
Rodezijoje pakarti
8 teroristai

SALISBURY. — Sausio
Rodezijos sostinės kalėjime
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vo pakarti 8 sugauti juodieji te
roristai ir sabotažnikai.

Kariamųjų žmonos ir giminės
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Wrathall pasigailėti, bet, tu-

\dezijoje terorizmą ir sabotažą,
■

prez. Fordo pasiūlytame biudže-

Oswaldas buvo Naikins asilus
Privalo sėdėti

Anglija neparduoda
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Tuo tarpu dabartinė čekij vyį 
ros primesta .ir 

jai paklusni, nepatenkinta tt£j

je sudaro su - baltaisiais santykį 
25:1. , -

Kiekvienas aštuonių pakart ų-

Miesty administratoriai pradeda įsitikinti, kad moterys kartais 
eina šerifo pareigas teisingiau, negu vyrai. Joms nereikia Išmesti 
tiek daug stikliiuku šaltyj. Paveiksle matome Kathy Crumbley, kuri 
eina šerifo pareigas Ohio valstijoje, ClairsvUle miestelyje, šeši y 
pėdu aui^.'o moteris neturi jokios bėdos apraminti stipriausią vy-

yra pareigūnais ar nariais Af
rikos Nacionalinės tarybos,- va
dovaujamos vysk. Abel Muzere- 
wa. ... ■ ■ . . ■ ' . ' -
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DOELRIU APSAUGAI
WASHINGTONAS, — Prez. Fordo kongresui įteiktas svar- 

siytyti 1978 m. valstybės biudžetas yra suvestas bendroje 440 bil. 
dol. sumoje.
, ‘Prezidento G. Fordo siūlomas 
1978 m. biudžetas, kurio vykdy
mo pradžia yra spalio 1, sukels 
daug ginčų tarp konservatorių 
ir liberalų, tiek spaudoje, tiek ir 
kongrese jį besvarstant. Prez. 
Fordo pasiūlytame biudžete nu
matyta 112 bil. dol. gynybos rei
kalams: pradėti gaminti bombo
nešį B-l, sumoderninti ir pra
plėsti jūros karinį laivyną ir pra
dėti-vystyti bei gaminti naują prašė Rodezijos prezidento John 
raketų sistemą. Wrathall pasigailėti, bet, tu-

Nors gynybos sąmata 112 biL rmt omenyje besiplečiantį Ro- 
dol. yra tik 12 bil. dol. didesnė 
už pereitus, bet, vis dėlto, Ii- nebuvo pasigailėta.
beralai fr pacifistai stengsią M- „ationalis-
t, dėl to Mėli triukšmų ir suma-1 tenjristiniais 4^^ sten. 
tą sumažinti. Juo labiau, tad nuverst.
prez. Fordo pas.ulyteme biudže- Smitho. vadovaujamą
te numatyta sumažinti Iž-kos jttoffleji Rodezijo-
bil. dol. sumoje socialmio drau-|u 
dimo ir Medicare išlaidas. Be 

. 'to, biudžetas mokesčiais; tesu
rinks 393 bū. dol., o trūkstamus

*^47-1)31■ doD turėsskolinfis’ban- 
kubse ar. parduodant valstybės 
bonus.

Gynybos reikalams skirtų pi
nigų daugiausiai bus išleista nau
jiems ginklams: pagerintiems 
prieštankiniams, iš žemės arba 
iš sunkvežimių laidžiamoms ir 
vairuojančioms raketoms, 
lamiems helikopteriams, ir 
jiem XM-1 šarvuočiams, 
tiems naikinti rusiškiems 
kams ir kitiems ginklams.

Prez. Fordo administracijos 
direktorius J. Lynn sako, kad 
prez. Carteris greičiausiai susi
tars su rusais ir pasirašys SALT 
II sutartį, bet jeigu derybos ne
pavyktu, tuomet Pentagonas 
kreintusi Į kongresą prašyda
mas skirti oanildomas pinigų su
mas ginklavimo reikalams.

Prez. Fordas sako, kad jis nuo
dugniai patikrines Amerikos gy
nybos reikalus 1976 m., priėjo 
išvados, jog kitos išeities nėra 
kaip sumoderninti ir pagerinti 
ginklavimasį, sovietams didi

nant kiekvienais metais savo ka- 
• rinęr galybę.

Administracija

LONDONAS;: Daily Tele
graph pranešimu, Britanijos vy
riausybė atsisakė parduoti Tai- 
wanui gynybos reikalams rake
tų. Raketas. parduoti prašo Tai- 
wano ministeris pirmininkas 
Chiang Ching-kuo, buvusio Kini
jos nationalistų vado gen. Chiang 
Kaišeko sūnus.

Britanijos-vyriausybė prašy
mą atmetė todėl, pasak Pekino
esančio minėto laikraščio korės-' 
pondento, kad Prancūzija ir An
glija Stengiasi parduoti Kinijos 
vyriausybei Concorde lėktuvus.

pranašauja
WASHINGTONAS; — Prez. 

Fordo administracija praneša, 
jog ji numatanti, kad 1977-78 
m. visos Amerikos produkcija 
sieksianti 1.880—2,092 bil. dol. 
Visi amerikiečiai, nuo galvos • 
skaitant, vidutiniškai 1977-78 m.: 
turės pajamų 1,521—1,684 dol. 
Bedarbių 1977-78 m. bus 7.3-6. 
6%.

• Atidėta Teksaso 
egzekucija

WASHINGTONNAS. — Tek
sas mirtimi nuteisto Jureko eg
zekucija atidėta mažiausiai 
dviems mėnesiams, iki vyr. Ame
rikos teismas apsvarstys Jureko 

■ F apelioęinį skundą.
Jurekas turėjo būti nužudy

tas sausio 19 elektros kėdėje.

Chicago, III- —Trečiadienis, Gausio - January 19, 1977 m. NR.-ft

ČIKAGA. — Laikinai einan
čiam Čikagos mero pareigas Bi- 
landic atsisakinėjant būti kan
didatu renkant Čikagos merą, 
demokratų partijos kaikurios 
grupės organizuojasi Bilandicą 
mobilizuoti būti meru.

Cook apskrities tarybos ir de-^ 
mokratų partijos prezidentas G. ’ 
W. Dune išgyrė laikinai einantį į 
mero pareigas Bilandic ir sako 
kad jis būtų geras miesto meras

Dune pasisakė, kad jis nesi
priešintų, jei demokratų partija 
jį paprašytų būti, kandidatu į 
Čikagos miesto merus, bet to 
posto jis nenorįs.

Didėja nuošimčiai
ČIKAGA. — Neperseniausiai 

didieji Čikagos bankai buvo pra
dėję mažinti už išduodamas pa
skolas nuošimčius. Paskutinė
mis dienomis vieni bankai ėmė 
6, o kiti 6.25%. Bet sausio 18 
First National bankas pranešė, 
kad ir jis jau Imsiąs už išduo-. 
damas pa3knlas6-.25%-.^_ -ūS-jt. f-

Gi New Yorko Chase Manhat
tan bankas pasilieka dar prie 
6%?' :';r ! <

LOS ANGELES; — Teisėjo 
Įsakymu, suimtasis 23 metu am- 

j žiau s rusu Šninas. studentas Ch.
j. Boyce nevali būti Teleistas Į 
laisve už joki užstatą dėl io pa
ties sau vumo ir todėl, kad Bovce 
nusikaitimas gali būti nrinažin- 
tas labai svarbiu Amerikos gy
nyboje: - ■ • ’ •

KIEK AMERIKOJE ŽYDŲ.
WASHINGTONAS. — Ameri

kos žydu komitetas yra išleidęs 
metine knvva, kurioje nurodo
ma. kad JAV gyvena 5,845,000 
žydu, o visame pasaulyje jų yra 
14.145,000. :

Visame pasaulyje paskutiniu
, Derybos lėktuvų pardavimo laiku žydų skaičius sumažėjęs p 

reikalu vykstą Pekine. 86,000.

Buvf® vte&pr&dcUnfsB Hub^rt boti Sxtwm
kratų vadai sanate, bet |ue tapo llrtnktas grafa |o stovintis Robert 
Byri Kad sen. Humphrey nosljaustv pažemintas, tat |ls paskirtai 
soneto pirmininko pa vaduoto] u. Jo alga bus Uak Ir

pdia Bmt| vyrlouftyMe pknaa Ir pro|ekKM«

■ |j

jį
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Manifestą pasirašiusius vadina išdavikais, 
renegatais ir nerimo kėlėjais -r

ČRAG4, Čekoslovakija. — 300 Įtakingesnių Čekoslovakijos 
laikraštininkų, visuomenės veikėjų, komunistų partijos nąri^, 
menininkų ir valstybės tarnautojų šių metų sausio 6 dieną paskėl- 
bė atsišaukimą į čekų vyriausybę, kuriame prašo daugiau teisių 
ir laisvės Čekoslovakijos gyventojams. Pasirašiusieji remiasi' 
Helsinkio dkrals, 'kurie pataria kiekvienai Europos vyriausybei 
kisti žmonėms laisviau susisiekti ir pasikeisti informaejomis. Pa-' 
našiomis nuotaikomis gyvena ir Lenkijos veikėjai.

Asilų ant svieto yra visokių: 
dvikojų ir keturkojų. Tuo tarpu 
dvikojai paliekami, o naikinami 
bus tik keturkojai, kurių labai 
daug priviso Grand Canyono ra
jone. Jų tiek daug priviso, jog 
jų masinės bandos pridaro 1.2

; Į į
Le'Harvey Oswaldas nužu

dęs Teksase prez. KennedĮ, bū
damas’Rusijoje ir grįžęs Į Ame
rika.' atrodo, turėjo privilegijas, 
skirtingas nuo krtu atsimetėlių. akru Grand Canyono tauti-

Oswaldas atsirado Maskvoje ’ niam parkui daug žalos. Jie iš- 
1959 m. atsisakęs Amerikos pi- trypia ir nugriaužia smulkius 
lietybės ir priėmęs Sovietų Są-. krūmelius, palikdami tik plyną

, žemę;
Asilai nėra minėtame rajone 

įgimtiniai gyvuliai. Juos Sa at
vedė ir -paliko Amerikos senai
siais laikais aukso ieškotojai, 

(kuriems asilai buvo reikalingi

jungos; Kremlius jį priėmė at
viromis rankomis ir davė jam 
gerai apmokama darbą Gudijos 
traktorių Įmonėje, teikdamas 
nuolatinio gyventojo rusišką pa
są.

Jis’ vedė rusaite, kurios dėdė tkroviniui nešti kapuotose Arizo- 
buvo pulkininku Sovietų slaptoj ‘ nos vietose. - , 
žvalgyboje. Bet štai, 1962 m.

Oswaldui buvo grąžinta Ameri
kos pilietybė ir jis laisvai grižo 

’į'Ameriką, atsiveždamas kartu 
•gražią rusaitę, kuriai buvo su
teikta Įvažiavimo leidimas be 
eilės. ’Gyvendamas Amerikoje 
jis atvirai garbino Kubos dik
tatorių Castro.

Kas Įdomiausia, kad Osvaldas 
1963 m. gavo Amerikos užsienio 
pasą, sakydamas, kad jis vėl no
ri grįžti Rusijon.

Nelaimė Barcelonos jai paklusni, ne
Į kiais reikalavimais ir jai Iabiąt£ 
šiai nepatinka, kad 300 žmonių 
pasirašytas manifestas jau 

'spausdintas Vakaruose. Jis dar 
nepasirodė čekų spaudoje, vy
riausybė dar nebuvo padariusi 
oficialaus vertinimo, tuo tarpu 
užsienio spauda jau žino, .ko 
čekų nepatenkintieji nori ir sa
vo pageidavimus kelia viešumon, 
čekų policija praeitą savaitę pra
dėjo klausinėti žurnalistą Jin 
Ledererį, bet iki šio meto jų jo- 
kio oficialaus pranešimo nebuvo.

-Šiandien čekų vyriausybė ofi
cialiai pasmerkė pasirašiusius. 
Juos išvadino išdavikais, renega
tais ir maištininkais, bereikalin
go nerimo kėlėjais. Oficialus 
pranešimas sako, kad suimti ke
turi pasirašiusieji. Suimtas 
prof Jan Patocka, naujai susi
dariusi žmogaus teisių judėjimo 
pirmininkas; jau minėtas garsus 
čekų žurnalistas Jiri Lederer , 
buvęs Pragos direktorius, Fran
tisek Pavlicėk ir režisorius bei 
vaidintojas Otto Ornest. Patik
rinus pasirašiusių vardus, pa- 
aiškėjęs, kad Ornest minėto mį 
nifesto nepasirašė.
Kiek vėliau tos pačios čekų 

agentūros skelbią, kad suimtas 
ir apklausinėjamas Vaclav Han 
vėl, garsus Pragos teatro vai
dintojas ir į politiką iki šio me& 
to nesikišęs artistas. Oficiali 
pranešimas sako, kad daugelis 
pasirašiusiųjų yra renegatai. 
Savo laiku jie buvo komunistų 
partijos nariai, o paskutiniu me
tu jie į susirinkimus nėjo ir par
tiniam gyvenime visai nedalyvai- 
vovo. Daugelis jų, nuvertus Alek 
sandro Dubčeko vyriausybę, iŠ 
Partijos buvo išmesti. Jie skai
tomi “darbininkų klasės išdavi- 
kais”, nes savo manifestą pirma 
paskelbė Vakarų spaudoje.

