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KINIJA STIPRINASI
PEKINAS. — Kinija yra pasiryžusi žymiai sutiprinti savo 

krašto karines pajėgas. Nežiūrint sunkios ekonominės padėties, 
pirmą kartą Kinijos vyriausybė, vadovaujama lyderio Hua Kou- 
fengo, paskelbė net 4 konferencijas krašto gynybai ir ginklavi
mosi klausimams svarstyti.

Kinija mananti ginklų pramo
nę išsivystyti, kaip ji kad darė su 
žemės ūkiu. Be centrinės vyriau
sybės net 800 delegatų iš visos 
Kin ijos suvažiavo svarstyti gy
nybos rekalus. Delegatų šūkis 
yra sumoderninti krašto gyny
bą, mokslą ir techniką.

Pasak užsienio stebėtojų, gy-

TRUMPAI IŠ VISUR

Ekskursijos i Pietų Ašigalį
SYDNEY, Australija. Suma

nyta nauja pramoga — ekskur
sijos į Pietų Ašigalį rodo gerą! 

nybos modernizacija pirmoje.vie-1 pasisekimą: pirmai ekskursijai,, 
toje bus atsiekta, statant toli le-1 jų sekmadienį lėktuvu iš Austra- 
kiančias atomų ginkluotas ra^e’jlijos užsirašė daugiau kaip 3001 
tas, pralenkiančias 4,000 kilo-1 žmOnių. Skridimas į Ašigalį truks1 
metrų nuostoli. . ' valandų be sustojimų, kaš-\

Gynybos modernizacijos tiks- biog į aį)U galu $324. Antrai ek- \ 
las, kaip spėjama, yra susilygin- skursi j ai jau užsirašė 300 eks- 
ti su rusais ir sudaryti kinų ka-. kursantu.

- riuomenei sąlygas jai ne sunai-l. |
- kinti, tai bent sulaikyti tusų ka-1 Aliaskoje trūksta sniego

riuomenės puolimus prieš Kini- ANCHORAGE. — Dėl snie- 
ją.- < go stokos atšauktos šunų lenk

tynės rogėmis, kurios prie An
chorage yra ruošiamos kasmet 
nuo 1936 metų. Lenktynės tu-

Washington© valstijoje, Grandview miestelyje sava- 4 
noris ugniagesys, 15 laipsniu šaltyje buvo priverstas ge
sinti gaisrą. Jis ’ne tik šaltyje sušlapo, bet gerokai aple
dėjo, kaip matote iš šio paveikslo.

ATGAUTI IŠ ISPANIJOS

riuomenės puolimus prieš Kini-

WASHINGTONAS. — žemės 
ūkio departamento surinktomis 
žiniomis, šių ipetų žiemos šalčiai 
iššaldė žieminius kviečius pietų 
ir ceritralinėse Amerikos lygu
mose’— Grant Plains. Sausos ir 
atviros sniegu nepridengtos kvie
čiais užsėtos dirvos buvo šalčiui 
lengvai prieinamos.

Rytų Vokietija 
paniekino teises

misv 
z

Sovietai vagia Europos žuvį

LONDONAS.— Sovietai igno
ruoja Europos Bendrosios Rin
kos nustatytas žvejojimo taisyk
les ir ribas: mažiausiai 60 so
vietų žvejojimo laivų be leidimo 
darbuojasi Angiijos pakraščių 
vandenyse. Anglai jau kurs lai
kas kai mažai patys žuvies be-

šiaurinėje Great Plains lygu- sugauna.
mų dalyje ir vidurio Amerikos Kvebeko politika 
šiaurėje žemė buvo per šalčius , ,. „
pridengta sniegu ir todėl Salti kenk.a Kanada,

vėjai jų nesugadino.^ Bet Kan- Kvebeko provincijos ministe- 
sas rajone, kur kviečių derilins pirmininko Rene Levesque 
būna paprastai visada labai ge- iiaiba^ pasakyta New Yorke, kad 
ras, šiemet derlius numatomai Kvebeko provincijos nepriklau- 
bus tik vidutiniškas. Oklahomos somybė nU0 Kanados yra “be- 
valsti joj kviečių laukai yra skai- neišvengiama”, sukėlė viso- 
tomi vidutiniškoje padėtyje, bet je Kanadoje tikrą audrą, o la- 
šalčiai jos tebelaiko ‘uzmigu-1 blausiai pačiame Kvebeke, kurios 
siais” ir tik paskutinėmis sausio biznio lyderiai kaltina premjerą, 
mėn. dienomis šiltesnė oro srovė ^ad savo tokia kalba pakenkė 
juos pradėjo atgaivinti. visai Kanadai viso pasaulio rin-

Kaip jau buvo rašyta, šaltis I koše.
sugadino Floridoje graifrutų ir perversmas vaško figūrų 
kitus šilto klimato vaisius. Vai- ...
siu derlius Floridoje sumažėjęs muziejuje
11% — vietoje 213 mil. dėžių LONDONAS. — Rezultate ple- 
dabar tikimasi priskinti tik 183 biscito, kuriame dalyvavo 2 mi- 
mil. dėžių su vaisiais. Visoje! lijonai garsaus Madame Tuss- 
Amerikoje šilto klimato vaisių, I and Vaško Figūrų lankytojų, pa
gal būt, bus pririnkta 248 mil.) darytas pasaulinių garsenybių 
dėžių.

WASHINGTONAS. — Wash
ingtone manoma, jog valstybės ‘ 
sekr. Vance pasiūlys kongreso 
užsienio' reikalų komitetui vėl 
atnaujinti draudimą, kuris .at
imtų teisę Amerikos pirkliams 
ir Pentagonui pirkti chromo me
talą ar jo rūdis Rodezijoje.

) Chromo pirkimo draudimu no-

BANDYS
KARO
Franko pirko degalus iš Sovietu Sąjungos 

be jokiy dipiojriatiniŲ santykiu
MADRIDAS, — Ispanija. —^-Ispanijos karalius Juan Carlos, 

bandydamas aptvarkyti valstybės reikalus, įsakė užsienio minis- 
teriui atnaujinti diplomatinius santykius su Sovietų Sąjunga. 
Diplomatiniai santykiai tarp šių dviejų valstybių buvo nutraukti

f \/**XVlUV * X JiAlllV LllUUUAAIlU X1\Z^ <

r įima apsunkinti Rodezijos kraš-<^2*‘e^ metus, kaf gen. b lanko vadovaujamos karo jėgos, pade-
te ūkį, kuris ir taip yra terori
zuojamas juodųjų partizanų, ir 

■ priversti ministerį pirmininką 
. lan Smithą sutikti su Rodezi
jos juodųjų nacionalistų reika
lavimais, perleidžiant jiems Ro
dezijos valdymą.

Įdomu, kad Sovietų Rusija 
perka chromą iš Rodezijosį ku
rį vėliau parduoda Amerikai 
aukštesne kaina. Chromas labai 
svarbus metalas gaminant spe
cialų plieną, naudojamą Įrankių 
ir mašinų gamyboje.

Kalifonijoję kalifomiečiai dėl 
vandens trūkumo nebegalės išsi
plauti sau marškinių. Jei nebus 
lietaus, tai toje\Kalifornijos da-‘ 
lyje vandens trūkumas bus ir 
ateinančią vasarą. Valsčių ir kiti

jos atstovas socialdemokratas 
Kurt Mattick,' Bundestago ko
misijos abiejų Vokietijų san
tykiams peržiūrėti pirmininkas, 
apskundė Rytų Vokietiją, kad 
ji nesiskaitanti su žmoniškumu
ir paniekina žmogaus teises var- žmonių rinkti ar skirti parei- 
žydama V, Vokietijos atstovams gūnai mano vandens metinį su- 
lankytis rytų ir net vakarų Ber
lyne, keliaujant jiems per ry
tų zoną

Atstovas Mattick priekaištus 
Rytų ’ Vokietijai paskelbė so
cialdemokratų savaitrašty “Ber
lyno Balsas”.

Vakarų Vokietija turi atsto
vybę rytų Berlyne, kuriuos na
rius rytiečiai apskundė šnipinė
jimu ir nelegalia veikla. Grei
čiausiai Rytų Vokietijos protes
tai, varžymai ir nesiskaitymas 
su žmogaus teisėmis turi ryšio 
su Bonoje įvykusių atentatu 
prieš Rytų Vokietijos atstovy
bę sprogus prie jos bombai ir 
padarius nežymių nuostolių.

vartojimą iš 220 mil., galionų 
sumažinti iki 164 mil. galionų.

Akcijos nebekrenta

~ SPKNGETCLDA^;-— Ilino
jaus valstijos Atstovų Rūmai jau 
turėjo 181 posėdi, bet jokiu bū
du negalėjo išsirinkti sau pirmi- 

ininką —spikeri. Iki šiol tie tuš
ti pirmininko rinkimo Atstovų 
Rūmuose posėdžiai, atstovų gin
čai bei pasitarimai, Ulinojaus 
mokesčių mokėtojams jau kaš
tavo virš.40-ties tūkstančių do
lerių, neskaitant atstovams ir 
patarėjams bei raštininkams iš
mokamų algų.

NEW YORKAS. — Vertybės 
popierių biržoje akcijos ir te

piau tebekrenta. Jos jau regis
truojamos vos '933 industriniais

damos maurų, italų ir vokiečių aviacijos, galutinai panaikino res
publiką ir įvedė karių diktatūrą. Gen. Franko valdė kraštą iki mir
ties, savo vietininku palikdamas karalių Juan Carlos.•

Gen.- Franko diplomatinių san
tykių su Sovietų Sąjunga neuž
mezgė, bet prekybinius ryšius 
visą laiką palaikė. Transakcijos 
buvo vedamos per Šveicarijos 
bankus. Franko norėjo atgauti 
pilietinio karo pabaigoj ę. Busi

kainas '7
WASHINGTONAS. — Prez.

Carterio padėjėjai ar patarėjai Kar0 PaDa’^°^
yra įsitikinę, kad ligoniniu kainos ’ isve2t^ dviejų- bilijonų dole- 
yra didele dalimi infliacijos kal-l^ vertės auksą, bet sovietų val- 
tininkės. Manomą, kad prez. j’dzia meko konkretaus jam nepri- 
Carteris, pūdydamas savo duotą] zaddj0_. 
pažadą rinkimų metu įvesti Ame
rikoje visuotiną nuo ligų drau
dimą, stengsis patikrinti ligoni
nių beveik be ribos nuolati n į.kai
nų kėlimą ir joms uždėti įstaty-

.kad sovietu valdžia atiduotu ka
ro metu Rusijon išvežtus vai
kus našlaičius ir karo pabaigoje 
Rusijon pabėgusius Ispanijos 
komunistus, bet sovietų valdžia 
atsįsąkė - ir šiuos atiduoti. _, ; .

Į figūrų perstatymas pagal lan- 
Ikytojų išreikštus pageidavimus: 

(lolhafi cmnllniiG lliesa maža gražuolė modis- UVIUOII DllLUiniUd Į te Twiggy pastatyta pirmoje 
vietoje, o aktorė Elisabeth Tay- 

DlZmeriUS llor nukelta į Ketvirtą: John F. 
ČIKAGA. - Federalinis pre- K^edy figūra išstūmė Robin 

kybos departamento skyrius «i- »«’<’?. 'Ttreč” "etį 
kagoje vasario 9 pasisiūlė tmgoj, Joanne d Ark palikta p,r- 
siems Čikagos biznieriams ir retoje. I^b.aus.a, neken- 
įmonėms pagelbėti, kurios tik ’«■««>»
yra paliestos energijos krizės, H*“ budelis - pre-
kurios neturi gamybos ar bii-' z,de"Ua Amm“- 
nio reikalams dujų ar alyvos ir 
kurios nežino kur gauti.

Nevedusių porų padvigubėjo
Cenzo Biuro pranešimu, dau

giau kaip milijonas porų ame
rikiečių gyvena formaliai nesu
situokę, ir per 6 metus jų skai
čius padvigubėjo. Dar 1970 me
tais tokių .JAV-bėse buvo 650,- 
000, gi 1976 metais jau 1.3 mi
lijono. Tačiau nevedusios poros 
sudaro tik vieną nuošimtį šeimų.

