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MONDALE VOKIETIJOJE REIKALAUJA 
NEPARDUOTI ATOMO ĮRENGIMŲ 
BONA. — Prez. Carterio pasiųstas Europą vicepreziden

tas W. F. Mbndale sausio 25 lankėsi Vakarų' Vokietijoje ir kal
bėjosi su kancleriu IL Schmidtu. Besikalbant buvo aptarta eko-\ 
nominiai bei prekybiniai klausimai. Bet svarbiausias pokalbių 
tikslas buvo atominių žaliavų ir jų perdirbimo įmonių pardavimas. >

Vakarų Vokietija yra suda-f 
riusi sutartį su Brazilija paga
minti ir įrengti joje 4.8 bil. dol. 
vertės atominių žaliavų paruoši
mo ir perdirbimo įmonę. Ato
minės medžiagos Brazilijoje bū
tu vartojamos atomu šildomos 
elektrinės jėgainės kurui ir taip
gi, norint, galima pavartoti ir 
atominių bombų gamybai. To
kie bizniai, žinoma, labai nepa
tinka amerikiečiams. Todėl prez. 
Carteris ir pavedė vice preziden
tui Mondale išsiaiškinti ir įti
kinti kanclerį Schmidt, kad ąto- 
mo reikalais sudaryt? sutartis.' tuojalJ^ w kurios a • 
su Brazilija nebūtų vykdoma. Ikompanijos pradėj0 šiauStis. Jos

Spėjama, jog atomo klausi
mais prieita šiokios tokios bend
ros nuomonės. Būk tai kancleris 
Schmidt sutinka suvaržyti ato
mo pardavimo reikalus, kurie-tu-

į Gyvenimiška
jiesamone

, Milijonai ir daugiau išleidžia
ma mokesčių mokėtojų dolerių, 
ieškant naujų energijos šaltinių, 
turint prieš akis degalų ir dujų 
trūkumą. Atrodo, kad pastan- l 
gos nenuėjo veltui, pritaikant 
saulės energiją šildyti namuos 
vandenį’ir pačius namus. Bet pa
sirodo, vos pradėjus žmonėms- 
taikyti saulės šildymo įtaisus na-'

.■•■^<>,'.-u^fc*'-^-, -■

Amerikoje kava gerokai pabrango, o Brazilijoje josios prikrauti didžiausi kalnai. Paveiksle 
kavos augintojus, krauįančius kavos- maišus dideliuose uosto sandėliuose. -Pačioje Bra

zilijoje kavos kaina palikta ta pati, bet užsienin siunčiama kava apkrauta naujais išvežamais 
muitais. Brazilai tvirtina, (kad ateinančiu metu derlius gerokai nuo šalčio nukentėjoj Ateinan
čiais metais bus kiek mažiau kavos, ji gali būti brangesnė. /

Komunistai pagrobė generolą, o dešinieji 
užpuolė komunistinių advokatų pasitarimą

MADRIDAS, Ispanija. — Ispanijos premjeras, susitaręs

nutraukia dujų tiekimą arba pa
kelia dujų mokestį tiems namų 
savininkams, kurie turi įsitaisę 
namus šildyti saulės spindu
liais, nežiūrint, kad tos pačios

Bilandic neatsisako | 50 dot kiekvienam Prez. d’Estaing

su 
demokratinės opozicijos partijų centrais, ruošė kraštą demokra
tiniams riiudmams, bet komunistai ir kraštutiniai dešinieji bando 
sutrukdyti Ispanijos demokratėjimo procesą. Šiomis dienomis 

. Ispanijos ekstremištai-komunistai ir patys dešinieji falangistai — 
įvykdė kelis teroro aktus, kurie gali pakenkti krašto demokratė
jimo procesui. Dabartinis Ispanijos premjeras bijo, kad krašte ne
būtų sutrukdytas dabartinis liberalinės demokratijos procesas.

Antradienį buvo paskelbti dar
bininkų streikai Barcelonoje, 
Madride! San Sebastiane, Vene
cijoje, Sevilijoje ir kitose vieto. 
se. Streikai yra politiniai. Pa-, 
prastai ispanai skelbia streikus 
ekonominiams klausimams pa
gerinti, bet šį kartą jie buvo pa
skelbti be darbininkų pasitarimo 
ir aiškaus reikalavimų suformu
lavimo. Dešiniųjų grupei Ma
dride užpuolus suimtų komunis
tų advokatų pasitarimą apie by
los eigą ir nušovusi tris pasita
rimo dalyvius, tuojau didesniuo-

plečiant jau esamą atomo bom
bų gamybą varžančią sutartį. 
Bet minėta sutartis su Brazilija 
atominių žaliavų perdirbimo 
įmonės reikalu pasiliko kaip ir 
buvus — jos klausimas bei liki
mas nėra aiškus.

Taipgi Vokietijos kanclerio ir 
Amerikos viceprezidento nebuvo 
tiksliai susitarta ir ekonominiais 
reikalais. Viceprezidentas prašo, 
kad Vokietija tvirčiau prisidėtų 
prie bendrų pasaulinio ūkio 
reikalų. -Kancleris Smidt buvo 
palankus ekonominio gydymo 
klausimais, bet, pasak jo padėjė- 

. jų, nenumato padidinti 4 bil. dol. 
sumos, numatytos 4 metų laiko
tarpyje ūkio pagerinimui.

Antra vertus, JAV atskirai 
derasi su Brazilija, kad ji atsi
sakytų nuo atominių žaliavų per
dirbimo įmonės. Vietoje to, Ame 
dika siūlo Brazilijos atomu Šil
domoms elektros jėgainėms pa
tiekti pakankamai atominio ku
ro iš Amerikoje paruoštų žalia
vų. . V

Exxon gerai pelnija
NEW YORKAS. — J. A. Vals

tybėse didžiausia alyvos bend
rovė Exxon džiaugiasi padidė
jusiu pelnu. Ji sako, kad 1976 
m. pelnas padidėjęs 5.5%, paly
ginant tai su 1975 m.

Iš viso Exxon pelno 1976 m. 
gavo 2.64 bil. dol. arba 5.90 dol. 
kiekvienai bendrovės akcijai.

Panaikino rezoliuciją
WASHINGTONAS. — JAV 

senatas, 49 balsais prieš 45, sau
sio 25 panaikino rezoliuciją, nu
kreiptą prieš prez. Carterio pa
skelbtą amnestiją, kuri taikoma 
pabėgusiems amerikiečiams, ne
norėjusiems stoti į karinę tarny-

trūksta dujų ir kviečia mažiau 
vartoti tdujų.- Ar tai nėra nesą
monė? .

CBS kanalo antro TV pranešė
jas sako, kad. dujų bendrovės tu
ri teisę nutraukti dujų tiekimą 
savininkam, apsišildantiems sau
le.

Kubiečiai Afrikoje 
moko partizanus 

LUSAKA. — Afrikos juodųjų 
nationalistų žiniomis, Kubos ka
reiviai moko Rodezijos juodukus 
karinių paslapčių ir teroristinių 
veiksmų, kurie bus pavartoti Ro- 
dezijoje, nuVerčiant baltųjų vy
riausybę.

Tokios žinios pradėjo, sklisti 
Rodezijos ministeriui pirminin
kui Smith atsisakius priimti Bri
tanijos delegato taikos reikalu 
siūlomą planą. Rodezfijos mi
nisteris pirmininkas sako, kad 
Britanijos planą priėmus; tuojau 
Rodezija atsidurtų marksistų 
rankose.

Apytikriai skaičiuojama, kad 
Angoloje yra 15,000 Kubos ka
reivių. -Jie Angoloje pasiliko, 
gal būt visam laikui, padėjus 
marksistiškai nusiteikusiems an- 
goliečiams nugalėti priešininkus 
ir įsigalėti valdžioje.

Laikinai einąs Čikagos mero 
pareigas Bilandikas neatsisako 
greitkelio skersai Čikagą, kurį 
labai norėjo pravesti meras Da
ley. •r ■

Bilandikas būdamas Washing
tone ir gavęs 400 mil. dol. pra
tiesti miesto traukinėlį iki O’
Hare aerodromo vienkart nepa
miršo paklibinti lėšų klausimą

WASHINGTONAS. — Ame
rikos ūkio pagyvinimo tikslais, 
prez. Carteris žada išmokėti 
kiekvienam amerikiečiui 50 dol. 
pinigais, net ir vargingiausiam 
Amerikos piliečiui, kurs nemo
ka jokių mokesčių. Be to, pre
zidentas nusprendė papildomai 
prekybininkams ir įmonininkams 
padidinti mokesčių kreditą iki 
12% už investuotą kapitalą ar-

palaiko arabus ■
RIYADH. — Prancūzijos pre

zidentas d’Estaing, baigęs 4 die
nų pokalbius alyvos pirkimo su
tarties reikalu, pritarė arabų 
reikalavimams, kad Izraelis pa
sitrauktų iš 1967 m.- užkariau
tu arabu žemiu.

Prez. d’Estaing ir Saudi Ara
bijos karalius Khaled paskelbė 
bendrą komunikatą, kuriame pri
taria nepriklausomai palestinie
čių valstybei ir pareiškė noro

Meksikos peząs
MEXICO ČITA'. — Meksikos 

pezas, paleistas laisvai plaukio- 
'ti valiutų rinkoje, .pereitą savai
tę buvo savo vertėje nukritęs 
keliais taškais. Už dolerį buvo 
mokama 24.50 pezų arba 13% 
žemiau buvusio kurso.

Meksikos pareigūnai, teisin
dami pezo kritimą, sako, kad jo 
vertė krito padidėjus dolerių su
pirkinėjimui. Tačiau Teksaso 
bankininkai pezo kritimo prie-, . ----
žastį randa sunkioje Meksikosį^e miestuose prasidėjo strei- 
ekonominėje padėtyje. Jos už-

' siėnia prekyba neša 
stalius.

kiečių įpirkimo galią Meksikoje 
ir šiapus sienos Amerikos teri
torijoje, ir taipgi apsunkino 
Amerikos bendroves, kurios tu
ri investavusios didesnes sumas 
Meksikoje.

Panašūs protesto streikai 
Ispanijoje tęsiasi 24 valandas, 
o antradienį paskelbtas darbinin
ku streikas aritradienį nepasi
baigė. Vietomis darbininkai ne= 
grižo Į darbą ir trečiadienį.

šaltas
Saulė tek* 7:09, leidžiasi 4:58

projektuojamam greitkeliui. į ex
Mero Bilandiko nusitatymas ba4% sumažinti socialinio drau- ___ ____

kaip nors pravesti greitkelį pri- dimo mokesčius už kiekvieną prisidėti prie būsimų arabų-Iz-
veda prie didelio nuomonių skir- naujai įdarbintą darbininką, 
tumo su gub. Thompsonu, kuris 

tiesi-yra priešingas greitkelio 
mui.

Gub.

Kels tabakui ir 
alkoholiui mokesčius

SPRINGFIELDAS.
Thomsonas pareiškė sausio 23, 
kad vedami tyrinėjimai ir aps
kaičiavimai tikslu apkrauti rū
kalus ir alkoholį didesniais mo
kesčiais. Jis įspėjo, jei Ulino- 
jaus piliečiai norės masinės ke
lių statybos, greičiausiai tuomet 
bus reikalinga padidinti benzi
no taksus ir išleisti naujus pa
skolos bonus. ' •
Gubernatorius taipgi norėtų 
skirti didesnes sumas pataisų 
departtamentui, kad pataisų sis
tema veiktų žmoniškai ir efek
tingai.

Aistros pradėjo kilti, kai kraš
tutiniai kairieji, teroristinė mas- 
kvinių komunistų grupė pirma
dienio rytą pagrobė gen. Emi
lio Villaescusa. Savo laiku jis 
dirbo diktatoriaus Franko ka
riuomenės štabe, o paskutiniais 
keliais metais dirbo Isplanijos 
kariuomenės teisme. Paskutiniais 
mėnesiais jis buvo ispanų ka
riuomenės teismo pirmininkas.

