kūrybą.

I_abai vykusiai raganos rolę 
išpildė p. Irena Račinskienė, gi 
giltinės rolę, irgi, ypatingai įdo
miai išpildė muzikas Albertas 
Mateika.

| Gerų žmonių dėka, pirmą kar
tą teko Kalėdas sulaukti ir su
tikti “palmių pavėsyje — ar ma- 

. žiau. Kas ypač maloniai pavei
kia retai pasitaikantį svečią, tai 
ta šeimyniška draugiška nuotai
ka klubo valdybos, narių ir visų 
petrapiliečiu tarpe. Puikią Kūčių 

■ vakarienę organizavo specialus 
klubo valdybos sudarytas iš pen
kių komitetas, vadovaujamas 

. energingos veikėjos p. Kleivie- 
nės, poniom E. Rūkštelienei, E. 
Grušienei, p. Plepienei ir kt. pa
dedant. Bepig Floridos lietu
viams rengti Kūčias, turint įvai-

puoštos klubo didžioji ir mažoji 
n&lės, ir ponui. Elena Rūkštelie-

- ne, veikianti visoje klubo ktd- * dakcijos.
tūrinis veiklos srityse. Klubo ( “Bet tai truks daugiau kaip 
patronams, padėjusiems šį pui-'savaitę”, pasakė reporteris. “Ar
kų klubą įkurti ir praturtinti pa- gi .neturite statistikos?” 
dėkoti ir pagerbti salėje yra iš
statyta didelė lenta su jų pa-

; vardėmis ir vardais. Svečiams 
j iš kitų kolonijų atvykus j šį kraš- 
i tą verta tą lentą nusirašyti kaip 
pavyzdį savo organizacijų veik
lai vertinti.

j šiandien, gruodžio 29 dieną 
I pirma diena po daugiau kaip sa- 
į vaitas išaušo šilta saulėta die
na, tad atsiprašau — jūra ir pa
plūdimys traukia. Tiksliau ir 
plačiau aprašys klubo korespon
dentas.

daro gerą įspūdį 
tai dažytas didžiulis namas erd-; ’
vioje nuosavoje aikštėje, specia-' - !
liai paruoštoje automobiliams* 
pastatyti.

Viduje salė dvigubai padidin- ■ 
ta su dviem estradomis — 
nomis salės gėluose. Naujoj ėst- monėmis 
radoje kievieną sekmadienį ben- World ir 
druomeninių pietų metu vyksta tų pakraštį 
programos, paruošiamos pačių 
petrapiliečių meninėmis jėgomis, 
kurių čia niekuomet netrūksta.

Klubo salės didumą galime įsi
vaizduoti iš to, kad iškilmingu 
pietų metu prie ilgųjų stalų pa
togiai sutalpinama iki 500 sve
čių. Salė, iliuminuojama bran
giais kristaliniais kandeliabrais. 
Programoms pravesti klubas tu
ri turtingą pasirinkimą dekora
cijų ir visokio kitokio invento
riaus.

Kalėdų-kūčių pietums, tikriau 
sakant vakarienei buvo lygiai 
400 svečių ir visi buvo vie
nos nuomonės ;• ir ją visu bal- 

Turistai visus savo 
dolerius palieka Disnio Pasau
lyje (Disney World)”.

Daugumas turistų savo au- 
tomibilius ir vaikus atvežę trau
kiniu iki Disney World, Floridos 
viduryje, nuo čia savomis prie-
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< knygų soinf* ar lontvna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
i. • manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų ivvkiu prisimini-
L . ir laiko įvykių Lietuvoje tr Vokietijoje aprašymai, sustirs- > 

tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.
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P. KasiOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Tritu daliu Lietuvos i 
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M. Guttolls. POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai —-----------------------------------------------------------$3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

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

TEU 421-3070

KUR TIE TURISTAI DINGO?
(Laiškas iŠ saulėtos Floridos;

Florida nebe ta, kaip ir visas lonijos viso bendruomeninio, vi- 
pasaulis. Visu Meksikos pankos suomeninio, tautinio ir kultūri- 
(Gulf of Mexico) pakraščiu nio gyvenimo centrinė veiklus 

ašimi.
Tą ašį suka geras tuzinas pa

sišventusių lietuvių vyrų ir mo

viau kalbų tema
“daktaro” Saikaus, Kas Čia da
bar-derosi?**. '

Petrapilio (Petersburg©) pa- terų veikėjų būrelis. .Petrapilie- 
plūdimys tuščias, baltose paplū-1 čių tarpusavio pavyzdingo su- 
dimio kopose nė vieno besisau- Į gyvenimo magikos pasimokinti 
lėjančio gyvo žmpgaus nematy-! atvažiuoja iš tolimų kraštų 
ti; užviešpatavo žuvėdros ir pe- j JAV ir ypatingai daug iš Ka
nkanai. Vandenyje nė gyvos nados. ų

dvasios. Penkių mylių ilgumoj Metus-antras nebematęs St. i 
balto smėlio paplūdimyje ma-j Petersburg© Lietuvių klubą nu-' 
tysi tik pavieniui ar poromis bė-. stembi jo nebeatpažindamas! 
gančius jaunus ir senus dietinin- ’ Klubo pastatas beveik dvigubai 
kus, kurie bėgiojimo sportu no- j didesnis ir jau iš lauko pusės1 
ri suplonėti.

Nors vasarnamiai, Koteliai ir 
moteliai seni ir nauji persidažę 
skaisčiomis spalvomis patrauk
liai atrodo, bet jų balkonai ir 
verandos tuštėja, savininkų vei
dai ilgėja, žmonių besisaulėjau
čių nematyti. Kur tie turistai 
dingo? Klausia St. Petersburg 
Times dienraštis per visą pus
lapį antrašte.

Vieni kaltina orą ir ekonomi
ją. Kiti pirštu rodo į Disney 
World, bet niekas tikrai nėžino, 
kas Čia darosi. Biznieriams vei
dai ištyso priežasčių beieškant.

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

De. Juozas Dauparas. žEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. StudHa Išlėto 
ta Chicagoje I960 m«tais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviein da
lių: Sėmės Akio Švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje,

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos Tikimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklansomvhė® gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklesteludn Lietuvos Oolitiniu ekonomi
niu Ir kultūriniu Inimėilmu šiandiena, drąsini galima sakvfl lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms Iškiltosioms Euronos tautoms”

Knygos anie žemės ūki atrodo tik tomdtohtom, skaitvti kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma <W 12%' buvo ūkininkai ir no 
nuli Bblaškvtu lietuviu absoliuti dangums vra arba oatva bure ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knvrs bus brand abso
liučiai lietuviu daugumai vnač kadangi knvga su tokia meile Ltotwoe 
žemei paralvta. kad pradėtus skaitvti nebesinori pertraukti. Kovui 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: “Dėkingas sūnui — myti- 
msė Tėvynei TJetuvaf".