Dingo įrodymai
ČIKAGA. ■,— Ranka susuktos 

keturios cigaretės buvo rasta 
odiniame švarke kartu asmens

. _ , . . , , ,,, dokumentu, kurs priklausė CTA
Brokeriai sako, kad blogas oras . trallkinėlio vairuotojui. Svarkas 

apsunkino prez Carterio dokumentais ir dgarėtimis
lytą planą krašto ūkiui pakelt, tav0 j Iastikini maiša 
be, atgaivint. Net pats. prez,-. žkliujuotas ^t vėliau trauki- 
dentas sako, kad ekonomijai is-|„aK___
judinti ir sumažinti bedarbių 
skaičių reikia didelio pačių ame
rikiečių pasiaukojimo. Visi tie 
ir kiti neigiamai ekonomijos 
reiškiniai ir numuša akcijų kai
nas. ,

Vėjuotas
Saulė teka 6:58, leidžiasi 6:17

MASKVOJE SUIMINfeJA
DISIDENTUS “

Pranešimu iš JUANITA KREPS 
Secretary of Commerce

Pruziduntat Jimmy Carter yra i*iti- 
na«, kad Juanita Krapt but gura 
♦kytso. Mkretori, todii |a| ir pava- 
• attakingat paralgaa eiti,

Greit pradės 
skiepyti nuo slogos
Chicagoje nuo ' flu (influen- 

zos) skiepijimo programa pra
sidės greitu laiku. Firmoje ei
lėje bus skiepijami seno am
žiaus , žmonės ir nesveikieji. 
Skiepyti pradės kitą savaitę bent 
devyniose vietose. ; Miestas ir 
Cook apskritys aprūpins skiepais 
ir privačius gydytojus.

nėlio nelaimės tyrinėtojai ciga
rečių neberado. /

r

Manoma, kad ranka darytos 
cigaretės galėjo būti marijua- 
nos — kanapių, kurias rūkė trau
kinėlio vairuotojas, bet patikri
nus vairuotojo kraują ir šlapu
mą marijuanos žymių nerasta. 
Tyrinėjimai vykdomi toliau, bet 
jie komplikuojasi dingus ciga
retėms.

- Sveikatos apsaugos ir gydy
mo klausimas prez. Carterio bus 
įpintas Į valstybės biudžetą, ku
ri kongresas pradės svarstyti 
vasario mėn. pabaigoje ar kovo 
pradžioje. : 5

Laukiama, kad advokatai dak
tarų sąjungos, ir ligoninių ben
drovių tokiam prezidento ryžtui 
smarkiai priešinasis. Taipgi dar
bininkų unijos, kurios kaip tik 
siekia visuotino draudimo, n eb- 
us patenkintos.

Tarp 1950—1976 metų ligo
ninių mokesčiai ligoniams paki
lo 5 kartus greičiau nekaip in
fliacija — vidutiniškai pereitais 
metais buvo imama 175 dol. ar
ba 15.62% daugiau nekaip 1950 
m.

Kongresui įstatymą priėmus, 
pirmais metais ligoninės turės 
teisę kainas pakelti 10%, vėles
niais mhetais dar mažiau. Jei 
ligoninės kaštai padidės daugiau Isybė nekonfiskuotų šio aukso -ir 
kaip 10%, jos turės tuos kaštus 
padengti pačios iš savo kasos.

džia pasiūlė diktatoriui Franko 
pardavinėti degalus labai-' pigia 
kaina: Maskva ne tik pardavi
nėjo diktatriui‘Franko gerą ži-' 
balą,7 bet ji labai pigiai atvež
davo jį Į Ispanijos uostus. Už 
žibalą Franko mokėjo rusams 
doleriais per Šveicarijos bankus. 
Ispanai ir šiandien gauna žiba- , 
lą iš Baku, bet jis* nori pradėti 
pasitarimus dėl aukso. Be dip
lomatinių santykių Maskva ne
nori kalbėti jokiais kitais klau
simais. Franko parduodavo ru
sams po kelis laivus apelsinų, 
jie norėtų padidinti prekybą ir 
sutvarkyti atlyginimą.

Juan Negrino vadovaujama Is
panijos vyriausybė karo pabai
goje išvežė į Sovietų Sąjungą 
pačias svarbiausias Ispanijon 
banko aukso atsargas. Negri- 

<nas bijojo, kad prancūzų vyriau-

Teroristai sunaikino
i ii UKejosisargybos punktą tretyj

MASKVA
Maskvos, šiomis dienomis Mas
kvos ponų įsakymu buvo suim
tas iš eilės jau trečias žmogaus 
teisių gynėjas.

Įkyrūs Krišnos misionieriai

Hare Krišnos religinės hindu- 
sų sektos nariai gavo teismo lei
dimą skelbti savo religiją, pla
tinti savo literatūrą ir rinkti au
kas O’Hare tarptautiniame ae
rodrome Chicagoje, bet kadangi 
tie Indijos misionieriai aerodro
me darosi įkyrūs, O’Hare ad
ministracija ieško kitokių lega
lių priemonių jiems pašalinti.

MICHAEL BLUMENTHAL 
Secretary o( Tresury

Mtctatl Blumenthal yra dabartinis 
JAV iždo sekretorius, Jis planuoja 
Imtis priemonių prekybai su užsieniu 
padidinti-, PedidiĮue prekybai, turės 
pelenęviti ir ekonomine kritė,

BANGKOKAS. — Tailandijos 
Nakhon Ratchasima provincijo
je, 185 mylias nūo Bangkoko, ko
munistų teroristai užpuolė sar
gybos būstinę ir ją sunaikino. 
Valandą trukusioje kovoje buvo 
nužudyta 14-20 būstinės gynė
jų ir pats sargybos viršininkas. 
Gyvi ir sužeisti kareiviai, būs
tinės gynėjai, pasitraukė ir pa
sislėpė džiunglėse.

Prašo JAV 
tarpininkavimo

WASHINGTONAS. Sena
torių grupė, kuri lankėsi lapkri
čio mėnesyje Mažojoje Azijoje, 
sako, kad Izraelis ir arabai no
ri ginčus, teritorinius ir kitus 
taiką liečiančius, sutvarkyti de
rybų keliu, bet pageidauja, kad 
Amerika imtųsi iniciatyvos ir 
tarpininkautų.

nepradėtų juo mokėti už Pran- 
cūzijon atvykusių virš pusės mi
lijono tremtinių užlaikymą. Ita
lais, vokiečiais ar britais Negri
no vyriausybė nepasitikėjo. Jis 
tikėjosi sudaryti vyriausybę.

j e ir naudotis Rusijon is- 
' panų laivais nuvežtą auksą, bet 
jam nepavyko, rusai aukso jam 
nedavė. Karališkoji Ispanijos 
vyriausybė ir dabar turės vesti 
ilgus pasitarimus su Maskva, nes 
ir jai labai reikalingas auksas.

Dabartinė Ispanijos vyriausy
bė noį sutvarkyti abiejų valsty
bių prekybos santykius. Mask
vai ištikimus komunistus rusai 
išleido. Keli jų grįžo Ispanijon 
ir įsitraukę į partinį darbą. Bet 
Rusijos kalėjimuose dar yra di
dokas skaičius ispanų, kurių so
vietų valdžia, nenori leisti išva
žiuoti. Ispanai nepajėgė prisi
taikyti prie sovietinio gyvenimo. 
Daugelis bandė pabėgti į užsie
nius, bet rusų buvo sučiupti ir 
padėti į kalėjimus. Atrodo, kad 
Ispanijos vyriausybė leis komu
nistų partijai legaliai veikti.

• Kova prieš natūralias tie
sas, kova už pralaimėjimą.
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JŪS KLAUSIATE, I gyventojų skaičių daug nuken- 
tėję daugumoje atvejų negavo 

- MES ATSAKOME kompensacijų. O faktinai 1941 
— 1945 m. nukentėjo ne tik va 

SVARBI ŽINIA MOKESČIŲ dai, bet ir paprasti žmonės.
i 1942 m. už ugningus pamok
slus Aušros Vartų Marijos kop
lyčioje Vilniuje buvo išsiųstas į 
■Stutthofo kacetą kun. Lipniū- 
nas (prie Dancigo) ir ten mi
ręs, Sovietų okupantų buvo iš
laisvinti prof. S. Sruoga (vėliau 
miręs), prof. V. Jurgutis ir Riti, 
kurie buvo nacių nubausti, ir 
sėdėjo tame pat Dachau kacete. 
Buvo nacių nubausti kun. Myk. 
Krupavičius, buv. prez. Kazys 

fGrinrus, prof. Mečys Mackevi- 
čius ir kL O kiti paprasti žmo
nės mirė kalėjimuose, prievar
tos darbuose ii- kitur. Šių mar- 
tyrologijos faktų niekas neregi
struoja, o tai yra Lietuvos isto
rijos dalis. Tai pareiga mūsų 
veiksnių ką nors padaryti Šioje 
srityje.

Dėl mūsų kaimynų skundų ar 
ką darys Pabėgėlių Komisaras, 
kol kas nepaaiškėjo. Argus..

MOKĖTOJAMS
■Chicagos rajono mokesčių 

įstaiga (Internal Revenue Ser
vice) pranešė mokesčių mokė
tojams, kad tie, kurie dirba, 
lanko mokykla^ ir moka ki
tiems asmenims už globą savo 
vaiką ir negalinčių dirbti gi
minaičių, kuriuos išaiko, gali 
pasinaudoti naujomis lengva
tomis, h

Pagal mokesčių reformos įs5 
tatymą, mokesčių mokėtojai 
galį prašyti 20 proccentų pri
vilegijos iki maksimalinės su
mos 400 doleriu už kiekvieną 
vaiką, o 800 dol už 2 
arba daugiau vaiką, 
čią įstaiga atkreipia dėmesį, 
kad aukščiau nurodytą 
galima atskaityti nuo pareikš-' 
tą pajamą pildant mokesčių 
formas už 1976 metus, Tomis 
lengvatoms gali naudotis ve
dusią pora net tuo atveju,jei vie 
nas asmuo dirba tik pusę lai
ko, Tokiu atveju pripažinta iš 
laidų suma yra apribota pagal 
vedusių poros uždarbius; tas 
pats iiečia ir viengungius. Naš
lėms, našliams ir persiskyru- 
siems, kurie globoja savo vai
kus ir dirbdami moka už tą 
globą, taip pat prikauso mo- 
kesčhj lengvatos, Jomis gali 
naudotis bevaikės šeimos, jei
gu vienas iš ją dirba, o kitas 
studijuoja visą laiką,

Sumodernintas įstatymas lie
čiąs vaiką globą dabar pripa
žįsta lengvatas giminaičiams, 
kurie nėra šeimos išlaikomi. 
Jie' gali gauti lengvatą už glo
bą vaikui taip ilgai, kol'iš-tos 
sihiws bus atskaitomi įnašai į 
Social Security.

Plačiau apie minėtas leng
vatas galima pasiskaityti bro
šiūroje IRS Publicaton 5G3.

■ % . Argus
KAP.IYN AI JUDINA KOMPEN- 
SACIJ0S BYLAS Iš VAKARŲ 

VOKIETIJOS

Prieš kurį laiką, Genevoje, 
Šveicarijoje, lenką nukentėju
siu nuo nacinio režimo organi
zaciją atstovai, turėjo pasita
rimą su Jungtiniu Tautą Aukš. 
Pabėgėlių komisaru. Jie faktais 
įrodė, kad iki Šiol daug huken- 
tėjus.ų lenku negavo jokios 
kompensacijos.

Kaip žinia, apie 10 bilijonų 
doleriu gavo Izraelio valstybė 
ir paskiri žydą tautybės asme
nys. Gi lenkai nemažiau nu
kentėję gavo, tik mažą dalį, ne
žiūrint visą įrodymų.

Taipogi ir nukentėję lietu
viai, kurie procentualiai pagal

arba 3
Mokes-

sumą

P. Augiaus raižinys

Dėl papigintu bilietu Į renginius 
vyr. amž. asmenims

KL. Gal malonėtumėt paaiš
kinti, kodėl vyr. amžiaus žmo
nėms lietuvišką renginių orga
nizatoriai nedaro jokių papigin
tų bilietų, kaip tai daro ameri
kiečių kultūrinių pramogų ren
gėjai? Susirūpinės S. P.

ATS. Iš tikrųjų, jūs patietęte 
labai svarbu vyr. amžiaus žmo
nėms reikalą. Daugelis mūsiš
kių pastebėjo, kad Chicagos m. 
centro kino teatruose yra sekan 
Sos bilietų kainos ’.suaugusiems
— $3.50; mokiniui :— $1.50, o 
vyr. amž. asmenim ^senjorui)
— tik iĮl.25. Panašios nuolaidos 
yra daromos senjorams ir kituo 
se. kultūringuose parengimuose.