Pasirašiusieji pagrindan pa
ėmę Helsinkyje padarytus susi
tarimus. Vienas susitarimo pa
ragrafas Įsako pasirašiusių val
stybių vyriausybėms duoti dau
giau laisvės žmonėms pareikšti 
savo mintis ir susipažinti su ki
tuose kraštuose gyvenančių žuls
nių nuomonėmis pagrindiniais 
visuomeninio gyvenimo klausi
mais. Patariama nagrinėti de
mokratinės santvarkos princi
pai, pagrindines žmonių teises 
ir laisvė judėti: išvažiuoti it 
grįžti iš užsienio. »

BARCELONA. — Sausio 17 
d. ankstų rytą ir tamsoje Bar- 
celonos uoste užplaukė vienas 
Ispanijos prekinis laivas ir ap
vertė Amerikos laivyno kuterį 
su grįžtančiais kareiviais ir jū
rininkais į uoste stovinčius ka
rinius laivus.

Kuteris buvo apverstas. Vie
ni kuteryje buvę jūrininkai bu
vo išmesti į vandenį, o kiti ap
vožti to paties kutęrio laimingai 
sulaukė; pagalbos. - -Bet visdėlto 
24' kareiviu bei jūrininkai' buvo 
užplaukusio laivo užmušti arba 
prigirdyti. Kiti 26 kareiviai yra 
dingę nežinia kur. Arba jie yra 
pasilikę Barselonoje nespėję Įlip
ti į kuterį, arba jie jau guli Bar- 
celonos uosto dugne. Jie ieško
mi ir jų likimas tiriamas.

Foto aparatas

iBologai sako, kad nunuogintos 
Grand Sanyono pakrantės mirš

ta ir gėdinasi, netekdamos savo 
pirmykštės laukinės vertės. Gal 
todėl, tautinio Grand Cayono 
parko administracijai pasišovus 
asilus iššaudyti, net gamtos ap
saugos sąjungos tokiam “žygiui” 
nesipriešina.

Pastebėta, kad tose asilų su
taptose vietose Grand Ganyono 
rajono dingsta pelės, dideliais Į 
ragais avys, paukščiai ir šliužai. 
Jų vietoje atsiranda gyviai dau
giau moką prisitaikyti nutryp
tiems laukams.

ČIKAGA? — Toli Čikagos pie
tuose trys jaunuoliai, įsibrovę į 
A. Elwardt namus, išvogė TV 
ir foto aparatus. Kai du jaunuo
liai ieškojo daiktų ar pinigų, tai 
vienas jų pradėjo žaisti foto apa
ratu, darydamas nuotraukas. 
Jaunuolių nelaimei, dėl nežino
mų priežasčių “fotografas” už
miršo išsinešti foto aparatą su 
padarytomis nuotraukomis.

Policija, išaiškinusi palikto 
aparato filmą, galėjo jau suras
ti vagišius, nes viena nuotrau
ka rodė, jaunuoli nukeliant TV 
aparatą nuo lentynos.

Sugriuvo ties O
Sydnėjumi tiltas

SYDNĖJUS. — 14 mylių į va
karus nuo Sydnėjaus sugriuvo 
tiltas, užvažiavus keleiviniam 
traukiniui. Traukinys buvo per
pildytas važiuojančių į darbą 
darbininkų ir tarnautojų. Ne
laimė įvyko sausio 18. Apie 80 
asmenų bus žuvę. Nemažas skai
čius yra sužeistų ir apie 200 už
blokuoti vagonuose užgriuvus til-’ra ir asmenybė iš anksto prez. 
to laužui. Kai kuriems daktarai Carterio buvo aptartą ir dėl jo 
turės nuplauti kojas, kad juos susitarta su sen. Edw. Kenne- 
galima būtų ištraukti iš po ale-| džiu, rašo U. S. Nawg and World 
giančio laužo*. ; - *Raport.

Iš anksto susitarta 
su sen. Kennedžiu
WASHINGTONAS. — Prez. 

Carterio pasirinktasis - T. C. So
rensen, numatydamas, kad ne
bus senato patvirtintas, savaime 
atsisakė nuo kandidatūros būti
ČIA direktoriumi. Jo kandidatū-

Srity princas Andrew šeliems 
nesiams pasly«ta$ Į Kanadą, kad p»- 
simekyty Ontario kolegijoje, žino
moj griežtomis taisyklėmis ir dide
liais reikalavimais. Britai nori, kad 
besimieji valdytojai nebūty mlnkita- 
kOntal.

mė*

Saulėtas, šaltas *
Saulė teka 744, Iridžiai
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Tuomet dar buvb neišvystyta lengvųjų ginklų tech
nika, tai dažniausiai durtuvas ir atnešdavo jiems laimė
jimų, Tai buvo žiaurios ir kruvinos kautynės, nes vyras' 
stoja prieš vyrą ir vienas kitą veria durtuvu. 0 rusų dur
tuvai yra keturkampiai su aštriomis briaunomis, tai da
ro skaudžią ir sunkiai užgydomą žaizdą.

Ir Rusija taip pamėgo durtuvą, kad ir dabartinė ko
munistinė santvarka yra jais paremta. Gerai atsimena
me pirmąją Lietuvos okupaciją, kai rusų kuopos žygiuo- 
damoš laikė ant pusiau ištiestų rankų šautuvus su užmau
tais durtuvais ir išgverusiais balsais šaukė: “Už Leni
ną, už Staliną, už partiją pirmyn, pirmyn”.

- netinkamai prie ke 
neaiškiai atsakei “klau

T . V 3 TTJ 

i.

*

teises 
Jarai _ 

Report); Lietuv. Mylėtojų (Brid ma pinhrų

širiąudbjo tik Vifenas liiūjokaš^ busimasis Landidatas lik
tiniu puskarininkiu. . Bet kuomet kiti atsilygindami už
krovė jambe eilės į darbus, tai buvo labai nepaten
kintas. • \ - •

Musų kuopos viršila i užsiėminiuš neidūvo ir. nemo
kė statutų. Tai tik landžiodavo kareivinėje ir bausdavo 
kuopos budėtoją ir tvarkinius. Kai tik kuopą išveda už- 
šiėfnifnams, tai jis jau ir šminkštinėja kareivinėje. Bu
vo blogos išvaizdos it jeigu nuimtUfti jam laipšni, tai kiek
vienas galėtų drąsiai sakyti, kad Čia yra šlapias” naujo
kas. Vasarinę uniformą išsiskalbęs (o gal žmona išskal
bė), bet jos neišlyginęs laidyne (prosu) buvo panašus Į 
baidyklę, kokias ūkininkai statydavo' soduose paukš
čiams baidyti,

O eisena, kaip žvirblio straksėjimas. • Bet ’ akys ir 
rankos, tai labai buVo išminklintoš kareiviams bausti. Ir 
kai tik naujokai pradėjo kuopoje budėti, tai jam kaip tik 
buvo proga pasireikšti savo ’’gerais darbeliais”. Tuomet 
jis demonstratyviai ėmė reikšti savo galią it glėbiais da
linti valandas- Ir kaip minėjau, taip buvo mikliai tiėmš 
veiksmams išsidresiravęs, kad mokėdavo panaudoti ne 
bumą, bet ir kitus kūno organus. Pvz. vaikščioja po ka
zematus, rankas trilia ir aukštyn kelia dešinės rankos 
smilių piršta. Jeigu tik pakėlė pirštą, tai suprask, kad 
nš duoda valandas. Tuomet stipriai sumušk kulnimis ir 
Tšršiai sunk “klausau”. O jeigu nėšuriksi, tai už neaty- 
luma gausi dovanų dar ir antrą valandą. -

O kuomet jis atveria savo burną, tai iškarto krinta 
Ifi, trys ir daugiau valandų. Jis gerai žino, kad vienu 
kartu tiek daug duoti valandų negali. Tai klausia nubau
stojo, ar žinai už ką gavai? Tas atsako, kad nežino. Tuo
met viršila jam paaiškina, vieną valandą už tai, kad ne
stipriai sumušei kulnimis, kitą 
purės pridėjai ranką, trečią — 
šau” ir p.

vu rankose, ant kurio užmautas durtuvas. Ir visa tai da
roma ne savo tėvynei ginti, bet tik užgrobti taiką ir lais
vę mylinčias tautas. Tai tas ir verčia kitų valstybių ka
riuomenes mokintis, kaip išmušti iš komunistų rankų 
kruvinąjį durtuvą.

Lietuvos kariuomenėj ir buvo- mokoma durtuvų kau
tynių. Bet mūsų kuopoje nebuvo Į jas kreipiama didelio 
dėmesio. Man teko mokintis viso tik tris valandas. Kad
rą parodė tik sudėtingesnius veiksmus, mes truputį pa
kartojome ir tuo viskas baigėsi. Kiek, pastebėjau, tos 
kautynės yra sudėtingos, sunkios mokintis i r gerokai 
varginančios. Kiek daugiau tų kautynių mokė pirmąjį 
batalioną, kuriame buvo vien, tik seni kareiviai.

Chicagos Lietuvių Tautinių kapitalu administracij os namas, kurį vadovybė rengiasi praplėsti vakarų 
° y X ųe pusėn; Namas stovi prie Kean Avenue vartų.

J loDy Htchcr loved her husband.
So much So, that U hen he wen- into battle 

durir.r the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one dtri; while loading eshnons, lie was 

killed Bv a British buĖct. - ' - /
Medy kn/i-. the time hsd come to take

Mock iri het ebuhtry. Sb she picked tip 
♦merė het husband left Off. And when 
the slnrkt cleared. America had a /t
new victory and i new heroihe.

Today, when it's time to take

t,?-..tas s’Ki.r.s oe; o — cia 
iat ir dvylikta. Mitkus pasveiki- 
lo visus su Naujaisiais Metais 
r paprašė atsistojus sugiedoti 
ietuvos himną. Per salę nuai- 
ėjo melodingi giesmės garsai 
-lenktos jau pripildytos puto- 
ančio šampano taurės ir paši- 
.eikinvs su v’sa.is Naujųjų Mė

li progą, dalyviai isijutnge į šo- 
ių sūkurį. Nuotaikingų šokiu 
ynės pripildė salę. Pačiame 
karšty pasirodė Pr. ir Al. Bra- 
inskai. Jie sveikino visus sC 
'auĮaisif is Metais, linkėdami ge- 
iausios sėkmės ir giedrių die
tų. Jie išre’škė nuoširdlią pa- 
’ėką Turkų vyriausybei dėl jų 
:lobos ir prašė visų pasirašyti 
eticiją Amerikos vyriausybei; 

:ad suteiktų jiem* tremtinių
Po pėt.’eija padėta <’a -g 

Šų it šūtinkta nėmaž* šu- 
į. J. G.

Deja, 
tas puslapių skaičius' nėra vien 
raštu prispausdintas. Tarp isto
rijos-pastraipų yra Įdėta, bene 30 
fotografijų, kurios vaizduoja 
ka Įneš bei prie jų steigimo dir
busius -žmones ir kt.

’Parašyta nėvien tik tautinių 
karinių istorija, bet straipsnio 
autorius trumpai peržvelgia 
-ėnūiū laikų Čikagos 
tąūtihĮ atbudimą, knygii l®di 

saiTaukia ir ar š vi etos tfdš

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That Way you’re making a real investment in. 
your future. And in .America’s, too.

So buy Uni-ed States Savings Bonds.
Right from th 2 start, it s been an equal

xP sj> opportunity investment. _

X’tw r (ttt M-J to tosteftf
oe > years M*it Lost, sxlcn or e
E. < K ėžft be hepbeed f sre rrovkJcd. Uher> 
nec-ird, Condf can be cashed at yo»ir oank. Interr 
rex to or local inco-re ftxeg, and 
tax be da rned udd rebetftpoao.