Knygos 900 pualipių su dtug vaizdelių tr lentelių, ketai tik $8.00 
Giunami Naujienose.

dakl arba Moniy Orderi durti taktu adresu:
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1789 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 8M08 

Gsvų pinigus, tuojau knygų pesiųsims.
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VLIKO tarybos narių nuomonės skirtingos

niuje klausimą.” Tame rašinyje aprašinėjama Brooklyno 
“Kultūros židinyje” praeitų metų gruodžio 18 dieną 
posėdžiavupsią VLIKO. tarybą, duotos kelios informa
cijos apie Washingtone vykusią VLIKO konferenciją, 
o VLIKO narių nuomones suskaldžiusiu klausimu DIR
VA šitaip rašo:

“Gana išsamiai ir net karštai buvo diskutuoja
mas Lituanistinių kursų Vilniaus universitete klau

simas. Tas klausimas iškilo ryšium su Igno Serapi
no VLIKUi pasiųstu laišku su IV-os kursų laidos 
programa. Per diskusijas paaiškėjo tarybos narių 
gana skirtingos nuomonės, todėl išvestinės, iš dis
kusijų išeinančios vieningos nuomones nepasiekta. 
Tam reikalui buvo išrinkta vieningos nuomonės 
nepasiekta. Tam reikalui buvo išrinkta ad hoc ko
misija iš Antano Sabalio, Algio Spęrausko ir Regi
nos Žymantaitės. Komisija savo nuomonę pateiks 
kitam Tarybos posėdžiui” (Dirva, 1977 m; saus, d., 
ŽpsL)
Naujienų skaitytojai veik prieš pusmetį skaitė to 

paties mokytojo Serapino paruoštą rašinį apie Vilniu
je sovietų valdžios specialiai užsienio lietuviams ruošia
mus kursus. Oficialiai skelbiama, kad tie kursai suruoš 
ti lituanistinėms žinioms gilinti, bet tikroj tų kursų pro
grama esanti indoktrinuoti Vilniun nuvykusius jaunuo
lius pagrindinių leninizmo ir sovietų imperializmo, pri-

Romėnų statytas Koliziejus, šiuos didžiuosius teatrų rūmus pradėjo 
statyti imperatorius Flavijus Vespasijanas, o statybos darbus 80 metų 

prieš Kristaus gimimą baigė jo sūnus Titas.

IEVUTĖ PAULEKIŪTĖ KNYGOSE 
APIE ROCKFELLERIUSK

buvo pačiame žaidime, tikrame 
pasaulyje, kur barbarai- žaidė 
laimėti.

S. šimoliūnas 
vBus daugiau)

vybė buvo dažna, biblija buvo 
gerbiama — bet nelabai skaito
ma. Eliza Davison ir Celestia 
Spelman būtų ten pasijautusios 
namuose savo jaunesniuose me
tuose. Aš tai žinau iš pirmų šal
tinių, nes aš pats baigiau Engle
wood High Srhool, nors tai buvo 
13 metų prješ Bobo. Gimęs ir 
užaugintas tenai, aš gerai pažįs
tų vietovę, kokia ji buvo ir da
bar nebėra.

Bobo tuo laiku, pagal Berg
quist vinjetę, buvo energinga, 
protinga, savistovi, gerai susi
tvarkiusi ir tikslinga asmenybė, 
ta kuri kėlė savęs susiorganiza- 
vimą iki tol, kol ji sutiko Win- 
thropą ir kuri buvo taip pilnai 
susiorganizavusi kaip Exxon. 
Winthrop iš kitos pusės, nors ir 
neblogas, tipas, buvo nesusior
ganizavęs taip, kaip ankstyvi ap
siblausę John D. I konkurentai, 
net ir tuomet, kai jis nekrisda- 
vo nusigėręs; ir tai yra mano 
išvada, kad šis priešingumas tarp 
visko vedė į tą greitą nesusipra
timą. Tai galima sakyti buvo 
neišvengiama. Bobo, aš spėju, 
nesuprato, jog ji vedė pirmos 
'klasės problematišką vaiką.

Chicagoje. Bobo gyveno ketu
rių aukštų užlipame name. Jos 
motina, kuri dabar buvo vedusi 
vietinį dailidę, dirbo kaip siu
vėja Englander Mattress Com
pany. Bobo vėliau galvojo, jog 
būtų ironiška sutikti socialiniai 
Englander šeimą, bet gaunasi 
įspūdis, jog ji visiškai nebuvo 
nustebinta. Gauti pinigų Bobo 
dabojo vaikus, valė butus ir da
vė šokimo ir akrobatikos pamo
kas už 25 centus vitenam žmogui. 
Kai jauni Rockefelleriai turėjo 
atlikti sugalvotus uždavinius na-

(Tesinys)
Laikraščiai vis dėlto bandė 

sudaryti įspūdį viskuo tikinčioms 
masėms, akcentavo, jog ji buvo 
anglių kasėjo duktė. Bobo tik
riausia nebuvo arti anglies ka
syklos visą savo . gyvenimą ir 
jos tėvas seniai paliko kasimą 
pragyvenimui. Jis iš tikrųjų bu
vo garvežio kūrikas, tik vienu 
laiptu žemiau už darbo elitą —r 
garvežio inžinierius. Jis taip pat 
buvo seniai išsiskyręs su Bobo 
motina. Bobo buvo užauginta 
savo motinos ir patėvio Chicago- 
je, pietinėje dalyje, kur meras 
Daley pragyveno savo gyveni
mą ir kurį vietiniai vadina Brid
geport.

Bobo visa praeitis buvo ati
daryta nuostabiame straipsny
je redaktorės Laura Bergquist, 
high school draugės. (Bobo, kaip 
matoma, savo seniausios drau
gės, Life, 1954 kovo mėn. 15 d.). 
Tai yra vienas iš kelių žibančių 
raštų, kuriuos tyrinėtojas suras 
visame Rockefeller lobyne.

Gimus Jungtinėse Valstybėse 
kaip Ievutė Paulekiūtė iš lietu
vių tėvų, jos metai tarp trijų 
ir šešių praleisti ūkyje Lietu
voje, j’i pasivadino save Eva 

i Paul Englewood High School 
kursantai nutylėjo apie okupanto pastangas sugriauti' Chicago j e, kurią ji baigė 1933 

metais. Ji atėjo iš vietovės šiau
rėje iš labai didelio mokyklos 
rajono arti skerdyklų, bet ne iš 
skerdyklų, kaip kiti klaidingai 
pranešė. Bet kokiu atveju, jis 
buvo priekyje skerdyklų, Į ry
tus. Iš viso rajonas buvo suda
rytas iš dirbančių vidurinės kla
sės atstovų ir aukštai pažengu
sių amatininkų klasės žmonių 
ir buvo rimtai pasinešęs, nežiū
rint įprastinio nupuolimo šonais 
iš visų pakopų, į aukštesnes ver- muose dėl pinigų, vaidindami 
tybes pagal šv. Augustino švie- paprastus žmones, tačiau apsau-

• sos viešpatavimą. Namų nuosa- goti nuo išorės barbarų Bobo

mis. Tuose kursuose bandoma sugriauti nuvykusių jau-

Kad VLIKAS jau kelinti metai gana svarbiais Lie
tuvos klausimais neturi vieningos ir aiškios nuomonės, 
visi VLIKO darbus, o dar aiškiau jo pranešimus Ameri-. 
kos lietuvių visuomenei atidžiai sekusieji žino. Tie ne
aiškumai ir nesiryžimai aiškiai pasisakyti gyvybiniais
paties Vliko ir Lietuvos laisvės klausimais Lenkia pa-jnuolių turima pasaulėžiūra, nurodomos tos pasaulėžiū- 
čiam VLIKUI ir pavergtos lietuvių tautos’" laisvinimo’ros “silpnos vietos” ir specialistų bandoma įdegti “naujo* 
kovai.