Turint galvoj, kad “senjorų” 
pensijos yra gana mažos, mums 
atrodo, kad ir lietuviškų rengi
nių organizatoriai turėtų pasek
ti amerikiečius ir padaryti bent 
50^ nuolaidas nuo bilietų kai
ną! Tab budu mūsiškiai paro
dytų savo jautrumą vyr. amž. 
asmenų atžvilgiu. Mag. š-nė

KL. Mano teta mirė, pasiliku- 
^ųdidękai skolinga ją gydžiu
siam. daktarui už suteiktą jai 
med. pagalbą. Ji sirgo daugiau 
negu 4 ntėn. Aš kaip jos gimi- 
laiiė, - norėčiau daktarui sko

lą už med. sąskaitas apmokėti. 
Ar aš galiu gauti iš Soc. See. 
tam reikalui jos pensiją? Ji tu- 
■ ėjo .Medicares apdraudą.

; • Jonė -K.
-ATS. Specialios taisyklės vei

kia, kai Medicares apdraudą tu
rėjęs asmuo miršta. Kai kada 
Soc. Sėc< įstaiga gydytojui ap
moka Medicares planu, jei jis

asigmentą. nuosa\-ybės. Todėl kiekvienas Į^tijos programos. Leidinys pa
tes tatorius (patikėjas), norėda-j rašytas populiaria anglą kalba, 
mas dalį turto palikti labdaros didesnėms-raidėms, kad leng- 
įstaigai, - prieš testamento rašy- viau įskaitytų vyr amž. žmonės, 
nia turi patikrinti savo valstijos i Tame vadovėly aprašyti išmo- 
paiikimo įstatymą, kiek leidžia- ‘kėjimą (pašalpą) dydžiai, apli- 
ma dovanoti labdarai. Negali-Racijų padavimo tvarka, nuro- 
ma daugiau paskirti ' labdarai, Įdyti teisiniai standartai ir ape

is leidžia.lliacijos procedūra, jei kienopra 
(šFuo ir kitais testamento rei-į šymas būtų nepatenkintas.

Norintieji gauti smulkesnių 
Kaip Sudaromi f testamentai”,;informacijų prašomi kreintis į 

Barbarą McLaughlin, tel. 312— 
427-2533. Komiteto adresas — 
407 So. Dearborn St., Chicago, 
IL. 60605 pr. Š.

(gydytojas) turėjo
Pasitaiko atvejų, kaikada sąskai 
tų išmokėjimas padaromas tam 
asmeniui, < kuris sąskaita apmo
kėjo. Tuo reikalu jūs turite už
eiti Į artimiausią Soc. See. įstai
gą, kur gausite dviejų rūšių for 
mas užpildymui. Formos vadi
nasi — “Request for Medicare negu valstijos įstatymas 
payment” ir “Statement Regar- (
ling Medicare Payment for Me- kalais žinią rasite knygoje 
Jical Service to Deceased Pa 
tient”. Jeigu jums reiktą pagal- gaunama Naujienų administra- 
oos, tai kreipkitės į Liet. Sočia- cijoj 
tini klubo valdybą, 3548 E. Erne f 
raid ave^ Chicago; Ill. Tel. LA Į 
3-1384. P. Fab.

Ar Soc. See. pensijos čekiai 
siunčiami Kanadoh?

KL.’ Būdamas JAV pensinin
kas, manau persikelti gyventi j 
Kanadą. Noriu sužinoti, ar šio 
krašto Soc. Seč, pensijos per-t 
siunčiamos ę Kanadą?

KL K-kas
ATS. Kas gauna šiame krašte 

Soc. See. pensiją, tas ją gali 
Įauti ir Kanadoje gyvendamas.; 
Apie savo norą persikelti jūs; 
privalote pranešti Soc. See. įs- Į 
taigai prieš porą-mėnesių, kur: 
aorite apsigyventi, nurodant ad-1 
-esą, kur pensijos čekius jums 

siusti.
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KL. Būkite malonus ir pasaky
kite, ar turi teisę testamento su 
rašėjas paskelbti pašaliečiams 
jo turini? J. J.

i,
ATS. Šiuo klausimu autorite

tai aiškina, kad testamento su- 
rašytojas nejirivalėtiĮ 'pranešti 
pašaliečiams jo turinio. Jeigu 
jau taip įvyko, tai geriausias 
>prendimas — padaryti naują 
testamentą su nauju turiniu, 
tuomet paskelbtasis testamento! 
turinys negaliotų. Kaip taisy
klės nusako, tas testamentas ga
lioja, kuris .yra sudarytas su- 
vėliausia data. Pvz. jei vienas 
lestamentas buvo surašytas 1971 
m. vasario 16 d., o kitas surašy
tas 1977 m. vasario 16 d„ tai 
įastarasis testamentas galiotų.

KL. Aš noriu dalį savo turto 
testamentu dovanoti liet, spau
dai bei labdarai. Ar aš galiu 
skirti dovaną bet kokio dydžio; 
ar įstatymas numato tam ri
bas? V. S-tis

ATS. Jei norite dalį pinigų 
palikti testamentu liet, spaudai, 
lituanistinei mokyklai arba lab
daros įstaigai, jūs turite gerai 
žinoti vardus ar pavaditrimus I 
tų įstaigų, kurioms norite bet 
ką patikti. Kai. kurios labdaros-j 
įstaigos yra inkorporuotos, to
dėl duotą dovana turi būti tikru į 
vardu įrašyta, priešingu atveju

d

m

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

(Tęsinys)

Šiose kapinėse yra palaidoti mūsų transatlantinių 
lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno palaikai Kodėl jie ten bu
vo palaidoti dabartinė Lietuvos spauda rašo taip:

“... 1941 hitlerininkams okupavus Lietuvą ir iški
lus grėsmei Dariaus ir Girėno palaikams, jie buvo slapta 
užmūryti Kauno un-to medicinos f-to rūsio nišoje. 1964 
palaikai surasti ir, kadangi jie buvo apgedę, o pakarto
tinai balzamuoti jų nebebuvo galima, palaidoti Kauno 
karių kapinėse (Aukštuosiuose Šančiuose)”. (MLTE, 
H t 460 psl,) ,

Lakūnams padarytas .labai paprastas antkapis. Tai 
jauno skulpturiaus. V. Mačiųikos diplominis darbas. Ant 
kapyje yra įrašas; ‘Steponas Darius Stasys Girėnas”. O‘ 
gale antkapio ant dviejų stulpelių uždėtame marmuro ' 
ar cemento gabale iškalti lakūnų bareljefai.

Dabar šiose kapinėse yra laidojami komunistinės 
Rusijos kariai. Ypatingai čia yra daug palaidotų rusų, 
kuri žuvo “išlaisvinant” Lietuvą iš vokiečių okupacijos. 
Čia yra palaidoti ir žymesnieji komunistų veikėjai. Jų 
kapai puošiami ir prižiūrimi. O Lietuvos karių kapus 
naikina ir griauna paminklus.

Žemieji Šančiai. Karių kapinės yra Šančių įgulos 
bažnyčios šventoriuje. Sutvarkyti 72 kapai, kurie apso- 
inti geltonomis akacijomis. Nužvyriuoti takeliai ir pas
tatyti 2 geležinėmis kojomis suodat' Įruoštos 3 klombos 
(apskritos gėlių lysvės), kurios apsodintos įvairiomis 
gėlėmis ir amžinai žaliuojančiomis rūtomis. Vėlinių die
nomis čia vykdavę žuvusiųjų ir mirusiųjų karių pager
bimas, kuriame dalyvaudavo visa Šančių įgula.

Pradžioj kapus prižiūrėjo ir tvarkė vyr- štabo raš
tininkų kuopa. Vėliau juos perėmė prižiūrėti 2 p. p. ka
pelionas kuri. P. Kryžanauskas. -Jam pagelbėjo du jo ži
nioje esantieji kareiviai,

. 1967 m. “Kario” 4 numeryje buvo patalpinta žinu-

ra

KURTINAS -CENTRINIS . 
SOCIALINIS PENSININKŲ 

KLUBAS

Naujienuose š. m. 17 nr.
J dau pranešimą, kad visi Sociali

nio klubo nariai sumokėtą na- 
- rio mokestį.

Man dabar neaišku, l kas prie, 
to klubo gali prikiausyth ar tik 
■tam tikri asmenys, kurie gyve
na Chicagoje ar visi lietuviai, 
kurie gauna pensijas.

i Aš gyvenu Floridoje, čia jo
kio socialinio klubo nėra-. Man 
daug karių ateidavo į galvą min 
lis, kodėl visokių tautų žmonės 
yra susijungę į organizacijas, o 
mūšų pensininkai to neturi ir 
apie tai nesirūpina. Mano ma
nymu visi lietuviai pensininkai 
turėtu turėti savo organizaciją, 
kuri jų reikalais rūpintųsi, o 
nariai tą organizaciją remtą lė
šomis.

Pridedu apmokėtą voką ir 
prašau mane tuo reikalu pain
formuoti ir, jei reikia, tai aš su 
mokėsiu nario mokestį bent už 
kelis metus. V. G.

P. S. Čia aš turiu minty'" ne 
bet kokią politinę organizaciją, 
o tik grynai tokią, kuri galėtą 
rūpintis reikalais, nes daugu
ma nemokam anglu kalbos ir 
kada būna koks-nesusįpratimas, 
tai nėra ką klausti. Floridoje 
lietuvio advokato nėra, o pas 
amerikietį eiti — nesusikalbėsi, 
o be to, už patarimą brangiai 
reikia mokėti.

Red. prierašas. Sutikdrmi su 
Jhes, būtent, apie pajamas; svei- V. G. iškeltu reikalu, siūlome 
katos apsaugą ir butus, kuriuos ir kitiems šio skyriaus skaityto- 

j tvarko federalinės ir Illinois vai jams tuo reikalu pasisakyti.

Prezidento Carterro žmona Rcsalyn 
yra pasiryžusi vadovauti vyresnio arn- 

įŽiaus ir proto ligoniu ištaigai, 
savo vyrui įvairiais krašto administ
racijos reikalais. Ji nesirengia sėdėti 
Washingtone. Ji važinės po kraštą ir 
informuos savo-vyra apie pastebėtą 
Tietvarką. 'į

'mirė Ukmergėje 1967 m.'kovo 6 d- Be to, dar yra žino
ma, kad velionis gyveno labai vargingai ir ilgos ir šun- . 
kios ligos iškankintas atsiskyrė iš gyvėjų tarpo.

Dar tenka priminti, kad Kaune buvo ir vokiečių ka
rių kapinės, kuriose buvo palaidoti Pirmajame kare žu
vę vokiečių kariai. Jas globojo.“Volksbund fuer deuts-,s 
che Kriegsgraeberfuesorge” centro valdyba. Gedulo die
nomis (Volkstrauertag) ne tik vietinė vokiečių visuo-^ 
menė puošdavo kapus, bet Žar būdavo atsiųstų ir -iš Vo
kietijos vainikų su įrašais: “Gruss aus der -Heimat” 
(sveikinimas iš tėvynės). Vokiečiai labai gražiai tvar
kė savo karių kapus. Tą mes matėmeLietuvoje ir vėliau 
Vokietijoje. . - y

Aukštoji Panemunė. Parapijos kapinės yra Pane
munės pušyne- Jose ilsisi daug mūsų kariuomenės karių. 
Pradėjus tvarkyti kapus, pavyko išaiškinti, kad ten yra 
palaidoti 7o kariai. Spėjama, kad jų- turėtų būti daugiau, 
bet kuomet nėra jokių kapų žymių, tai labai sunku išaiš
kinti. . ;

Kėdainiai. Naujose Kėdainių kapinėse palaidota 40 
Karių Kapus sutvarkė ir prižiūrėjo 2 artilerijos pulkas 
ir vietiniai šauliai. Senosiose Kėdainių kapinėse ilrisi 
pirmoji mūsų kariuomenės kautynių su bolševikais au
ka kareivis Povilas Lukšys. Jam pastatytas cementinis ▼ "V

Ž2Q WEST CERMAK XOAD CHKXXX IUJNOIS 
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SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Svarbus leidinys .pensininkams 

į šiomis dienomis -«’merikiečhĮ 
draugų patarnavimo-kotiritetas 

■-(American Fricndsi^ėrvice com 
, mi tire) pradėjo patinti Svarbų 
Įiiaują leidinį skirtą vyr. amž. 
žmonėms '‘Senior Legal‘Rights: 
A Layman’s Handbook.

Tame leidinyje, išspausdinti 
!įvairūs įstatymų nuostatai ap
saugoj ~ vyrsesnio amžiaus žmo

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

Seniausias Mitomobilių pardavėjas lietuvis

ta įstaiga gali tos dovanos ne- ;! 
gauti.