Po kurio laiko jau pradėjo naujokus skirti į tarny
bas kuopoje ir pulke. Mės turėjome viską gerai išmokti 
ne tik teoretiškai, bet ir praktiškai, kad sugrįžę į savo 
kuopas jau viską gerai žinotume. Pirmiausia pradėjo
me eiti skyrininkų ir bųrininkų pareigas. Reikėjo mokė
ti tuos dalinius komanduoti, prižiūrėti tvarką ir už juos 
atsakyti. Taip pat reikėjo mokėti per vakarinį patikri
nimą išskaičiuoti savo .skyrių pavojui- Patikrinimui kuo- 
pa skyriais išrikiuojama koridoriuje. Kareiviai stovi li
nijoje po du, vienas priekyje, o kitas. — jo užpakalyje. 
Išskaičiuojant reikia pasakyti kiekvieno laipsnį, pavar
dę ir kokias jis turės pareigas pavojaus metu. Tai pii:- 
miausia išvardini priekinį kareivi;’’ b paskiau tą, kuris, 
stovr jo užpakalyje.f s‘~

Pareigas išvardini taip: kulkosvaidžių, grandies 
vrandinihihkaš, užpakalyje jo pavaduotojas,' pirmas —- 
ketvirtas, antras — trečias, penktas — Šeštas. Toliau, 
granadierių grandies grandininkas ir jo pavaduotojas 
ir paprasti šauliai. - O paskutinė pora yra šautuvinių 
granatų svaidintojas ir dujų sekėjas. Po tokio išskaičia
vimo, jeigu riaktyjė bus pavojūs, tai kiekvienas privalo 
žinoti savo pareigas ir užimti reikalingas vietas.

Naujokai, einantieji skyrihihkų ir .būriniūkų parei-

Tiek kazimierinės, tiek tau
tinės kapinės steigtos mirusiųjų 
iagerbimui, dėj'a, nevisada pa
garbiai apie vienas ir kitas, ka
pines atsiliepta. Dar nė trisde
šimt mėtų nesuėjo, kai Ameri
kon imigravo vadinamieji nau
dieji ateiviai, ir tada dar kata- 
ikiškoji spauda vengdavo nei Lie 
tuvių. Tautinių ^Kapinių vardą 
Paminėti arba jei. ir paminėdavo 
kartais net su pašaipa tai pa
darydavo.

Laikai pasikeitė. Ir kunigai 
lebesibaimina nulydėti numirėli 
L. Tautirteš Kapines ir ten prie 

duobės pasimeldžia. Kapinių pa
minklai byloja - apie mirusius, o 
istoriniai raštai kalba apie senus 
rinčus ir nesantaikas.

/.;/l|/tautinių kapinių isterijos
Pa F1 Jųjgelionio eilėraščio trisdešimt septintam 
lėiuvių 'Buitišku etapinių” 
'• ^rAiudaž^iai riėj.b straipš-

• i^tbrių/Taūtiškų': Kapinių 
’ri/avimo' apžvalga”, 
inėti; kas. tą.straipš- 

khy£p..'ė nėra pasaky- 
jilr'iųo aišku, jog ka- 
•Tne apžvalgą parašė 
iisifžvinęs ir plataus 

žmdguf.
kt it geistai knygos 

kąfVifišme puslapyje, o baigtas i mą

«. CttiF.
Radijo valandėlei paremti, Lie

su rių Namuose, buvo surengtas 
Naujųjų Metų sutikimas. Pobū- 
ri pradėjo p. Mitkus, pasveikino 
isus susirinkusius, pristatė iš 

toliau atvykusius ir pobūvyje 
'alyvaujančius ŠvbČitiš. A. ir V. 
Vžlavičių dėka aš ir žmona ma- 
oniai vakarą praleidome it Nau- 
uešius Metuš sutikome Los An- 
ėliėčių tarpe.

Po iranginio žodžib, pakvietė 
isus prie gausiai paruoštų ir 

’ražiai pahuoštų lietuviškų Val
ių. Maistas buvo Įvairus' ir ska

lus. Po užkandžių, kad svečiai 
lenuobodžiautų, pobūvį paįvai- 
ino trumpa prcvramėle ir dekla- 
lacijoms.

tine ir “padėjęs po apieka Sima- 
nb Judo Apaštalo”.

Kun. Kraučiūnas buvo šv. Ka
zimiero kapinių steigėjas, bet 
tautiškų draugijų nariai graude
nosi, kad bedieviais ar eretikais 
Įtartųjų lietuvių kun. Kraučiū
nas neleidžia laidoti pašventin
toje kapinių vietoje, bet verčia 
laidoti už tvoros, kaip gyvulius 
arba visai nepriima į kapines.

Laidotuvių direktorius Povi
las Mažeika 1910- m. skundę
sis; kad turis numirėlį, bet ne- 

kur ji dėlto}’ nes dekanas 
l Kraučiūnas “už kokius ten grie- 
kuš nepriimąs jo kūno Į šv. Ka
zimiero kapines”/’-

Tokia padėtis kėlusi kalbas — 
“kaip tai yra bloga, kad lietuviai 
neturi savo. lai§yų£kapinių”.

L. Simutis “Palikę Tėviškės 
Namus” * khygrijė.Hižsimine,. jog 
pradžioj ė šv. Kazim iero kapinės 

’daugeliui-Sėtuvių riSėpatSco,ika- 
argi toli už miesto ir.žemė van

deninga. nėhusausihta.’. Tą he- 
’"ašitėhkinimą minL-ir- tautinių 
kariniu istorikas,’-rašydamas: 
“Katalikai fugoje. Jrad. kapinės 
apleistos, kad jos neapsaugotos 
kad jose ganosi karvės ir teršia 
paminklus”. Nemažai-- Iretuviir
pradėję savuosius laidoti svetim
taučių kapinėse; k.' -

. *<r. į, ■
Toliau istorijos rašytojas mi

ni kaip pagaliau draugijos ir at
skiri asmens sujudo steigti tau
tines kapines, nes prie to žygio 
žymiausia paskata buvosi kun. 
Kraučiūno pagarsinimas iš am
bonos, “kad jis nepriimsiąs r šv. 
Kazimiero kapines nei vieno kū
no, kurs gyvas būdamas pri
klausęs kokiai nors tautiškai 
draugijai”. . -i“',-

geport); LiuosybėS Draugystė VIKTORAS VYTENIETIS 
(West Side); Simano Daukan
to (Bridgeport); Sūnų Lietuvos 
(West Side); Chicagos Lietuvių 
Pašelpinis Klubas (18-ta); Pa- 
Ifeimintos Lietuvos D-stė (18- 
ta); Teisybės Mylėtojų Dr-stė 
(Bridgeport); Meilės Lietuvių 
Amerikoje; Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino Dr-stė 
No. 1 (Town of Lake); Sąjun
ga lietuvių Klerkų; Litewska- 
Polska D-stė Krola Jagello; Lie
tuvių Jaunikaičių Dainos Mylė
tojų D-stė; Sąjunga Lietuvių; 
S.L.A. 36 kuopa; Draugystė Vie
nybė; Suvienytos Chicagos Lie
tuvių D-stės.

Nupirkus kapinėms žemės plo
tą ir jį aptvarkius, 1912 m. ge
gužės 30 d. Lietuvių Tautinės 
Kapinės iškilmingai atidarytos. 
Iš paminėtų draugijų dvylika at
siuntė Į iškilmę savo vėliavas.

įvairūs paminklai
Apžvalgininkas gana smulkiai 

aprašo kokie ir kada darbai at
likti bei kokie reikalingi įrankiai 
pirkti ir kas labiausiai pasidar
bavo. Yra ir atskirų asmenų pa
rašytų atsiminimų apie kapinių 
steigimą, ,apie laidojimą ir apie 
pagarbą savoms kapinėms.

“Palikę Tėviškės Namus” kny
goje rašoma, jog iki Antrojo pa
saulinio karo kazimierinėse kapi
nėse paminklai buvę šabloniški, 
be meno kūrybos. > “Lietuvių 
Tautiškų Kapinių” knygoje yra 
nemažai paminklų nuotraukų ir 
iš jų matyti, kad laisvi lietuviai 
'aisvu pasirinkimu ir įnirusiems 
paminklus be šablono statė. Vie- 
li paminklai su kryžiais, kiti be 
kryžių, o tarp jų esama ir daili
ninko darbu.

kimą.
Paminėta ir garsioji kun.-M. 

Kraučiūno byla su Lietuvos laik
raščio leidėju Antanu Olšausku 

i ir su redaktorium Juozu Adomal- 
jčiu-Dėdė Šernu. Lietuvos laik- 
iraštyje buvo išspausdinta žinia, 
ijbg šv. Jurgio parapijos klebo- 
, nas Kraučiūnas neatsiskaitęs iš 
į 25.000 dolerių parapijos, pinigų. 
‘Klebonas., iškėlė bylą, Lietuvos 
į leidėjas ir redaktorius buvę areš
tuoti, bet klebonas kraučiūnas 
bylą pralaimėjęs.

! Kun. Kraučiūnas nekentęs ne-. žinąs 
ir Į bažnytinių draugijų ir jų narib.

lietuvių kun, A. Burbos Įsteigtą tautinę 
Simano Daukanto Draugiją, kun. 
Kraučiūnas - padaręs ją bažny-

tetorirfė kapinrį Hiena 
1 ■’ *’* * * f..' -

■keturiolikos draugijų - Įgaliot 
delegatai 1911 m. vąsario i9 d 
susirinko Juozo Ridiko svetainėj 
nrie jo saliu no. I htūvbs redak
cijos pašonėje Susirinkimui va
dovavo advokatas F.H2. Bradču- 
Ts: Istorinės pavalgos autorius 
apie tą susirii.k'.mą rašo:'-

■įt
“Su ’ i -'ir ? f’1 agetai. nebe 

svarstė ar reikia ar įtėreikia ne
priklausomų kapinių. ■ Apie tai 
nebebuvo klausimo. Tai visiems 
buvo aišku kaip diena. Jie čia 
suėjo pradėti darbą ir jį pra
lojo. Nt’trrė kapinėms duot 
rarilą “I ie'tuvilkeš “ Tautiškos 
Karinės”; angliškai “Lituariiar 
’atibnal Čėmetery”, -ištinti- čAr- 
n~i ir nnrirkti Chicagos apie 
inkėje nemažiau-karį) 20 akrv 
žmės kapinėms įsteigti”.
Visa e’lė lietuvių skolino ka 

iriu ste rimui pinigų. Paskolų 
avė ir draugijos, kurių-pavadi 

nimvs cia perspausdiname, bū
tent:

Tėvynės Mylėtojų Draugystė 
No. 1 (Town of Lake); Jaunų 
Tšetui ių- / menkoje Pasitinka 
fninimo Klubas (M^ 
Sūnų Lietuvos Drau

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI 
Naujoko atsiminimai 

Į kareivines žengte mars!
(Tęsinys)



I t?

vakarienės programą, kuriai va
dovavo Aldona Biliūnienė, o po-

J. Krištolaitytė Daugėlienė 
f -t

Nė juste nepajutome, kaip 
praeityje pasislėpė vasaros du
sinantieji karščiai ir per visas 
vandenyno ir įlankos pakrantes 
pūstelėjo gaivinantis vėjelis. Iš
sijungė, ištisus mėnesius dūz
gusios, vėsinimo mašinos įr jau 
miegamuosius dažnokai tenka 
šildomosiomis pašildyti.

Vietiniai floridiečiai tikrai at
sigavo, tačiau šiaurės svečiai nu
siminė, nes er pačias šventes, 
kada jų čia daugiausia atsiran
da, vos tik kelias dienas buvo 
įmanoma maudytis. O šiemet tų 
svečių, svečių — marių marios ; 
liulėte priliulėjo.
-Žvilgterėjus i motelių aikš

tes, stabtelėjus prie valgyklų ir 
restoranų, užmetus akį* į nakti
nių užeigų duris ar pasisukiojus 
aredromuose, susidaro vaizdas 
lyg visas Amerika ir Kanada su
gūžėjo Į šį karštą pusiasalį... *

Ir mūsų viengenčių, tur būt, 
rekordinis skaičius šiais metais 
patraukė žiemos atostogoms Į 
Floridą. Jeigu jau anais metais 
daugelis jųjų nusileisdavo Mia
mi ar St. Fėtersburgo aerodro
muose, tai šiais metais dar dau
giau jųjų susidomėjo ir kitomis, 
naujai sukurtomis žiemovietė- 
mis. ' . ,

Ir naujai susikūrę lietuvių ko
lonijos nuo Juno iki Pampaso 
taip' pat susilaukė jau žymiai 
daugiau lietuvių atostogininkų. 
Visi Šių vietų lietuviški, moteliai 
liko sklydinai užpildyti, o dau- 
kelis dar susirado patogias vieš-' 
nąges savo draugu ir pažįstamų 
pastogėse.

kurtas. A. Pažėrienė parodoje gyvumo ir energijos. O šiems 
harcdy.-i kelis jūros kriauklių iš- metams klubo prezidentu išrink- 
dirbiniu-s. į tas muzikas Algis Modestas, ku-

l arodos atidarymui įvyks so-, ris yra užsibrėžęs daug geros 
listės Juozės Krištolaitytės Dau- ■ 
gebenės lietuviškų dainų koncer
tas.