Jau kelinti metai Vliko vadovybė stengiasi įtikinti] 
tuos pačius VLIKą sudarančius narius, kad jie nieko 
nesupranta, nieko nežino ir bereikalingai tiek metu rū
pinosi Lietuvos laisvės reikalais. Prieš kelis metus VLI-

pasaulio”, ‘‘ateities santvarkos” pagrindiniai dėsniai
Pasakojama, kad Vilniuje kelias savaites prabuvu

sieji jaunuoliai lietuvių kalbos žinių? daugiau nepagili
no ir kad tų kursų profesoriai jų įsitikinimų nepajudino 
ir komunistų lageriu nepastūmėjo. Ką tie jaunuoliai ga-

KAS atkvietė j Chieaga * speciatistą” Algimantą Gečį, jėjo Vilniuje apie lietuvių kalbą, ko negalėjo
kad jis VLIKĄ išauginusiom organizacijom dėstytų, 
koki jie yra nemokšos ir bejėgiai Jie ištisą valandą 
klausė fašistinių Gečio minčių ir neturėjo reikalingos

Šį kartą VLIKO vadovybė rado reikalo pakviesti 
kitą štukorių į Washingtono konferenciją, kad jis dar 
kartą pakarotų to paties Gečio jau anksčiau dėstytas 
mintis. Jis įtikinėjo VLIKą sudarančių - organizacijų 
atstovus, kad jie nieko neatstovduja ir kad geriausis 
būtų visą Lietuvos laisvinimo reikalą atiduoti tiems,

sužinoti ir Amerikoje? Jeigu jie bent dalį tų pinigų, ku
riuos išleido kelionėje, būtų lituanistikos reikalams pas
kyrę Amerikoje, tai čia būtų galėję tiek arba daugiau 
lituanistinių dalykų patirti, negu patyrė Vilniuje. Kas 
būtų negalėjęs lankyti lituanistinių klasių Amerikoje 
veikiančiose įstaigose tai būtų galėjęs gauti iš mokytojo 
Serapino, jau kelinti metai vykusiai vedamai neakivaiz
diniai lietuanistikos mokyklai '4'7...-'?:

Jau tas faktas, kad Vilniaus lituanistikos kursuoseuiiiiį v uicvuvus idle y imj.il v ±diveii<x d vikiu, v vi aicuioj z -

kurie vieningai šiuo klausimu rūpinasi. Naujai pakvies- buvusieji studentai nutylėjo apie mokytojo Serapino
iškeltus klausimus rodo okupanto tikslus. Anksčiau oku
pantas išleisdavo .j apiplėštus kaimus vieną kitą ameri
kietį, bet iš jo išreikalaudavo pasižadėjimo apie maty
tus kaimiečių vargus nieko nepasakoti. Jeigu grįžusieji

tasis buvo teisininkas, užtat jis buvo šiek tiek mandages
nis, taip žiauriai VLIKO atstovams nesąmonių nedrėbė. į 
Šį kartą atsirado pora atstovų, kurie atgyvenusios dok
trinos propaguotojams pasakė kelis karčius teisybės žo-

■ džius it paprašė konferencijon suvažiavusiems atstovams 
r niekų nepasakoti. /'ti

Bet pasirodė, kad VLIKo atstovai svarstė ir kitų 
. jiems neaiškių, bet labai svarbių klausimų. Laimę, kad 
'.tuos svarbius klausimus VLIKO nariai nebuvo vieno- 
2dos nuomonės. Jeigu jie būtų buvę vienodos nuomonęs, 
kai vieningai jie kvietė čečį, tai šiandien reikėtų užsa-

;kyti VLIKui rekvijas ir pastatyti kryžių. Laimė, kadį 
_ VLIKO tarybos narių nuomonės šiuo lietuvių daugu- 
. iriai tokiu aiškiu klausimu buvo skirtingos. Tuo tarpu
• negavome jokio paties VLIKO šiuo klausimu pranešimo, nybas paskelbti, kaip tos diskusijos ėjo* kuris kurią nuo-
• bet Clevelande leidžiama DIRVA šių metų sausio 6 die- monę gynė ir kuriais sumetimais VLIK AS negalėjo pri- 
;nos numerio pirlmame puslapyje įdėjo Eltos rašinį tokiu imti aiškios, visiems lietuviams suprantamos pozicijos.

jų įsitikinimus ir įkalti jiems leninistines pažiūras, kaip 
mokytojo Serapino laiškas Vlikui nurodė, tai jau blogas 
dalykas. Jeigu VLIKO tarybos nariai nieko nežinojo 
apie okupanto pastangas palaužti kursantų įsitikinimus, 
tai dar blogiau. Bet blogiausia, kad kaikurie VLIKO 
tarybos nariai, susipažinę su įrodymais ir okupanto pa
stangomis, vis dar nebuvo vienodo nuomonės.

Būtų labai gerai, kad VLIKO tarybos vadovybė į 
šį klausimą įneštų daugiau šviesos ir Įpareigotų savo ži-

Kas nužudė prez.

Neaiškus klausimas, kas nu
žudė prez. Kennedį 1963 m. ir 
kun. L. Kingą 1968 m. bus, gal. 
būt, išaiškintas specialaus kon
greso komiteto. Komiteto tyri
nėjimai užsitęs 4 metus, o gal ir 
tiek ilgai, kiek bus reikalinga. 
Jo reikalams kongresas jau yra k 
paskyręs 6.5 mik dpi. Komiteto 
štabą sudaro 170 advokatų; raš
tininkų ir visokių specialistų.

Komitetas stengsis atsakyti 
į klausinius : >r L. H. Oswald’as 
veikė vienas, ar J. Ė. Ray buvo 
keno samdytas, ar slaptoji Ame
rikos tarnyba turėjo kokių nors 
žinių iš anksto apie Qswaldą ir 
jo norus bei tikslus, kodėl Oswal- 
do apsilankymas Sovietų ir Ku
bos pasiuntinybėse Meksikoj ne
buvo aiškinamas,^ jei FBI sekė 
kun. Kingą, tai kur b.ųvp jį pa
bojusieji agentai nušovimo me
tu ? Nušovus Kingą, Ray bėgo 
į Europą, tai ar jis susitiko su 
kitais asmenimis, kurie suteikė 
jam patarimus ir padėjo pasi-. 
ruošti bėgimui? ' ' ’' |

Diplomuoti lengviau

WASHINGTONAS. — Subė
gančios žinios iš 215 Amerikos 
bendrovių sako, ka'd 1977 m. bus 
lengviau gauti darbo diplomuo
tiems jaunuoliams. Tokių jau
nuolių bus į darbus priimta 16% 
daugiau kaip 1976 m. kad buvo.

Taipgi nauji priimtiesiems bus 
didesnis pradžios atlyginimas. 
Pavyzdžiui, turintiems bakalau
ro diplomą inžinieriams bus mo
kama 1,242 dol.-į mėnesį, buhal
teriams — 1.067 ir t. t.

į

i
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B. KLOVAS

: KARO TRIMITŲ ATGARSIAI !
T ’

(Tęsinys)
Kontrolės Tarybos Įstatymas nr. 10 ir potvarkis 

į nr. 7 numatė, kad bylos už nusikaltimus, kuriuos vo- 
2 kiečiai padarė vokiečiams ar be pilietybės asmenims, 

sprendžiamos vokiečių teismų. Okupacinė valdžia Į 
2 sprendė tik bylas, kur buvo pažeista nevokiečių tei- 
2 sės. Kaip matom, tas įstatymas nepaž eidė tarptauti- 
2 nės teisės dėsnio.
2 Kriminalinės organizacijos. Užvardinimas Tarpiau 
2 tinis Karo Tribunolas pripažino kriminalinėmis orga-
2 nizacijomis — Nacių Partija, Gestapo, Generalnį šta-t

džio, vieną kartą, jei ji yra paskelbta esant krimina— Amerikiečių zonoj Stuttgarto Apeliacinis Teismas . tai jie be pilietybės ir toku asmenų bylas vokie
tinę. Tribunolas negali nustatyti kitų apribojimų le_ (Oberland-gericht) sprendė skundą Latvijos pliečių) ' '
galiam signatorinių šabų susitarimui. (Ten pat, Tom. perskyrų byloj dėl bylos termino paskyrimo, čia kiek i 
8, psL 468). ; ilgiau sustosime prie tu teismo samprotavimu, kuriej ilgiau sustosime prie tų teismo samprotavimų, kurie 

įrodo, kaip yra sunku kartais teisininkams paprastuo
se dalykuose susigaudyti ir kaip jie sugeba prikurti 
visokių sąvokų savo nutarimams pateisinti.