Jeigu jūs turite žmoną ir vai- 
lai labdarai dovanoti di- 

turto dalies negalėsite. :!
šio krašto valstijų j; į 

įmirkti labdarai dau-' » 
negu 1/3 aitra h palikėj o «

tižiosios 
Daugelis 
draudžia 
giau, i

zninklą. Komisija prie jo kapo pastatė <ivi špižinės (ke
taus) vazas.

P. Lukšys žuvo Taučiūnų' kaimo laukuose (netoli- 
Kėdainių) 1919 m. vasario 9 d- apie 8 vai. ryto. Apdova- < 
notas I rūšies 3 laipsnio Vyčio kryžiumi. Jo žuvimo vie
toje kėdainiečiai pastatė gražų piramidės formato pa
minklą. Tą paminklą rusiškieji okupantai nugriovė ir 
pakeitė kaimo vardą. ■

Baisogala. 1928 m. pik. Itn. J- šarausko pastangomis 
vietiniai šauliai sutvarkė karių kapus ir pastatė gražų 
paminklą. Komisija prie paminklo pastatė dvi špižinės 
vazas. ‘

Kupiškis. Parapijos kapinėse yra palaidota 60 mū
sų kariuomenės karių, žuvusių ar mirusių 1919 — 1920 
m. kovose su Lietuvos priešais. 1929 m. Kupiškio visuo
menė pastatė paminklą. O Kupiškio vidurinės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami tos mokyklos direktoriaus Eidu- 
ko ir mokytojo A. Puodžiūno, sutvarkė karių kapus. Jie 
supylė antkapius, apdėjo juos velėnomis ir pastatė at
siųstus iš Kauno cementinius kryžiukus.

žydų kapinėse palaidotas 3 p. p- eit Malcmanas. Jam 
pastatytas žydiškas paminkliukas. • ’ *

(Bus daugiau)
Votare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Visi LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Slapti Sovietų baudžiamųjų 
darbų lageriai Pabaltijyje

Vienas toks išaiškintas Latvijoje
Chicagos Latvių Bendruomej simo: “Kaip vęrtinate gyveni

nės Centre, 4146 North Elston ( mą dabartinėje Rusijoje?” šis 
avenue. Pavergtų Tautų Drau-‘klausimas buvo enkawedisty 
gų Komitetas šiomis dienomis padarytas svarbiausia priežas 
suruošė spauęlos konferenciją, 
kurioje latvis iš okupuotos 
Latvijos Olafs Bruvers (32 me
tų amžiaus) kalbėjo apie savo 
pergyvenimus sovietų koncent
racijos lageryje visai netoli gijos. Aštuonis metus prie va r- 
Latvijos sostinės Rygos, j tos darbų kaip medkirtys Bru.

. Taip pat buvo rodomas 8 vers, buvęs studentas, atkeutė 
milimetrų iš Rygos iššmuge-jtame primityviame lageryje, 
liuotas filmas, parodantis kad kur politiniai kaliniai be skir- 
toks sovietų kacetas tikrai eg-jtumo suvaryti su kriminalis- 
zistuoja, net keli to lagerio ka- tais.

timi Bru verso suėmimo ir 
įvairių KGB agentų valandų 
valandas % trukusių (ardymų. 
Be kitko Bruvers nemažai tu
rėjęs, kentėti ir dėl .savo reli-

negyvų banginiu ausyse radęs 
dvieju rūšių kirminus, kurie su
gadino banginių orientaciją ir 
juos susargdino. Tačiau C. Wal
ker, .viceprezidentas jūrų stu
dijos Merinelandę, Fla., nesutin
ka su dr. Forrestero teorija. Jis 
manąs, kad banginiai bus nete
kę savo vado ir kad kas nors 
tada juos “išspjovęs”” į krantą.

Kardinolo giesmė
Galų gale 43 dienas ir n'aktis 

(su viršum, žemiau šalimo laips- 
I nio ištvėrusi žiaurioji žiema bū

džiaugė, bet bene už visus kitus 
didesnį džiaugsmo rekordą lai
mėjo vienas LaGrange pilietis, - 
kurs antradienį belaukdamas au
tobuso į darbą važiuoti, išgir
do kardinolą giedant.

Nors oro spėjimo pareigūnai 
pakartojo pers ...ėjimą palikti 
vandens kranus per naktį lašan
čius (ka ! nesušaltų vamzdžiuo
se į ledą) atsarga gėdos ne
daro — bet visi žino, kad kardi
nolai nemeluoja, ir jei jau nors 
vienas jų sugiedojo, galima ti
kėtis, kad pagaliau Saulutė per
mušė šaltį! jpr

visi non ► ažiuoti

10,000 guldenų
Paskutiniais la

riški sargai ir prievaizdos ka
rininkai tame filme afpažmti vers išleistas į Vakarų Vokie
ty pavardėmis identifikuoti. tiją, kur ir dabar gyvena. Jis kiečių tautybės gyventojų ten

Tas filmas neseniai parody-’mieliau pasirinkęs gyventi Fe- priskaičiuota 1,816,000, bet Son'besiseks

Atlikęs savo bausmę, Bnu Sovietų Rusijos gyventojų 
19 70 metų skaičiavimtf, vt>

kur tariamai le 
d i m ai išemigru

■iau gauti lei

ir pavardėmis identifikuoti.
Tas filmas neseniai parody-’j

tas Vakarų Europos televizijo-'bėralinėje Respublikoje (Va- utagpost tvirtina, kad jų mažų 
je sukėlė didelį nustebimą;karu Vakietijoje), kur rodoma mažiausiai yra du i 
Prancūzijoje, Italijoje ir X a-j daugiau supratimo politiniams 
karų Vokietijoje, kad net tų,kaliniams iš Rytų bloko kraš- 
valstybių komunistų partijos! tlL ' jr pr
pasiuntė Maskvai.protestą prieš' 
tokio lagerio buvimą. Tas fil-Į 
mas perduotas čionykštei te-!

■ks tokia 
ti, nors ir 
iki pat šio

d Maskvai nė
ra i da vėl sus 
Bonos vyriau- 
nesisekė įtrau

108,000 dol. 
laikais, kai jo gar

bė kritusi, vien tik už statomą 
operą “Magiška fleita” gauda
vęs nuolatinį užmokestį, neskai
tant 1,900 guldenų arba 20,400 
dol., kuriuos jis uždirbęs mo
kindamas mokinius. '

Olafs Bruvers, buvęs archi
tektūros studentas, pašalintas 
Iš universiteto ir rusų slapto
sios policijos KGB inkarceruo- 
tas OC-78-1 lageryje, esančia
me Kruspils gatvėje, Rygos, už.

i milijonai, sybei 
ir jų didžioji dauguma gyvena kti 
Centrinėje Azijoje. Vokiečių kiečių repatriacijos klausi- 
Raudonasis Kryžius turi var- mais, — kadangi j Vokietija 
dus apie 300,000 vokiečių, no- keltis norintieji yra Sovietų 
rinčių isiškelli į Federalinę Vo valstybės piliečiai, ir dėl to bet 
kietiją. į kokias užuominas apie tų vo^

, . .... ' kiečių.išleidimą Kremlius skaiIki draugingumo sutwt.es, (() ;.kišimosi į vaIsty.
pasirasytos tarp Bonos ir Mas- bfo Ą.(laus rįikakls„

RAGINA SKIEPYTIS NUO 
KIAULIŲ SLOGOS

WASHINGTONAS. — Pradė
jus seneliams sirgti vienoje. Flo
ridos senelių prieglaudoje kiau- kvos 1970 metais, sovietai iš- J. Rr.
lių sloga, speciali sveikatos dak- leisdavo tik tokius vokiečius,! Iff u
tarų patariamoji taryba paprašė kurie anksčiau turėjo Vokie- luOZHrtūS
prez. Carterį pradėti vėl skie- tijos. Reicho pilietybę. Po to'" '

pasirašius), pagal Į BONA. Plačiai pasaulyj.e 
straipsnį, leidžiantį karo iš- 

gos tuo tarpu dar neskiepijami, blaškytoms šeimoms vėl susi- 
Sveikatos sekr. J. A. Calif ano 
jų dar nepataria vartoti. Kiau
lių slogos, skiepai tebetyrinėja- 
mi.

pyti žmones nuo slogų. Kontra- (SUfartį 
miestįje už tai kad išdalino j veršiniai skiepai nuo kiaulių slo- 
savo koyegoms klausimų la
pus, kokia jų nuomonė apie 
gyvenimo sąlygas Sovietų Są
jungoje. Ypatingai sovietų 
slaptoji tarnyba kibo dėl klau-

Skaičius padidėjo
MAYPORT, Fla. — Banginiai 

vis dar tebesiveržia į Floridos 
paplūdimius ieškodami mirties. 
Floridos paplūdimiuose negyvų 
banginių dabar priskaitoma iki 
126. ■ .

Mokslininkai stengiasi išaiš
kinti banginių “vasarojimo” 
priežastį. Smithsonijos institu
to kuratorius ir taipgi Floridos 
universiteto veterinorius dr. D. 
F. Forrester pareiškė, kad jis

vo saulės nugalėta ir trečiadie
nį vasario 8 dieną termometrai 
pasuko virš 40 laipsnių šilumos. 
Nuo Kalėdų, tiksliau nuo gruo
džio 27 dienos, temperatūra ne
buvo iškilusi aukščiau 32 Fahren
heit©, o naktimis dažnai laikėsi 
prie 10 ir 20 minus žemiau nu
lio, kad — priskainant aštrius 
arktiškus vėjus (vėjo šalčio fak
torių) suteikė Amerikos Vidur- 
vakarių gyventojams nepavydė
tiną progą gauti supratimą, kaip 
gyvena, eskimai.

Ištverti daugiau kaip 43 die- 
nas-naktis nepertraukiamos spe-i 
guotos žiemos, čia skaitomas pir
mas toks rekordas, nors ligi šiol 
tą rekordą turėjo 1878—1879 
metų žiema, ištverdama be jokio 
atlydžio 29 paras be pertraukos. 
Praeitą vasario 9 dieną čikagie- 
čiai pamatė neužšalusius langus 
ir per juos saulės spindulių pil
nus kambarius ^pagrįstai apsi-

Kanadoje šilčiau
Vasario 4 dieną iš Hope Bri

tų Kolumbijoje išsiųstame laiš
ke rašoma:

Pas mus jau, pavasaris prasi
dėjo, kurs čia trunka keletą mė
nesių ir būna gana lietingas.,. 
Sniego neliko, nors šią žiemą 
Čia jo labai mažai tebuvo iškri
tę. Pasitaiko naktų dar, su ma
žomis šalnomis. Prie mūsų na
muko iš pietų pusės, jau prieš 
savaitę laiko, virš 10 snieginių, 
pirmosios pavasario gėlės, pradė
jo žydėti.

5 Alerginės ligos buvo jau . 
senų senovėje. Gydytojas Pietro 
d’Albano (1246—1320) apalp
davo, kai tik pamatydavo pieną 
arba sūrį.

jungti, lygiai 43,000 Rusijos vo 
kiečių buvo išleisti į Federali- 
nę Vokietiją, vien pernai me
tais 9,626 (1975 metais 5,985).

pagarsėję žymūs muzikai bei ki
tokie asmenys yra plačiai apra
šyti ir iš jų visų pusių išnagri-

gani vis aato surandama ką 
nors naujo apie juos rašyti, štai, 
kad ir žymus Austrijos muzikas

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK., Pikantišku ir intvmhi nuotykiu 

aprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $250. -

Dr. Juozas B. Končtaf, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL. kainuoja $2.00.

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

Dangum a Hų knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis nrosomis. .Tas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

,_iir kompozitorius Mozartas, su- 
I kūręs ‘Figaro vestuves”, “Don 

ranni”' ir daugelį simfonijų, 
sonatų bei kamerinės muzikos 
—; vėl iš naujo nagrinėjamas.

Buvo manyta, kad Mozartas 
miręs skurde, bet Vakarų Vo-

Tačiau paskutiniais mene-į.
siais išleidžiamiiju skaičius vėlit,?ię__ m v-- Giov sumaezjo. Tas sumažėjimas 
yra rezultatas sovietų valdžios 
susirūpinimo, nes juo dides
niam skaičiui-vokiečiu leidžia

- A11U. OB.1UU.C, Y OJiai U T V“

išvažiuoti, juo didesni skaičiai.^tijos muzikos istorikas‘Uwe!
Hkusiųjų nori išvažiuoti ir Tei- — _ -
dimo išvažiuoti siekia visais • naje straipsni, kuriame sako, kad

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

įmanomais būdais: rašymais 
ir prašymais pačiam .Brežne
vui, atsisakymais nuo sovieti. 