Rengėjai tikisi, kad šis kul
tūrinis parengimas patrauks ne 
tik Miami apylinkės, bet ir to
limesnių vietovių lietuvių dė
mesį, o svečiams iš šiaurės paį
vairins atostogų metą. Džiugu, 
kad tiek Miami, tiek Palm Beach 
lietuvių klubai pradėjo gyvinti 
lietuvišką tautinę-kultūrinę veik- ! 
klą ir rodyti dėmesio savo kil- 

! ties menininkams, kuru vis dau- 
statė R. Zotovienė. Gausiame Miami -lietuvių klubo kultūri- 
svečių būryje matėme: JAV I nė sekcija, vadovaujant Gundai 

JVr • knJotionai eonai n 4^7 d

giau ir daugiau nuolatinai apsi
gyvena Floridoje. J. DgL

; veiklos. Klubas kovo 12 d. ren
gia bankietą Lietuvių Namuo-

i se 64 St. ir Kedzie, avė. Jau 
vjrš dviejų šimtų bilietų išpar
duota. lai bus klubo 25 metų 
gyvavimo jubiliejinis parengi
mas.

nios parengė gausius ir skanius Bendruomenės pirmininką Dr.' Kodatienei, sausio mėn. 27 d. 
valgius.

’Prieš vakarienę toje pačioje 
salėje įvyko pamaldos, kurias 
atlaikė ir įspūdingą pamokslą 
pasakė svečias iš tolimos-Čika
gos kun. Jonas Borevičius. Pa-

Palm Beach lietuvių kasdieni
nis gyvenimas, kaip paprastai 
šiuo atveju, pagyvėjo ir vietos 
lietuviai bei jų organizacijos pa
sistengė surengti eilę gražių pa
rengimų ir pasilinksminimų, ku
rių visi gerai pasisekė, neminint maldų metu giedojo solistės J. 
dar * ir daugelio spalvingų pri- ------ 
ėmimų vietos lietuvių puošnio- vėliau, padedamos kitų viešnių, 
se rezidencijose. 1 dar pagiedojo eilę kalėdinių gies

mių. .
Šio rūpestingai parengto ir

Šalnienė ir J. Daugėlienė, kurios

se rezidencijose.

Didinga Kūčių vakarienė

Šiais metais Kūčių vakarienę skoningai sutvarkyto, kūčių va- 
organizavo vietos lietuvių baž- karo pakili nuotaika bent šiam 
nytinis komitetas, susitaręs ir vakarui sujungė vietinius ir iš 
artimai bendradarbiaudamas su tolimesnių pakraščių atkakusius 
Palm Beach Lietuvių Klubu. Va- tautiečius ir vientisą tautinę šei- 
karienė įvyko naujai įrengtoje mą ir nuteikė juos šventiška nuo- 
ir erdvioje Metodistų bažnyčios taika.
salėje. Salė šį syki buvo skly- 
dinai užpildyta — dalyvavo-virš 
150 asmenų. Vargu ar kada

šauni Naujųjų Metų puota

Jau treti metai iš eilės Palm
nors bet koks lietuviškas paren- , Beach Lietuvių Klubas rengia 
girnas šioje vietovėje buvo su- bendrą, lietuvišką Naujųjų Me- 
būręs tiek daug mūsų tautiečių. įų sutikimą. Ir šiais metais ši

Bažnytinis komitetas tikrai tradicinė puota įvyko Holiday 
labai gražiai ir pavyzdingai su-1 didžioje pokilių salėje, ku- 
organizavo risą . šios tradicinės ’ ną klubo nariai, vadovaujant

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK, Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo.. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. - ~ į - '

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY HF LITHUANIA. Lietuvos Istorlin* 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DTK Vv 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00 -

Dauguma šių knygų vra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas It 
kitas knyga* galimą įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

. • NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

I
Niuifcnoca galima gaut! Dulkiu knvuu. kurio* diduoS b*t kokia 
knvGU eolnfa ar I*r*vm *
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. įdomūs iauriu dferrą 

atsiminimai ir |wkin N*i vietų aprašymai, skaitomi kaip n> 
manas 2R7 p*1 Kaina, £5

A. Pakalniškis. META! PRAEITYJE. Netolimu Wdn prisimint 
ir laiko ivvkiu TJetuvoie ir Vokietijoje, aprašymai, suskirs- 

{ tyti I 12 daliu. 296 psl.. kaina $5.D r. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n tnmas Gr«. 
| Šals viršeliais 226 n«l. Kaina 66 HO WnkS+alo rHrš SS 00
| " ProFvael. BlrTOka. SPNUJU t lETUVHYU I6TO-
1 PIJA, T dalis 902 n*L. W*fn — 62 00. minkštais vfr-
!; šeliais — 62 00: n dalis. 225 psl.. įrišta — 62 on mfnkš-

'I* tai* vir¥*1fata 1 ' n*
<• Henrikas Tomus — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnes ir Lah£Tnw anskritvc <rn idnmiaic enraŠvmais. Iliu- 
Straciiomic ir dnknmenfaclia 22* n«1 kaina $6.

P. Kasi Onos, tarp ŽALSVU palapinių Triin daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

’ J Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!
i • ' 170 usl......................      ' *3.0C
< i M. GudalTa. POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232
! J pusiau!ai __________________________ S3.0C

Knygas užsakant reikia pridėti 25 rt n.sštn išlaidom!

NAUJIENOS,
f 1739 S. Halsted SU Chicago. TO. 60608. — Tel. HA 1-6100

PUIKI KNYGA. PAKASYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juoraa Daunaras. ŽEMfcS OKIO^VirTIMAS Shidila T*lei« 
ta Chicaaoie 196R metais patiem autoriau* lėšomis Krrrtfa dvjein da 
Tin: Semė« ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius aavo žodvje rašo: 4<Jei liūdnas lietuviu tautos likimą* 
nebūtu sutrukdė* Lietuvos nenrlklausomvhė* cwenimo Ir nebūtu nu
griovęs grašiai Išaugusiu Ir sukle«tėiuslu Lietuve* oolitiniu ekonomi
niu ir kultūriniu laimėilmu šiandiena dra*iai gsHma **kvt| lietuviu 
tauta galėtu didžiuoti* ir dšlūgauti **vo šemė« ūkio kultūros vaisiai* 
Ir prilvrti paliom* išklHo«<om* Knrono* tautom*”

Knvgn* anie šėmės ūki atrodo tik šemdtrhlam* skaltvtl kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (RR 12^' buvo ūkininkai 1r no •>»- 
šaulį ilblaškvfn lietuviu ah*oUnH dauguma vra arba natv* bure Ūki
ninkai, arba ūkininku vaikai reiškia kad ŠI knvg* bu* brauel ab*n- 
liūčiai lietuviu daugirmal vnač kadangf knvg? *n tnW* meile TJehvvn* 
žemei narašvta kad nradėiu* skaitvti nebesinori nertraukti. Knv*e 
autoriaus skiriama Lietuvai Šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 53.00 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tekiu adresu:

NAUJIENOS
į 17J9 So. HALSTEB STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Gave pinigas, tuojau knyga pasiusime.

V. Dargi, -Alto vicepirm. adv. K. 
Šidlauską, Vilniečių s-gos pirm. 
Dr. J. šalną, Lietuvių Fondo ta
rybos pirm. Dr. K. Ambrozaitį 
ir dar daug žymių lietuvių vi
suomenės veikėjų.

Visi buvo- pfa vaišint i skania 
vakariene. Laikrodžio rodyklėms 
ritantis per .vidunakčio žymę ir 
atžymint 1977 metų pradžia, vi
si, sol. J. Daugėlienei vadovau
jant, sugiedojo himnus ir šam
pano taurių dūžiais sveikino vie
ni kitus, širdingiausiai linkėda
mi geros sveikatos, giedrios nuo
taikos ir tautinio solidarumo...

O po to.... šokom, šokom... 
veik iki pačios aušros ir mirtino

V. Mazoliauskui, šiai progai sko
ningai pagražino.

Klubo valdyba, pasimokiusi iš 
pereitų metų patyrimo, šiais me
tais ribojo svečių skaičių. Tad 
šį kartą salė buvo tik pilnai už
pildyta, bet neperpildyta. Tad 
ir buvo išvengta pereitų metų 
spūsties ir liko dar daug vietos 
laisvai pašokti.

Svečius pasveikino klubo pir
mininkas J. Daugėla, o juos pri-

Chicagos Lietuvių 
Ametininkų klubas
Lietuvių Craftsmen’s Klubas 

gerai gyvuoja ir auga. Praeita
me narių susirinkime manęs pa
klausė, dėl ko nieko neparašau 
į Naujienas ir Sandarą? Aš pri
žadėjau parašyti apie šio klubo 
veiklą.

Keli metai atgal Klubo prezi- 
_ . . ... , i dentu buvo išrinktas Matt Ba-
žymemmis. Abi dalininkės pa-, tu3_«Batutis». Jis j mė. 
rodoje keta parodyti maždaug, neshiius susirinkimus sutraukda. 
po 20 savo kūrybos darbų. . j vo narfų Gaiįa> ka(J Wubo 

Parodoje taip pat dalyvaus ir įstatymai leidžia tik" vienus me- 
Apolonija Pažėrienė iš Juno. Ji tus prezidentui tarnauti. Jį se-

klubo namuose rengia dviejų lie
tuvių dailininkių — Ringailės 
Zotovienės iš Juno ir Gundos Ko 
datienės iš Miami parodą. Abi 
menininkės lietuviams yra ge
rai žinomos, o R. Zotovienė, at
vykusi■' j Floridą, įsijungė ir į 
šio krašto, dailininkų gyvenimą, 
bendradarbiauja ir tobulinasi 
vietos meno galerijose ir savo 
kūrinius rodo jų parodose. Pe
reitais metais ji už savo kūry
bą buvo atžymėta atitinkamais

Klubas turi vieno tūkstančio 
dolerių Chicagos Taupymo ben
drovėje certifikatą, virš penkių 

, šimtų dolerių knygutėje ir Ar
cher banke atskaitą. Klubo na
rių metinės duoklės tik §3 į me
tus. Visi klubo nariai yra ma
sonai ir broliškai draugauja.

Klubo valdyba šiems metams 
susideda iš: Algis Modestas -— 
prezidentas, Stan Strokas — vi
ce prezidentas, W. Robert Sebas- 
tiarit — raštininkas, ir Stanley 
Mitchell — iždininkas. Tarpe 
veiklių narių labiausiai atsižy
mėję yra Vyto Uznys, Dr. Dar- 
gis, John Drevin, Vyto Yankus, 
Tony Pawell.

W. B. Sebastian

nuovargio, šokiams ši sykį gro- l yra viena gabesnių jūros kriauk- kė Peter- Daper, kuris lygiai ge- 
jo puikus suomių studentų orkes- Hų meno kūrėja, šis menas yra rai klubo reikalus tvarkė. Pas-
tras. '■ 1_ būdingas žios Atlanto pakran- kui jo, prezidentu liko išrinktas 

Trankiai šokių muzikai nuti- tės lietuviams ir yra savitait šu
lus, daugelis dar nenorėjo trauk
ti namučio. Tačiau laikas, grei
tai bėga ir net juste nepajusi-1 
me, kaip prabėgs ir šie, taip 
šauniai pasitikti metai ir vėl vi
si susirinkisime į tą pačią salę 
(salė jau kitiems metams užim
ta) dar šaunesnei ir dar puošnes
nei puotai. ‘ a

Dailės paroda ir koncertas

Užsibaigė .didžiųjų švenčių 
linksmybės ■ ir. jų; svaiginanti 
nuotaka. Floridos lietuviai grįžta 
į kasdieninio gyvenimo tvarką 
ir vėl pradeda rūpintis kultūri
nės ir-tautinės'veiklos reikalais 
ir pagyvinimu, x v ’ .

Harvey čepulionis, vyras pilnas

Ledas sulaikė anglių 
transportą

PITTSBURGH, Pa. — i 
sukaustė Minongahela 
vandenį sustabdė ta upe < 
Mon Valley plieno . kompani
joms baržomis gabenamą ang- » 
lies transportą „Abidvi pliieno.. 
liejyklos dėl kuro stokos esan- . 
čios kritiškoje padėtyje.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja 82. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
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

Ledas 
upės 

dviem

Nleko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti, pie- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybą pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knv^eleie nurašyta viskas, kad liečia pieveks. Aprašyta kaip 

žole užauginti, kaip žeme trėsti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygele 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai- gali atsiusti $1.50 čeki 
arba Mnney Orderį, o mes knygelę jam pasiusime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: . * z ' < ■’* ’

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSTAIĮNIMAI TŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — 53.00.

įdomi n ęgfl kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiusime adresatui, jei prisių-- 

šile Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street. Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knv?a aprašanti paskutiniu M 

Chlcapos lietuviu gyvenimą Ir tu atliktus darbus 
$10. TSleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija

Knvgote aprašyta pirmas Chicago n atvaiiaves 
lietuviu kolnnitos. 1u suorganlsuotos šalpos draugijos, statytos bal- 
nvčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bainvtinlal Ir 314 veiklesniu tmoniu biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinru. laisvamanišką Ir 
kitu organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. • «W

Norintieji šia knyga Įsigyti, prašomi parašyti čekj artis Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu tr pasiųsti:

1739 So. Halsted SC, Chicago, HL 60608

0869-1989) meto
664 paL Kaina

Metwris. pirmo*

Taupykite dabar
pas mus

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša 2d

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-

s®

UNIVERSAL
— ‘ - - .V . *

I

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

prtaigta 1923 meta.!*. TEL. 421-3070

Įftahroc pi etų o* e kiemą* sutomobflinmji partatytL

. NAUJIENOS. CHICAGO I, ILL.
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ratos:
(n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
fix month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$30.00
pusei metu--------------------- $16.00
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams _ 
pusei metu

■.NAUJA BALZEKO MUZIEJAUS IŠKABA
Joe Katauskas J r. pagamino Balzeko muziejui naują iškaba, kad 

keleiviai galėty lengvai pastebėti, kur yra sukrauti šio muziejaus 
Įvairūs dokumentai ir lietuviškos senienos.