Kai paaiškėjo, kad gen. Villaes
cusa buvo pagrobtas, tuojau su
sidūrė ginkluota gauja jaunų vy
rų, kuri įsiveržė į miešto centre 
posėdžiavusių advokatų pasita
rimą ir ten paleido kelias salves 
iš modemiškų ginklų. Vietoje 
buvo užmušti trys susirinkime 
dalyvavusieji žmonės, o 8 sun
kiai sužeisti. Antikomunistinės 
Apaštališkos Sąjungos nariai pa
skelbė. kad jie pasikėsino prieš 
kelis Ispanijos advokatus, pasi
šokusius ginti Ispanijos komu
nistus.

pasiliks tarnyboje
WASHINGTONAS. — Prez. 

Carteris nori palikti tarnyboje 
respublikoną čikagietį P. Ben- 
singer, kurs prez. Fordo admi
nistracijoje vedė valstybinę vais
tų priežiūros departamentą.

Pasilikti Bensinger tarnyboje 
prezidentui rekomendavo kon
greso atstovas L. L. Wolff, kurs 
pareiškė, kad jis asmenį ver
tina ne kokiai partijai priklauso, 
bet iš jo atliktų darbų.

Čikagietis Bensinger nesėk
mingai kandidatavo 1974 m. į 
Cook apskrities šerifus.

raelio taikos derybų.
Prancūzijos prezidentas nu

mato, kad Prancūzija ir kitos 
vakarų Euro pos valstybės būtų 
laiduotojais arabų-Izraelio su
darytos taikos.

Asmenys gyveną iš socialinio 
draudimo pensijos arba asmenys 
turį mažai pajamų ir nemoką 
mokesčių taipgi gaus iš valsty
bės iždo 50 dol. pinigais “dova
nų”. -

Valstybės iždas šiais metais,! Dummar prisipažįsta
Asylo teisės

VIENA. — Neutralios Austri
jos vyriausybės pavestas, Aus
trijos vidaus reikalų ministeris dalindamas 50-ties dolerių “do-j 

n '••n? X Ir A /4 A 4 rv 4G vaLn v t o 99 T—T/sl’-xr? nriAm nTvmriVi ’pareiškė, kad Austrija sutinka 
suteikti asylo teises kiekvienam 
čekui pasirašiusiam laisvės ir 
teisių Chartą 77.

Buvęs ipr«zid»nto Fordo JAV ka- 
riuomončs sekretoriui Mzrtin Hoff-

melavesvanas" kiekvienam amerikie- ■
čiui, išleis 11 bil. dob Valstybės! '
biudžeto direktorius tik mano, | LAS VEGAS. — Utah benzi- 
kad 50-ties dolerių kelionė, iki no stoties patarnautojas Melvi- 
jie jiasieks vargšą amerikietį,(nas Dummar, kuris yra įrašytas, 
gali kainuoti daugiau negu 50 J “mormonų testamentą” ir ku- 
dol.

AFL-CIO darbininkų unijos 
reikalauja sukurti valstybės pi
nigais daugiau darbų, sumaži
nant mokesčius, bet prez. Car
teris pasakęs demokratams, kad 
šiais metais jis norįs suteikti 
minėtas dovanas, o jau kitais 
metais mažinti mokesčius, kaip 
darbininkų unijos pageidauja.

|ris suteikia jam teisę 1/10 dalį 
bilijonieriaus H. Hughes turtų, 
teisme, advokatams prispyrus, 
prisipažino melavęs.

Dummar teisme sako, kad jis 
mormonų koplyčios raštinėje ant 
stalo padėjęs Hughes testamen
tą paprašytas nežinomo buvusio 
bilijonieriaus tarnautojo.

Patvirtino prokurorą1
'* t <

WASHINGTONAS. — JAV j

Daugėja Britanijoje
bedarbių

LONDONAS. — šių metų sau- 
senatas, 75 balsais prieš 21, pa- sj0 mėnesyje bedarbių skaičius 
tvirtino G. B. Bell generaliniu Anglijoje padidėjo 1.4 milijonais 
valstybės prokuroru, nors ir bu- arba 6.1%. Dabar Anglijoje yra 
vo didelių prieštaravimų iš juo- daugiau bedarbių, ne kaip jų bu- 
dųjų piliečių pusės.

Priešingi Bell patvirtinimui 
respublikonai sako,' jei tai bū- kas Callaghan parlamente paša-

vo 1948 m.
Anglijos ministeris pirminin-

kadAndrew Young yra įsitikinęs, 
galima rasti būdus rasiniems klausi
mams spręsti, neišvarant Piety Afri. 
ko* iš ungtiniy Tauty. JAV ambasa
dorius 1 Andrew mano, kad rasinio* 
Afrikos klausimus reikia spręsti tai
ko# ir įtikinėjimo būdais, o ne prie
varta.

m.n buvo i^pafenkintM komiuos ~ 4- .
nut.rimu priimti | Wotpoint mokyk- tų buvęs respublikonų preziden- kęs: “Nemanau, kad bedarbių 
la vi«v J“?1* •«lirn*nv "*• ;to parinktasis j gen. prokurorus, skaičius galima būtų sumažinti, 
b^vo’p^mti, botmd^m«^»**okr*-' tai demokratų dauguma būtų kė- j kol mes stengiamės nugalėti 
toriu* 'Hoffman aHrstatydino. ji* . )usj didesni triukšmą ir kitaip ‘ infliacija”. Infliacija Britanijoje 

~ ‘-“I-• Movusi. 'šiuo meta siekia 15%.rekomendacija.

Madrido policijai pavyko su
imti pasikėsintojus ir padėti už 
grotų visą grupę. Pasirodo, kad 
joje buvo tiktai penki Ispanijos 
falangistai, o visi kiti yra Ispa
nijoje gyvenę užsieniečiai falan- 
gistai — italai ir vokiečiai, šis 
reikalas labai atidžiai tardomas.

Tuo tarpu policija dar nežino, 
kas pagrobė gen. Villaescusa ir 
koks jo likimas. Grobikai dar 
nepasisakė, kas jie toki yra ir 
ko jie siekia. Vyriausybės 
sluoksniai bijo, kad kariuomenė
je dar gana įtakingi elementai 
nepadarytų perversmo ir nesu
trukdytų dabartiniam premje
rui pravesti kraštui reikalingas 
demokratėjimo reformas. Nei 
kraštutiniai dešinieji, nei komu
nistai demokratine santvarka ne
sidomi. Jie geriau tarpsta dik
tatūrinėje netvarkoje.
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staigiais atvejais. Tai yra Dig- 
tor’s Emergency Service, tel. 
236-4200.

Kiti kareiviai po pietų ilsisi, miega, o jis savo sky
riaus vyrus bereikalingai vargina. Pagaliau to skyriaus 
vyrai susitarė jam atkeršyti- Ištraukė iš šautuvo spyną ir 
ją taip paslėpė, kad ji dabar gal nesurasta ten rūdija. Bet 
per apsirikimą padarė didelę klaidą. Ištraukė spyną ne iš 
savo skyrininko šautuvo, o visai iš kito, kurio savininkas 
nebuvo niekam nusikaltęs. Kai paaiškėjo, kad iš jo šau
tuvo prapuolė spyna, tai už ją jis turės sumokėti 70 litų. 
Tuomet visa kuopa sudėjome reikalingą pinigų sumą ir

Ramusis ežerėlis

ATS. Pavieniai asmenys 65 
metu amžiaus ar vyresni,jei jų 
pajamos buvo mažesnės negu

idw muture m
hat means your dreams 

than ever before, 
sltares in your parti-

Ką privalo daryti žmogus, 
kuris .pvz. naktį pajunta pasi
reiškimą kokios staigios ligos? 
Chicagoje, jei ‘nenorima kelti

Seni kareiviai jau pradeda bliūdais tarškinti ir 
šaukti: ’’Trys, keturi, važiuojam“. Juk jų jau baigiasi

Kokia įstaiga apmok 
visas išlaidas?

PAGALBA STAIGIU
ATVEJU

Sūnus turi keriptis dėl smul 
kęsuių informacijų į Soc. See. 
Įstaigą ir ten jam pasakys, ar 
gali gauti pensiją - pašalpą.

Tenka pabrėžti, kad 650,- 
Reikės užpildyti aplikaciją. 
CvO studentų gauna tokias pa
šalpas pagal tėvų ar motinų 
.arimus kreditus.

■ ■

ATS. Jeigu jis studijuoja 
pilną laiką, tai iki 22 metų 
jk> gali gauti pašalpą, jei jo 
tėvas yra pensininkas arba ' moka sąskaitas 

mirė, bet buvo apmokėjęs nu dymo kaštus 
statytą Soc.Sec. ketvirčių skai nims, kuriuos nepadengia uni 
čių. jų apdraudos arba asmeninės

lėšos. Soc. kk inf.

taip priartėjo iki tų didžiųjų pasikeitimų priešpaskuti
nė savaitė. < ■

Seni kareiviai, prieš išvažiuodami į atsargą, Žuvin- 
, Apsinuodijimo atvejais rei- pa]jose atliko tolimųjų ' distancijų šaudymo prati
kta skambinti tek. 633-6000, mus ^ovo g0Vnriais- Pradžioje su perbėgimais šaudė i 

.taikinius, o kada pne jų priartėjo, tai mete -vokiškas 
puolamąsias granatas ir puolė ’’priešą” durtuvais. Ten 
žuvo vienas žydų tautybės kareivis, žuvimo priežastis 
buvo tokia: .granatos buvo senos, tai numestos kai -ku
rios -nesprogdavo. Tokių nesprogusių granatų jau bu
vo nemažai primėtyta, bet į jas nekreipė -dėmesio. . . '

Ir ^atsitiko taip, kad numesta granata pataikė Į ne
sprogusią granatą- Tai ji sprogdama nukrėtė mesprogu- 

maloniai mirksinčia gyanata ‘b’ pirmosios sprogimo jėga ją Įmėtė'į apka-

S2,500 jiems mokestinių pareiškimų 
i Kai pildoma bendra mokesti- nere^a pildyti. Tačiau, jeigu 

r . ... ., 4 |mė forma ir esant abiems su- sutuoktmiai, ^uldanbeji ben-
Ką nauji nuostatai numato? btuoktiniams metu amžiauSj -dra mokest. pareiškimą, is ku 

rių atskaityti' pajamų mokes
čiai, turi pildyti mokest. for

umą, kad gautų jų pinigų su
linį kurią iš ji/iŠskaiciavo.
Kokią yra speciali mokestinė 
_ -pajamų inokst. lengvata?_

KL. Mano tėvui pr. m. gruo
džio mėn. suėjo 65 m. Jis man 
sakė, kad girdėjęs^ kad jis 
turj teisę ir specialę mokesti
nę lengvatą. Ar tai yra teisy
bė? • ’’ J. M-tė

ATS. Teisybė. .Mokesčių mo 
ketoj ai turie turi 65 m. amž,, 
urj teisę į ekstra lengvatą — 
750 (exemption) dėl savo, 

amžiaus ir -S750 į standartinę 
asmenišką lengvatą (standard 
personal exemption).

Kur yra pietinėje •Chicagos 
dalyje ’’senjorams“ valgyklos?

KL. Pasakykite, kur yra pie
tinėje ^Chicagos dalyje “senjo
rams” valgyklos, kuriose pa
piginta kaina galima papie
tauti-? ’J. J-nas

ATS. Vyresnio Amžiaus žmo 
nčms “Mayor’s Office , for Se
nior Citizens” išlaiko valgyk
las, kuriose galimą gauti pigio
mis kainomis pietus. Pietinėje 
Chicagos daly vieba tokių val
gyklų "ra St. Louis ir 62 St.. 2) 
miesto centre YMGA patalpo
se (17 S. LaSalle St), 3) Mount 
ir Green St. kampe.

Toji įstaiga pristato paga
mintą maistą ir į namus tiems, 
kurie yra nedarbingi. Reikia 
paskambinti tek 525-095.

•rt.-nca m me place 
ut of dreams. And.

have been helping to make 
4*ppy dreams come true

Now. E
i year* 
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Taip pat staigiu atveju pa
galbą teikia skyriai, esantieji 
prie -Gaisrininkų sargybos — 
tel.FI 1313..