.nės pilietybės, nelegaliais pa
sišalinimais iš Centrinės Azi
jos ir migravimu į Sovietų im
perijos vakarinius pakraščius,

į Kraemer paskelbė muzikos žur-

Mozartas uždirbdavęs labai daug, 
nors jo laidotuves turėjo arti
mieji apmokėti. Mat, Mozartas, 
kad ir uždirbdavęs daug, savo 
uždarbį pralošdavęs azartiškai 
lošdamas kortomis ir bilijardu.

Mozartas 1783-86 m. uždirbo

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..e. egzemplioriui.
- --v e^-.-• ■ » - - į >.<.C - ■

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

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

. -NAUJIENOS 'Y
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

RIMTA KNYGA — CFRIATTSTA DOVANA j
NauIIanoie galima gaut! puIMu knygų, kurio* papuos bet kokl< t

Imvou to Inta ar lentyna. |
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME, Įdomūs jaunu dienu § 

atsiminimai ir iwkiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro | 
manas. 367 psl Kaina ^5.

A. Pakalnius. META! PRAEITYJE. Netolimu iwkiu prisimini- ? 
y ir laiko iwkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- > 

tyti i 12 daliu. 296 psL. kaina $5.
Dr. Yayvs triniu*. ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomes. Gr*- f 

žiais virbeliais 338 prI. Kaina S8QQ Minkšta virš S
”^Prof VbcL RfcWke. S*NU!U I,l*TUV!*KU KNVGU ISTO- g

PIJA. T d«H< 2U9 nei.. Wbt* 
belialiv — vo no? IT dplis, 225 psl.. fribta — S3 00 minlnL 8
Įsi* vTr^oHnin _ ___ - - k

Henrikas Tomės — Tamašauskai, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 5. 
Pakalnės ir T^ahgirvn? apskrity* įdomiais aprašymais, iliu- gi 
strarHnmic ir dokumentacija 338 nei., kaina $6. Ji

P, Keslūnas. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trim daliu Lietuvos g! 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.f 
170 psl __ __________________________________ r

M. Gudriu POVILAS MILERIS biografijos bruožai 235 
puslapiai ------------------- 1...... ................     S5.DC g

Knvga? užsakant rnlHe pridėti 25 rt pabtn išlaidoms J t

f NAUJIENOS, z «?

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

^3 OO, vir- 1739 So. Halsted St. Chicago, III. 80608

1733 S. Related St. Chicago. TIL 60608. — Tel. HA 1-6100

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. 'KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — S3.00.

įdomi Lnvgp kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas trinties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dz, Juozai Dauparasx ŽFMfeS OKIO ŠVIETIMAS Stndiifi Kleis
ta Chicagoie 1986 metais paties autoriaus Knvga dvieiu da-
Iftr Šernas Ūkio Metimo problemos ūkininku kraite. IT dalis: žemės 
ūkio Metimas Lietuvoje. ' “

Autorius savo Indyje raSo: "Jei liūdnas lietuviu tautos Tikimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gvvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savn žemės ūkio kultūros vaisiai? 
Ir prilvgti pačioms iškiliosioms Eurouos tautoms".

Knvgos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiam? skritvti. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%', buvo ūkininkai ir no Pa
sauli ižblalkytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai. reJWa. kad Ii knyga bus branri abso
liučiai lietuviu daugumai, vpač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei paražria. kad pradėtu? skaityti nebesinori pertraukti. Knypa 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodfiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai". , „ ..

Knygos 300 puslapiu W <5*ug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $8.00 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NIDJIENOS
_ 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Gavę ptalgua, tuojau knyffa ptaltjrf™*.

1735 So Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Jau kuria laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knysfa aprašanti paskutiniu PO C186M959) metu 

Chicagos Hetuvfp gyvenimą ir Ju atliktus darbu? 684 pat Kaina 
$10. Išleido Amerikos Uetuvip Istorijos Draugija. > , _____

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs Meturis. pirmos 
lietuviu kolonijos. Ju suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baL 
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kuriu rišo buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jom Duoti dokumentai katalikišku, socaillstiniu. laisvamanffku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos ban-

Norintieji Ms kny« Wgytt, pnitomt pmJytt čekf arto Money 
Orderi ' -* “ ’

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1789 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar 
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 ten- 5 J 
druomenę ir parūpina fondus namams įsi- -

> gyti. K
Taupykite dabar. <
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos ™ 
dienos/ • 4 ' : M

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVF RSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

jjdeigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

Įftalgo* pietuota kiemas automobiliams pastatyti.
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Di. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigu* reikia <iusn pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ------____ $7.50
vienam mėnesiui ------____ $2.50

Kanadoje:
metamą ____________ __ _ $30.00
pusei metu_________ ___$16.00
vienam mėnesiui ___ ______ $3.00

Užsieniuose:
metama ________ .... ____ _ $31.00
pusei metu _________ ____  $18.00
vienam mėnesiui _____-___ $4.00

Subscription Rates:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $850 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
514.00 per six montns. $7.00 per 
hree months. Canada $30.00 per year; 
>ther coantries $31.00 per year.

15 cents per -copy.

Dienraščio kainos:
^hicagoje ir priemiesčiuose:

metams :________
pusei metu ____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams ___ -
pusei metu —__- 

$30.00
$16.00
$8.00
$3.00

$14.00

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

Vienybė mums reikalinga

Maža kreivų politikų grupelė, sulindusi į kelias di
desnes mūsų organizacijas, paskutiniais keliais metais 
pajėgė suskaldyti Amerikos lietuvius tuo metu, kada ta 
vienybė lietuviams labiausiai reikalinga- Skaldytojai 
veikė ir veikia planingai, pagal iš anksto paruoštą planą.

Amerikos lietuviai yra. individualistai. Kiekvienas 
turi savo galvą, kiekvienas, žino, kas jam ir jo artimie
siems geriau. Kiekvienas turi savo įsitikinimus ir kiek
vienas turi nuovoką, kas galima ir ko negalima pasiekti 
netolimoje ateityje. Lietuviai priklauso savoms tikybi
nėms ir politinėms grupėms, prieš dešimtmečius įsitrau
kė į patikimas fraternaleš organizacijas, skaitė sau ar
timiausius dienraščius ir visi rūpinosi gimtinio: krašto 
reikalais. Lietuvai netekus- nepriklausomybės,^ jie suda
rė didelį Amerikos lietuvių organizacijų, draugijų ir 
klubų junginį, kurį pavadino Amerikos Lietuvių Tary
ba. ši organizacija apjungė veiklesnius ir darbštesnius 
lietuvius bei jų organizacijas. Apsijungę lietuviai atliko 
daug naudingo darbo. Tą pripažįsta ir Amerikos Lietu
vių Tarybos vesto darbo priešai. r -

Garbės siekiantieji nauji politikai metė Amerikos 
lietuviams naują idėjąš Jie pasiūlė sudaryti tq}tią. bfga- 
nizaciją, kiipriai priklausytų visi lietuviai šio meto 
buvusios organizacijos apimdavo tiktai vienodus tikslus 
turinčius mūsų tautiečius, d naujai atvažiavusieji norė
jo visus lietuvius apjungti. Idėja buvo graži ir gera- Lie
tuviai ir tokį darbą būtų galėję atlikti, jeiku klausimas 
būtų platesnių lietuvių aptartas ir padėti geri organi
zuoto darbo pamatai. Lietuviai prieš 90 metų suorgani
zavo Susivienijimą Lietuvių Amerikoje. Jis- skaldėsi, gin
čijosi, nesusipratimus aiškino, bet šiandien Susivieniji
mas yra pati turtingiausia lietuvių organizacija. Ji šian
dien kviečia lietuvius stoti į jų eiles ir pasinaudoti su
kauptais turtais.

Būtų galėję Amerikos lietuviai didelę Bendruome
nę suorganizuoti, jeigu gudragalviai politikai nebūtų pa
darę vienos pagrindinės klaidos: jie panoro visą laiką bū
ti pačioje aukščiausioje šios organizacijos vadovybėje. 
Jie kaitaliojo paruoštus skystus nuostatus, jie kiekvieną 
metą ruošdavo naujus konstitucijos paragrafus, jie ven
gė savo darbų registruoti, bet jie viską taip suplanuoda
vo, kad maža politikų grupelė visą laiką įsakinėtų, kada, 
kas ir kaip turi būti padaryta'ar pasakyta. Jeigu kas 
bandydavo pasipriešinti šiam principui, tai tokį lietuvį 
izoliuodavo, jį paskelbdavo netinkamu, o jeigu' pasiprė- 
šindavo visa apylinkė, tai išmesdavo iš organizacijos vi
są apylinkę. < ’

Pačioje Amerikos Lietuvių Bendruomenėje -prasi
dėjęs ginčas suskaldė Amerikos lietuvius- Jie dar nepa
jėgė suorganizuoti visų Amerikos lietuvių, bet jau -sus
pėjo dublikuoti kitų lietuvių vedamą Lietuvos laisvinimo 
darbą. Jie pradėjo landžioti pas konggreso narius, raši
nėti laiškus, traukti fotografijas ir girtis, kad jie gali 
viską dar geriau atlikti, bet iki šio meto‘nepajėgė nei 
vieno didesnio darbo atlikti. Jie pasišoko vieną kultūrinį 
darbą atlikti, pakoreguoti mokykloms leidžiamą žemė
lapį, bet nepajėgė ir to padaryti. Jie viešai prisipažino, 
kad visos jų pastangos nuėjo niekais, į jų pasiustus pa
tikslinimus neikas nekreipaia jokio dėmesio. Jeigu pa
našiai amerikiečiai būtų pasiegę ir su Amerikos Lietu
vių Tarybos vestu darbu bei prašymais, tai kongreso re
zoliucijos būtų patekusios ten, kur nuėjo visos Kojelio 
rezoliucijos. Nei ątstovų rūmai, nei senatas nebūtų pra- 
vedę vienbalsių rezoliucijų, kurios nepripažįsta Lietuvos 
prijungimo prie Sovietų Sąjungos.

Jeigu Amerikos lietuviai it ateityje ditbs dviem 
kryptim, vieni trauks į vieną pusę, o kiti kamšios bas- 
!:”<j Į ratus, tai lietuviai susilauks tokių pačių rezultatų, 
kokių su'ilaukė lenkai, ukrainiečiai ir vokiečiai. Milijo
ninėje Amerikos žmonių jūroje lietuviai sudaro labai 
mažą grupelę. Jeigu ta grupelė gyvybiniais klausimais

gšt

Laisvės statula Karo muziejaus sodelyje, Kaune

R
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dirbs vieningai, tai amerikiečiai kreips j jų prašymus rei
kalingo dėmesio. Bet jeigu jiems teks klausyti tuščių pa
sakų. apie “mūsų atstovo areštą”, kada jis visai nebuvo 
areštuotas, tai tokiomis smulkmenomis tik nuvertins 
im visą pavergtos lietuvių tautos klausimą; jeigu kelios 
grupės, tarp savęs lenktyniaujamos, bandys kelti tą patį 
klausimą, neprisilaikydamos teisės pagrindų, tai visas 
darbas bus susmulkintas, nuvertintas, o senatoriai prieis 
įsitikinimo, kad neverta su lietuviais iš viso bereikalin
gai laiko gaišinti.

Iki meto Amerikos Lietuvių Tarybą" "atliko milžiniš
ką darbą. Ji galėjo tai padaryti, nes kalbėjo visų Ameri
kos lietuvių vardu- Josios reikalavimai buvo pagrįsti tar
ptautinės teisės pagrindais, ji turėjo stiprius moralinius 
ramščius. Bet tarp tautinė padėtis keičiasi. Keičiasi ir 
Amerikos administracija. Naujas, krašto prezidentas lai- senatoriui

Dlihbjaus valstijos enatorius 
J. A. Graham per 12 metų, dirb
damas Motorola kompanijoje

z C ■ " = ~~ Z’3 . -.

v - - , < ‘ i specialiai sudaryto politikų —
dėti į šalį tuos strateginių atomo ginklų klausimus ir mokslininku klubo vedėju, už- 
pasirašyti sutartį, kurioje būtiį tiktai sutartų klausimų dirbo 43,000 dol. jis taipgi bu- 
sąrašas, tai jis gali ryžtis nustumti .| .šalį -n* lietuviams.bendrovės patarėju įstaty-

mų srityje.