Paveiksle matome, iš kairės į dešinę, jau minėtą Joe K a ta u s ką 
J r., Standard Federal Savings Bendrobės prezidentą Justiną Macke- 
vRiv, įteikiantį Kata u sk u i čekį už iškabos padarymą ir Stanley BaU 
zeką Jr., muziejaus prezidentą.

Balzeko muziejų lanko ne tik čikagieČiai, bet ir kity kolonijų lie
tuviai. j muziejų įvairiais reikalais užsuka amerikiečiai ir kity tauty 
atstovai pasiteirauti, kaip Balzekas tvarko visokias lietuviškas senie
nas. _•*

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money

trims mėnesiam* ______
vienam menesiui______

— $7.50
__ $2.50

Kanadoje:
r

metams_____ ________
pusei metu ___________
vienam mėnesiui _____

__  $30.00
_ $16.00

$3.00

Užsieniuose:
metama ___________ ___
pusei metu ___________
vienam mėnesiui _____

__  $31.00
— $18.00

$4.00

Naujienos eina kasdien. išskiriant

$14.00' Orderiu kartu su užsakymu.

9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki ii vaL

Helsinkio aktai kelia nerimą
Helsinkyje prieš pusantrų metų pasirašyti Europos 

valstybių, Amerikos ir Kanados galvų aktai kelia neri
mą kitoje geležinės uždangos komunistų primestoms vy
riausybėms. Maskvoje diplomatų tarpe didžiausią neri
mą kelia artėjanti Belgrado konferencija, kurioje kiek
viena valstybė turės pasakyti, ką ji yra padariusi Helsin
kio aktų dvasios kryptimi ir pasiaiškinti, kodėl ji nieko 
arba labai mažai yra padariusi- Iš Maskvos ateinančios 
žinios sako, kad sovietų diplomatai iš viso nenori į Belg
radą važiuoti, nes ten jiems teks labai plačiai aiškintis.

Praieitą mėnesį visi girdėjome apie Lenkijos katali
kų vadovybės pareikštą nepasitenkinimą dabartinės val
džios priemonėmis dėl brangių maisto kainų. Premjeras 
pats komunistų partijos sekretorius Edward Gierekas ne; 
maisto kainas, kai visame krašte prasidėjo protestai ir 
komunistų partijos centrų degimas. Nei premjeras, nei

darbininkų streikai nepersimestų į kitas sovietų karo jė
gų pavergtas sritis.

Parvažiavusieji turistai, penkias dienas pabuvę Vil
niuje ir Trakuose, pasakoja, kad ir pačioj Lietuvoj žmo
nių nepasitenkinimas didelis. Praeitą vasarą komunistų 
partijos pirmasis sekretorius Petras Griškevičius buvo 
pašautas už nepaprastai didelį pataikavimą rusams.

Iki šio meto neišaiškinta, kas galėjo Griškevičių pa-
i šauti. Krašte eina kalbos, kad prieš jį galėjo pasikėsinti 
jo paties sargai ir palydovai Gudijoje ir pačioje Rusijoj'e 
nuotaikos yra priešingos sovietų santvarkai, taip žiau
riai varžančiai visą gyvenimą. Sovietų inteligentai vis 
drąsiau reikalauja atleisti komunistų partijos primestą 
kontrolę ne tik krašto ūkyje, bet ir moksle įstaigose. Bel
grade sovietų diplomatams teks aiškintis ir dėl pabėgu
sių rusų keliamų faktų.

politikai” Ta “didžioji politika” vis dėlto reikalavo, kad 
Europos komunistai pripažintų pirmenybę keliais svar
besniais klausimaisMaskvai. Tito atsisakė daryti tokias 
nuolaidas ir visa Brežvevo kelionė nuėjo niekais. Dar 
griežčiau priešinosi Brežnevo užsienio politikai Rumuni
jos prezidentas Ceausecu. Rumunijos premjeras, besikal
bėdamas su Brežnevu, jam priminė, kad ir Sovietų Są
junga Helsinkyje pasižadėjo nevartoti jėgos konfliktams 
spręsti.

Reikia neužmiršti, kad'ir JAV vyriausybė nesiren-

Iš Gen. Teodoro Daukanto jurų 
šaulių kuopos valdybos Chicagoj 

bendraraščio Nr. 12/1
Baigiant 1976-situs metus, lap

kričio ir gruodžio mėn. bėgyje, 
mūsų kuopa pasireiškė gan akty
via veikla, kuria šiandien galime 
pasidžiaugti ir net pasididžiuoti. 
Susidomėjimas mūsų veikla ir 
gausios naujai įstojusių narių 
gretos rodo, kad jūrininiai šau- 
liškame darbe vis stiprėjame, au
game irplečiamės įgauname di-

| dėsnį, lietuviškosios visuomenės 
'masėse ir kitų organizacijų tar
pe, pripažinimą.

gia tylėti Belgrado konferencijoje. Šiuo klausimu pats i ; . ....
prezidentas Fordas buvo gana griežtas. Jis Helsinky yri

i vakarą, jungė visus vienon šei
mom Linksmai nuteikė vsus, at
silankęs Kalėdų Senelis, visus 
apdovanojęs suneštomis dova
nomis.

šia proga, mūsų garbės sve
čiai — giminingų mums organi
zacijų atstovai, išreiškė visiems 
Kalėdinius sveikinimus, linkėda
mi linksmų ir džiaugsmingų Ka
lėdų, laimingų ir darbingų 1977 
Naujųjų'Mėtų

Taip gražiai ir prasmingai už
baigę 1976-sius veiklos metus, 
atverčiame naują, 1977-jų metų 
veiklos lapą.

pasakęs, kad nesvarbu, ką mes čia pasakysime, bet svar
bu, ką mes per du metus padarysime. Jis turėjo galvoje 
Belgrado konferenciją, kurioje kiekviena vyriausybė tu
rės teisę paprašyti pasiaiškinti, kodėl Helsinkio nutari
mai nepildomi- Maskvoje atsiranda ir

Vasario 16-tos aukos 
laisvinimo reikalamsIS

-oje nesustojo. Į j£Qi lb nekaišiojo savo kepu-
Gruodžio mėn. 11 d. kuopos rėš prie Vasario 16-tos šventės 

valdybos ir moterų vadovybės minėjimuose suitenkamų aukų 
_ ________ __ __ _ oąreigūįnės-ai buvo nuvykę su Lieuvos laisvinimo reikalams, 
tokiu sovietiniu ^°vanc5n“s i Lemontą, šv. šeimos įoi nebuvo jokių nesusipratimų, 

,. , x u— • r> i j - i .c________ -ietuvių Senelių Namus, ten gy-■ netvarkos ir visuomenės kirši-. diplomatų, kūne pataria valdžiai Belgrado konferenci- [7enančius senelius aplankyti, ,2. . . - ,
pats komunistų partij’os sekretorius Edpard Gierekas ne- |j*oj"e visai nedalyvauti. Jie žino, kad šiuo: reikalu buvo juos vienatvėje paguosti ir pa- ... . .

___.n__._x_x.. t^_-ix_.-.x X., griežtas prezidentas Fordas> bet jiems aišku, kad darjsveikti artėjančių šv. b5ti vedaminori, kad pasikartotų Pabaltijo uostuose vykusios darbi
ninkų partijos narių kovos. Premjeras tuojau paliko tas 
pačias maisto kainas, o dabar bando bausti Radomo mie
ste protestą organizavusius ir prieš Varšuvos geležinke
lius ardžiusius darbininkus... Praeitą savaitę premjeras 
priminė pasibaisėtinus vaizdus adomo mieste m grasina.
represijomis.

Komunistinė Čekoslovakijos vyriausybė taip pat ofi
cialiai skelbia, kad jau yra suimti keli įtakingesni žurna
listai ir teatro darbuotojai, pasiryžusieji pasirašyti ma
nifestą, reikalaujantį daugiau laisvės ir teisių. Dabarti
niu metu viską tvarko komunistinės valdžios paskirti ko
misarai. Jie duoda instrukcijas teatro vadovybei, jis pa
tvarko spaudos reikalus, jie kišasi į visas svarbesnes kra
što įmones. Nei darbininkai, nei teatrų direktoriai, nei 
įtakingesnieji žurnalistai negali kelti kasdieninio gyve
nimo problemų ir negali siūlyti žingsnių toms proble
moms spręsti.

Brežnevas tris dienas bandė įtikinti Jugoslavijos 
maršalą Tito Broz, kad pasuktų savo užsienio politiką 
Sovietų Sąjungos kryptimi, bet pastarasis atsisakė. Jis 
buvo patenkintas Brežnevo pasižadėj'imu leisti kitų kra
štų komunistų partijoms tvarkyti partijos politiką, bet 
jis nenorėjo pritarti Sovietų Sąjungos “didžiajai taikos ro jėgos neįsiveržė į Lenkiją, nes bijojo, kad Pabaltijo’ na ir lietuvšk^ kūčių stalas,"tą akirtfsavo auką kam nori."

griežtas prezidentas Fordas, bet jiems aišku, kad dar 
griežtesnes instrukcijas Amerikos diplomatai gaus iš 
naujo prezidento Carterio. Jeigu sovietų diplomatai ne- 
papasirodytų Belgrade, tai tada niekais nueitų visi Hel
sinkio susitarimai. Jeigu soviete vyriausybė bandy
tų Belgrado konfeemciją vilkinti ir atidėlioti, tai visiems 
būtų aišku, kad sovietų valdžia kliudys Europos taikai

Reikia neužmiršti, kad Helsinkio aktai Buvo - kom
promisas Europos taikai siekti. Sovietų diplomatai Eu-, 
ropos taikos bijojo, nes jie buvo įstikinę, kad laisvoji Eu
ropai bus nusiteikusi prieš Šov.Sąjungą. Sovietų karo va
dai norėtų, kad Europa būtų tokia nuolaidi Maskvai, ko
kia šiandien yra Suomija.' Suomija palikta nepriklauso
ma, bet suomių vyriausybė daro pakaitas ne tik ' krašto 
viduje, bet ir užsienio politikoje, kad tiktai patenkintų 
Maskvos užgaidas. Bet tokios Europos rusai neturės. Ru
sai žino, kad visa Vakarų Europa ginsis nuo naujos so-1

sveikti 
proga. Išvyka buvo giliai pras- i ”UV1 vcu<xmi ucu^ A*u °*511' 
minga ir jos dalyviams jautoan- druom““ nereikl^ a“k«' ”ara- 
ti. šia Gen. T. Daukanto jūrų Imos- Relkla .lr Bendruomenei, 
kaulių kuopos atstovų apsilanky
mas., kurio metu dovanėlėmis 
buvo apdalinti 116 senelių, Šv. 
šeimos lietuvių senelių namuose 
su ■ dėkingumu buvo priimtas, 
jausmingai sutiktas ir .tinkamai 
Įvertintas.

Gruodžio mėn. 18 d. Vyčių sa
lėje, dalyvaujant per 100 asme
nų, kuopos nariams, šeimoms ir 
kviestiems svečiams, įvyko Įs
pūdinga Kūčių vakarinė, kuri 
praėjo su dideliu moraliniu pa
sisekimu. Prasminga programa 
palydėta žvakučių uždegimu, 
malda, kalėdinių giesmių melo- 

T . ~ , .Šdijomsskambantirjautrausei-
vietų invazijos. Jeigu jie pradėtu veržtis į Vakarus,, tai rlėraščio žodžiams aidint, susi- 
prieš -sovietų dominaciją sukiltų kai kurie dabartiniai ko- j rinkusius mintimis nukėlė į pa- 
munistų valdomi Rytų Europos kraštai. Užfrontės su- vergtą tėvynę — Lietuvą, pas 
irutės rusai labiau bijo, negu bet kurios kitos nelaimės, priespaudą kenčiantį brolį, se- 
Sovietų vyriausybė įsakė maršalui Rokosovskiui-išskris- sę’ la^v®s siekiantį kovotoją ir 

a. v noroolnmoTno tanrioTi r-rcarlmi-
ti iš Varšuvos, nes nenorėjo karo su lenkais. Sovietų ka- persekiojamą tautietį. Tradici

nė lietuviška eglute, žvakių lieps-1 užrašu;

nes'atlieka tokius darbus, kurie 
reikalauja pinigų.