Apeliacinis Teismas manė, kad buvusios nepri
klausomos valstybės Latvijos piliečiai, įjungus Latvi
ją į Sovietų Sąjungą, nėra toliau Latvijos piliečiai. 
Tuo atveju, jei jie netapo Sovietų Sąjungos piliečiai;

2 Nežiūrint, kad SA buvo panaudota saugoti kalinius 
2 Danzige, Silezijoj ir Pabaltijo valstybėse, įskaitant 
2 Kauno ir Vilniaus ghetus. Tribunolas neskelbia SA 
' esant kriminaline organizacija Statuto 9 straipsnio 

prasme. (Trial of The Major War Criminals tom. 22, 
* psi. 518-519.

Sovietų prokuroras Nuernbcrge gen. Rudenko sa
kė, kad atsakomybė už dalyvavimą kriminalinėj orga
nizacijoj bus nustatyta tiktai, kada asmeninė kaltė 
bus įrodyta. Iš tikrųjų nacionaliniai teismai spręs in- 
dividlualinės atsakomybės problemas. (Ten pat, tom. 
8. psl. 469Mano pabraukta R. K.)

Tas pat gen. Rudenko sakė, kad legalinis suvereni
tetas kiekvieno krašto, kuris priėmė Tribunolo statu
lą. yra aprėžtas tiktai vienu atžvilgiu. Nacionaliniai 
teismai negali neigti kriminalinio organizacijos pobū-

Jungtinių Valstybių prokuroras Mr. Justice Jackson 
sakė. Ir aš manau, kad pakai koks nors, yra baudžia, 
mas už dalyvavimą kriminalinėj organizacijoj, jis tu- t 
ri būti išklausytas dėl jo bylos faktų. Statutas nesutei- į 
kia nacionaliniams autoritetams galios bausti narius 
be tyrimo — jis duoda jiems teisę tikta kelti indivi
dams bylas (bring individuals to trial). Tai reiškia, ką ,
sako, Svarstyti, reiška ten yra svarstyti. (Teu pat, jie yra pagal Amerikos Karinės Vyresnybės įst nr. 2 
tom. 8, psL 350) (duotus nurodymus Jungtinių Tautų asmenys be pilie

tybės prieš kuriuos ieškinys vokiečių teismuose tegali 
j

cijoms? Čia yra teisės konflinkto interpretacijos klau
simas. Jungtinės Valstybės priėmė statutą ir joms Tri
bunolo sprendimas yra rišantis.

Pabaltijo valstybės Ugi šiol to statuto nėra priėmu. 
sios ir todėl Pabaltijo valstybių piliečiams tos organi
zacijos yra grynai skonio reikalas, bet ne teisės.

Todėl kyla klausimas, ar galimą pabaltiečius kal
tinti, kad jie sąmoningai nuslėpė, priklausą prie kri
minalinių organizacijų. Gal jie ką nors ir nuslėpė, tik 
jau ne priklausą prie kriminalinių-organizacijų.

Ar pabaltiečiai priklausė kriminalinėms organiza- 2bfiti ^keltas. jei yra Karinės Vyresnybės sutikimas 
pravesti procesą.

1, Ješkovė kuri 1944 m. balandžio mėn. 9 d. Rygos 
metrikacijos biure užregistravo vedybų faktą,, nori 
skyrybų dėl moterystę u pažeidžiančio atsakovo elge
sio. Ji įteikė 1946 m. kovo mėn. ieškonį, kuriame nu
rodo, kad abu bylos dalyviai yra latviai ir todėl bu
vusios Latvijos valstybės piliečiai jokiu būdu ne Jung
tinių Tautų piliečiai, todėl vokiečių teismas turi teisę 
spręsti eškinį.

1946 m. kovo mėn. 29 d. Apygardos Teismas savo 
f nutarimu atmetė reikalavimą paskirti bylai terminą.

Kaip matome, tie viri kaltinimai yra daugiau pro-1 pamataodllnlas kad LnWja nčra, toliau jokia valstybė, 
pogandos, aipjesmes reikalas. ■ faet į Rusiją, todėl latviai yra Jimgtinhj Tnahi

Plietybės klausimas. Ar pabaltieČiai buvo ar yra vienos valstybės piliečiai, iE vokiečių teismas nepri- 
buvę sovietų piliečiai, tas klausimas buvo sprendžia- į valo iežkonio svarstyti. Prieš tokį Apygardos Teismo 
mas tuoj po karo Vokietijoj. Tuo klausimu yra pasi- nutarimą ieškovė padavė skundą ir ji grindžia savo 
sakęs vokiečių teismas ir Karinė Vyresnybė. skundą tuo, jei šalys nėra daugiau Latvijos piliečiai,

čių teismai gali spręsti. ■
2. Apeliacinis Teismas (Oberlandgericht Stuttgart) 

rado, kad skundas prieš Apygardos Teismo nutarimą 
kaip teisinis skundas yrą priimtinas pagal teisiniu 
priemonių 1946 m. įstatymą. Viėnok Apeliacinio Teis
mo nuomone, jis yra nepamatuotas. Kadangi Latvijos 
valstybė toliau neegzistuoją tai ieškovė šiandien jokių 
būdu nėra Latvijos pilietė. Yra tik kausimas, ar ji yra 
Sovietu Sąjungos pilietė ir tuo pačiu Jungtinių Tau
tų valstybės pilietė, kaip Apygardos Teismas prileido, 
arba ji yra be pilietybės. Ar Apygardos Teismo prie
laida yra įtaigota teisinės klaidos, Apeliacinio Teis
mo nuomone tas gali palikti nesvarstyta. Kadangi 
Apygardos Teismo sprendimas šiuo atveju atrodo 
kaip teisingas, kad ieškovė būtų be piletybės, iš Wuert 
tembergo-Badeno Teisingumo Ministerijos aplink
raščio 1946. 3.5 41 76 4 išeina Karinės Vyresnybės 
įstatymu nr. 2 vokiečių teismams nėra įsakmiai atim
ta teisminė priklausomybė be piletybės asmenų bylo
se. Karinė Vyresnybė tik reikalaują kad kiekvienu 
atveją kur ieškovas yra Jungtinių Tautų be piliety
bės asmuo, vokiečių teismas eigą sulaikytų, kol Kari
nė Vyresnybė yra gavusi pranešimą apie kiekvieną 
tokią bylą ir suteikia sutikimą bylą spręsti. Teisingu
mo Ministerijos aiškinimu Jungtinių Tautų pilietis yra 
laikomas be piletybės, kuris būtų Jungtinių Tautų 
pilietis, jei-jis nebūtų- palikęs be pilietybės,

(Bus daugiau)
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Vytauto Didžiojo Rinktines 
Naujų Metų sutikimas

Vytauto Didžiojo rinktinė, 
kaip ir dera Šie garbingo var
do šaulių sąjungos daliniui, iš 
kilmingai, nuotaikingai ir tvar 
kingsfi suHko Naujus Metus. 
Sutikimas įvfko jau naujai 
įsigytuose, gana puošniuose 
namuose, jaukioje žvakių sie
tyno nuotaikoje, prie karštos, 
skoningai pagamintos vaka
rienės stal^. 'r ■

i šokiams grojo Markausko šventiškais drabužiais, isijun- "••i'ok*maL R»5ykit«: 
orkestras, šokio pakaitomis gė į svečių eiles ir nuotaikas. ( 
svečiai traukė lietuviškas su-į Atseit, pirma pareiga, o tik v 
tartines, Markauskui akordeo-1 paskui malonumas.. Tai viens _

j nu pritariant. Jauteisi tartum iš daugelio šios vadovės pasiš- 
būtumei ano meto Lietuvoje,! ventimo faktorių: jai kaip ir I

vadui, W Išganai-

garba ir broliška-šauliška mei 
lė vienas kitam, pagarba auto
ritetui sugebančiam būti au
toritetu. Pav. pati SL Cecevi- 
čienė, nežiūrint, kad ji yra vienė 
to ir Sąjungos moterų vadovė, 
ji viso būrio patrauklių gel
tonplaukių uniformuotų pada
vėjų mergaičių talkinama, pa
ti išdavė svečiams karštą vaka

OillffltjW *1 ■!»■> h 1.nupii

Švento rasto pamokyk ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
^Jėžus Kristus pagydys tave". — Ap. Darb. 9:34.