Paskutiniu laiku rinkoje pa 
sirodė praktiškas išradimas. 
Tai yra aliarminis aparatas 
vienišiems asmenims. Apara
tas susideda iš žadintuvo, lem 
pos 
šviesa kuri matoma atstume 
ketvirčio mylios kabelio dr kon feus parvežė 4 -pulko lavoninę,/.© vėliau žydiškomis ąpei 

! takto. Einant -vakare gulti, -tas gOHiis palaidojo.
aparatas statomas lange, pa
traukiamas šniūras iki lovos ir 
kontaktas padedamas .po pagal 
viu. Jeigu naktį kas jvyks ir 
reikalinga žmonių pagalba, pa 
kanka tik paspausti kontaktą 
ir aparatas pradeda veikti, 
aliarmuojant kaimynus. <pra- 

| važiuojančius policininkus ir
t. t. Aparatus gamina firma N- 

i P Corporation, P. O. Box 117, 
Sarasota. Fla. 33578 ir išsiun
čia gavus money orderį. Kaina 
gana aukštoka, apie 25 dol.

Medicinišką pagalbą nemo- 
Itaniai gausite šiose vietose: 1); 
Cortk County Hospital Fantus 
Health Center (tel. *63345600),- 
Šis centras turi 78 ciinikas.

2) Guneb Hospital Medical 
Clinic (tel.’ 883-8147) už vizitą 
ima maža atlyginimą.

3) Erie Neighbornhood Hou-' 
ąe (tel. 666-31330) suteikia ne-' 
mokama mėd. pagalbą.

Dabar jau galime drąsiai rašyti ir kokius turėjome 
erink'us: Kaiu jau minėjau, šautuvai buvo angliški 
Rose Kmfieldo sistemos, 19J4 m. laidos. Jie buvo užtai
somi apkaba su penkiais šoviniais. Atidarius spyną, 
reikėjo pilną apkabą prispausti prie sandėlio dėžutės 
briaunos ir dešinės rankos nykščių šovinius nuspausti 

Argus žemyn. Stumiama spyna išmeta apkabą, vieną šovinį 
įstumia į šovinio Uždą, o'keturi lieka sandėlio dėžutėje. 

: Tuomet šautuvas jau yra pilnai užtaisytas.
Šūvis paleidžiamas dviem gaiduko (dirgiklio) nu- 

± spaudimais. Su spyna ištraukiama šovinio tūtelė ir ją 
stumiant atgal paimamas kitas šovinys. Kai pasibaigia 

s šoviniai, tai paduodamoji lentelė iškyla aukštyn ir kliu
do uždaryti spyną. Tai ženklas, kad šautuve nėra šovi
nių ir reikia dėti kitą apkabą.

3 Jeigu staigiai reikia sustabdyti Šaudymą, tai du- 
I žikliųi sulaikyti yra stipri atsarga. Apmokymui gauda

vome 5 mokomus šovinus, kurie buvo ištisiniai; o kapsiu- 
g lių pietoje įdėti gumos gabaliukai, j juos minkštai atsi- 
g mušdavo dūžiklis ir nesigadindavo.

1 (Bus-daugiau)

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS T

Sausio 2<, 1977 m. Nr. 4(9)

KL Mano draugo žmona tu
rėjo anksčiau vargą su Šir
muli, o dabar laike tyrinėji- 
:.ių ligoninėje pas ją rasta dar 
sklerozė ir cukrinė liga. Dėl 
b ogos kraujo cirkuliacijos 
jos kojose pirmiau amputavo 
>.viią Koją, o vėliau ir kitą.: 
Kai jau pradėjo atsigauti, ga-f. Ta pačia proga turime pa- ;nas sutuoktinių yra 65 m. ai 
vo ^širdies ataką ir vėl buvo žymėti, kad gautos pajamos iš vyresnis, kreditas yra 15 proc. 
priversta grįžti ligoninėn. Jos bankų (dividendai) ir investi turimoms pajamoms, nusira- 
-vyras, nors dirba, paėmė • cijų neįskaitomos į. uždarbio: šytina suma yra 
papildomą darbą, pabaigė vi- sumą, 
sas santaupas ir nepajėgia su
mokėti astronomines .•ligoni
nės sąskaitas. Ar yra kokia; - KL. Aš '1966 m. gėg. mėn. iš- tai kredito -suma yra 10 proc. 
gFograma, pagelbėti tokiems ėjau—pensijon. Aš norėjau pa ir nusirašytina xuo mokesčių

sinaudoti ’"Retirement Income suma siekia iki $3,/30. • 4) Mile Square Health Cen-
Tuo reikalu daugiau žinių ter (tel. 942-37(|>)

mokesčiai.1 galite rasti 1040 ir 1040A mo- patarnavimą
IRS lei- mokestis, pagal paciento ištek- 

ji to plano nuostatai numato?, dinyj e 524, “Tax Credit for j liūs.
K. J. J the Elderly”,

ATS. Jie suBxazina mokes-) KL Aš esu išėjęs pensijon 
^tinę sumą daugiau negu senie-į našlys 66 m amž. Kiek aš ga
ji nuostatai leisdavo. Nauji liu tais metais uždirbti ir ne- 
nuostatai taikomi įvairiom pa- pildyti mokestinių formų? 
j amonis. Pvz. vedę asmenys, 
pildantieji 'bendra mokestinę 

iformą (joint return), kai vie-

smo jau ir naktimis pradeda šaukti tą tradicinį šūkį: 
“Važuojam”. D jų visas batalionas atskirai kareivinė
se gyvena, tai ir yra kam garsiai surikti. Ir kai-surin
ka, tai suskamba visas rajonas, Nors tai ir draudžia
ma, bet ar visą batalioną gali nubausti ir uždaryti i da- 

naktį savo privataus (šeimos) boklę? Tai tą džiaugsmą reikšti, ’beveik niekas ir ne- 
gydytojo^alima pasinaudoti pa trukdo, nes gerai žino, kad jų nenuraminsi ir tik jiems

žinotini adresai 
čikūgieciams pensininkams

Jus KLAUSIATE, llž‘no"- k“ri<=’ I kių Welfare pašalpų, ar Me- 
I dicarę, kurie padengtų tas mil 

žiniškas sąskaitas. Ciprį B.
ATS. Taip, yra. Veikia pro

grama, kuri vadinama ‘Mang’ 
Medical Assistance - No grant, 
Cook County Dept, of Public 
Aid. Toji įstaiga pagelbsti 
žmonėms, kurie nesinaudoja 
Welfare ir neturi Medicare, o 
-buvo paliesti katastrofine li
ga ar invalidumo. Tos įstai
gos adresas — 20v6 So. Michi
gan avė., Chicago, Ill. Ji ap- 

už visus gy- | 
tokiems asme-

Seni kareiviai laukia inspektorinio skundų apklau
sinėjimo ir po to važiuos į atsargą. 0 mes, mokomie- 

l^ukiame priesaikos ir išleidžiamųjų egzaminų. 
Bet, deja, apie juos nieko nežinome.

GINKLAI

Ar dalinas darbas, sumažins 
mano pensiją?

K L. Aš esu našlė, gaunu pa
gal savo vyro sąskaitą Soc. 
See sau ir už 2 vaikus pašal
pas. Aš noriu gauti daliną1 Credit” nuostatų planu, kad 
darbą, nes vaikai mokosi ir! sumažėtų mano 
turiu daugiau išlaidų. Girdė- Pasakykit ką šiais metais nau' kestinėse formose ir 
jau, kad padidinta pajamų su 
ma, kurią galima šiais metais 
uždirbti?. Sof AL

ATS. šiais 1977 m. jūs ga
lite uždirbti $3,000 ir gauti pil 
ną pensiją. Jei uždirbtumėte 
daugiau tai $1 bus sumažintas 
iš jūsų pensijos nuo kiekvie
nų uždirbtų $2.

Jau ‘ praktiškai atlikome visos kuopos ir pulko tar- 
ambulatori-'nybas. Tai dabar daugiausia tenka praktiškai vykdyti tik 

jose įvairiose miesto dalyse: a) lauko tarnybos statutą. Kai gražus oras, tai malonu atsi- 
Uptov,Ti (tek 744-7b)^En išėjus is kareivinių ir pabėgioti drungnu rude- 
S eSeenw«>d Avė tiel 7^ nio oru kvepiančiais laukais. Taip mūsų gyvenimas ir 
7560), Woodlawn* (tel. 744- slenka artėjančių jsgazminų kryptimi, bet kada jie bus, 
7580R e) 1700 s. Ashland Av. tai tada dar niekas nežinojo.
(tel. 942-2469, ir f) West Town 
(tel. 744-5707).

Ar jis turi t eis ę į pensiją?
KL. Mano brolis žuvo su 

žmona automobilio nelaimėj. 
Po jų liko sūnus 18 metų, ku
ris studijuoja universitete. Ar 
jis turi teisę į Soc. See. pensi
ją? J. B.

Turėjome ir vieną mūsų kuopoje naujoką, kuris jau
tė malonumą galėdamas kitus naujokus bereikalingai 
varginti. Statutų jis visiškai nemokėjo, bet triukšmavo, 
mus baudė ir įširdęs čerškė, kai žiurkė pakliuvusi į spą
stus. Girdėjau, kad jam sunkiai vyko išlaikyti egamiznus- 
Bet vėliau labai nustebau sužinojęs, kad jis pulke buvo 
paliktas liktiniu puskarininkiu.

Tenka'pasidžiaugti, kad tokių užkietėjusių aklosios 
drausmės ramsčių buvb mažas nuošimtis. 0 pagaliau, be
veik ir visai pranyko.

LAUKIMAS EGZAMINŲ
Rodos jau teoretiškai susipažinome su visais statu- 

už med- įais jy įjį pakartojome'svarbesnius punktus. Galvojome, 
imamas mažas įad mokslas jau turėtų paigtis ir tik tektų laukti užbai

giamųjų egazminų- Bet vadovybė dar vis ragina grieščiau 
i 5) chičagn Department of mokytis ir pailgina statutų mokymosi valandas.
Health suteikia męd. pagalbą1 Jau ’ praktiškai atlikome -visos kuopos -ir pulko tar- 
savo išlaikomose

Naujoko atsiminimai
Į kareivines žengte marš 

(Tęsinys)

VIKTORAS VYTENJETTS
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Detroito naujienos
“švyturio” jūrų šaulių metinis Rimkūnas, moterų sekcijos vad. 

susirinkimas
Susirinkimas įvyko sausio 9 d. 

Šv. Antano parapijas salėje. Su
sirinkimą pradėjo pasveikinda
mas šaulius kuopos pirm. Alfa 
Šukys. Po trumpo įžanginio žo
džio pakvietė į darbo prezidiumą 
pirmininkauti Antaną Sukauską 
čr Jurgį Baublį, sekretoriauti 
Mykolą Kuncę. Į mandatų komi
siją išrinkti Julius Rimkūnas, 
Petras Bukšnys ir Klemensas 
l’rbšaitis. Pereitų metų visuo
tino susirinkimo protokolą per
skaitė Albertas Misiūnas.

Kuooos pirm. A. Šukys savo 
pranešime paprašė šaulių laiky
tis šauliškos drausmės ir vienin
gumo. Trumpai perbėgo visų 
metų kuopos veiklą. Finansų se
kretorius ir kasininkas. Vincas 
Rinkevičius patiekė žinias apie 
kasos stovį. Per 1976 metus bu
vo pajamų $9;963, išlaidų $4,339.