Todėl ir buvo susitarta, kad 
V asario 16-tos minėjimuose su
renkamos aukos yra laisvinimo 
reikalams ir perduodamos Ame
rikos Lietuvių Tarybai, kuri tam 
tikrą sumą skiria Vliko reika
lams. Dabar jau yra Įsteigtas 
prie Vliko Tautos Fondas, ku
riam irgi galima siųsti aukos 
laisvinimo reikalams.

L. B-menei buvo paskirtas au
koms rinkti rugsėjo mėnuo. Ben
druomenės vadovybė, pamačiusi, 
kad laisvinimo reikalams visuo
menė dosniai aukoja, savo su
sitarimą sulaužė ir per minėji
mus kiša savo aukoms rinkti ke
purę.

Kad būtų akiplėšiškumas pa
slėptas, nekristų aukotojams 
taip Į akis, prie savo aukoms ke
purės prisegė plombą su tokiu 

netrukdyti aukotojui

Toki užrašas prie savo au
koms rinkti kepurės uždeda ir 
atsakomybę, įpareigoja Bend
ruomenės vadovybę ne tik su
rinkti aukas ir pamiršti apie apy
skaitą, bet reikalauja ją paskelb
ti ir nurodyti kur, kokiems rei
kalam surinkti pinigai išleisti, 
kad revizijos ar kontrolės ko
misija galėtų patikrinti pajamų 
ir išlaidų pateisinamus doku
mentus.

Ar L. Bendruomenės vado
vybė, kuri surenka Vasario 16- 
tos minėjimuose aukas skelbė ir 
skelbia savo pajamų ir išlaidų 
apyskaitas spaudoje? Mušdama- 
si į krūtinę galiu sakyti, kad ne- 
mačaų, nepastebėjau. [

Todėl 1977 metais Melrose 
Parko lietuvių kolonijos Vasario 
16-tos minėjime surenkamos au
kos turi būti nedalinamos į ke
pures ar krepšius, bet visos, kaip 
būdavo seniau, siunčiamos 'lais
vinimo reikalams Altai arba Vli
ko Tautos Fondui. Yx

SVEIKIAU KAI TRUMPIAU 
REIKIA BŪTI LIGONINĖJE

Chicagos sveikatos komisio- 
nierius Dr. Murray C. Brown 
apie ligonio buvimo laiką ligo
ninėje rašo:

Praktika laikyti pacientą ligo
ninėje po operacijos dvi ar tris 
savaites lovoje nebepraktikuoja
ma per daugelį metų; dabar dak
tarai chirurgai savo- pacientus 
kelia iš lovos anksčiau .ir anks
čiau. Daugumas (daktarų) da
bar skatina tokius pacientus jau 
sekančią po operacijos dieną at
sisėsti savo lovoje, kojas, žemyn 
nuleidus. Ta praktiką jąu var
tojama ir su motinomis po gim
dymo, ir su .geru tikslu, nes gulė
jimas lovoje nieko neveikiant 
daugumui pacientų nepatinka ir 
netinka. Per ilgas gulėjimas lo
voje ne tik nėra joks poilsis, bet 
tik vargina ir naktimis sukelia 
nemigą, o ne retais atvejais nuo 
ilgesnio gulėjimo sukelia žaiz
das..
Ankstyba ambuliaciją ..(kėlimas 
iš lovos) apsaugo nuo tokių kom-. 
plikacijų, kaip thrombo — phele- 
bitis — venų kojose .uždegimo 
su kraujagyslių užsikimšimais 
ir trukdymais kraujui neliūdo-. 
m ai sroventi Į plaučius.

Lillian Carter

JONAS JQKUBQNIS

PAPILIEČIŲ PADAVIMAI
k (Tęsinys)

Medinčius, pasišaukęs Žvejį, liepė jam pakviesti 
prie pakeleivių žibuoklę ir Giedrę, o kitiems pasakyti, 
kad jokio pavojaus nėra ir visi gali pasirodyti pake
leiviams. Prisiartinusioms moterims Medinčius paaiš
kino, kad keleiviai jau šešios klienos kelionėje ir nori 
kelias dienas pailsėti tėvo grįčioje ir kad jie yra iš Ry
gos. Visi sutarė, kad galima pakeleiviams leisti šią 
naktį pernakvoti, o rytoj nutarsią, ką toliau daryti.

Atkėlė vartus, liepė važiuoti į kiemą ir sustoti prie

doką bliūdą (dubenį) garuojančios zacirkos ir mažės- miegojo ramiai. Karts nuo karto apibėgęs visus namus i 
I nius bliūdelius kiekvienam. Ant stalo buvo padėta dar atsiguldavo taip, kad galva būtų į grįčios duris ir galė-
duonos ir sviesto. Susodinus pakeleivius prie stalo, tų saugoti svetimus žmones.
Giedrė tuojau su samčiu įpylė kiekvienam sriubos ir ,■ t' '
paprašė valgyti. Vaikai, užvalgę karštos sriubos, pagy- I ? Naktis praėjo be jokių nuotykių. Atsikėlę Kubilių 
vėjo. Motina, pastebėjusi vaikuose pasikeitimą, pajuto SJ’^’ent°jaL kiekvienas dirbo paskirtą darbą. Keliau- 
savyje geresnę savijautą. Padėkojusi šeimininkėms už mnkai gi miegojo, lyg būtų išmirę. Giedrė paklausė 
vakarienę, paprašė leidimo eiti gulti. Medinčiaus, ar ji gali paruošti keliauninkams pusryU

— Gaila, mes šiemet turime labai mažai žvakių, — Gedinčius sutiko ir Giedrė pažadėjo tą padaryti už pu- 
siterpė Medincius, — ( 
kaip po vieną. • ’ .•

— Aš vežuos geroką kiekį žvakių, — atsiliepė ke
leivis, — jei jūs leistumėte mane daržinėn paimti, galė
čiau duoti užtektinai, kad užtektų metams ar net ii-

— Pirma, negu pradėsime valgyti, susipažinki
me. Aš esu Medinčius Kubilius, čia mano žmona Gie
drė, o čia Mykolas Ajutis, jaučiais ariant ar akėjant 
vyriausias pareigūnas. Ten, prie galo stalo, Matau- 
šas Svilonis, Ajučio pagalbininkas, o šalia jo — Jo
kūbas Kukutis, savo rūšies “generolas”, jo klauso vi
sas raguočių pulkas. Prie jp — Ona Puodžiūtė ir Ka
trytė Grybaitė. Su kitais supažindinsiu vėliau. Po jo 
atsistojo pakeleivis ir tarė:

— Aš Antanas Čepulis, mano žmona Mariutė, sū
nūs—Jurgis ir Andriejus čepučiai. Gal visiems bus 
lengviau, jei vadinsimės viens kitą vardais. ‘

Po pusryčių pirmieji išbėgo laukan Jurgis ir An
driejus. Ten sutiktas žvejys jų paklausė:

—- Kodėl esate čia kieme? Bėkite į lauką, kur 
Jokūbas su Povilu gano bandą. Ten jums bus links
miau. , . - 2

Jurgis ir Andriejus bematant atsidūrė prie pie-
į sti už pusvalandžio pusryčiauti pas šeimininkus, ji su- menų. Jokūbas, kaip vyresnis, tuoj atsiraitojo kel- 
i Žuko vaikams, kad greičiau keitusi. j nes iki 'kelių Ir pradėjo braidžioti po valką, kur

. ....... , . . 1 vanduo buvo jam ne visai iki kelių. Jis šūktelėjo vai-Motenske apeirenge išeiginiais rubais, unmave .
aukštais kulnais batukais, sukėlė aukštyn plaukus, 

i apsmaigstydama Šukomis. Vaikus aprėdė irgi išeigi- < 
niais rūbais, kojas apavė ilgom, iki kelių, kojinėm ir braidžioti! 
lengvais "batukais (čeverykonris). Tik vyras liko tais 
pačiais rūbais, kaip vakar. , .i( >. . .

■Pakeleiviams suėjus pas Medinčius, pamačiusi 
mūsų turtą užrakino. kams, antrą sau ir vyrui ir tuojau atsigulė. Vyras, užge- Giedrė net pritūpė iš nustebimo. Tai buvo visai ne-!

Moteris buvo taip pervargus, kad nepajėgė supra- sin?s žvakę, taip®* atsigulė. Beregint viskas nutilo, pa- be tie žmonės, kaip vakar. Visiems susėdus prie sta- 
sti, ką jis jai sakė. Suėję grįč’on, pamatė ant stalo di- s,darė tikra nakties ramuma. Tik vienas Bastūnas ne- lo Medinčius ir sako:

vakarienę, paprašė leidimo eiti gulti.

daržinės. Parodė arklidę arkliams pastatyti. Vyras pa- gjau Galėčiau duoti tuoj pat, — šį vakarą.
_ — - -- *. — Mielas prieteliau, tai yra tavo savastis. Mes ne.

stuko, ant kurio mėgo sėdėti senis Kubilius. Vaikai pa- galime drausti pasiimti, kas tau reikalinga, — atsakė 
tys iš vežimo išriedėjo. Zenkiai (vaikinai) pagelbėjo I Medincius. — tai liktarnė (žibintas), įdedu tau pasku-l 
nukinkyti arklius ir suvesti juos arklidėn. Vežimus įve
žė daržinėn ir uždarė. Pakeleivis į visą tai žiūrėjo ir 
negalėjo suprasti, kas čia darosi. Pakeleivis sau vienas 
pamanė, kad viską iš jų atėmė ar nusavino.

Tuo tarpu moterys, Giedrė ir Žibuoklė troboje pa
keleiviams išvirė zacirkos (miltų sriubos). Pakeleiviai 
buvo pakviesti į vidų užvalgyti šiltos vakarienės. Visi 
vaikai buvo labai išvargę nuo ilgos kelionės, apsnūdę 
ir vos pajėgė paeiti. Vyras, vesdamas moterį, pašnibž
dėjo jai į ausį:

P.’nme prapbolę. Vežimus, arklius ir visą kitą kalinga nakvynei. Moteriškė paklojo vieną lovą vau 
mūsų turtą užrakino.

gelbėjo moteriai nulipti nuo vežimo ir pasodino ją ant

negalėsime jums daugiau duoti, sės valandos, tik paprašė jo, kad pažiūrėtų, ar keleiviai 
• jau atsikėlę. Medinčius, eidamas link tėvo grįčios, pa
matė vyrą kieme stovinu ir jam pranešė, kad Giedrė 
ruošianti pusrytį ir kad už pusės valandos būsią paruo
štas. Jos vardu Medinčius visus pakvietė ateiti ir 
pranešė, kad toliau jie patys turėsią valgį gamintis. Me- 
dinčiui nelabai patiko Giedrės svetingumas svetimiems 
žmonėms. |

Vyras, įėjęs grįčion, rado žmoną jau atsikėlusią, 
tinę žvakę. Tavo vaikai tau pasvies, o tu pasiimk, kas vaikai dar bemiegojo. Vyrui pranešus, kad yra užkvie- 
tau reikalinga. '

— Ar daržinė neužrakinta? — p akla u ės keleivis.
— Ne, — atsakė Medinčius. — Kai ten būsi, pažiū- * 

rėk, kaip tavo arkliai, ar jiems nieko netrūksta.
Neužilgo atbėgo mažasis vaikas su pilnom riešku

čiom žvakių ir, priėjęs prie Medinčiaus, sakų:
— še, dėde, tau žvakės. Tėvelis liepė, kad aš pa

duočiau tau. t
Pakeleivis, apžiūrėjęs arklius, pasiėmė kas jam rei-

— Mielas prieteliau, tai yra tavo savastis. Mes ne.

^nes iki kelių Ir pradėjo braidžioti po valką, kur 
. . i vanduo buvo jam ne visai iki kelių. Jis šūktelėjo vai- 

kams:

—Ei, jūs ten, nusiaukite batus ir eikite Šen pa

(Bos daugiau)

^VTYKTTK IR ^LATTNITiTF
)ip\»pitfri xtwttF’ )
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

sc w»»» Mrd st., Chicago Hi. 60429 tuviai buvo pradėję vadinti Ame

Phone: YArds 7-1911

Chicagos
Lietatiq 
laidotuvių 
\>irektorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTŽ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

MOVING
Apdraustas p^rkr«ustyma» 

, Iš įvairiu ■tstumy 
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

DR. K. G. BALIUKAS 
AKU8ERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
P.-iima ligonius pagal sus'caruna 

‘ei neatsiliepia, skambinti 374-8<'G4.

Praeitų, sekmadieni 9:55 vaL 
vakaro nuo sunkios ligos šv. 
Kryžiaus ligoninėje mirė Ve-

MIRĖ VERONIKA 
TOMAŠKIENĖ

Rąžė Didžgalvis, rast.