Šituos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 
rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai jvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap
reikštoj ui, turėjo tik dvylika pamatu.

VHi žino, kad mirtis yra žiaun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
į rienę ir tik po to, pasipuošusi rusieji? 1 tą klausimą aHako knygutė '^Viltis po mirties", kurią gausite 
r ~ _ _ __ _ __ t____ i

F. ZAVI5T, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO. ILL 60629
IV. RASTO TYRINĖTOJAI

OK. TAU L V. DAKGl^
GYDYTOJAS j R CHIRURGAS s

Wastchesrer Community klinika^ . y e e .v- e • ri *
medremos Oirėkronus. Latviai nori iškviesti kun. Gnvans

i93d SJVtanherm KG./freštcnester, Ui, * į # x
VALAWDUS: S—y damn <iiw.<wni» ii Chicago Tržbunevsausio 3 d. viai stengiasi kun. Grivans rei 

Kas antrą šestaaifim 8—s vai. laidoje -rašo, kad labai gerai kalą garsint kadangi jų vienų 
jfclu *r°a v- ka mums amerikiečiams karts| pastangos yra labai ribotos. |

nuo karto primenamas gyve-REZ.: Gi 8-0873
D-tC\V=.mOAJ.>-molNAb. nimas diktatūrinėje valstybėje.. 

' i Keletą tūkstančių latvių kil
CHinUkūMA mės Stengiasi įtikiu1

^o. ktkizie Ava,,. WA 5-20/0 

VaianGbs pagal susitarimų. Jei neat- 
suiepiaį' skamDinu Ml 3^uu0I.

i . Keletą tūkstančių latvių kil

ti maskviškius komunistus, 
kad jie leistų Latvijos kunigui 
išvykti iš Latvijos Į užsienį.

. Kunigas Maksimilianas Gri- 
Teięf. Be 3-5a93 - ’ vans, 75 m. amžiaus, 1928 m.

Dit. A. 15. dbrliibV inCl£A.S Ijuvo . Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios įšventintas kunigu.

* j. 1948 In. jis buvo komunisti- 
jnės rusų valdžios Latvijoje su- 
j imtas ir nubaustas 10-čįai me- 

7 tų sunkiesiems darbams ir iš- 
siųstas į Sibirą. Atlikęs baus- 
nięt ir-grįžęs Į -Latviją^ jis ėmė
si pastoracinio darbo Y’entspi- 
lėje. Tačiau jis vėl buvo su- 

J imtas ir grąžintas Į Sibirą as
tuoniems metams sunkiesiems 
darbams. -Antrą kartą atlikęs

GTDTTOJAS IR CHIRUKGAS 
SPECIALYBĖ dSrtCrU LIGOS 

3Vi)7 West luJrd Street 
V’-įė.-Ąos pasai susitarimą

L'K. K. A. V. ICCAS
' *ov-4441 5b)-4oūi

' .-ODOS VfGDS — CHiRURGIJa
/ųui Au rišK n a v t. -
52 M k WESTERN AVE

Teifefoh'as ^atsakomai T2 vai.

OK. fKAWK HECKAS j
OPTŲMETRISfAS

. KALBA LIETUVIŠKAI . ] 
2618 W. 71W St. — T»L 737-5149 ’ 
Tikrini akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”..
’•L pagal susitarimą. Uždaryta tree..
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šaulių namuose... rinktinės
Naujų metų sutikimo sveiki eiui, šauliskas idėjinis reikalas 

-nimo kalbą pasakė rinktinės va yra pirmaujantis. • »
j d as .VL Išganaitis. Jo kalba bu-į Tad, aišku, kad tik šitokių 

’ vo trumpa, kaip ir dabar «Jer1 pasišventėlių vadovų dėka šis 
1 ra tokia proga, yra bet sunku vienetas ir išaugo j stiprią skait 

giliaprasmėm Jis pasakė:” Jei lingą, šešių šimtų narių rink- 
i norime būti laimingi, kaip in- tnę kuri jau įsigijo ir savo na- 
dividai ir tauta, privalome sa- mus. .Taip pat netenka abejo- 

4 vo žodžius, ir, veiksmus ap- ti, kad Vytauto Ddžiojo šaulių 
pręsti .protu, širdnri ir sąžine.! rinktnė yra pirmaujantis vie- 
Dvyliktą valandą mušant vado 
pakviesti visi dalyviai griaus
mingai sugiedojo Lietuvos

netas Šaulių sąjungoje,kad jis J 
savo aukštu organizaciniu pres 
tyžu sąjungoje žėri, tarsi bran
gakmenis.

Tenka pasakyti, kad Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinė - 
yra, pilna žodžio prasme ir

Svečių buvo .pilna salė, kiek 
tik talpino — trys šimtai asme 
nų. Daugumą sudarė patys sa. . , . _ ___ ____  __

I vieji, rinktinės nariai su šei-’ištikimybės avangardas. Tai 
momis ar saujelė svečių. Teko'stpriai jaučia visa patriotinė 
girdėti, kad daugelis norinčių■ Chicagos lietuvių visuomenė.' 
negavo vietų, reiškia visuome- Tik, Dieve, duok kuo daugiau į 
•nė šaulius myli, respektuoja,, 
nori su jais bendrauti. Ne juo
kais rinktinei tėkš salę platin
ti. Tai jau ir yra suplanuota, 
— džiaugdamiesi skelbė šau
liai.

Tenka tikrai nuoširdžiai pa

■fu

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HO^IE 

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

1410 Sb. 50th Ave^ Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Rusai nori, kad jis mirtų 
Latvijoje, neišpasakojęs savo 
vargų ir kančių Sibiro sunkiųjų 
darbų stovykloje pergyventų. 
Kadangi jis neturi Latvijoje 
artimų giminių, tai jo ir neiš- 
letidžia, nes jis užsienyje jau 
gali laisvai kalbėti ir pasako
ti. Pasak kun. Varsbergs’o, 
atvažiavę dabar latviai'iš Lat
vijos nieko nepasakoja, kadan 
gi jie latvijoje yra palikę arti džiaugti šaulių sukurta iškil 
mus gimines, kurie gali nuken minga jaukia šventiška nuotai 
tčti Jie ten yra laikomi 'atva-'M'^ pasigėrėti ’ pavyzdinga' te ir toliau krenta. Sausio 4 už 
žiąvusių latviu užstato vietoje. • tvarka: pakili nuotaika niekur! dolerį buvo mokama 2^44 mar—

Laiškų rašymas esą, būbį^felprasiveržė pro kultūros rei- kės. Taipgi jis neišsilaiko ir 
naudinga nes jie nors rir kun. kalavimo užtvaras iki pat va- prieš Britanijos svarą. Už vie- 
Grįvans Latvijoje nepasiektų, karo pabaigos. Tai liudija, ^Q°leri sausio^ buvo mokama 
bet pbličinė KGB’cenzūra juos kad rinktinė .sugeba visapusis-( 
skaitydama žinotų, kad kaš kai pasigėrėtinai, vystyti savo 

j veiklą. Pagarba rinktinei! 
[| Kas yva rinktinė? Tai nariai 

ir vadovai. Tikrai yra lainiin 
gas vienetas, turėdamas šau- 
liškai idėjai pasišventusius va- BANKAI MAŽINA INDĖLIŲ 
dovus su.prigimtiniu vadovo NUOŠIMČIUS
principu kaip kad yra VI. Is- 
ganaitis ir šaulių moterų va- 

vieną

tokių šaulių vienetų: tautinės / 
ištikimybės ir drausmės viene- ’

T-tųl Z.