Toliau sekė visos eilės kuopos 
pareigūnų pranešimai: Moterų 
sekcijos vadovė, parėngimo, ūkio, 
jaunimo, šaudymo, ir “Pilėnų” 
stovyklos komendanto. Revizi
jos akta perskaitė Alb. Misiū-

IAngelė Šukienė,- pavaduotojai 
■Stefanija Paulikienė ir A. Gę-!

gelbėti. Revizijos komisiją su
daro Albertas Misiūnas, Mykolas 
Kuncė ir stasys Petrauskas. Gar-. 
bės teismą sudaro: Romas Ma- 
cionis, Kazys špakailskas ir 
Vincas šarka. Susirinkime da-1 
lyvavo 51 narys. Susirinkimas 
užsibaigė 3 vai. po pietų gero
je nuotaikoje prie kavutės. j

Adrianos Jucytės koncertas
Argentinietės A. Jocytės kon- 

j certas, kuris Įvyko sausio 15- d., 
sutraukė nemažą skaičių publi
kos. Koncertas prasidėjo kok
teiliu. Solistę' su publika supa
žindino^ Viktoras Nakas ir pa- Bi3Uį pridėjo^ Pražydo jezminai. 
kvietė Įeiti Į šalę. Solistė atžy- jr gur banguoja Nemunėlis. Į 
giavo iš užkulisio gitarą neši
na; Liekna aukštoko ūgio, pa
drikusiais tamsokais plaukais, 
rausva ilga sunknia. Atžygiuo- 

. jančįai solistei publika šiltai plo
jo. Bent man atrodė, kad jau
nos solistės laikysena buvo nieko 
nesivaržanti, tarytum, kad ji 
dainuotų pati sau namuose. 
Pradėjo deklamaciją pritariant 
gitara. Po trumpos deklamaci- ’ . -

nas. Aktas sutapo su finansų jos pirma daina pradėjo “Gimti- ; tais užkandžiais ir stipresniais 
sekretoriaus vestomis knygomis. nAą v]nn’;ai” <SoVjmriAs hnvn- gėrimais. Reikia pastebėti, kad 

Toliau, sekė valdybos, revizi- Pavasario žemė gyva, čigono renginl suruošė tiktai jauni- 
jos komisijos ir garbės teismo berniukas ir Dar ne jok. Man mas’ bene Pirm^ kartą. Jauni- 
rinkimai. Į valdybą išrinkti: pir- balsas atrodė antras altas, ga-' 
mininkas Alfas Šukys, vicepirm.1 nėtinai stiprus. žodžius tarė afš. 
Juozas Kincius, sekret. Juozas kiai svetim0 akcento Publika 
Braziūnas, iždo Vincas Rinkevi- Hstei plojo Mekvienos dai_ 
čius, spaudos inform. Antanas Į nos 
Bukauskas, parengimų vad. Kle
mensas Urbšaitis, “Hienų” sta- Po trumpos pertraukos antra- 
tybos-vad. Antanas šiurkus, sto- me kėlinyje dainavo ispaniškai: 
vykios administratorius Stepas Me Samencarnamalito, Kai ver- 
Lungys, pavaduotojas Julius kiantis smuikas, Mylėk ir lauk.

-SMOK

MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJA

Švyturio jūrų; šaulių 
kuopos' dešimtmetis

Po V. Nako padėkos žodžio 
solistei buvo įteikta gėlių puokš
tė. Iš Tilsenburgo p. Rudokie
nė įteikė dovaną kažką pana
šus Į širdies pavidalą. Solistę 
Adrianą iš Argentinos atlydėjo 
josios mama. Po koncerto se
kė vaišės ir šokiai, šokiams gro
jo Rimo Kaspučio orkestras. Kas 
norėjo, galėjo pasivaišinti šal-

Dosnūs detroitiečiai
Lietuvių Fondui ,

Metami baigiantis Į Lietuvių 
Fondą su- 100 dol. auka įstojo 
Elena ir Kostas Jokšai, Rasa ir 
Juozas Urentai, Ipolitas Pace- 
vįčius ir Augustinas Dambra. 

'209 dol. aukojo Vita ir Bene
diktas Neverauskai.

Stefanija ir Ignas Kauneliai

Dešimtmečio minėjimas ir po 
to banketas-baiius įvyks gegu
žės mėn. 7 d. 7 vai. 30 min. Kul
tūros Centre. Po minėjimo prie 
apvalių stalų bus vaišės ir prie 
geros muzikos šokiai. Dešimtme
čio proga bus išleistas leidinys. 
Organizacijos ir biznieriai bei

centre pavyko labai gerai. Fubli- kad padidinta Saudi Arabijoje 
žemės alyvos produkcija yra ag- - 
resijos veiksnias prieš mus tra
no sąskaitom Toks Saudi Ara
bijos veiksmas sumažino Irano 
alyvos pardavimą 25'/ ię pakėn- * 
kė ekonomijai. .

kos atsilankė per tris šimtus. 
Visi piknikautojai skaniai vai
šinosi Zofijos Drižienės ir jos 
talkininkių pagamintu maistu. 
Buvo ir kitų paįvairinimų: Ųąi- 
mės traukimas iš ratuko ir iš 
dėžutės. Fantų aukotojai, An
tanina Jonynienė, Pranė Balan
dienė ir Juozas Lesčinskas. Pikr .. ;
nikui po stogu vadovavo Radijo ' BerlVEO SltiB SgUgO 
klubo p’.rm. mz. Vacys Urbonas.1 / D
Talkininkavo: Kazys Gogelis,- 
Rita Garliauskaitė, Erna Gar- 
liauskienė, Vincas Kankalis, Sta
sys Garliauskas, Antanas Janu- 
šis, Irena Laurinavičienė ir ki
tos. Renginys pavyko visais at- lankė ir Berlyno gėdos sieną, ru-

nuo laisvės
BERLYNAS. —Amerikos ri

damasis Vakaru Vokietijoje, ap-

vejais, iždas papildytas visiems 
metams. Tikiu, kad klubo val
dyba visiems talkininkams dėl 
pasisekimo yra dėkinga.

A. Bukauskas

Užpuolimo veiksmas
PARYŽIUS. — Irano šachas 

televizijos programoje pasakęs,

sų pastatytą.
Viceprezidentas Mondale prie 

sienos, matydamas elektrizuotas 
spyglių vielas, minuotus laukus . 
ir automatais apsiginklavusius 
šunis vedančius sargybinius, pa
sakęs: “Istoriniais laikais buvo 
daug tvorų, bet jos saugojo nuo - 
užpuolikų. Gi ši Berlyno siena • - 
saugo žmones nuo. laisvės

sa-

ALB radijo klubo 
gegužinė po stogu.

dol. Jie visi dabar Įnešė po 100. 
dol. Antanas Matulis padidino] 
savo Įnašą’ iki 150 dol., dabar

ir 
apylinkių lietuviams žinoma, ge- 

sausio 16 d. KultūrosSavo įnašus padidino Ona ir 
Jurgis Rekašiai iki 300 dol., Sta-

Norintieji Ms knyga įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

įamžino Lietuvių Fonde Rober- pavieniai galės į leidinį Įdėti 
tą Kroną su 100 dol. auka. Ig-.vo sveikinimus.
nas Bumelis įamžino Bumelienę- 
Ivinskytę Janiną su 200 dol. au-, 
ka, o Gediminas Balanda Įamži- Į 
no savo tėvą Balį Balandą su 300 • Kaip jau visiems Detroito 
dol. auka.

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai.
iš W0PA stoties 1490 AM banga.

’ , . ■ <■ •* * -

Sekmadieninė programa is WJOB 1230 AM stoties, Hammond, !nd.z
būna nuo 9:30 iki JO vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdzionytė, 2646 W. 71 St.,
Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374

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

surašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. ; < ' - ’ ■ ■'

Dr. Juozas B. KonSius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžiij iki pokario metu. Vidutinio formato/ 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr/ Juozas B. Končius, 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 Hu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

RIMTA KNYGA — GFRTATTSTA DOVANA | 
Naulionote galima gauti tmUtfu knvgv, kurloc d«duo< bat kokia 

knvo»t colnta ar lentyna
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu S 

atsiminimai ir jwHu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- S 
manas RK7 nsl Kaina $5. 8

A. PakalnHkk. METAI PRAEITYJE. Netolimu iwkiu prishninL 
ir laiko ivvkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- > 
tvti i 12 daliu. 296 psL. kaina $5. .

Dr. ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas. Gm- J
fiala virbeliais SSR nfcl Kaina *ROO Minkštai Hr* SS M §

Pref VwH. RTrWke CFNIIJU 1 IPTUVlSiaJ KNYAU Vi
P1IA. T 90R nd triS+a — OO vfr. Z

U dalis. 225 psl.. įrišta — $3 00 YDinkš- 
t«l« ri^eHais 00 §

Henrikas Tomus — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. « 
Pakalnės ir Labguvos anskrifvs su įdomiais surašymais, fllu- f 
strarnomi® ir dokumentaciia 33R nsl.. kaina $8. į

P. KesH5n«s. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trilu daliu Lietuvos > 
partizanu buities romanas 202 puslapiu. Kaina S3,

JanIn* NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunvstės atsiminima ! 
170 psl ......_ __________ _ S3.00 i

M. GutMIs. POVILAS MILERIS biografijos bruožai 23S j 
puslapiai . ._ ___ _______ ________ __ :_____ $3.06 i '

Knygas užsakant r*FHa nridAH 25 /*f ną*tn Išlaidom* ,5
NAUJIENOS.

1739 S. Halsted St. Chicago. Hl. 60608. — TeL HA 1-6100

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

O- Juezat O>uMras. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Stndiin 
to CMeseoj* 1968 metais paties autoriaus lėšomis Kn^ea drietu da- 
ttn: lemJs flHo švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo fodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdė* Lietuvos nenrikiausomybės cyvenimo ir nebūto su- 
griovęs grašiai Išaugusiu ir snHestMusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
nio ir kultūriniu laimėliam šiandiena, drąsiai galima sskvti. lietuviu 
tauta galėtu didšiuotis ir džiūgauti savo žemė* Ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilvgti pačioms iškiliosioms Furonos tautoms”

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (8812%' buvo ūkininkai Ir po *'*■ 
nuli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patys buvę ūki
ninkai. arba Ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, voač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradžius skaityti nebesinori pertraukti. Knvna 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli- 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $3 00. 
Gaunama Naujienose.

Cakt arba Money Orderi siusti tekiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gtvf ptalgua, tuojau knyga paudųstno.

mas tvarkė salę, rūpinosi mais- 
i tu ir gėrimais. Jaunos mergai
tės pardavinėjo maistą, jauni 
vyrukai stovėjo už baro. Kaip 
ten bebūtų, bet publiką sudarė 
senimas. Rengėjai — Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos De
troito skyrius, kurio bent iki 
šiol dar niekur nesu pastebėjęs 
spaudoje valdybos sąstato.

Balfo 76 sk. metinis 
susirinkimas

Susirinkimas įvyks vasario 
mėn. 6 d. 12 vai. Kultūros Cen
tre. Susirinkimas'labai svarbus, 
nes bus renkama, nauja - valdy
ba ir revizijos komisija ir svars
tomi kiti su skyrių susiję rei
kalai. Nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Po susirinkimo bus, 
padaryta valdybos nuotrauka ir 
visi nariai bus pavaišinti pira- 
gaičiais ir kavute.

Atmintinius įnašus padidino : 
Vaclovą Janūkaitienė iki 500 
dol., Marijono Jąnukaičio atmi
nimui, dabar įnešdama 100 doL, 
Pranė Balandįenė irgi iki 500 
dol., Konstancija?„Plechavičienės 
atm., dabar Įnešdama 50 dol., 
Amelija Banėniehė iki 400 dol. 
savo vyro pulk. Antano Banė- 
no atm., dabar įnešdama 200 dol. 
ir Elena Gerulaitienė iki 250 
dol. gen. Zenono Gerulaičio atm., 
dabar inešdam'a 100 dol.

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

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 34.00, minkšti — 83.00.

Įdomi Unyge kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173$ So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuria laikai atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1989) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10.' Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viao buvo 121. 41 teatro draugija. « 
Eulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių bk

Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinrų, Jaisvamanffl 
organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti

Juozės Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE 
ateina pagelbon organiztoriams, choru vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja ?2. Užsaky
kite dabar. ' . . : '

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

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu:

NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St., Chicago, IHinois 60608

i - ,

Taupykite dabai*
pas mus

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

’ Taupykite dabar,
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo4 mėnesio pirmos 
dienos. *' ‘ t - •

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai "nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. '

Investavimo knygelės sąskaitos neša

IVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
5o. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įteigta 1923 metais. T®* <21-3070

ĮftalgM pietaoaa kiemą* automobiliamą pastatyti.

_ NAUJIENOS, CHICAGO •, ILL— Thwr«i»y, January 17, 1977
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$7.50
$2.50

$30.00
$16.00

$3.00

šias pareigas pasiėmė. Laurinčiuko afeiffenyje rusai ko
munistai turi ištikimą žmogų ne tik dienraščio priešaky, 
bet jiems ištikimas partijos- narys- vadovauja ir “tary-

Ritose JAV vietose: 
metams ___

Dusei metu

Naujienos eina kasdien fckrria^1 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 Sn. Halsted St CMratfn 
UI 60608 Telef HAymarket 1-8100

Pinigus' reikia siusti naštų

NAUJIENŲ raštinė atdaru kasdien išskvrui sekmadienini nu*
9 vai. rvfo iki 5 vakaro' Šeštadieniais — iki 17.

po Pietų Ameriką, rašinėjo reportažus-ne tik lietuvis- Lietuvoje. Visi žinome kad patys lietuviai darosi drąse-
_ • sni, jų balsas kiekvieną dieną yra garsesnis: Šiandien’ tas; kilmain tikslui, tai pirmučiausiai

Dienraščio keinos:
’hieagoje ir priemiesčiuose:

metams __ c_____________________$30.00
pusei metu __________  $16.00
trims mėnesiams ________  $8.00
vienam mėnesiui $3.00

tas Tiesos redaktoriaus pareigoms, o kai- mirė ilgametis 
žurnalistų sąjungos pirmininkas, tai Laurinčiukas ir .