3307 bo. LliUAMLA AVENUE. Phone: Y Ards. 7-34«l

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
. Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
. OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—’ 
autrad.. penktaienį nuo 1—5, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

' Fer> šį metu pusšimtį minint 
ta Lietuvių Tautai svarbią da- 
tą jau pakartotinai atpasakoti 
ir aprašyti * su Klaipėdos krašto, 
atgavimu susieti įvykiai ir dau
gelio daly'vių atsiminimai, bet 
yra pastebėtas lyg pamirštas 
vieno idealisto pasišventėlio — 
seno Amerikos lietuvio Andriaus 
Marto-Martusevičiaus atvadavi
me dalyvavimas, kadangi jis jo
kių atsiminimų nei-užrašų ne
paliko, kadangi mirė po mėne
sio Klaipėdos išlaisvinus.

2424 WEST 69th STREET R.’ publ-c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginh 7-€67L
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL S74-441t)

Lietuvoje liko sesuo Marijo
na Bložienė, brolis Vincas Ne- 
vardauskas, brolis Stasys Ne- 
vardauskas, sesuo Jadvyga 
Survilienė, buvo išsiųsta į Sibi
rą, sesuo Katryna Mondeikie- 
nė ir josios jauniausioji sesuo 
Veronika 
iki paskutinių dienų susiraši
nėjo. • <

sulation within walls and-ceil
ing as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated atr 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most i 
fireplaces, according to the de
signers of "On ten orgy *76.”

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc„ Floral 
Park, Hew York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc„ located in Mt, 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces . • » pas; 
elcctriocff1 woodbstmixg models^ I

Tokiais paminklais papuošti Lietuvių Tautinių kapai. Be statulos, 
auga nuolat prižiūrimos ilgus mėnesius žydinčios gėlės.

Kai visi kiti aktingai daly
vavę Klaipėdos krašto sukilime 
buvo palyginti dar jaunesnio am
žiaus, net pats “Dėdė iš Ameri
kos — Antanas Ivas-Ivaškevi- 
čius tada \tebebuvo 37 metų, o 
Andrius Marius jau buvo 59 me
tų amžiaus. Atrodė labai svėi-x 
kas, energingas ir buvo aistrin
gas kalbėtojas, ’ '
veikti individualiai ir dėlto nefi- 1 
guravo Klaipėdai išvaduoti or
ganizacijose. Martaus • dalyva
vimas tame garbingame žygyje 
juo labiau buvo istoriškas, ka
dangi jis Į Ameriką atvyko dar 
devynioliktame amžiuje — 1895 
metais, tiesiai į pačią besitve- 

i riančią pirmąją Amerikos lietu- 
Į vių koloniją, kuria; ateiviai lie-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius.
<938 SAUhheim S d.,Westchester, Iii, 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 56Z-2727 arba 562-2728 _

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖlINYČIA 

z»4j v. t SI oard alKEfel
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Driship krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn. 

TeL 499-1318

— ŽEMAIČIŲ Kuturos Klubo metinis 
nariu šnSrihkimas Įvyks trečiadieni, 
sausio 19 d., 1:00 vai. popiet Gintaro 
salėje. 2548 West 69 St. Nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra daug svar- 

j biii reikalų aptarti ir jau laikas užsi- 
I mokėti duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

"Grįžkite | mana ir až grįšiu Į jus, sako kareivilv Viešpats". 
Mal. 3:7.

Atkarto tinai šventajame. Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo

Amerikiečio auka Mažajai Lietuvai
Kad nebūty pamirštas Andrius Martuš-Martusevicius, 

dalyvavęs Klaipėdos atvadavime-
Jau pusė šimto mėtų su vir- rikos Lietuva arba Mažąja Lie- 

šum, kaip minime vieną svarbiau- tuva, būtent į Pensilvanijos ang- 
siu po Vasario šešioliktos datą lių kasyklas Wyoming slėnyje 
Sausio Penkioliktos datą, kai prie 
motinos Lietuvos grįžo visas Ne
muno kairysis krantas, Mažosios 
Lietuvos dalis, Klaipėdos kraš
tas su Klaipėda, trečiuoju didu
mu Nepriklausomos Lietuvos 
miestu.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefnriaš: LAfayette 3^0440

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

rohika Neverdauskaitė Protie- 
nė. Laidotuvių reikalus tvarko 
Donald Petkus iš Marquette 
šermeninės. Paskutiniu metu 
Protienė gyveno kartu su savo 
dukra Irena, kūri visą laiką li
gonę prižiūrėjo.

Veronika. Neverdauskaitė 
prieš 84 metus gimė Lietuvoje, 
Šiaulių aps., 'Baisogalos vis., 
Girveliškių kaime. Ji jauna iš
tekėjo už Tvarono. Ji

Amerikon jį atvyko 1909 m. 
rugs. 19 d. Pradžioje apsigy
veno Ciceroj, kur vertėsi mėsos 
pardavinėjimu. Susilaukė 3 vai
kų. Josios sūnus Pranukas jau
nas mirė, o* dvi dukterys išaugo 
ir ištekėjo.

Josios vyrui Tvaronui riiirUš, 
ji ištekėjo už Proto, bet ir šū 
šiuo vos pusketvirtų metų pa
gyveno ir susilaukus dukrelės 
Irenos, josios vyrast'mirė. Tada
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4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

PERKRAUSTYMAI

MOVI NG 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. š E R t N A S 

Tel. WA 5-8063

BUTKUS - VASAITIS
144v So. uliiu Avė., Cicero, Ui. Phune: UEympic 2-1063

REZ.: GI 8-0873 
DR.W.E1S1N-E1S1N AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHiriURGIJA
6132 So. K'edzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. UALH-OKN1A AVE. Phone: LAfayette 3-3572

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WĖŠT S3rd STREET 

VaL: «naad- nuo 1—4 po pietį 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naūiat riz. telef.: 448-5545

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVV1CZ)

P®- 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo- 

B^risienė, SU kuna dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progas pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Visi žino, kad mirtis yra Ha u n Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusi e | i? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties**, kurią sausite 
nemokamai. Rašykite:

, - . . , , . x. . i F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629kur Jai teko dainuoti ir į • • iv. raito tyrinėtojai
Vėlionė turėjo plačias

CR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra, praktika, sped MOTERŲ ligos 
2652 WEST 59th STREET 

Tek PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antrad.. trečiad. 
r penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 

vai (M'-pielu ir kitu laiku 
w»£a) hišitarima

BIRMINGHAM, Ala. —Sek
madienio rytą prieš aušrą 10 
keleiviniu Amrak traukinio va- * » 
gonų nubėgo nuo bėgių ir keli 
vagonai nuriedėjo pakalnėn. 
Sužeista lengvai 149 žmonės, 
nugabenti į ligonines. Daugu-i 
mas keleivių važiavo iš Chica- j 
gos į Floridą.

Irene Protas, jauniausioji 
velionės duktė, dalyvavo lie
tuviškose organizacijose ir cho
ruose, 
šokti.
pažintis Chicago j e,

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 

(home. But it incorporates en- 
• erxy-savinc features in de- 
:rirn. materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulatinc 
Heatilator Fireplaces fright), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design^ materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York s Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
•tS” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements Iras approxi
mately $4,000 e e, projected to 
be amortized wftMn 4 to 5 
years through reduced ex- 
peiWj TbrhideĄ nye* added in*

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LirUAMCA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
111 f ~ 2533 W. 71st Street
. ■> Telef.: GRovehiU 6-2345-iS

Rodezija neturi balso J.
Tautose

SALISBURY. — Rodezija, 
kuri nėra Jungtinių Tautų na
rys, paprašė Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos leisti jai da
lyvauti debatuose, kur jos kai
mynė Botswana kaltina, kad 
Rodezijos kariuomenė puldinė
ja per sieną “mirties misijų” 
vykdyti, o Rodezija sako, kad 
Botswana globoja partizanų 
gaujas, kurios iš ten puldinėja 
Rodezija.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

— UKTUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO mė
tinis hariii susirinkimas ivyks sekma
dienį sausio 23 d. 1:00 vai. po pietų, 
Jono Stitelio salėje. 4346 So. Califor
nia Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug reikalu aptarti ir jau 
laikas užsimokėti klubo duokles. Bus 
ir vaišės.

! SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Viso* programoj iš WOPA, 

1490 kll. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12*30 
— 1:00 vai. popet — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

j 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Šia proga pakartotina iš Juo
zo O.. Sirvydo rašinio Lietuvių 
Enciklopedi jo j e:

Martus (Martusevičius) An
drius M. (gimė) 18V4.XL18 In
gavangio kaime, Klebiškio vis., 
Marijampolės apskr., (mirė) 
1923.11.19 Klaipėdoje, visuome-. 
nės veikėjas. Į JAV atvyko 1895, 
kur 1895-98 dirbo anglių kasyk
loje Leist Creek, Pa., 1898-99 
tarnavo kariuomenėje, vėliau 
vertėsi prekyba. 1907 apsigy
venęs Brbokiynę, N. Y., rūpino
si lietuvių apgyvendinimu Nikiuo
se ir išspausdino knygutę “Ei
kime ant kolonijų”; 1908 Brook- 
lyne suorganizavo “Lietuvių ko- 
medijantų draugystę” ir su šia 
trupe gastroliavo kaimyninėse 
lietuvių kolonijose. Bendradar
biavo Vienybėje Lietuvininkų, 
žemdirbystę, - 1911.VII.28-30 da
lyvavo II lietuvių laikraštinin
kų suvažiavime Scrantone, Pa. 
Aukojo Tautos Namams staty
ti Vilniuje ir 1913 išrinktas Lie
tuvių Mokslo Dratfgijbš Vilniu
je nariu — labdariu. 1914-15 

1 lankėsi Lietuvoje. Šilavote su
organizavo chorą, Steigė jauni- 

kalbėtojas, bet mėgdavo j mo ratelius (tam reikalui net iš- 
gavolėidimą iš Kauno guberna
toriaus), dalyvavo pasitarimuo
se Vilniuje sudarant Lietuvos 
pabėgėliams šelpti komitetą ir
kt. Grįžęs Amerikon važinėjo su 
prakalbomis po lietuvių koloni
jas, rinko aukas Lietuvos. Gel
bėjimo Fondui, Lietuvos Autono
mijos Fondui, rūpinosi duoti in
formacijos medžiagos apie Lie
tuvą ir jos siekimą tapti laisva 
Amerikiečių spaudai: New York 
Times, Tribune, Literary Di
gest, Current History, (čia 1918 
išspausdino Lithuanian’s Effort 
Toward Autonomy) ir k t.1920

i grįžo Lietuvon, 1923 dalyvavo
Klaipėdos sukilime, kur perša
lo ir mirė Klaipėdoje.

(J. O. Sirvydas, tjiograujos 
bruožai, 1941, 426).

P. & Andrius Martus su kitu 
buvusiu žymiu Pensilvanijos lie
tuvių veikėju Jonu žiliu-žilins-
ku, .buvusiu Lietuvos konsulu 
Klaipėdoje, ilsisi ramybėje Klai
pėdos lietuvių kapinėse.

J. Pr.

Telef. BE 3-5893 
fc A. B. GLEVĖėkAS 
gydytojas ir chirurgas 
specialybė akių ligos ■ _ 

3907 West 103rd Sireėt 
susitarimą

.7- *- UGDŽSIO VALANDOJ j

MAŽEIKA s EVANS 
^' LAIDOTUVIŲ OIRHITORIAJ i

6S45 So. Wester. Ave. Air Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600-8601 FxcUiti~
tart, rrrsu koeW*

ji dar kartą buvo ištekėjusi už f 
Tomaškos, kuris dukrelę gra
žiai augino.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
z HurhtlAS-PkOTĖZiSTAS

Ą AparataiPi 'lezai. Med. Bau- 
dazĄii pagalba sojoms

t CArčh SupporH) ii* t t.
Vti; H—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—b

CK. K. A. V. JUČAS 
■.439.4441 561-4605 - .

OOOfctiGOŠ — CHIRURGIJA 
i002 N. WESTERN Avfe. 
5244_ Western avež - 

■ -Telefonas etsakomaj 12 vai. 

DR. f FKAiVK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

/ KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71*f St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
ei. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
IR GEKXLES LIGOS

2858 W. 63rd Street

valandos pagal susitarimą

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

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

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

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



MELROSE PARK. ILL. { ruoju metu, vietoj informaeijo 
/ ’ apie lietuviu rrkalus ir lietuviŠ-

Nauja klubo valdyba , ■ v- ', .J " Iko gyvenimo įvykius duoda
Melrose Parko Lietuvių Ame- vienšališką propagandą, klai- 

rikos Piliečių klubo susirinkime,!dingai informuoja netgi šmei
žia patriotinio nusistatymo as 
menis. Prieškomuništinė kova 
ten baigiasi tik jiaburnojimu, 
šiaipgi vykdant bendradarbiau
tum užgaidas. V. Milinavičius

į vykusiame 1976 m. gruodžio 
mėn. 19 d. Eagles salėje buvo 
išrinkta nauja 1977 metų klubo 
vadovybė. Slaptu balsavimu pir
mininku buvo išrinktas Otto Me- 
jeris, pi rm u oj u v icepi rm i n i nk u 
Kazys Valis, antruoju vicepir
mininku Jonas Černius, sekre
toriumi Kazys Tautkus, iždinin
ku Juozas Urbelis, finansų sek
retoriumi Jonas Utara ir tvark
darį u-maršalka Pijus Pažerūnas.