Doleris ir toliau 
silpnėja

Europos rinkoje dolerio 'ver-

skaitydama žinotų, 
hors juo rūpinasi.

Pasak "Chicago Tribune, dau
i bausme, jis grižo i-'Latviją, bet( i, • •\ \ .° 1 . gelis žmonių, kurie yra apsi-

laukę už geležinės uždangos, 
grįžta labai tydūs ir nenori kai 
bėti ar pasakot, kadangi jūs 
negautumėte antrą kartą vizos

komunistinė vyTiausybė* atsi
sakė jam duoti pastoracinio 
darbo leidimą. Jis negalėjo 
gautj Lot koki kitą darbą. Ko
munistai visdėlto paskyrė jam 
9 rublių metinę “pėrisiją”. Sa
vaime aišku, jis tegali išgyven. 
ti šelpiamas buvusų bažnyčios 
parapijo’nų.

- -- •- - ■ - - ■- - • r
1.7085 svarai. Svaro vertė pa-; 
sitaisė, gavus 3.9 bil. dol. pasko
los iš tarptautinio pinigų fondo 
svarui palaikyti.

Aukso kaina, pakilo 1.25 dol. 
už -vieną aukso unciją.

y į ten važiuot arba jūsų artimie st Cecevičienė. Per vieną 
ji ten. būtų persekiojami. Esą, minutę juos matai keliose vie-
paprasčiausia bausmė, kai išme ĮOse jp-jei jie kalba su vienu- 

~—77”,'• — mato visus. .Aiškiai mato- 
- i - - 1 mas jti turimas principas: aš

Čikagoje gyvenanteji latviai, darbo, arba kai vaikai jau uhi dirbu ir visi dirbkime’ Be 
vatoje studrjuojahtiep i^ae- to. ,vadovų _ narilj larp^avio 
tami iš niokslo. • | santykiuose aiškiai matosi pa

Minėtas laikraštis rašo, kad.
tenai nėra reikiamų varstų.' z.,. -

tam a iš čarbo ir kai išmesta
sis negali niekur kitus gauti 1 t y y y • e . *• ■

priklausantieji Latvių Ziono 
Liuteronų Bažnyčiai, rūpinasi 
jo likimu ir nori. jį. atsikviesti 
į Čikagą, bet komunistinė Mas

NUOŠBIČIUS
• ČIKAGA. — Čikagos ir kai- 

kurie apylinkės bankai pradėjo 
mažinti už indelius mokamus 
nuošimčius. Pirmoje vietoje 
bankai "sumažino iš 5 Į 4% pro
cento trumpalaikiams indėliams. 
Taipgi bankai mano sumažinti 
nuošimčius už įdėtus, pavienių 
asmenų j taupomas sąskaitas pi- _ 
nigus. ~ , ’ ’

kvos ^vyriausybė Beduoda jum, bet jnos iš Amerikos siusH nų 
^vaaavumo leidimo. Kun. Gri-> įlMnolna dėI nežinonlų
vans pats kelis kartus išvažia
vimo leidimo prašęs bet be

E SilElKIS, 0. F.
c/k ! fckrbl At.

□ Aparatai - i’r ufzti. McU. ban j 
I duzai. >»>>c/aH pagalba Koiorm
I lArch Supporta) Ir L L

kvos kaprizų. Jau kuris laikas 
kai siunčiamieji siuntiniai i

T, . . v. Latviją, Lietuvą, Estiją yru.
Pasak Ckagoje gyvenančio ] apkraut! dide|iais muitais.

latviu kunigo Viliaus Varsber.; ,toksčjan už joos reikdjo mo_ 
SS o, kun Grigas neturėtų kį|j nluil0 o dabar 135% 
turėt, sunkumu įSvažiuoli, pri, ir daugiau tai kokiOs pTekfe

i® 
pll?

m

JIB

Hair formula JIB is Pateated-Guaranteed in Swtt^riand and K j 
Registered in USA, Canada, Saropa. It cure* DendraM. FaUinsr 
Hair, Itching scalp, Splitting «nda strengthening HAIR. Boot I 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
•will never be BALD or GRET. 109% Guaranteed. Listed in 
Druggist Red-Blue Book. Drug’s-Cheffiist Order STRAIGHT 
.TIB IAB.: J&J, 2557 W. SL 1640 W. 47th St, So. 5Otb 
Ave. & 14th SL Cicęro, IH_ 1147 N. AsMand Ave, 2834 No. 
Milwaukee Awl QdcAtO- HL JIB Medicine Liquid 8 oz. 
16 -week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

LABORATORY, 1437 So. 49*1 Ave. CICERO, ILL. 60650

. West 63rc St., Chicago III. s06zs • 
TaloL PRoipect 6-5084

.___ ■ - ■ i- ■ - i■ -■» ------- į

silaikant Helsinkio sutarties, 
bet žinoma, Maskvos popams 
nesilaikant tos sutarties, lei 
dimas neduodamas. Čikagos Iat<

Gėles visoms, progoms 
BEVERLY HillS GEciNYČlA 

YVfcSI ojrd 3IKfct)
FR $-0833 ir-PR 8-O83« 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Geno Drishiv Krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tei. 499-1318

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdrtuda 
ŽEMA KAINA 

R. I E R.t N A J 
Tai. WA 54063

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir-> 
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo &30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Apdraustas <r»rkrJu»tym»« 
X- ii (vairiu ntstump.

ANTANAS VILIMAS'
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA, 

1490 kil. A. M.

apkrautos 200% muitų. . H 
Kunigo MaksimilI4no ’ Gri- 

tans gimimo -diena yra sausio 
14. Čikagoje gyveną latviai pra 
šo siųsti jam laiškus ir kortas. ' 
Jo adresas: Ventspils, Belaru 
iela 16, Apt 1, Latvia 229911.

Iš Chi. Tribuneą

SUSIRINKIMU

SLA 260 KP. NARIŲ metinis susi
rinkimas įvyks sekmadieni, sausio 9 
d., 2-rą vai. popiet, adresu 2549 W. 
71st L, Chicago.
Valdyba maloniai kviečia narius ir in

teresantus Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj atsilankyti, nes bus svarbią 
pranešimų iš SLA veiklos.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir nannj 
paskolų reikalus Ansos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą; Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos ik)

$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

. Tel. 598-940C

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHtCAEO, &L1MOIS

PHOMEi SM47t

ZARASIŠKIŲ KLUBO metinis su
sirinkimas įvyks sausio 9 dieną, sek
madieni. 2 vai. po pietų Chicago Sa
vings Bendrovės patalpose, esančiose 
8245 Š. Western Avenue. Nariai pri-( 
valo būtinai dalyvauti. Bus valdybos 
rinkimai. Vėliau bus kavutė. I

Klubo Vald/bal

5>/4^
All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid quarterly.

j

M Veers Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

uaočsio Valandoj 
. Scciit* 

MAŽEIKA s t VANS || 
laidotuvių direktoriai <

8345 So. Westen Ave. Ak Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600- 8601 FadUti*
Htose isieato <Ulyw VoplyčU argaa ******gere*, nm

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4665-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Ards 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
z Telefonas; LAfayette 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lj’ėtuvių
Laidotuvių 
-^rektorių 
Assocmcijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

ANTANAS M. PHILLIPS
ivuiAs iii Laurynas Labanauskas

3301 bo. LflUANlCA A VENUE. Phone: Y Ards 7-34‘Jl

BUTKUS - VASAITIS
144v tSo. oUtn AVe^ Cicero, LIL Phone: ULympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIhXJR.NIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

' GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. Lil’UAMCA AVĖ. TfeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RJ publit 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-lE67t
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, RL 974-441)

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arde 7-1911

\X'. »oik tfinn .i i..... m.. ii.._ .
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~ KEHTWG tH OSSSRJU. '