Motorola, neigia, kad tas pos
tas senatoriui buvo duotas kyšio 

% , t,. . , .L į - 4į ... . sumetimais, norint jį papirkti,
kad palies ir kitas neispręstas problemas-.. - Patyrusiems jis bendrovės naudai, Iš

svarbius klausimus. . ' t/•
Naujas valstybės sekretorius ' važiuoja Maskvon 

strateginių ginklų problemų spręsti, bet . jis pareiškė, 

diplomatams rusai senų problemų taip lengvai negali 
pakišti, bet naujiems žmonėms jie bandyš senas pro
blemas savotiškai aiškinti ir reikalauti sprendimo. Jie 
gali smulkią problemą padaryti svarbia, užsispirti ir 
gauti reikalingą nuolaidą- Lietuvių susiskaldymas, dar
bo chiblikavimas, noras pasigirti gali eiti rusiško impe
rializmo naudai. Jeigu neparodysime amerikiečiams rei
kalingos vienybės jeigu jiems tiktai patys apie save pa
sakosime ir vieni kitus niekinsime, tai amerikiečiai ga
li netekti noro ginti pavergtos Lietuvos teises.

ILGO ŽYGIO KELEIVIAI
Antano Kučio kalba Ciceroje

(Tęsinys)

Jei būčiau dailininkas, nu- poetas, kurio kiekvienas .
tapyčiau paveikslus, vaizduo-, cenzorių atidžiai perkošiamas, mai lro'aYinŲ- 
jaučius drąsių žmonių darbus;, sugeba išsakyti • savo jausmus ~ '
padaryčiau, kad drobės kalbė-'ir duoti pavergtiems tautie-1 mi ir popuriariausi išeivijos ra 
tų apie jų ištikimybę laisvei ir! čiams dvasinio peno, kai tuo šytojai jų negauna, nes kaip 
valios jėgą, kurios joks tiro- tarpu laisvieji poetai daugiau- gi gaus, jei garsingiausi litera-
nas nenugalės.

Jei būčiau poetas savo eilė- 
šiai tylL

žodis

tūros kritikai jų tokiais nepra

nesu-

ir sū
gra-

imkime išeivijos grožinę Ii- Pazi&ta> ° premijas skirstau tie 
raščių jėga pravirkdyčiau pa- teratūrą: ramaną novelę ar U nė8i ’Wrįs pasirodyti 
šaulį. Ai paliesčiau žmonijos , apysaką. Ir čia mūsų* rašytojų pr^tą tikrojo meno, 
širdį su liūdnomis lietuvių me'daugumas vengia temų, ku-» " 
lodijomis apie patirtas kan- rios nuolat gyvos lietuvių min- 
čias, persekiojimus, nekaltų įySe. Mat, stengiamasi paklus- 
žmonių žudymus. ' ti mūsų kritikams, o garsin-

Ar turime tokių skulptorių, giausi ir daugiausiai rašantie- 
dailininkų ir poetų? Tų, bū-į ji jų jau prieš daugelį metų 
tent, iš laisvųjų tarpo, kuriems ėmė rąstauti, kad jiems jau 
kūryba nesuvSržyta. » 'įgrisę vis tie partizanų garbi-

Turimė daug poetų išeivijo-* nimai, nors jų buvo iŠ tikro 
je, nesgi esame poetų tauta.; taip maža. Jie jau negalėjo dau 
Turime ir fkf širdies gelmių giau pakįsti lietuviško sodžiaus 
jaudinančių motyvų poezijai, vaisdu, o patriotizmą pradėjo 
o tačiau esame tokie skurdūs, vadinti grafomanų užuobėga. 
kad neturime ką atitinkamo-! T 
mis progomis padeklamuoti (dyti, o skaitytojus imta lai- 

nesuprantančius

atitinkamo- * Daugelis rašytojų tapo nutil-

scenoje. Patikėsit ar ne, tauti-jkyti nieko 
niais bcrpatrfotiniais motyvais apie meną.
eilėra&fij tenka ieškoti pavergi Tik pažiūrėkime, kam iki 
tos Lietuvos laikraščiuose, žurĮSiol buvo skirtos Lietuvių Fon 
nalnose ar knygose. Ir jų vis į do premijos, ir faktai patys už 
tik surandam. Argi ne ironiją: .save kalbės. Labiausiai skaito-

a. NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL — Friday, February 11, W77

Turime gražių istorijų 
dailės parodomis. Bene 
žiausia iš jų buvo ta, kad Ne
priklausomybės šventės proga 
suorganizuotoje dailininkų pa
rodoje pirma vieta buvo pripa 
žinia kūriniui, kuris vaizda
vo. .. pirštinę. O Kalantos at
minimui surengtoje parodoje 
pirmą vietą laimėjo paveiks
las, kuris ir geriausiam mįslių 
spėjikui hepavyktų atspėti, kad 
tai pavergtos lietuvių tautos 
didvyrio auka laisvei.

Mat, pagal kritikų reikalavi
mą bijomasi mene parodyti re 
alybės. Esą abstraktas, absur
das ir visoks beidėjiškumas 
yra paskutinis modernaus pa
saulio žodis.

(Bus daugiau)

Meksikos infliacija I
MEXICO CITY. — Amerikos ' t n

ir Meksikos ekonomistai pran^ sne j huajpi gaud

‘Naujienų” skiltyse, kvietėme aukoti TIKTAI ALTUI1977 m. sieksianti 30-40%.
Sauja, kad infliacija Meksikoje * Broliai Lietuviai l Vienybę! r pirmiausia Pasaelbtu 
1977 m. sieksianti 30-40%. Esą, “KT"”y^—'TTR’TAT AT.TTTt 
1977 m. užsienio skolos paaugs Vasario 16-tosios šventės proga. Prašėme kiekvieną są- 
iki 26 bfl. dol. ir bedarbių bus1 moningą lietuvi auko ti tik Altui todėl, kad nebūtų ki- 
apie 24%. Tokį ekonominį eko- * .
nomistams vaizdą piešiant, sun
ku žavėtis ir būti optimistu.

Naujai išrinktas prez. Jose

šenpinigaujama Alto sąskaiton bet kurių kitų lietuviškų 
organizacijų!

Kiekvienam sąmoningam lietuviui patriotui nemiela 
L°pez Portillo bauginimas svy- jj. rieįis jėl Vasario 16-tosios aukų, bet laikas

atėi° ^maskuoti Connecticut valstybėje registruo- 
pelė, ir 2 mil. Meksikos žemės i L A. V. Lietuvių Bendruomenės dalį (šiuo metu sau- 
ūkio darbininkų, kurie reikalau-! jelės frontininkų vadovaujamą!) ir jų be ribų užmačias 
ja žemės, pažadėtas jiems 1910-<dominuoti mūsų laisvinimo veiksnius ir finansų srityje! 
20 metų revoliucijos metu. 1 - 

Meksikoje anksčiau prieš nu-i"1 
vertinimų buvo gera kapitalo in
vestavimo vieta. Bet pezą nu
vertinus ir paleidus jį laisvai

j Pagaliau gana Altą sabotuoti!
•; Kodėl gi sabotažas? — paklaustų ant politinės tvo- 
; ros besėdįs tremties tautietis- Tik paskaitykime vasario 

vertinus ir paleidus jį laisvai (jjenos marijonų leidžiamą frontininkų “oficio- 
tikėjimas Meksika dingo ir ka-l Draugą.. Šio “Draugo” laikraščio antro puslapio penk- 
pitalai galvatrukščiai pradėjo .toje skiltyje yra Connecticutte registruotos J. A. V- Lie- 
bėgti iš Meksikos į JAV. Pirmo- Į tuvių Bendruomenės “Vakarų Apygardos Valdybos” ne- 
mis pezo devaliunacijos dienomis 
beveik 10 bil. doL pabėgo iš Mek
sikos ir vis dar bėga. Patys mek
sikiečiai mano,/kad J- A. Vals
tybėse kapitalas yra saugesnis, 
kritus pusiau Meksikos gamy
bai, arba, pinigais vertinant, su
mažėjo 38 bil. dol.

Pačių meksikiečių, nuo gal
vos skaitant, bendros motinės pa
jamos nuo 1,200 nukrito iki 800 
dol. Tuo tarpu kainos pakilo 20% 
Vienintelė galimybė, ką Meksi
kos prezidentas gali, tai prašy
ti pabėgusius bilijonus dolerių 
vėl sugrįžti atgal. į Meksiką, 
bet jie negali grįžti iki nebus pa
žabota infliacija ir įvesta krašte 
tvarka ir pasitikėjimas ateitimi.

va atsišaukimas, skelbiąs “mieliems lietuviams” apie ta
riamą” laisvą aukotojo apsisprendimo principą aukoti 
bet kuriam ‘laisvinimo veiksniu?’, neišskiriant ir Cen- 
necticutte registruotos J. A. V. Lietuvių Bendruomenės

Kokia arogancija ir nematytas politinis nachališku- 
mas! Nuo kada Connecticutte registruota J. A. V. Bend
ruomenėm dalis yra skaitoma “laisvinimo veiksniu?” Gal 
“laisvina” tik politiškai nesusipratusių lietuvių smegenis, 
kad juos išplautų frontininkų politinėmis pamazgomis?

Pasėkoje šito fakto mes (reorganizuota ir J. A. V. 
registruota J- A. V. Bendruomenė) protestuojame ir 
protestuosime oficialiu būdu prieš kišenpinigavimą Al-

Tuo pačiu viešai deklaruojame, kad visos, aukos, su
rinktos’ Connecticuttd registruotos X k. V. Lietuvių 
Bendruomenes dalies Vasario 16-tos proga-jai nepriklau
so ir tik mes Altas esame teisėti savininkai jų praveda-

džiant įstatymus ar skelbiant 
varžytynes, darbuotus! Spring- 
fielde.

Ulinois ar kitam kuriame state neregistruota bend
ruomenės dalis neturi jokios’ teisės naudoti mūsų regis
tracijos vardo! O ypač finansų telkimo vajuose! Reikalui 
esant, mes kreipsimės į atatinkamas valstijų oficialią 
sias State Attorneys įstaigas, kad reikiami žygiai būtų 
padaryti frontininkų sauvalei teisiškai sutvarkyti!

Tad dar sykį įspėjame Connecticutte registruotą J. 
A. V. Lietuvių Bendruomenes dalį ir jų frontininkų “va
delius” nerinkti sau aukų, naudojantis pakelta Vasario 
16-tosios patriotine nuotaika! ;

Visos Vasario 16-tos proga renkamos aūk'os tik 
ALTUI!

Mirties bausmė grobikams
Manilos karinis teismas nu

teisė sušaudyti 12 grobikų, ku
rie 1973 m. pagrobė San Juan 
priemiestyje bankininką Ra 
moną del Rosario ir išreikala
vo už jo gyvybę 40.000 dol.

Vyriausybė sako, kad tie nu
teistieji mirtimi buvo “Visa- 
yan Gang” gengės nariais. Iš 
viso grobimų buvo kaltinama 
23 asmenys, bet teismui tęsi an 
tis, 7 jų mirė ir kiti keturi bu
vo išteisinti, nesant pakanka-

Dr. Vytautas P. Dargis
Reorganizuotas ir Registruotos J. A. V. Lietuvių

Bendruomenės Centro Valdybos Pirmininkas. ' h:

Chicago-South Bend 
mažiau traukinėlių
Chicago South Shore ir South 

Bend geležinkelio kompanija 
praneša, kad tos linijos geležin
keliu susisiekimas sumažinamas 
trimis traukiniais, būtent:

išbraukiamas traukinys, kurs 
7:05 vai. ryto iš Gary važiuoja 
j Chicago; išbraukiamas kurs 
7:19 vai. ryto iš Michigan City 
važiuoja j Chicago ir kurs 4:53 

vai. popiet iš Chicagos važiuoja 
į South Bend.

Išbrauktieji sukobinuojami su 
7:25 vai. ryto važiuojančiu iš 
Michigan City; 6:10 vai. ryto 
iš South Bend ir 5:04 išvažiuoja 
iš Chicagos. šios linijos trauki
niai sudaromi iš kelių vagonų, 
nedaugiau kaip iš aštuonių. Ge
ležinkelio valdyba jau kurs lai
kas prašo Interstate Komercijos 
komisijos leidimo tą geležinkelio 
liniją visiškai uždaryti.

Bukowskis nesupranta
Vladimiras Būkowskis. rusų 

persekiotas žmogaus teisių gy
nėjas. pareiškė, jog jis nesu
prantąs A. J. Valstybių baimės. 
Esą, JAV derybose šu rusais 
tiesiog baimingai labai lengvai 
nusileidžia 
mams.