Sumažėjo pajamos

$28.00
t14.no Orderiu kartu m nžsftbrmn

i Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub.- Co-, to
1739 So. *• • Strwtf Chicago, IIL Telephone HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Subscription Ratas:
ji Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
<ix month. $8.50 per 3 months. In 
>ther USA localities $26.00 per year. 
514.00 per six montns. $7.00 per 
hree months. Canada >30.00 per year; 
ither countries $31.00 per year

cents per copy. _

Kai tenka skaityti ar išgirsti 
kada kas nors pašventė* savo gy- . - .. .
.veniiną kokiai svarbiai idėjai ar ieškoti abudu visą gy

venimą pašvenčia.

brims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams — -
pusei metu —
vienam mėnesiui

Ū&iehiuose: 
metams ________  $31.00

pusei metu ____ __ ___ _ tlRon
vienam mėnesiui

Kais dabartinėje Lietuvoje vadina kiekvieną darbinin
ką, kuris nepajėgia tiek pagaminti, kiek okupantas ru
sas jam paskira. Apsileidėliais vadinami vyresnio am
žiaus, silpnesnės sveikatos vyrai ir moterys, kurie ne
pajėgia tiek iškęsti, aparti ar nuplauti, kiek tai padaro 
stiprių raumenų ir geros sveikatos jauni vyrai ir 
moterys. r ’

Neatsiklausęs, negavęs jokio įgaliojimo, klausimo 
net nepadiskutavęs laisvuose pasikalbėjimuose, Laurin
čiukas visų vardu užtkrino partijos centro komitetą, 
kad “tarybinės” Lietuvos žurnalistai, radijo pranešėjai 
ir žurnalų užpildytojai atliks tuos uždavinius, kuriuos 
Jiems uždėjo visos Rusijos 25-tas komunistų partijos su
važiavimas-

Laurinčiukas yra sąmoningas komunistų partijos 
narys, Jo vadovaujami žurnalistai privalo būti partijos 
nutarimų vykdytojai. Jis pats rusų partijos nutarimus 
aklai vykdo, jis pageidauja, kad ir lietuviai žurnalistai 
panašiai pasielgtų. Šiek tiek žmoniškesnę kalbą pasakė 
Lionginas šepetys, nevykusį Griškevičių stumiąs iš pir
mo partijos sekretoriaus pareigų. Pajutęs, kad didysis 
brolis mažiems jokios pagarbos nerodo, kalbos metu pa
tarė visiems taip elgtis, kad būtų gerbiami “visų tauty
bių žmonės.” Pataręs letuviams žurnalistams taip rašy
ti, kad juos gerbtų, jis išeina su šitokiu kanapių 
diedu:

“Kas ne kas, o Jūs kiekvienas- jaučiate, kad *' 
gyvename įtemptos ideologinės kovos sąlygomis. 
Buržuaziniai ideologai Vakaruose7 sustiprino savo 
balsus prieš visą mūsų šalį ir tarybų Lietuvą/ steng-1 
damesi rasti atgarsį mūsų gyventojų tarpe, ieško
dami tokių, kurie užkibtų ant jų meškerės. Apie tai l 
teisingai kalbėjo drg- A. Laurinčiukas savo praneši
me. Reikia demaksiioti konkrečius reakcijos išpūo-l 
liūs, duoti jiems deramą atkirtį” (Tiesa, 1977 m. sau
sio 14, 2 psl.).
Šepetys žino, kad jam pačiam ir jo bendradarbiams 

tenka dirbti “įtemptoą ideologinės kovos sąlygose”, jis 
žino, kad visame pasaulyje keliamas balsas prieš sovietų 
imperiją, kad tas balsas darosi garsesnis ir prieš tos im-i

Žurnalistai nepasiekia lietuvio širdies
Antrą sausio savaitę1 Vilniuje buvo sušauktas- ’’ta

rybinės” Lietuvos žurnalistų sąjungos narių suvažiavi
mas. Visą metą jiems siunčiamos įvairiausios instrukci
jos raštu, dažnai jas perduoda telefonu, bet svarbiausias 
instrukcijas “tarybinėje” spaudoje dirbantieji lietuviai 
žurnalistai gauna metiniuose suvažiavimuose. Vilniuje! 
ir Kaune dirbantieji’ dažnai’ gauna instrukcijai darbo 
metu, kai užsuka įtakingesnis komunistų partijos polit- 
biuro narys. Retkarčiais į redakcijas užsukdavo Anta
nas Sniečkus, bet Petras Griškevičius redakcijų bijo, 
kad kartais “nepadarytų klaidos”.

Susirinkusiems svarbiausią kalbą pasakė Albertas 
Laurinčiukas, nepriklausomoje Lietuvoje gimęs ir Šiau
liuose augęs komunistėlis. Jis pirma tapo rusų komunis
tų partijos narys, o tiktai vėliau pradėjo dirbti su-lietu
viais komunistais. Jis turėjo pilniausi rusų pasitikėjimą' 
ir gavo progos pavažinėti po užsienius. Jis buvo Ameri-j 
koje, sukinėjosi Chicagoje, nueidavo į Cicero, švaistėsiaišku, kad tas balsas keliamas pačioje rusų pavergtoje' 

kiems laikraščiams, bet ir rusiškiems. Kai lietuviai ko- 
munistai, ilgus metus kentėję pagrindo- netiirinčius G. balsas Šepečių ir Laurinčiūkų iš užimamų' vietų^eišvysj Prisimenamas .Mikulskių (Alton- Onutei ir Alfonsui, ab:em tuo-.-
Zimano skundus, rusai Zimaną vis dėlto išprašė iš Vii-i bet jiems darosi nep'aprastai sunku dirbti takiose są- Onutės) viso gyvenimo pa- pačiu metu buvimas Kaip-eboje

- ---- -- — . . _ - — - - v . .•, . - šventimas muzikai. Kaip Auta- kur jau garsėjo Klaipėdos milži
nas iri Anastazija- Tamošaičiai kos mokykla, buvo kaip žiburys

nio jneno populiarintojai Kana- traukė muzikos- mokytis ištroš^- U- S. plieno bendrbvfc skelbia;

•mlaušflų Keturių muzikų, kdtnpo- 
torių dirigentų ir muzikos pe- 
agogų.
Mikulskiai — * Onutė Mozo- 

liauskaitė atvyko j Klaipėdą mu
zikos mbkytis 1925, o Alfonsas 
j tą pačią mokyklą atvyki)* 
kaniiais 1926 metais ir abudu 
ą baigė jau kaip Du ir nieko 

nebelaukę gautą mokslą via dar 
' Ssdamu ir tobulindamu pradė- 
o derinti Lietuvos naudai, da

lyvaudami! choruose, simfoni
niuose koncertuose radijo pro
gramose, patys ruošdami dainų, 
šventes (Juokrantėje, Šilutėje, 
Rambyne irkt.); vėliau persikė
lė į Lietuvos sostinę Vilnių, neš
dami lietuviškos dainos ir muzi
kos dovanas ką* tik iš’lenkų oku- 

i paeitos ištrukusiems taiitie- 
čiams. Iš plačiausio Mikulskių 
meno kultūros lauko ypač iš- 
keltini jų ištobulintas lietuviš
kų kanklių orkestras ir Čiurlio
nio choras.

Apie Oną ir Alfonsą Mikuls
kį us ir jų plačiausią veiklą Lie
tuvių Snciklopedijoje XVHT to
me psl. 450—451.

' Baigiant pabrėžtina, kad Mi
kulskiai abudu yra ne vien n e- 

. ilstančiai darbingi, bet ir labai 
labai simpatingi.

I

-A

į

Praėjusj savaitgali muzikos! Tokių, šeimų mūsų amžiuje 
reikalais būdami Chicago)" ė Al
fonsas ir Oria Mikulskiai iš Cle
veland© ta proga pirmadienį lan
kėsi Naujienose pasikalbėti’ vi
siems lietuviams svarbiais-atei
ties: klausimais: ir pamatyti vie--

Bu Čikagos universiteto' 
mažai bėra. Tokios poros išsi- prezidentas ’n* išbuvęs mėnė- 
kristalizuoja, kuomet Laima su- -i”.s generaliniu pfokurororu 
veda jaunuolius kokio nors iš ptėž’. Forde a?’m!riistraci joj e Ed- 
visos širdies mylimo dalyko mo- vardas H1 Bėri’ mano parašyti 
kytis, kaip Tamošaičiai tapybos, knygą teisiniais klausimais. 
-Cikulskiai muzikos, ir vieni ta- - m jis sako: ’.Noriu pažiūrėti 
me, antri kitame mene radb sa- ar ką nors esu išmokęs”.

Jis sako, kad būnant Ameri
kos kabineto'nariu; jis dirbęs' la- 

ilgas valandas. Jis iš namų

perijos tarnus pačioj Lietuvoje, bet jis nieko konkretaus fni?’ °ePamirstamu metll bend-, votontos iš žiliausios selves is- 
j tt tl • - > . - , , , . . . ‘ralaikj. ( likusių buvusios dvasias kul-nenurodo. Kalba apie uzsemo prosu bristo kiekvienam .. __ 'tūros detaananko, kurioms nu- '

blizginti ir giliau daugiau-rasti Svykdavęs r^0 ir atL
gal tesugrįėdavęs vos 8 vai. nak
ties. . . ’'.L' '.-T.*' - .-.

Savo kalbos- pradžioje Laurinčiukas suvežtiems lie
tuves žurnalistams aiškiai pasak ė,-kad jie privalo būti 
tiktai partijos centro komiteto nutarimų vykdytojai- 
Jis aiškiai pabrėžė, kad žurnalistai privalo būti “kovin
gi partijos pagalbininkai”. Jis- pasidžiaugė,* kad Lietu
vos darbininkai, vykdydami partijos suvažiavimų nuta
rimus, įvykdė ne tik “metinį prekybinės produkcijos ir 
svarbiausių rūšių gamybos planą” pirma laiko, bet džiau 
giasi, kad žumalstai tuos darbininkus vykusiai “bota
gavo”, kad jie sparčiau ir našiau dirbtų. Laurinčiukas

niuje leidžiamos Tiesos, tai Laurinčiukas buvo paskir- lygose.