Rosalync Carter

Į Garažas i§ .geru ranku priešais parką.
! Mon™? CTlrlrmoc-ir n a i in a

Siuntiniai į Lietuvą

Suimtas disidentas
STATI FAĖM

KAIP SUDAROMI -

Užsakymus su Money orde

Halsted St., Chicago DI. 6060h

' t

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
i

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

f

z e

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO. ILL. 60608vDRESAS 1739 So. Halsted St, Chicago, Hl.
2nd Floor Qucągo» DL 60601 •

'l — KAU/riHOt, CmCAOQ I, HJL* * Friday, January 7, 1977

SES

BESTTHIHGSIN LIFE

IM

Rosalyn Carter, naujai išrinkta pre; 
ridento Carter ..žmona. ) Ji ..pranešė

$3.00 
$X00

Pam$f|, MUM |e 
Knypo*

NAUJIENOS, 
39 So Halsted St, 
hicago. ni 60608

REAL ESTATE
7625 WEST71 STR-ET 

Tel 737-7200' arba 737-R534

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, Ul. 60632. Tel. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

INSUtANCf

DĖMESIO
80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tildai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pat vtenlDteU 
lietuvi kalllnlnfci 

Cbioago> •“

NORMANĄ
URŠTEINĄ

SfcTeL 263-5828 
(į*taigo«) ir 
677-8489 

(bato)

^NUOMOJAMAS 4 kambariu ap
šildomas butas 1-me aukšte is prie
kio Bridgeport© apylinkėje.

Tel. FR G-6581.

no©
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsluntu* č*k( arba mono* ordert prl* 

nurodyto* kalno* pridedant 50c. persiuntimo Išleidom*.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rft St., Chicago, HL 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. H«l*t*d Ft, Chicago, lit 60608. — Tai. 254-3320

REAL ESTATE.
- - - . ' 1- "L' .   1 " —

TRUMPA!
meratos pratęsimą Jr u| penki
nę Nątijiepų naudai.

Dana Namaitis, Hamilton, 
Ont., Canada, maloniai nustebs, 
radusi savo laiškų dėžutėje Nau
jienas. Jas jai užsakė vienas iš 
pažįstamų Naujųjų metų proga 
per LB Cicero apyL pirm, S. 
Pranskevičių susirinkimo metu. 
Dėkodami Naujienų rėmėjui, 
kartu su juo siunčiame naujai 
skaitytojai p. Danai Namaitis 
nuoširdžius sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus. Platinimo 
vajaus proga Naujienos'yra siun
čiamos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.

— Dėkui A. Diskėnui iš May
wood, NJ, už ankstybą be ragi
nimo prenumeratos ' pratęsimą 

ir už $5 auką Naujienų paramai. 
Taip pat dėkui J. Williams iš 
Terre Haute, Ind.? už auką ka
lendoriaus proga.

— Jurgis Burba iš Bridge- 
porto apylinkės skaito Naujie
nas, pirkdamas paskirais nume
riais. Gavęs kalendorių, jis įtei
kė penkinę Naujienoms per ad
ministratorę Kristiną Austin. 
Dėkui. v - ,

— Vlado Vailionio nuotrauką 
ir gyvenimo bei veiklos aprašy
mą Įdėjo East Chicago, Ind.,

Ponia Anelė Kovalskas, 
Kewanna, Ind., atsiuntė tokį laiš
ką; “Kur gy venau ir dabar gy- j 
venų nėra nė vieno lietuvio. Fa- i 
siilgau savų žmonių, savų laik- 
rąščių, o ir rašyti jau baigiu pa
miršti. Teko girdėti apie Nau
jienas, jų gerus darbus ir plati
nimo vajų. Siunčiu jums 20 dol. 
Prašau Naujienas siųsti, pusę 
metų. Likusius pinigus skiriu už 
kalendorių, kurį prašau atsiųsti, 
ir dėl mašinų. I jnkiu jums vi
siems geros sveikatos dirbti dėl 
Lietuvos”. Dėkui už laišką ir už 
prenumeratą. Taip pat dėkui 
mūsų naujosios skaitytojos p. 
Anelės artimiesiems, kurie jai 
rekomendavo Naujienas.

_  Alfonsas Vidutis iš Gary, 
Ind., be raginimo atsiuntė sa
vo prenumeratą ir parėmė $5 
auka Mašinų fondą. Hammond 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 3 mėn. tinkamesniam 
susipažinimui. Dėkui už .auką ir 
už dėmesį.

— Ed. ir J. Litvinas iš Bright
on Parko apylinkės kiekviena 
proga paremia Naujienas. Dėkui 
už ankstybą be raginimo prenu- 1 esančios Inland Steel b-vės laik-

raltis ’VęęJrrpiker. Aprašyme 
ffaliesta jo knyga “1 flūmo aud
rose”. Knygoje rašoma apie 
Dzūkijos partizanus. Naujieno
se yra tilpusi tos knygos recen
zija, parašyta dr. Juozo Tautvi- 
ios.

— Kun. dr, Juozo Prunskio 
raštas apie kadaise įvykusius ka
linių pasikeitimus tarp Lietuvos 
ir Sov. Rusijos atspausdintas 

Chicago Tribune sausio 3 laidoje.
— SoL Birutė ir Rimantas 

Dabšiai ir muz. Ona Metrikienė 
iš Los Angeles dalyvaus Arizo
nos lietuvių Vasario 16 minėji
mo programoje vasario 20 d. uk
rainiečių salėje, Phonex mieste. 
Iškilmės prasidės 11 vai, pamal
domis Sared Heart bažnyčioje. 
Kalbės dr. St. Vanagu nas ir Po
vilas šaltimieras.

— Kun. William Valkavičius, 
šv. Mato parapijos klebonas, 
Marlboro, Mass., yra ne tik ge
ras administratorius, bet ir pui
kus menininkas — solistas bari
tonas ir smuikininkas. Jis su
ruošė religinės muzikos kon
certų, kuriame buvo apstu lie
tuvių kompozitorių kūrinių bei 
giesmių, nors parapijoj veik nė 
ra lietuvių. Muzikos Žinių žur-

IŠNUOMODAMAS S kambariu apšil
domas butas 2-me aukšte suaugu
siems be mamią. Kitimai, virimo ir 
kepimo krosnis, šaldytuvas. Gera 
73-čk>s ir Sacramento apylinkė. Tele- • 
fonas. 776-4743

★ Pasakyti tiesą Šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie-

—_ _ — -r____ kuomet nebijojo ir nebijo kon-f*.
spaudai, kad iš Plain* namu i Wa-1 trontacijos, nors dabar daug 
mašiną, nes/ii visą gyvenimą pasisiū- kas nori įvesti madą, kad ben- 
davo sau drabužius. Ji apsiūdavo ir 
vaikus.

- Namai, temė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

' PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS KSIMOKĖJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

aprašydamas minimų koncertų, 
duoda tokį pareiškimų: “Reikia 
sveikinti kun. Valkavičių ir 
džiaugtis, kad gyvendamas toli 
nuo lietuvių, jis randa būdų ir 
reikalo savo veiklų plėsti ir Lie
tuvos vardų kelti svetimųjų tar
pe. Gaila, kad svetimieji turi ši 
nepaprastai gabų kunigų, o mū
sų lietuviškose parapijose jam 
vietos nėra.”

— Dr. Leonas P. šulas, Kazy
tės Brazdžionytės vadovauja- 
moj W0PĄ radijo valandėlėje, 
šį penktadienį, sąusio 7 d., 10 v. 
vak. skaitys' paskaitų, tema: 
“Kaip išvengti susirgimo gjj- 
pu”

— Ponia Sofija Pranckevičie- 
nė, nuoširdi7 mūsų išeivijos jau
nojo atžalyno lituanistinio švie
timo rėmėja, ir šiais mokslo me 
tais sutiko platinti kvietimus ir,, 
primti stalų užsakymus į Peda
goginio Lituanistikos Instituto 
rengiamąjį tinksmavakarį, ku
ris bus 1977X15 Jaunimo Cent
re. Jos telefonas — PR. 6-2191. 
Skambinti bet kuriuo laiku, tik, 
žinoma,-. — ne vidurnakčiai

(Pr.)

dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontacijų pavergtie
siems . ..