Bukowskis 
Solženicinas 
Baltuose Kūmuose prėz. For-

do. Bukowskis klausė kodėl? 
Ar todėl, kad tas būtų nepati
kę rusams? t ;

Buvęs prez. Fordas, pirmą 
kartą būdamas jau pensijoje ir 
kalbėdamas Yales universiteto 
lektoriams ir studentams vie
šai prisipažino ir apgailestavo, 
kad tai jo gyvenime buvusi di
džiausia klaida, kad hepriė- 
męs Solženicino. Prez. Fordas 
vėliau jį kvietęs atsilankyti, 
bet Solženicihas kvietimo 
priėmęs.

ne-

Daugiau mokės už 
pamestą bagažą

Civilinė oro taryba pakėlė 
atlyginimą nuo 500 iki 750 dol. 
už pamestą ar pavogtą bagažą 
bei ČembdAną. Naujas atlygi
nimo dydis pradės veikti nuo 
balandžio 18 d.

Civilinė oro tarybą taipgi ap 
kaltino Pan American World 
Airways, Trans World Airli
nes ir Lufthansą ore bendro
ves nustatinėjant kelionių kai
nas. Jei jų khltė pasitvirtins, 
tuomet bendrovės turės su
mokėti po 50.000 dol. baudos.

DU RUS AI~k6«^ON AUT AI 
ORBITOJE

MASKVA. Vasarid 7 ru
sai iškėlė j erdvę Sojuz Ž4 erd
vėlaivį su dviemis kosmonautais. 
Jie būk tai darys erdvėje, SA- 
liut 5 laboratorijoje, Tnnk.<diniiw 
bandymus.

rusų reik šia vf-

apgailestavo, kad 
nebuvo priimtas
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LR. K. G. BALUKAS
XKL.ERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGUA 
6449 So. Puladd R4. (Cr*wford

Med.ul Buitdine). T«L LU 5-6446
Priiua ligonius pagal sort&runa 

•ei aeatsiiiepia. skambinti 374^'04

PilieČill Lv^OS veikla.,raas — Food Fair įvyksta š.| Meksikoje tuo tarpu ta Hga prie rusų pasiuntinybės Briu- 
" m. vasario mėn. 27 d. tuoj po dar nąjasirodė, bet greičiau- sėlyje. Jie tuo pareiškia pro-

Amerikos Lietuvių Piliečių pietų Eagles klubo patalpose, šiai ir jos.neaplenks. Prisibi-j testą, suėmus rusams Lenin-
PašalpOs klubo metinis narių Tarp kitų tautybių dalyvaus ir jodama to grybo, Meksika žy-| grade vieną Belgijos pilietį, j

m. vasario mėn. 27 <L tuoj po dar nepasirodė, bet greičiau- sėlyje. Jie tuo pareiškia pro-
W.^SiWZAAAAA^WWVVWWWflAftWVVVZZZJW^WVW.V. “

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Dft. C. K. Bosais 
INKSTŲ (R ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGUA
T«l«f. 695-0533 

Pox Vaitoy Medic«i C<_nt«r
& 0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

susirinkimas įvyko š. m. sau
sio 10 d' Oiicago Savings pa
talpose, 6245 S. Western Ave. 'pamirškite ir tenai atsilankyti, tų Amerikos valstybių muitų. 
Dėl baisiai šalto oro narių bu— jj,
vo mažai. Pirm. Paul Masilio- ______
nis atidarė susirinkimą, sveiki Lietuvių katalikų sn-sivieni-

lietuviai. Lietuviai taip pat -da- miai pakėlė j^ežamoms pre- 
lyvaus programoje. Taigi ne- kėnis U Nicaraguus ir kitų Pie-

“ no atsilankiusius, kad nepabi-; 
jojo didelio šalčio. Raštininkės' 
protokolas buvo perskaitytas ir; 
\xiklybos narių raportai vien
balsiai priimti.

_______ _ __________ Knygų patikrinimo komiai-i 
DR. PAUL V DARGiS ^os raport? išdavė Julia sacau- OIQY IVJMs'lR CHIKuSS'’ SkaS’ iŠ kuri° visienls bUVO 

W8s^h«st„ Community klinikos ^ku* kad viskas t,ks^iai suve
sta ir knygos tvarkingai veda- 

Ir kiti komisijos nariai 
patvirtino tą patį, ir dėkojo B. j 
Žemgulienei už vaišes. Rapor- 
tas priimtas su pagyrimu. Taip 
gi buvo pranešta, kad serga 2 
narės — A. Aleksiūnas, ir M. 

.Andrijauskas. Abiem linkėta 
greitai pasveikti. Taipgi buvo 
pasiūlyta rengti banketą, bet

Į Iš Nicaraguos laivu atvežamas 
I medvilnės sėklas, meksikiečiai 
toli Jūrėje sutiko ir tyrė ar ne-

jimo atsišaukimas
Vasario šešioliktoji yra di

džioji Lietuvių tautos šventė, 
kada buvo tartas lemiamas lais 
vės žodis. . n

Dabartinė Lietuvos vergija

'Meksikas turtą ministeris J.

toiOYivJAS IR CHIKUkGmS
X.

Medicine* direktorius.
•938 SAUnhetm R^Westchester, IIL mos.
VaLanDOS; 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadieni B—3 vai, 
TeU 56x-2727 arda 562-2728

REZ.: GI E-C873 

DKAv -nabiN AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGUA 
6132 So. Kedzie Ave, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą Jei neat- ^ėl mažo skaičiaus narių, klau 
atliepia, skambinti Mi 3-0001.

Telef. BE 3-5893

dr. x b. Glaveckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

39U7 West lQ3rd Street 
- Vrįef^os paąal susitarimą

0R. K. A V? JUČAS
561-46U3

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
««T2 «. WESTERN AVE, 
32m N. YVESTERn AVĖ. 

Telefonas atsakoma* 12 vai.

bk. FkAimK HKK&S
OPTOMEJRIŠTAS 

K-ALBa lietuviškai 
Ž6U W. 7Ut St. — TeL 737-5149 
liLmi* iiais. rntaiKo <ūuuua ir 

•--z 
ik susitarimą. Uždaryta irec.

simas atidėtas.
I Sekantis susirinkimas bus 
' vasario 20 d. Nariai prašomi 
nepamiršti, kad klubo sekan
tis susirinkimas įvyks aukščiau

• minėtoje salėje. Sekė vaišės ir 
malonus pobūvis.

Rožė Didžgalyis, koresp.

CK. LEONAS 5EIBVTIS 
iO/vaiy. ruSLgfi ik 

P'RUSTaIOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd 6TREE1

Y&i.. nuo 1—4 po pietų,
j cesvmad. nuo &—5 y^į. vau. r

NauRs Voa. 448-0545

‘ CR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS YR CHlKU KU AS 

*«oar<i proKtiM, spec. MOTERŲ ligoj. 
Qfisa*i 2652 WEST 59th STREET 

Tolu pu 8-1223
OFISO valu ptrm^ antrad..- trečiadL 
ir peukt. 2-ž jr 6-8 vaL rak. Seštadie- 
araii 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

. pagai ausitariirs.

I Aparatai - Protezai. Mea. Bau 
darai Šventi yafiaib* Kojom*

, (Areli Supports) ir L L

^>0 Watt 63r$ ŠU Chicago. Ui. 6062^
TaliL: PRospact '

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

^443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 80834 
_ Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

. the daisy store 
?918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel, 499-13TS

I fLRKKAUSl TMAl

Lotdrmal —• Pilna apdr>u<t* 
ŽEMA kaina 

R. i E R M N A t 
Tel. W4 5-8063

Apdrausta $ perkrausTytnat 
is įvairiu atstumu, _ 

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1 $32 arba 376-5996

Belgijos pilietis Antoon Py
pė buvo Leningrade suimtas 
gruodžio 2 d. Iki šiol visos Bei 
gijos .Vyriausybė# pastangos 
Maskvoje, išlaisvint; suimtąjį, 
nedavė reikiamų pasekmių — 
suimtasis rusų nepaleidžiamas.

SUSIRINKIMŲ

"Viešpaties ranka buvo su jais ir didelis skaičius, kurie Įtikėjo, 
gręžėsi j Viešpati".

; Meksika turinti didelius klo- 
vėl skatina mus jungtinėmis jčjjy^ neišnaudotos žemės alv- 
gomis veikti, kad laisvės žodis vqs. Ją pilnai panaudojus, ša- 
vėl taptų tikrove. | jjs ga]į pasidaryt; pasaulinė

Visus lietuvius skatiname galybė.*B<tla tik kad
dalyvauti Lietuvos nepriklau-Į trūksta kapitalo ir palvrimo. 
somybės minėjimuose ir savo’Jis tad ir kvietė atidaryti pla

čiau Meksikos duris užsienio

Jau 37—ti metai kai Lietuvos^kė, jog bijoti užsienio technikų 
’£ir kapitalo, kaip kas mano, nė 

ra reikalo. Esą, Meksikos kons 
titucijos ribose gĄ venant,' Mek 
sika nepraras savo ekonomi
nės ir technikinės nepriklauso 
mvbės. į £ >

vėl taptų tikrove.

, Kenosha Naujienos
‘ Kenosha lietuviai irgi nes
naudžia. š. m. vasario mėn. 13’ 
d. ruošia Vasario 16 d. minėji
mą. Kalbėtoju bus vienas žjr- 
jnesniųjų veikėjų Čikagoje. Ry 
te 8 .vai. bus atlaikytos pamal
dos šv. Petro bažnyčioje, o 
pats minėjimas "įvyks šv. Pet
ro bažnyčios salėje 3 vai. po 
pietų. Bus šauni meninė pro
grama: baletas ir vaidinimas 
“Laisves kaina”. Vaidintojai 
atvažiuoja iš Cicero p. Runi- 
mui vadovaujant. Įėjimas ne
mokamas. Visus Kenosha ir 
apylinkės lietuvius rengimo 
konirtetas kvječrą ti.
Tai^ ife' pasixn^ymp X nį va
sario mėn. 13 d. šv. Petro pa
rapijos salėje.

Kenosha nTaisic -išpardavi įėjusio grybo pavidale.

veikla bei auka paremti Lietu* 
vos laisvinimo siekimus. j kapitalui ir .technikams. Jis "sa- 

laisvinimui sėkmingai vado-! 
vauja Amerikos Lietuvių Tary* 
ba. Vasario 16-ji, Lietuvos lais 
vės šventė, tebūnie mums pas 
ka tinimas savo darbu ir auka 
paremti Amerikos Lietuvių 
Tarybos laisvinimo pastangas.

Brangindami ir kitus Lietu- 
vos laisvinimo veiksnius, ska
tiname ir juos paremti,kitomis 
progomis. Lietuvių Katalikų Su 
sivieriijimas Amerikoje jau ket 
virtas dešimtmetis drauge su 
kitais politiniais ir ideologi
niais sąjūdžiais įsijungęs į 
Amerikos Lietuvių Tarybą da
lyvauja Lietuvos laisvinimo j 
veikloje ir visus lietuvius kvie 
čia jungtis į tas mūsų tautai 
gyvybines pastangas.

Thomas Mack
'Uetuvių Katalikų Susivie

nijimo Pirmininkas

— NAŠLIŲ, NAŠUUKIŲ ir Pavieniu 
klubas vasario TO. H-U dieną 7 va- Z 
landą vakaro turės susirinkimą Vy
čių salėje, 2455 W. 47th St. Vii klu
bo nariai ir prijaučiantieji yra kvie
čiami gausiai dalyvauti Po susirinki
mo bus vaišes ir šokiai J. Joniko or
kestrui grojant. V. Cinką

Ap. Darb. 11:21.
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 

kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 

įtinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Viri žino, kad mirtis yra Žiaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra m*- 
rurie|i? j tą klausimą atsako knygute "Vilti* po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 6Sth STREET, CHICAGO, MLU 60629
IV. RASTO TYRINĖTOJAI

i

Grybas naikina , 
kavos medelius

Kaip rašo ~EL 'Hėraldo de 
Mexico”, vidurinėje Pietų Ame 
rikos dalyje atsirado nauja ka-

roya de cafė”. kuri labai spar
čiai plečiasi ir naikina kavos 
medeli us.Liga pasireiškia supę

Sų atvira ir pilna meilės lietuviška širdimi Šaukiame 
jus i vieningą* darbą lietuviškas kultūros ir lietuvybės 
išlaikymo srityse ir laisvės kovai mūšy tėvą žemei, 

. vadovaujant VLIK ir ALK

i SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii W0PA, 
1490 WL A, M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

, — 1:00 vai. popet — šeštadieni 
į ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
i vai, ryto.
' Telef^ HEmleck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Wm j-ffT

: • ’
LIETUVIŲ Moterų Draugijos Ap

švietus metinis narių susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, vasario 12 d.. 2:00 v. i 
po pietų, 2549 W. 71 St. Narės kvie- i 
ėiamos atsilankyti, nes yra daug svar- J 
tau reikalų apkarti ir jau laikas uzsi- | 
mokėti duokles. Bus ir vaišės. ii

Rxaė Didžgalvi^. rast. į

UTENOS DRAUGIŠKO KLUBO su
sirinkimas šaukiamas š.m. vasario 15 
d. 7 vaL vak. Šauliu namuose, 2417 
W. 43 St„ Po susirinkimo bus vai
šės A. Brokevįčius, sekr.