Suvalytiems lietuviams žurnalistams, be -lietuvių, V™ Pripažinti lietuviško tauti- naktį plaštakėms. Ta mokykla 
kalbas sakė bei instrukcijas davė kitataučiai; Pati griež- j T -t „
saausioji buvo V. Jemeljanovo-kalba'. Žiauri buvo E lai-, lietnviškos muri <eną tokį ^4 tau, iškaitau“ darttok, atly-
jjedoje dirbančio ir rusams įsiteikti norinčio5 Račo, J. kos gabūs ir talentingi pristaty- plauki berniuką, kurs iš Viduk- ginimus, žymiai suihhžėjo pa- 
Nėkrošiaus, bet pati liudniausiojr buvo ilgamečio-.Hona--tojai milijonams amerikiečiui lės į Klaipėdą žymią kfelio d^f šk&tihTa&e* 1976 m. ketvirtyje 
lio Ziinano’kalba; Jis rusams bandė įsiteikti, bet jam ne-1^ koncertus, per radiją ir te- bene pėsčiomis atvyko, o mo- pajamos ir pelnas, lyginant su 
pavyko; Jis bandė'išsiauklėti'1 gerų komunistinių žuma- • ~ ---
Ilsta,, bet rezultatai io pastangų vaisių nedavė/ Siįvėž- ldeal‘0.s P0™ «*' Stafys š™k"s ,is pastebi; t

tiems žurnalistams jis, be kitų dalykų, tarė: i didele meile ir pasišventimu! lutis, strazdanotas berniukas,
“Tačiau šiame darbo bare ne viskas' mūs paten- lenktyniaudami dirba. 1 

kilia. Daugfekui mūsų medžiagų trūksta pūbli’cistiš-  ------------------------- ——=—---- ;------------ _
kumO’^vis dar daug įvykių neretai lieka jpuHlicisti- daugiau įvairių temų, bet tie jų rašiniai lietuvio širdies vienai- bendrovės akcijai .pelno 
nių atžvilgiu neįprasmintų. 0 tai reiškiu kad skaitą nepasiekė. Tai sako ne Naujienos, ne Jokubka parvažia 
tojų jie mažai tesudomins, nepasiekia jų širdies ir Vęg. g pavergtos Lietuvos, bet tai tvirtina ištikimfansias 
proto.” (Ten pat.) Maskvos tarnas Lietuvoje Zimanas. 0 kai'Zimanui liūd-
Okupantas milijonus išleidžia riišam^ tarnauj’an- na, tai mums net ir Amerikoje smagu/ Svarbiausio tik-

leviziją ir pačių savo aukštos kyklos steigėjas ir direktorius 1975 m.
Per ištisus 1976 m. pajamų 

bendrovė turėjo 8,700,000,000 
j, _ 7. y.—- dol., bet pelno tik 410,300,000.tax musų siu dienų vienas zy- soS dol fcį^ehai

i kenįĮrovės akcijai; 1975 Įtiek

I

džiautasis tad- “taiybMai” Lietuvos žurnalistai kriti- tiems žurnalistams maitinti ir auklėti. Per 3g metus pra- sl0’ jis nepasiekė. Lietuvio širdies ir proto jie ne tik nepa' 
kavo “apsileidėlius” ir “pagyre pirmūnus”. Apsileido leido p^r įvairius kursus daug žmonių, jie išmalę dar vergė, bet ir nepasiekė.

buvo gauta 6.89 dol:
Taipgi Standard Oil bendrovė 

skundžiasi, kad jos pelnas, ly
ginant su 1975 m., sumažėjęs 
5.4%, nežiūrint, kad pajamos 
ketvirtame 1976 m. ketvirtyje 
padidėjusios 19%.

VALERIJONAS-JAKAS

(Kelionės [spūdžiai iš San Marino) 
‘ (Tęsinys)

-Į luotą. Uuolienos spalva veikiama šviesos ir šešėlių kei- 
I čiasi keletą kartų per dieną. Titano kalno pakriaušiai 
apaugę spygliuočiais, o pačiame viršuje lyg prikibusios 
dutiksb’jatflaiko tėkmės apardytos 10 — 13 amž. tvir- 

ttovės Rocca, Cesta i^Montalė. Iš toliau tvirtovės atro_ 
’ dančios IVg smaigaliai. Žemiau tvirtovių yra laisvę my-

Matyti, kad bendros San Marino gyventojų paja- linčių gyventojų taip pat valstybės vardu pavadinta 
mos nėra blogos, nės lygiiiarit' mūsų' difehomis įprasti!’, sostinė. ' ■ 
mastu, 1 automobilis, kaip Vakarų Vokietijos, atitinka' 
5 gyventojams.

Susipažįstant sir sostine Titano kalne

Besilankant Rimini uoste ir vasarvietėje visuo- rėjusiu vingiuotu keliu; įvažiavus į tradiciniai intymią 
met yra geros sąygoš nbrs ir vi ertai dienai Užsukti į sostinę nusfeiititi pamatęs ne tik siauras gatveles, bef 
San Marino respubliką. Atvykus prie San Marino sie^ jau šių laikų plačias gatves, bet dar seno-
nos jokių formalumų nereikalaujama. O jau jei kas stos miesto sienos yra nfeišnylaisios. Sostinė yra apipin- 
labai nori pase turėti antspaudą, kaip suvenyrą, tai\ ta padariniais ir visur jhjfe užtiksi kiekvienam sanma- 

riniečiuf širdžiai brangių praeities paminklų, bet ke- 
liaUUinkuF sostinės1 sp&lvos ir tonai nesiskiria nuo kitų 

mis i^ež7iiiniju“mttdirnų Sostinėje netrūksta santoariniečių ga-
Rimnini mūšio įspūdftigaf vingHtoja rtfef San MariHn mĮtianib»gert> vynb, Itorfe g^it atgaivint pavargusį ke- 
ūkininkų sodybas. Be to; yra geležinkelfej 0‘Vasarą daž- le’vT » tonoje tratorijoje pastebėjau ^keletą
nas malūnsparnių susisiekimas.- Visos rfespUblikoš-pa* 
trauki urnas yra ne tik linksmi ir simpatiški gyventojai 
ar San Marino paslaptinga sendvė, bet tirfp pat gamta 
džiugina keliauninką. Italijos Rattiagna lygumoje išky-

tokiu atveju pasieniečiui reikia 100 lirų sumokėtu
Net Italijos valdžia padėjo respublikai savo lėso- j

Sostinėje mėgstama pompastika ir ceremonija. 
Iškilmingesni įvykiai, o ypatingai naujųjų regentų įve
dimas į pareigas, atšvenčiami labai spalvingai-. Tuo
met visų dėmesyje yra 60 asmenų paradinė gvardija, 
dėvinti spalvingas uniformas.

Nors sanmariniečiai savo mažajam kraštui yra 
lojalūs ir tautiniai drausmingi, bet dažnai pademon
struoja skirtingą ideologiją, nesutikdami- sw vadovau- 

_________ ___________ , jaučių žmonių pažiūromis ir dėl to turi valdžios kri- 
kerius metus iš 60 asmenų renkama taryba, o iš tarybos i V* pedearinių metų buvo kairiųjų valdomu 

reformų ir kolektyvizacijos, šiuo metu respubliką

Susipažįstant keliauninkui su sostinės įvairenybė
mis krinta akysna daugybė suvenyrų parduotuvių, ku
rių net priskaičiuojama daugiau kaip 100. Ir stebėtina, 
kud tose visose parduotuvėse visur knibžda turistaLPir- 
miausia tenka susipažinti su 19 amž. neoklasine bazili
ka, onuo jos keli žingsniai taip pat tame pačiame am
žiuje statyti florentinės gotikos stiliuje valdžios rūmai.

l Tai įstatymus leidžiamos ir vykdomos valdžios cent-
Norint phtekti į "ftlarib kalbą — respublikos sosti- ras- $an Marino vadžios sistema yra labai komplikuota 

rię, glaudžiančią* daužau kaip 4,000 gyventojų, reikia ir dar yra supančiota viduramžių tradicijomis. Kas pen- 
stačiai keltis; fhniktlliėriaijr iš Bergo Maggioro mieste- ----- -------------------------f-------- ------- j—, - ~ ____ •• v .

’ lio arba jau leistis motorizuotomis priemonėmis susiau- narilJ tarP° išrenkama iš 10 asmenų vykdomoji valdžia, 1 • t 1 ,^P„ t s PraeJ° &e didesnių
* - kuriai pirmininkauja kas 6 mėnesius perrenkami 2 nau- re‘°nn’i,1f tk?le^^12!f1J.0s- §»«<>. metu respubliką

ji regentai. Regentai už savo tarnybą nėra atlygina-'3 nepa
ini ir dar tarnybos metu negali išvykti už respubli- e<^.a 1^veQS^ kuVį laiką yra buvęs gar-

- .... susjš ginčas su Italija dėl azartinių lošimo cehtfu is-
gentai turi būti kartu. Taip pat yra griežta baubmė ,teigimo ^ Marino sostinėje. Kai tiespublika ameri

kietiško Reno pavyzdžiu bandė paVeržti pajahta^ if 
• Italijoje esančių azartinių lošimo1 centrų; tSl1 Ftdlija 

alsty-bei're^ Į buvo priversta užblokuoti įvažiavimus į respuBlikąi 
inkti anks-1W Kriių mėnesių1 Shn’ Mhririo respnbliktf 8W> įjrt* 

čiau kaip už 3 metų. Be to, dar veikia iš 12 asmenų j versta azartinių lošimų-centro atsisakytu 
administracinė valdžia. Už valstybės ribų gyveną 
piliečiai balsuoja korespondenciniu būdu, o 
1960 m. jau rinkimuose balsuoja ir moterys.

San Marino išlaiko ir viešąją policiją, bet vifeti-

kuriai pirmininkauja kas 6 mėnesius perrenkami 2 nau
ji regentai. Regentai už savo tarnybą nėra atlygina-

kos sienų. Be to, vykdydami savo pareigas abu* re-

mfttanit^getib5 vyrio, IhiHs gfeit atgaivint pavargusį ke-

miričių’ apie rtioteriK, kuriom laisvai išverstos skamba 
taip:

— Dridešrmt metų moteris yra kaip*Afrika —karš
ta ir neištirta. Trisdešimties metų moteris yra kaip Azi-

ta. sakytume, lyg izoliuotas, netikėtai ir didingai apie|ja: pilna, hetikėtarmųlp jSaslijičhj. Keturiasdešimties 

kalnagūbris —
2.>CJ» p< .-Tų nuo jūros lygio su trim viršūhėtnis Titano metų moteris yra kaip Amerika: pirmauja technikoje, 

uoliena. Iš šalies atrodantis kaip išlenk-1 Pagaliau penkiasdešimties metų moteris yra tokia ne- 
las piūklas. Tamsi uola su kalkių prie maišai s per vir-' patraukli, kaip Tarybų Rusijos rojus, kurio visi ren
tinę amžių lietaus plauta pasidarė kampuota ff bbk£' gis.

už atsisakymą iš savo pareigų.

Atlikę savo pasiaukojančių pareigą vi 
gentai naujoms pareigoms negali būti išrinkti

Bedarbės respublikoje nėra; nes sostinės1 vfcrHflš- 
nuo gyvehtojhi.be pajhmų iš torižhib if prekybos, dhr 

rtiot-ganizavę lengvų1 nhmų pramonę 
1 baldų, teksdlės ir mazginių gamyba.

Verta pažymėti, kad San Marinti Vahtybą' tori' ?„. T,’ ' . N. I vena pazymeu, aao oan manno VnlŠtVbP' Wm... poHdn.nka,, Mpwhtam, n« tok,.je Mn)n“ įį, n^ld3Ka IaikraS3o orirf^
vĮfelybefe m. „mngm, n,,™, fr norint ,ankinama ak j, ltiiwX
turėti nuo giminystes nepriklausomą teisingumą. * rascių
policininkai ir kai kurie teisėjai yra samdomi1 iš 
Italijos, ’

. — HAWteWOS, CHICAGO |, ILU— Thur*d*y> J.nmry 1W7

(But dmigimi)
i

gyvehtojhi.be


i
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DALU KOLBAITĖ

į
I

e 
ž

w»ter. Gently press into a greased 4-cup ring matt; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package: keep warm. 
Combine turkey, soup, ptmisnto. wtoe, and M cup of the peas In 
a sauce^ 
UbmoH

i 
t ''1

Fit MTV

AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 
IR LIGOS
208 W. 63rd Street

v alandcs pagal tusiuruoą

01LK.G. BALU KAS
AKUeeRURA IR MOTČRŲ LIGOS 

GiNLKULuGlN^ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford

duilding). TgL LU 5-6446

ei oeaUtUep^L {UuaxuuaU j

D1L C. K. BOBELIU 
INKSTŲ ja ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tąief. 69SO533 

7 J'Pox Valley Medical Cantar 
&9 SDMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. AJA<JL V. DAKGjS 
gydytojas m chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicines direktorius.