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose, z

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir .gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapacinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalią 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu 
struota 300 psL Kaina 7 doL > -

ČIKAGIETfeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTO PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune; Naudskiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL ST.50. Yra taip pat 
išverkta i anglu kalba.

/d. Zoščenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2. ' ’ ’

D. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašvtos lengvu, gražiu stilirrmi

Prof. P. Pakarklis, . KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą 
Kama $2. ’

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE 
psL Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu fr pridedant 

č*ki ar pinigin* perlaidą.
x $

— Dr. Jono Genio, Maryland 
universiteto profesoriaus moks
linius darbus ir pastangas išve
sti medžių atmainas, aprašė Bal 
timore Sun laikraštis, didžiau
sias valstijoje. Straipsnis iliust
ruotas 6 nuotraukomis. Dr. J. 
Genys yra Alto įgaliotinis Wa
shingtone. Jis yra veiklus ne tik 
lietuviškose, bet ir Pabaltijo 
taip pat tarptautinėse laisvės or 
ganizacijose bei sąjūdžiuose.

Kuwaitas nemažins 
alyvos gamybos

KUWAITAS. — Kuwaito mi- 
nisteris Aziz’as Hussein’as pa
neigė gandus, kad Kuwaito vals
tybė ruošiasi sumažinti alyvos 
gamybų/ Jis saiko, jog Kuwaite 
ir taip yra žema alyvos gamyba, 
ištraukiant is žemės .tik 1.8 mil 
statinių per dieną, 22 mil. stati
nių žemiau pajėgumo.

Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos. Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706 
TeL 813—367-1791 dienų arba 813—360-0744 vakare.

KNYGOS ANGLŲ KALBA ’
J. Jasmin**, AKISS IN THE DARK. Pikantiška ir intymiu nuotykii 

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva-, ?tHius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozą* B. Končių*, HISTOĖY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 141 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B., Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 
įritąs knygas garima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki a> 
oiniginę perlaidą.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
t AUJiCNUMfc Kernel suėjo 60 metų Minint tą fukaktL gerbiant ptrmo> 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmo 
aus tr atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui tkel 
biamas Naujienų platinimo vajus.

<\UJTENOS tvirtai <ton ir kovoja ai Lletuvot tr pavergtų lietuvių laisvę 
neidamot Ir neaidėdamof I sandėrius su okupantais tr jų igallo

<AUJIENOS palaiko tisas lietuvių demokratinei grupes, jų tundras Insttto 
d Jas Ir remia visų Lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Fodėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi f visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyvdUais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
caip pat pavergtos Lietui os ir ios žmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
uvišku reikalą renesMb.
KAINUOJA: Chleaųo|a Ir Kanadofe menami — $30.00, pute1 nw+p_  $16-00

rrlmj mšn. — $8JOr vienam mto. $3.00. KRose JAV vlefete metami 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėti- — $150. Užrienlue- 
m — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama savaltv nemokamai

‘'Tašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

J Siunčiu ___ __ doL Naujienų prenumeratai. Jubiliejine
vajau* proga paremdamas lietuviškų spaudų.

Į Vajaua proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaia 
nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

«AVARD® IR VARDAS_____________________________

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei <1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS. <
1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

t * 4 ■ ' . f '

336 puslapiai* tu žemėlapiu Ir paveikslai* aprašo 
gyventofu* Ir gamtą. 1,200 llatuviškŲ vietovardžiu 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimai paštu reikia pridėti dar 50 centu

■ i

60608

- --------

PUIKUS 8 būta mūrinis, arti šv. SU SAVAIS APLINKUI 
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite. | LABAI GBAŽI 2 aukštų rezidenci

ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausų pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

ANT HICKORY KALNO pne 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 PT'ke. $29,750.

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

17 M. DIDELIS 2 aukšta mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Pnrkė. $38,000

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

Erdvus 2 butai. Senutė nepa
jėgi, turi pišiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000 x

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų. Marduette Parke. Vvras keliamas 
oo Nauiu Metų kitur. Reikia pirkėjo 
m $5.000 savo pinigų.

PĖATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
i^oninės Pigus.

, 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto muro
....

Naujas eazo Šildymas ir naina elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
Naujienos buvo ir vra už de-; £. valgomasm. Labai Patogus

. - susisiekimas Į vakarus nuo Califor-
uijos prie 63-čios.mokratijų ir tolerancijų. Deie 

jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijėnos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sųjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. . ’

Notary Public 1 t • 

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

—’ SPAUDOS KLUBO SUSI
RINKIMAS penktadieni, sausio 
7 d., 7 vai. vakaro Marquette 
Parko Fieldhouse salėje, esan
čioje prie S. Kedzie ir 67-tos 
gatvių sankryžos, įvyks Chica- 
gos Lietuvių Spaudos Klubo na
rių susirinkimas. Susirinkime 
bus' gvildenami pagrindiniai 
spaudos etikos reikalavimai. 
Nariai prašomi atvykti laiku ir 
atsivesti svečių. Valdyba

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas “rKastutė Rožėnai, Sav.
^Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV,' šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501-623-9814.

MASKVA---- Sausio 5 d. Mas
kvoje buvo suimtas disidentas 
Jori Orlovas, kai jis žygiavo gat
ve į darbą. Orlovas suorgani
zavo grupę, kuri turi tikslą pri
žiūrėti Helsinkio susitarymo 
vykdymą, t. y., sekti ir regis
truoti Maskvos ponų prasilenki
mus su Helsinkio pąsižadėji- 
maiš, kuriuos patvirtino Brež
nevas savo parašu.

Orlovas kaltinamas bendra
darbiavimu su užsienio organiza
cijomis. ,

fT. Call Frank Zapolis 
320872 W.'95th St.

a GA 4-8654

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gab’ data 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Well 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleisi; 
knyga —

RUSAI SKUNDŽIASI
MASKVA, — Maskvos laikra

ščiai verkšlendami skundžiasi, 
kad prez. Carteris nori su So-(Knygos kaina $3.. Su legališko 
vietais gerų santykių, bet nero- mis formomis — $3^0. 
do noro gilinti detėntę. Esą, ge
ri santykiai nesivysto kaip rei- rin siusti: “Naujienos”, 1739 S 
kiant. .

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų’ administracijoj

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NORETKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* patlrlnklma* gere* rūšie* {valrlp prekly. 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

DR. ANTANO X GUSENO RAŠTAI 
NAUJIBNGSe GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. GvtMfi — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančias 1905 

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
$8.00rūplnlmą. —______________________ '______ L-_______

Dr. A. J. Gu«»en — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Lr groži*. 
Kietai* viršeliais, vietoje $4 00 dabar tik •__

Minkštais viršeliai* tik ___________________________
Dr. A. J. CwMn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionė* po Europa įspūdžiai. Dabar tik , ■

SAVININKAS PARDUODA 2 butu 
’'o 6 kambarius mūrini narna, geroje 
Marouette Parko vietoje. Didelės rū
binės, apkaltas porčius, .didelis beis- 

: mantas, pastogė, 2 mašiną garažas. 
Ideali vieta gyventi ar nuomoti. 
'-40.000. Teirautis teL 414—248-4287.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR '
CONDITIONING -

DOMAS ŽUKAUSKAS ‘ - 
4444 So. WESTERN AVE.

Ihicago, DI, 60609 Tel. VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

M. ŠIMKUS 
Notary Public • !

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminly 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

I .. T- -1 ■■■!■■» I |»