Klubo adresas: K. Tautkus 
1614 N. 34 Ave., Melrose Park, 
Ill. 60160. Tel. 344-2507. Ks.

užsisakydamas vieneriems me 
tams per mūsų rėmėja ir savo 
kaimynų Mykolą Kirpėjų. Dėkui 
abiems. Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas ir jas pla
tinti. Visi lietuviai kviečiami į 
jas atkreipti savo asmenišką 
dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir pareikšti savo asmeniš
ką nuomonę jas užsisakant.

— Ponia Filomena Shaikus 
iš Moosehaven, Orange Park, 
Fla., atsiuntė tokį laišką: ^Po 
savo vyro a. a- Roberto mirties 
bandžiau laikyti jo skaitomus 
laikraščius. Dabar mano regė
jimas žymiai pablogėjo, kad nė-

— Vacius Milinavičius iš 
Marquette Parko apylinkės pla
tinimo vajaus proga susipažino 
artimiau su Naujienomis. Jis ra prasmės gauti jūsų gerą laik- 
be abejo pastebėjo, kad kai ku-!raštį- Apgailestauju, kad jums 
rie laikraščiai, ypatingai pasta- naujo skaitytojo negaliu suras-

OPPORTUNITIES AT
■ TOOTSIE ROLL

FOR THE NEW YEAR
• ELECTRICIANS

We are seeking individuals with at least 4 or more years 
electrical experience, trouble shooting and repairing 
industrial equipment. Maintenance on our high speed 
package machines requires the successful applicant 
to have a strong background in motor control circuity.

• MACHINE REPAIR
The persons we seek must have 4 or more years expe
rience in the maintenance and overhaul of industrial 
machinery. Must be able to diagnos problems in our 
production equipment and make neccesary repairs and 
adjustments.

The above positions pay up to §7.20 per hour, and carry 
a fine Benefit package with them.

, Call: KARL STRAND

581-6100, Ext. 352

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.

CHICAGO, ILLINOLS
An Equal Opportunity Employer, M/F

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

<4DJfEN()M8 tiem5?t rueio <50 metu Minint ta rakanti gerbtini pirmoj- 
Amerikos lietuviu dlenraifio steigėjus bei lletuvSkos spaudos pfrmt 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam Uetuvybėf išlikimui ikei 
blamaa Naujienų platinimo vaju*.

<\UJTENOS tvirtai stovi ir kovoja rf Lietuvei tr pavergtu beturiu laim 
neidamoa ir nesid ėdamos I sandėrius ru okupantais tr Ju [galio 
Mnlals

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupei, ju bendras fnititu 
rijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietinių dauguma šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltinlu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
ckelbdama platinimo vaju kreipiasi i vigus lietuvius pašėlti lietuviškos 
ipaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir ios žmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
'avišku reikalu renesk-j^.
KAINUOJA: ChleapoĮe Ir Kanadola rrxtimi — $30.X, pvw1 metų — $11.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitos* JAV vietose metami 
— $26.00, puiri matų — $147)0, vienam min. — $230. Užrianluo
ša — $31.X matams. Susipažinimui siunčiama savalto nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą

NAUJIENOS,
39 Su Halsted SU,

Chicago. ID. 60608

Siunčiu doL Naujiem? prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudu

[J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži- 
oimiu nemokamai ir be jokių įriparetgojimi^

UVARDfl ŪR VARDAS _________ ._____________________

ADRESAS----------------------------------------------------------------------- - 

s ti, nes Čia lietuvių nėra. Siunčiu 
jums. $-25. auką už kateiuiorių’*. I

Apgaileslaialauii ilgamečio lie
tuviškos .spaudos rėmėjo Ro
berto Sliaikaus mirtį. <lėk<»}ame 
p. Filomenai už auką ir linkme 
ai geros sveikatos.

— Ona Lenoraltė iš Marquet
te Parko apylinkės atsiuntė to
kį laišką: “Noi-s nesu Naujienų 
pTCTruinenitorė, bet jas skaitau 
kasdieną. laikraštis įdomus, tik 
reikia būtinai gerinti spausdini
mo techniką. Kartu su šiuo laiš
ku siunčiu 10 vertės Įierlaidą 
laikraščio leidinio ir jo techniš
kai spausdinimo paramai”. Dė
kų už laišką ir už auką.

— Petras Cigas, Cleveland, 
Ohio, atsiuntė savo ir ponios 
Julijos Klimovich prenumera
tas, taip pat -5^ Mašiną fondui. 
Dėkui už ankstyvą be raginimo 
pratęsimą ir už auką. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Naujie
nas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neminėti. Plati
nimo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos 2 savaites susi
pažinimui nemokamai.

JAMES THOMPSON 
Goverpor, Illinois

pat atsiuntė J ui. Plaušinaitis iš 
New Buffalo, Mielu Už kalen
dorių po $2 atsiuntė: Olga Ti-

— Šv. Kryžiaus ligoninės tar
nautoj ai prisideda prie sąjūdžio 
mažinti kavos kainą. Tuo tikslu 
tarnautojų užkandinės pirma
dieniais rekomenduos pirkti tik 
arbatą, kakao ir jautienos arba 
vištienos buljoną. Ligoninės ad
ministracija numato įrengti 
vietine TV sistemą ligonių in
formacijos bei sielovados reika
lams. Lėšoms telkti yra ruošia
mas vaidinimas “Four Orchids 
Laughing” Drury Lane South 
teatre sausio 23 d. 3:30 vai. po 
pietų. Bilietai gaunami ligoni
nės krautuvėje.

— Kostas Plepys ir L. Litvi
nas, Hot Springs, Ark., iš anks
to be raginimo pratęsė savo pre
numeratas ir ta proga atsiuntė 
po $4 Naujienų paramai. Tiek

Rockfordo ii A. Paznekas iš 
Marquette Parko apylinkės. Dė
kui visiems.

— Antano Kučio redaguoja
mo “Varpo* naujasis numeris 
------irs 200 puslapių leidinys 
su dail. VI. Žiliaus viršeliu jau 
baigiamas M. Morkūno spaus
tuvėje spausdinti ir šiomis die
nomis administratoriaus Tilo 
Briškaiėio bus išsiųstas skaity- .goje Popietėje visi kviečami 
tojams bei platintojams. dalyvauti. Rengėjai: Lietuvių

— Antanas Gaška, gyvenąs Moterų Federacijos Chicagos
Brighton Parke iš anksto be ra-r klubas ir Lietuvių Tautiniai 
ginimo atsiuntė savo prenume- Namai. (Pr.)
ratą, o gerus linkėjimus atlydė
jo §10 auka Mašinų fondui. Tos 
apylinkės tautietė užsisakė Nau
jienas 6 mėn., bet pavardės pra 
šė neminėti. Po §4 atsiuntė po
nia Polyna Peskin iš Gulfport, 
Fla, ponia Barbara Viznis iš

Jūry šauliy šeima 
. • padidėjo 52 nariais 
Gen. ■ Daukanto jūrų šaulių 

t _____ _ TXC.XU.O kuopoje vyksta gyvas veikimas.
Bridgeport, Conn., S. Adam orūs ^*er antr? metų pusmetį į 
iš Los Angeles, ponia Stefanija ^U°P3 Įstojo 52 asmenys, ir per 
Samulevich iš Antioch, Dl.. S. NauJus Metus ku°P°je buvo 108 
Mockus iš Santa Barbara, Pau- nariai.. Daugiausiai naujų narių 
liūs K Varis, iš Santa Monica, 1^® Uršulė ir Vincas Zinkai ir 
Cal., A. Shimkus iš Knox, Ind.tfkvilė Petras MaletaŲ 
Dėkui visiems už ankstyva pre-!^io kuo^ nana?

.• ' . • ‘ i ar grizo seniau buvę saunai: Pe-numeratos pratesima, gerus hn-1, & ~r , ... „ ... ,.' tras Mockaitis, Sofija Ripskiene,
Vytautas Ripskis, Genė Kuzmie- 
nė, Juozas Pronskus, Adelė Jo
naitienė, Adolfas Jonaitis, Vla
das Skripkus, Kazimieras Škrip- 
kus, Alfonsas Aniulis ir Petras 
Tautkus, r Stepas Paulauskas

kėjimus ir už aukas Naujienų 
paramai. .Li

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.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

į Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia
' yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖŠ ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose.

I Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias . 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalha

M. Zoščenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2. >

D. Kuraitis. KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna Inturisto ir agitprnpo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ. VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.
84 psL Kaina $1.50. ’ t*

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštv Ir pridedant 
čakĮ ar pinlpin^ perlaidą.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos j krašto politiką. 102 psL Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS. ?
1739 So. Halsted SU Chicajro, ŪL «M08

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiai* fu žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Panori, senus |o 
gyventoĮus ir garniu. 1,200 lietuvlšky vletovardžlv MraUs. Knygos 
kalne $6.00, minkšti viršeliai,

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų
NAUJIENOS Į

1739 So. Halsted SL, Chicago, BL S0608 

------------------------------------------ --------------------- ----- ■

— HELP WANTED - MALI' H 

DtrKninky R«HrU

TOOL MAKER*
Design and manufacturing compa* 

ny of special automatic assembly ma
chinery needs accomplished trades
men with job shop experience and 
absolute top skills. Excellent wages, 
50 hours per week guaranteed, com
pany paid family major medical plan, 
profitsharing^ vacation, holidays.

Call for appointment: 
674-037a

MID-WEST AUTOMATION, INC.
7340 N. Ridgeway 
Skokie. IIL

(New plant in Wheeling in
Early 1977)

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMA1S

*DEL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS 1

HELP WANTED — FEMALE
Derbininkiy reikia

, PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

BABY SITTER
Professional couple seeks a reliable 
person to care for yr. old child 
and do lite housework. Location: 
South Evanston house, 1 block from 
CTA bus route. Hours 8 A. M. to 6 

. P. M. Mon. thru Fri, $600 per month 
English required. Call 328-8215 after 

! 6:30 P. M. on weekdays and after 9
A. M. weekends. ’

- - •* i

— Alkoholizmo patalogija. 
Prof. dr. J- Valaitis šia tema 
skaitys paskaitą sekmadienio 
popietėje, sausio 23 d. 3:30 vai. 
p. p. liet. taut, namuose, Chica- 

■goje. Popietėje 
dalyvauti. Rengėjai:

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

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

} TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
[mieg. ir valgomasis^ Labai patogus 
i susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

ž I C R E K I T E !

PER.RY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti Jei. 
501-623-9814.

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci- 
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

1^ AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru ranku priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

AR JAU PASIDAReTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 60609 Tel. VI 7-3447

Pucinski nori Daley vietos

Roman Pucinski, 41 vardo 
aldermanas , praėjusį sekma
dieni pradėjo kampaniją su
rinkti 75,000 parašų, kad galė
tų būti nominuotas kandidatuo
ti rinkiniams i Chicagos miesto 
merus mirusiojo Richard J. 
Daley vieton.

Su legališkomis formomis i 
, Knyga su ’ formomis gauna

ma *Naujienų’ ‘ administracijoj, 
Knygos kaina $3,. Su legališko- 
mis formomis — §3.50.

Užsakvmus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Bl. 60608. i

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI.

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

■ 'I .. . ' ■!! f-WTT ;

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. i 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980 j

jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Dei?., 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu- 
n-wv-uw ji. uM/ųv iivu- zijų laikotarpiu Nauijenos yra! 4645 s©. Ashland avė.
frontacijos, nors dabar daugi būtinos kiekvienam lietuviui. Į _______ 523-8775
kas nori įvesti madą, kad ben- Reikia prisidėti prie sąjūdžio r~ ,

! dradarbiavimas su sovietais yra padvigubinti Naujienų skaity- ______
patriotinis aktas, paliekant su tojus. 'ATVERAS

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon-

. DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $74 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
A. LAURAITIS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St., Chicago, III. 80629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halstad eL Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S .

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, DU 60629 • TeL WA 5-2787
Dldalla p* *1 rinkim*« g«rot rCžles Įvairi v p raki v.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIU. /

i ' — ■ ■—■■r■! —■...... ....
M. ŠIMKUS 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

V ' ...... ... ■■ ■— —*

Call Frank Zapolis 
‘IS M4S6*M

GA 4-8654

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gut*»n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančias 1905 

meta Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir susi
rūpinimą. -____________________________

Or. A. J. Gu«*»n — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --------------- $3.00
MinkJtals virbeliais tik 52-00

Dr. A. J. Guaaan — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik  $2.00

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čak| arba monay orderį, prie 
nurodytos kalnoa pridedant 50c. persiuntimo Ulaldomt,

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pat vieninteli 
Ūetuvj tau liniuką 

Chica^oje

NORMANĄ

185 North Wabwh

263-5828
(jataJgoa) ir
677-8489
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