<938 S-Maęneun Rd.,Westchoster,. I1L ' 
V ALANUOS: 3—8 ciaruo dienomis n * 

kas amrą šestameni 8—3 vaL 
frou a^ba SdkO/zS

RĘZ.' G I IMS73 
bR. n .iaUux'M -lULSiiN AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

UINCKULUUINE GilinUKUMA 
613a So. Kedxi* Ave., WA ’

Vaųmaus pagal susiiarim^ - neat- 
ąiuepia. sKammnu Mt i-uuuu

Icier, oę a^5s93

PATYS PASIRODO
(Tęsinys)

„ „ .. T „ •. - giame Vasario 16 dieną. Tai yraR. Kasparas garbina L. C. jau-ų - - -
nimo klaidingą veiklą ir ja di

ne savo kailiu, šaukia: męs ren-

taip, kaip reikalauja okupanto

Kompozicija

Be kitko parduodama 1,500 
de luxe dviejų sėdynių tupyklos, 

11357 sunkvež. ir daugiau kaip 
1 2d,000 įvairiausių įrankių, kon- 
strukkcijai nebereikalingų. Jau 
daugiau kaip 1,000 interesantų, 
kai kurie net iš pietinės Flori
dus, teiravosi, bet statybą bai
gus įrankius likviduoti apsiė
musi pati AJyeska Pipeline Ser
vice Co. dar neišgal voja kaip tai 
padaryti

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAKKMMA* 
KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUI

SUSIRINKIMU

— CHICAGOS LIETUVIŲ Suval
kiečių, Draugijos metinis narių susi
rinkimas įvyks sausio 28 d. 7 vai. va
karo Chicago Savings Bendrovės pa- 
Upose, 6245 S. Western Avenue. Vi
si nariai. narės maloniai kviečiami da, 
lyvauti. Bus valdybos ir komisijų 
pranešmai ir kiti svarbūs reikalai. Po 
to kavutė

— JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir Kul
tūros klubo metinis narių susirinki
mas vyks antradien, vasario 1 d., 
šaulių namuose. 1:00 vai. popiet,

dės milžiniški kiekiais nebereb ; 2417 w. 43M sįvtais narius
, ,. ., .. j . aus. norinčius būti nariais, prašomekalingų reikmenų išpardavimai ..pa^tarinuj ateities reikalais. Po su- 
anie S800 milijonu sumoje. Di-. sirinkimo bus draugiškas pobūvis ir 

,7^ it. *, -j V .. gausiai dalyvauti. Turėsime svarbių džiulių vamzdžių, laidų linijos *aijes a. KalysuVAtyA

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas ilubuodamas no* 
klysty". — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikštonimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo vaŪaL 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekė jas-privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Visi žino, kad mirtis yra fiaun ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

-F.XAVI5T, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAŠTO TTRINtTOJAI

PETKŲ
TĖVAS IR SŪNUS

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

1410 So. 50 th Ave.5 Cicero
Telef.: TOwnhaD 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

... . . . pataikūnai. Gaila, kad visa taidziuojasi. Iki šių dienų dauge-,t , T. . . ,. . . .z ; . j.z ... I įvyko Liet. Argentinos kolom-lis saxo, kad Kasparas vazine-]: . D , , . .j . .. t, joje. Bet laikas pakeis. Pakeisdamasis po Argentiną PLB su- . „f-, , . . j.jx. . .... . - > . . .r_z- 4. PLB vadus, kūne didžiuojasidėtais pinigais, uzterše turėtą , ■ ■ .... ’ „ , .. .j . .. . cara kilnius darbus, eikvodamisvaru vandeni Argentinos lietu- * , , . , . . , ,• i i -- - t_ j j-J- • PLB aukotus dolenus, kad danu kolonijoje. Ir dar didziuoja- ’ .ia rytų nesantaiką lietuvių tarpe
. • m • tz ir -niekintu lietuvybės išlaikymą.Argentinoje. Tąip, pone Kaspa- T TZ ‘ . ,. . ,.? „ .. j . . ... PLJ Kongreso įvykiai bus ne-rail Pavyko dalinai suteršti gra- . - . . . ..

■ - * t -n v n - o i- pamirštami lietuviu patnotų sir- zų ALOS Tarybos veikimą. Bet,, ■ . - ;
nenavyko ji visai sunaikinti, kaip , T,
b.:-,, jūsy manyta, t. y. jūs,’ .P“tata:v “^5

■flanas tik dalai? tikslo atsiekė, įvykusius Įvykius auto-1
i tz j,, tz -kr • buso ke.ioneje, grįžtant is kon-Kodel Kasparas ar -Nainys ne- . ■ iv - -’ kaltinate Kavaliū.no, kuris, kaip.T.®., gal .r.buvo uąs.^
koks- diktatorius reikalavo su-i3^1111)3^. n°s ;Pa(“SUIlo.:| ir dhoro Aidas rėmėiaris.-

i - .. u o t> , —konsulo,nenusileisti ne kultu-1naikinti ALOd Tarybą? Buvo nu- .. . r- . . ,. , , . ,. , : .5. ringam jaunimui. Bet ar gir-matyta pakeisti statutus, juos y. s J, ,■ . , ,
. + j*,- • tinas dalykas, kad autobuse ke-pntaikant okupanto naudai ir „ .. ... -f . Lfiaujairtis galėtu kam jis nonjo pataikūnams. Ir taihvvarg-r , ,’z . . 77 y<< elgtis, triukšmauti, Kitiems ne

duodant ramiai 7 sėdėti £ - čia di
džiausia kaftė yra jų vadų, kad 
nebuvo kas -juos sudraudžia, pa
taria laikytis mandagumo, "ben
drų gero elgesio Taisyklių. Vi
sur ir visada turi 3iūtf manda-

1 gumas ir pagarba vyresnio am-

GYD r (Ojas ir CniKunGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3vu7 west luord Street __
y-Gfrųios suguri,. si, kad pavykęs PLJ Kongresas |

SK. K. A. V. JUČAS
ODOa LIGOS — CHIRURGIJA 

JVtia tfVfcSTfciKfcs AVfc 
M. WESTERN AVS

Telefonas atsakonur 12 vaL

bru riiAHK ricvIUS
Optometristas . r ■ 

ulETUVlS^AI 
w ?1« St. — Tai; Z37-S149

IlKrina <Lis. Un taiko dKimus u
— ■ cuiiLaCi

*1 susitarimą, uzaai yu uec

C8. lEONAS SEIBUriS
PŪSLES IR 

prostatos CHIRURGIJA 
WEST 63rd STREET

FRANK LUCAS 
(Lukoševičius)

Gyveno J252 So. Campbell Ave.. Marquette Parke
. Anksčiau gyveno Roselando apylinkėje

Mirė 1977*m. sausio 25 d., sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje, Vilkaviškio aps.. Vištyčio parap., Pavistainių kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
•Paliko nuliūdę: brolis William su žmona Ona, sūnėnas ir dukte- 

fėcio§ —; Patricia Skonesy, Elena Lachapeele, Margaret van Western,
William' Lucas Jr. Ruth Hembekers, Lillian Miazga ir visu jų šeimos - 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje. Lietuvoje ir Škotijoj f

Priklausę LDS T39 kuopai. LLD 79 kuopai. Chicagos Našlių ir

MAŽEIKA s EVANS
LA/DOTUVIU DIRiKTORMI

8345 So. Wester* Ave. Air Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600-8601 facaitiefc
kune «l«to daine tnpEya* irfiaa Jews *****

tetvirtad. nuo 5—S val. yak.
Ofiso telefa 774-2880

Naujas .rex, telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
Gydytojas ir chikukoas

Sodra praktika, ^pec. MOFėkV ligos 
Ofisas; 2ft52 WEST 59th STREET 

Tau PR 8įT223
OFISO VAL.; punk, jmerau.. trečiad. 
ir penki. 2H ir tt-B vai. WK. Kesudie- 
aiaia 2-4 vai. po pietų ir kitu 'laiku 

pagal susitarimą.

fšu? nebuvo pasisekimo. . j 
'i Jei Kasparui b§tų žinoma,

■kaip mūsų motinos lietuvės ko
vojo, kad išlaikytų lietuvišką žo
dį ir raštą, esant rusų— caro 
pavergime J Jos mokė.savo vai
ku^ lietuviškai, jos įkvėpė mei
le vaikams i tėvų kraštą Lietuvą., .. .... - . -. .7 , . . , . . . ■ ziaus-žmonėms. vMinetas jaum-Jos davė lietuvių tautai atgimi- .« , ... _ J. ...

■ L..™.-.... >»•» to neparodė. Jaunnpm

Penktadieni 2 vai.-popiet kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawich 
koplyčioje, 2424 West 69th St.

i šeštadienį, sausio 29 d. 10:15 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į į Lietuvių Tautines kapines. x 1 ,
Į Visi a.f a. Frank Lucas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
* kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
į ir atrisveikiniiną.7

j ? / Nuliūdę liekai
brolis, dukterėčios, sūnėnas, ir giminės

I Informacijai teL RE 7-5813.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

P, Š1EIKIS, 0. P.
uK Inur ci'Aj-f' KM i J Ai 

’L<aai, Meu. uau W UMW sotonu
X <Arch Sukarti) ir

mą, o mūsų broliai lietuviai iš- < 
kovojo laisvę Lietuvai. Jie stojo 
kovon su nelygiu .priešu, nely
giu ginklų rūšimi, bet pranašes
ni turima meile Lietuvai ir ko
vojo iki laimėjimo, nesibijodami 
kraujo praliejimo .ir gyvybės 
aukos.

Ir kur ta Kasparo meilė? Ar 
kad kursto jaunimą turėti ryšius i 
su pavergta Lietuva, t. y. tar- parašyta. Kasparui yra visi kal- 

i narrti pavergėjui ir būti jam iš- fj, kurie kokią pastabą .padarė, 
■tikimu? Palaikyti glaudžius ry- Praeitais metais ruoštas Va
šius su okupanto pataikūnu ir l-sario L6 dienos minėjimas LC 
jo šalininkais? Ar neturėtų bū-j buvo ne dėl meilės Lietuvai, bet

• __ . T7._ • -» .i v x » t nr»____ *ą__

trūksta išsilavinimo, trūksta kai- 
kada tinkamo-elgesio, o kartais 
ir per nesusipratimą padaro klai
dų^ Bet kur buvo jų palydovai, 
vadai', kad nepajėgė to nesusi
pratimo išvengti ir reikalas tu
rėjo .spaudoje atsidurti? Tik čia 
jau ne dr. Valančius kaltas, kad 
jis pažymėjo tiesą, kas‘būvo Ar
gentinos 'dienraštyje La Nacion

L6 t .gailina .gauti iui>gų rinkoje

AM ER i Kt>S LIETU VI Ų POLITIKA
iDi Kaziu Šidlausku knyga apie Amerikos lietuvių pasian-

daryt! pa kuo < rkraštu pulHik^. 1UM psl. Kaina $1.50.

tiu> <ssiųšt<jb. jjtn Čekis arthi Money Ordens 

Lūs ^pasiųstas toki u adresu;

1735* Halted 51- Chicago, UL 60608

^>rą ui. i pavyzdžiu Kasparui Simo Ku-^ėl keršto pries ALOS Tarybą,
dirkos pabėgimas į laisvę? Ka- Teko iš daugelio girdėti, kad

** ......... ............./ 1 iTiirirf. ■ i . .
Gėles visoms progoms

BEVERLY ftlLLS GĖuiaiYČIA
X-HJ WCSi 0440 alM&Ui

Telefonai: PR 8-0333 tr °R M834
l'aip pat naujoji Barbaros ir

Gene Drishiy krautuvė
THE DAISY STORE;

?918 Southwest Hwy, Ooak Lawn,
Tel. 499-1318

L*tdim*i — Pilno apdroud* 
ŽEMA KAINA

T«L WA >4063
■ ?l "M" 1 1 "

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS*
Visos programos ii W0PA,

kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 1*30 
— 4:00 vai. popet — Seštadii 
ir sekmadieni nuo 8 JO iki 9;

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Ards 7-1741-174?

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČiOS

' lanto susideginimas, prašant 
.laisvės? Ir kitų mūsų brolių.mė- 
ginimai išsiliuosuoti iš. rusų 
žiaurios priespaudos ? Vietoje 

.rodyti filmas, gautas iš paverg
tos Lietuvos, ir PLJK, kalbėti, 
kad dabar Lietuvoje esanti lais
vė ir gerbūvis t. y. nuodinti nie
ko nežinantį jaunimą, kas dabar 
darosi pavergtoje Lietuvoje?

PLJ Kongresas, po Nainio, 
Kasparo ir kitų panašių vado
vybe, lietuvių Argentinoj kolo
nijoje nieko gero nedavė, ją su
kiršino, nes nežinojo ir nežino, 
ką daro ir ko siekia. Tas Vis
kas tik Kasperuf suprantama, 
nes viskas įvyko pagal jo norą. 
Sako, kad L. nimas.šoka
ir dainuoj Bet tas jaunimas 
bijosi 'lankytis į patriotinius 
ALOS Tarybos rengiamus Va
sario 16 dienos, Tautos dienos, 
Kariuomenės dienos ir Tragiško 
birželio minėjimas. Prisidengę

T.WU HEmlock 4MIJ
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 406»

toks minėjimas, kaip buvo L. 
Centre, galėjo būti ir ^Maskvoje. 
Niekas nieko nebūtų sakę.

ANCHORAGE, Aliaska. — 
Naftai laidų statybų ateinančią 
vasarą galutinai baigus prasi- 
80G mylių ilgumo pastatymui iš
leista apie bilijonai (milijar- 
dafk •

IxwW Brezhnev

Anything less than a 20-pound turkey would be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples coming 
tor dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it. Birds Eye 5- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wino are all you

TURKEY A LA KING WITH STUFFING RING
1 packace chicken

flavor staffing mix
IMeom water

3 cups diced cooked turkey 
I can (10% ox.) condensed 

cream of mushroom soup

or water

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
žireklorių

ASMK*lacIJU»

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
OAUYSL

ANTANAS M. PHILLIPS
lUAlAfi IK LAURYNAS LA15Ai\ AbSKAb

So. Lilt ANIL A AVENUE. Phone: Y Ards 7-34VI

BUTKUS - VASARIS
44Au So. aUm Ave^ Cicero, (UL Phone: ULy mpic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
4448 So. CABIEUKNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 
——-———————- -'■■■

GEORGE F. RŪDMLNAS
3.-n» So. LilUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET RI pubi c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6675
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HL’h, HL 174-441J 

< --------------------------------

P. J. RIDIKAS
3354 So. BALSTED STREET Phone: YArte 7UH
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VISI VASARIO 16-TOS MINĖJIMĄ

\ asario 1.6-tos minėjimas sparčiai artėja. Jis jau visai netoli, 
ve'.k tik poia savaičių teliko, šiais metais Chicagos lietuviai, va
sario 16-tcs dieną paskelbtą Lietuvos Nepriklausomybės aktą 
minės sekmadienį, vasario 13 dieną, lygiai antrą valandą po pietų 
3Jaria High mokykloje.

Turime paruošę įdomią šventės programą ir trumpas kalbas 
pasižadėjo pasakyti keli kalbėtojai.

Kiekvieną metą šios šventės minėjimas darosi vis svarbesnis. 
Amerikos lietuviai kiekvienais metais šią šventę iškilmingai pa
minėdavo. Tą šventę visuomet minėdavo mano tėvai, prie jos 
pripratino ir mane. Bet turime konstatuoti, kad mūsų tarpe atsi
rado ir tokių, bandančių susmulkinti šį minėjimą. Man at
rodo, jog tai klaida, šiais metais turime minėjimą padaryti 
iškilmingesnį ir gausesnį. Aš norėčiau, kad visi Chicagos lietu
viai dalyvautų Vasario 16-tos dienos minėjime. Man, Amerikoje 
gimusiai ir nepriklausomą Lietuvą tiktai vienos ekskursijos me
tu mačiusiai, teks šias iškilmes pravesti. Aš žinau, kad vyresnio 
amžiaus lietuviai, mano tėvų pažįstami ir draugai, šioje šventėje 
dalyvaus. Mano pažįstami ir draugai taip pat atvyks. Bet aš no
rėčiau, kad visos Chicagos lietuvių organizacijos dalyvautų Maria 
High mokytos salėse minėjimo metu. Turime šias sales pripil
dyti, kad kiekvienas pamatytų. Kai kurie minėjimą ruošia kita 
dieną, bet Vasario 13 dieną kviečiu visas organizacijas ir pavie
nius narius dalyvauti Maria High mokykloje ruošiamame minė
jime. Tikiuosi su Jumis susitikti minėjimo dieną.

Kristina Austin,
Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė

— Dr. Balčiūno vadovauja
mas Lietuvių komitetas Ameri
kos 200 metų sukakčiai pami
nėti šių metų vasario 5 dieną 
Šaulių salėj ruošia banketą. Vi
si privalėtų apsirūpinti tikėtais 
iš anksto, kad vėliau neliktų be 
vietos. Geriausia kreiptis Į A. 
Repšienę, 1016 Linden St.,Bell
wood, Ill. 60104.

— Vladas Valinevčius iš Mar-lkui už prenumeratą ir už bend- 
quette Parko apylinkės tapo dradarbiavimą.

Naujienų prenumeratorium jas 
užsisakydamas vieneriems me
tams. Naujasis mūsų /skaityto
jas p. V. Valinevičius yra mate
matikas, mėgsta skaityti ir stu
dijuoti moksliniais klausimais- 
žurnalus bei knygas/Skaitytoj ai 
jau turėjo progos jf pažinti iš 
jo straipsnių mokslo populiari- 
zacijos.bei mokslinių Įvaireny
bių srityse. Anksčiau skaitė 
Naujienas pirkdamas paskirais 
numeriais. Vakar jis Naujienas 
užsisakė telefonu, o šiandien jos 
jau buvo-jo laiškų" dėžutėje. Dė-

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai Žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi . ■ !

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už SŲ25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608
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NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet ruėjo 60 metų. Minint tą tuk&ktĮ, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajui,

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos fcr pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamoa ir nesidėdamof i sandėrius su okupantais ar Jų įgalio
tiniai!.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupei, jų bendras inatitu- 
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių 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 Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes®3&.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* metams — $80.00, puse! mefp — Į1L00, 

trims man. —. $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — S14JOO, vienam mirų — $2J0. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama aavaltę na mokama L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 60608

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

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS .................. .........................................
LDRESAS

Inž. MIKAJOJUS IVANAUSKAS

HfcLP WANTED — MALI 
Derbi*niky ReiMa

RENTING IN GENERAL 
Hu *■ai

I IŠNUOMOJAMAS kambarys su Mii* 
' tuve. atskiras įėjimas, vyresnio am
žiaus, moteriai ar-vyrui. Skambinti 
779-3727.

IŠNUOMOJAMAS miegamas kambarys 
su virtuvės privilegija rimtam vyres
nio amžiaus vyrui, pageidaujami pen
sininkui. Tel. 254-7036.

-Dėkui Naujienų rėmėjams,

Drauge jis pridėjo $5 auką dien
raščio reikalams. Naujienų ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja 
sPetrui Pociui už lietuvių spau
dos rėmimą ir linki jam geros 
sėkmės veikloje ir lietuviškos 
duonos gamyboje.

— Ponia M. Andrijauskas iš 
Marquette Parko apylinkės, 
linkėdama Naujienoms geros 
sėkmės, o jų puikiems bendra
darbiams geros sveikatos, at
siuntė dešimke Mašinų fondui. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn., bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui- Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti, darant pa
stangas rasti bent po vieną nau
ją skaitytoją. Visi lietuviai kvie
čiami į jas atkreipti savo asme
nišką dėmesį, gerai su jomis 
susipažinti ir paremti savo as
meniška nuomone 'jas užsisa
kant. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos 2 
savaites susipažinimui nemoka
mai.

— Petras Pocius, lietuviškos, —Dėkui Naujienų rėmėjams, 
duonos kepyklos savininkas ir kurie savo aukomis padeda iš- 
lietuvių organizacijų veikėjas laikyti Naujienas. Pratęsdami 
St. Petersburge, Florida, užsisa
kė Naujienas visiems metams.: proga* atsiuntė po penkinę: po

nia A. Sakas iš Lancaster, Ohio, 
J. Dekeps ir S. Juozaitis iš Ci
cero, Ill. V. Maksvytis iš Bright
on Parko, J; Palšis ir V. Mačiu
kas iš Marquette Parko, ponia 
Julija Adackus iš pietinio Brid- 
geporto, Jack Talalas iš Chica
gos pietvakarių, Julia Witko- 
Vitkauskas. iš mūsų kaimynys
tės, Georgę Borchertas iš Hot 
Springs, Ark. ir Petras Grinke
vičius iš So.'Boston, Mass. Dė
kui visoms ir. visiems.

. — A. Hermanas., iš Palos 
Heights apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratą, savo gerus linkė
jimus atlydėjo §14 dovana Nau
jienų paramai. Kalendoriaus 
proga po 3 dol. atsiuntė: ponia 
Eugenija Stalilionis iš Marquet
te Parko, Edvardas Mackevičius 
iš Brighton Parko, Liuda Du
bauskienė iš Cicero ir. Petras 
čėsna iš Orland Parko. Dėkui 
visiems. ? '

— Ponią F,. Modesto-Modes- 
tavičienė, Cleveland, Ohio, savo 
gerus linkėjimus atlydėjo §9 

auka Naujenų paramai. Po M

prenumeratas bei kalendoriaus

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomauja t ės Įsigyti šioje apylinkėj e, nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums pątamaūs Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga v r: -

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

TeL 813—367-1791 dienų arba 813—360-0744 yakare.

Pranckevičius,Stasys 
valdybos pirmininkas 
Liudvika Dubauskienė, 
sekretorė

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačtnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

į Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

CIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta f analų kalba. r

M. Zos&nko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų , rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis. KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiBuml
S Prof. P. Pakarklts, 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.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami v
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$

> ' y 41
atsilankant darbo valandomlt arba uitakant paštu Ir prldadant 

čak| ar pinlgln* parlaida.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMA4AUSK0
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARJ

Pawnrl wnw I®336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovirdžiy 
kaina $6-00, minkšti viršeliai. 4

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

MACHINE REPAIR MAN
Must have experience with punch 
press, drill press equipment Perma 

posltons. Must have own tools.
E. O. E.
t BELL ELECTRIC CO. 

778-6111 Ext. 48

TATE
Namai, žemė — Perdevimui Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MAIS

r ‘ DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS 1

* . PEfRAS KAZANAUSKJLS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

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

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3
; mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

A Pasakyti tiesų šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos . nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . . ■ - T

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiauto jus 
visiškoje, laisvėje.

Todėl Šio pasimetimo ir fliu— 
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

.FRANKFORT, ILL., 33-acre mobil 
home park site on Rt. 45. Also other 
small and large acreages. PAT GUZIK 
479-2299 or (815) 4^-5444.

DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū
ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie, $15,000.
. 2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto ’padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu /eziderci- 
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.

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.

- 4?

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus

atsiuntė J; Liūdžius iš New Bri
tain, Conn., P. Jonikas iš Ri
verside, Ill., A. šilgalis iš Bur
bank, Ill., ponia Emily Goren 
ir J. Jakštys iš St Petersburg, 
Fla„ J. ir S. Kvečas iš Santa 
Monica, Cal., taip pat Adeline 
ir Domininkas Dzerkel iš Ha
nau, Vokietijoje. Dėkui visoms 

‘ ir visiems. v

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

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

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

BESTTHINGSWUFE1

Siuntiniai i Lietuvą 
j ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, m. 60632. Tel. YA

M.all Frank Zapolis

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

-REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534
■ / . -

JAV LB (R) CICERO APY
LINKĖS VALDYBOS 

PRANEŠIMAS
1977 metų s'ausio mėn. 30 die
nų parapijos salėje Įvyks LB 
(R) Cicero Apylinkės visuoti
nis narių susirinkimas. Bus 
renkama tos Apylinkės valdy 
ba ir revizijos komisija. Neuž
siregistravę nariai galės regis
truotis prieš 
rinkimą. Po 
vaišės.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m, 60609 Tel. VI 7-3447

pradedant susi- 
susirinkimo —

padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP-SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujieną’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko-

(nris formomis — $3.50.
| Užsakymus su Money orde-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba. 523-9367

ALEKSAS

AR JAU PASIDARĖTE , ... . ..Užsakymus su Money orde- 
SAVO TESTAMENTĄ? siusti: “Naujienos”, 1739 S. 

Tuo reikalu Jums gali daug1 Halsted St., Chicago Ill. 60608.

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
A. LAURAITIS *

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523*8775

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ct„ Chicago, HL 60608. — TeL 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIĄ NOREIKIEN* — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dld«ll« p«»lrlnklm« gero* rūšie* Ivalrlp prekių. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

$3.00 
ilM

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

z 2646 WEST 69th STREET
Telef.: Republic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gutton — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1908 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. --------------------------------------------------------

Dr. A. J. Guttan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -----------------
Minkštais- viršeliais tik---------------------------------------------

Dr. A. J. Gtman — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.____

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Z | — NAUJIENOS. CHKAOO •, ■A**' Thwr»d«yf Janvary V, 1977

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

p** vieninteli
Uetuvj kailininką

Chtoa«o)e “~-

26X5826 
(jataifoa) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabaah Avmhm 
2nd Floor Chicuo. IB. 60601