Protestas prie rusų 
ambasados

K Apie tuziną asmenų, vado
vaujant flamū atstovui Willvl nnwu<o —. —. - —-_
T- ;. - • 1- r piet Chicago Taupymo B-veje, 624a S.Kmjpers, pnsirakino retežiais1 9\-e.

SLA 134 MOTERŲ KUOPOS susi
rinkimas bus_yasario 12 d.. 1 vaL^po-

A. Halek, rast

Didžio liūdesio valandą, mirus uoliam 
Amerikos'Lietuvių Tarybos veikėjui

JUOZUI BIELIŪNUI
y y ; . . . .

reiškiame gilią užuojautą žmonai SOFIJAI, 
duterims RIMAI ir DALIAI su šeima ir kar
tu liūdime.

Chicagos Lietuviu Taryba

Išėjus negrįžti AUGUSTINUI NAGIUI,

žmoną Antaniną, vaikus—poetus Henriką ir 
Ziną, Martyną, žentą-romanistą Marių Kati
liškį ir marčią šokėją Birutę Vaitkūnaitę už
jaučia ir kartu liūdi.

į Jadvyga Juknevičienė, Marcelė 
Mockienė, Saulius Šimoliūnas.

nVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W. Xlst Street 
K > ' Telef.: GRovehfll 6-2345-6

Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KST® TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

UQDtSIO VALANDOJ i
į«t* I

MAŽEIKA* EVANS 
tBv LAIDOTUVIŲ DIR£XTOfIAI I

U45SO western tat Air Cenditieued Ctapel tai 1

REpublic 7-8600-8601 *** m***
.  —L. _» mm _Me Wtoae torira* «®*» ** ““•

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR D1DŽL4USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

.. - ■

■W - MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Lietuvių bendruomenės darbo barai yra platūs: tik nuoširdžiai 
surenkime pėdins ir tilo užtikriiisime mūsų politinio pavergtos 
Tėvynės vadavimo veiksnius, sudarydami jiems-stiprų ir pastovų 
užnugarį. Lietuvybės išlaikymas išeivįj'oje yra aukščiausias mūsų 
uždavinys ir pirmoji pareiga. Tarpusavis sugyvenimas ir vienybė 
yra pagrindinė garantija mūsų darbų pasisekimui.

Darbo pasidalinimas sritimis: Tėvų Krašto vadavimas — 
Altas ir Vilkas, vargstančiųjų sesių ir brolių šalpa — Baltas, gi 
kultūros ir švietimo- puoselėjimas, lietuvybės išlaikymas JAV- 
Lietuvių Bendruomenė. Bendradarbiavimas vienų su kitais, bet 
ne konkurencija sugrąžins mums vienybę ir darbų našumą.

Mes nepripažįstame ir kritikuojame bet kokį bendradarbia
vimą su okupantu ir ateityje. •

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės konferencijos pri
imtas federaciniais pagrindais sudarytas naujasis JAV LB sta
tutas užkerta kelią atskiros grupės įsigalėjimui Bendruomenės 
vadovybėje, iškelia reikšmę paskirų jau senai veikiančių orga
nizacijų, sudaro sąlygas veikimūi seniūnijose'ir garantuoja tin
kamas sąlygas bendro darbo derinimui.

Tad, Vasario 16 proga kviečiame visas lietuviškas organi
zacijas ir kiekvieną pavienį lietuvį jungtis Į atstatytos Lietuvių 
Bendruomenės suderintą ir vieningą* darbą ir stipriai paremti 
ALT pinigine auka.

Valio viena ir vieninga — JAV Lietuvių Bendruomenė!
Valio mūsų sąjungininkė ir mūsų svetinga Amerika!
Valio kovojanti ir busimoji Nepriklausoma Lietuva!

JOS V JAV REORG. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Dr. V. I*. Dargis, Valdybos pirmininkas 
Augustinas Orentas, Sekretorius
Dr. V. Plioplys, Tarybos Prezidiumo Pirm. 
Antanina Repšienė, Sekretorė

Kuratoriui
S - ■ . PETRUI ČIGUI
staiga mirus, žmonai dr. EMILIJAI ir arti
miesiems gilią ..užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos ik* 

$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

Tok 598-9400 *

All Accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid quarterly.

Kūginių šeima

m
MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAM ASSOCIATION

4M NtCMES AVENUf 
CMKAM, LUNOtS MIS

PHONE, S4-MM

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

Chicagos 
lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asaociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

lUMAb IK LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Pbone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 5btn Ave^ Cicero, Iii. Phone: OLympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Re public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-Č672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hi’Jš, DL S74-44ia

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1J11
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Chicagoje Vasario 16-tos minėjimas■ - 
bus tiktai vienas

— Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties 
minėjimas Chicagoje bus tiktai vienas, Chicagos Lietuvių 
Tarybos suruoštas Maria High mokyklos salėje, prie 
67-tos ir California gatvių sankryžos-

— Skleidžiami gandai ir paskelbti neaiškūs, konfu- 
ziją keliantieji garsinimai bando sudaryti įspūdi, kad 
minėjimai vyks kitose mokyklose. Tai neteisybė. Minėje- 
mas bus vienas, jis vyks toje pačioje Maria High mokyk
loje, kurioje jis buvo ruošiamas kiekvieną metą. Jį ruo
šia visos didžiosios lietuvių organizacijos, sudarančios- 
Chicagos Lietuvių Tarybą. Dar kartą kviečiu visas lie
tuviškas organizacijas ir paskirus asmenimis dalyvauti 
šiame Vasario 16-tos dienos paskelbimo minėjime.

Kristina Austin,
Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė

dalyvius lietuviu ekskursijai į 
Havajų salas. E 
balandžio 15 d.
kaina $ 179.
— Pianistės Raimondos Apei- 

kytės koncertą planuoja rengti 
Gage Parko apylinkės Dariaus- 

; Girėno lituanstinės mokyklos 
Tėvų komitetas. JĮ sudaro R. 
Valtys—pirm., G. Damašius — 
sekr., K. Dirkis — ižd., R. Mo- 
destifenė, V. Šaulienė ir N. Skir 
pstūnienė—narės.

— V. Mickus išrinktas Palm 
Beach Lietuvių klubo pirminio 
ku, K. šimulis — vicepirm., V. 
Balchūnas — ižd., M. Ginčienė 
— sekr., O. Juozaitienė val
dybos narė. Klubas ruošia dr. 
J. Basanavičiaus 50 m. mirties 
minėjimą vasario 19 d. 2 vai.

ROBERT BERGLAND 
Secretary of Agriculture

Pigiau skraidins keleivius
Teisingumo departamentas 

1 vasario 3 parėmė oro bendro- 1

HELP WANTED — MALS 
D«rt>»inku Reikia

MACHINIST— MILLING
Machinist for nulling department 
prefer vertical tracer exp. but not ne
cessary Joumyman set-up and ope
rate Must have tools, union rate with 
liberal fringe benefits, 521-3912,

1420 So. Rockwell St.

MAINTENANCE MAN 
wanted for apartment building.

Hours 7 to 3:30. Off Wednesday and 
Thursday. S879.65 per month.

APPLY OR CAL MRS. BRODY
256 2550

1616 Sheridan, Willmette;

AR JAU PASIDARŽTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa-

I

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
J tą ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKSUIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

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

—’Motiejus Schlickis, Hen- 
Į (lersonville, Pa., atsiuntė laiš- 

ką, kuriame tarp kita taip rašo;
* “Siunčiu jums $2 už kalendorių, 
i Man Naujienos daug daugiau 
kainuoja, nes pas mus laikraš
čių neišnešioja. Tai turiu sam
dyti pašto dėžutę ir vaiką, kad 
man parneštų. Dėkui už kalen- 

;dorių. Iš jo galiu lietuviškai 
, . . v mėnesius parašyti, nes aš ra-

emi uz gau į Lietuvą Man blo
igiau, nes reik rašyti lietuviš-

p.p. Juno Beach metodistų baž norą pigiau vežioti kelei-
’nyčioje. 4;30 vai. ten bus ben- v’us Midway . aerodromo, ruošta, teisėjo Alphonse WeDs 
dri Užgavėnių pietū^. Progra* Čikagoje,. į kitus Amerikos peržiūrėta, ^Sūduvos išleista 
moję dalyvaus E. Rūkštelienės i miestus.

— Vladas Navickas iš Biidge- 
porto apylinkės,buvęs mūsų kai 
mynas, veiklus Jūrų šaulių ir 
Balfo organizacijose, lankėsi. 
Naujienose ir ta proga jų para
mai įteikė dešimkę, 
vizitą ir už auką.

—Hiacintas Suvaizdis, Cice- kai ne žemaitiškai, o aš esu že 
ro, III., Krivūlės klubo narys ir 
valdybos pareigūnas, lankėsi 
Naujienose klubo išleistos kny
gos reikalais. Ta proga jis at
naujino savo prenumeratą iri j- 
.teikė dešimkę Mašinų fondui.’ 
Dėkui. Jis turi Įdomių atsimini
mų, kuriuos, reikia tikėtis, pas
kelbs Naujienose.

— Dėkui tautinio šokiu mo
kytojai Irenai šilingienėi iš Mar 
quette Parko už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir ta pro
ga atsiųstą penkinę Naujienų 
paramai. Taip pat dėkui tos apy štinę šv. Antano Taupymo hen 
linkės A. Foliui už 82 auką ka- drovėje, 1447 So. 49 Ct, Cice- 
lendoriaus proga. ' ro, III. Abi Įstaigos registruoja

maitis nuo Kelmės prie Rasei
nių. Ir dabar taikau lietuviš
kai, o išeina žemaitiškai. Lin
kiu jums geros sveikatos ir 
greito pavasario”.

— Walter C. Lūkstą, Illinois 
Veteranų komandieriuš, pasi
sakė Southtown Economist lai 
kraštyje prieš prez. Carterio 
paskelbtą amnestiją nelegaliai 
vengusiems tarnauti kariuome
nėje Vietnamo karo metu.

— American Travel kelio
nių biuras atidarė šalutinę ra-

_ Nieke nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima_ gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

Petersburgo Civilinė oro taryba buvo, 
‘ matyti, priešingos nuomonės 
tuo reikalu^.AValles-Vasi-

St. Peters-

vadovaujamas St. 
moterų oktetas.

— Inž. Petras 
liauskas išrinktas
burgo lietuviu žurnalistų klubo 
pirmininku Juozas Linartas — 
sekr., Kostas Staponkus— ižd., 
Irena Kačinskienė — parengi
mams, Stasys Tamulaitis ir Ko 
stas Vaičaitis— priežiūrai.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. Dr. K. Bobelis kvie
čia gausiai dalyvauti Vasario 
16 minėjimuose ir aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalams.. 
Negali dalyvauti minėjimuose, 
prašomi savo aukas nukreipti 
vietos Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriams arba atsiųsti i 
centra, 606 W. 63 St., Chicago,

....Patikslinimas. Š. m. Naujie-

buvo parašyta, kad Stepas Juo
dakis paaukojo Naujienų Ma
šinų fondui $1, o turėjo būti 
—$10. Atsiprašome.

knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis forniuinis 
r Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
.; Knygos kaina $3.. ?u legalio
mis formomis — 53.50.

Užsakvmus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa- J 
jamų. Palikimas — nupirkite. r

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 
į susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čibs.

Čikaga sumokės 320.000 dol.
Čikagos miestą turės sumo- 1 

keti plieno įmonės darbiniu-; 
kui JT. Leversonui 320.000 dol., j 
kurį Čikagon policininkas sun- ! 
kiai sužeidė ir kuris liko para-. į^eds’t/ČhJcagft 111*60608.’ 
ližuotas ir neteko vieno inksto.'

JĮ policininkas pašovė prie
Altgeld Gardens apartmentų 
šalę vienos vaistinės 1975 m. į 
Pplicininkas aiškinosi, kad Le 
verson as buvo sužeistas iš ne
tyčių iššovus pistoletui.

Siuntiniai į Lietuvą į 
ir kitus kraštus į 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.’ 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 ‘

Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

ŽIŪRĖKITE! | 
( DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mž- 
ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marouette parko už Kedzje. 
Virš $5 500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedu. Sausu pušy beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESU 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.

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

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo' J. Kasulaičio angliškų 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl.* minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų. 
Knygoje yra- daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijas

{- BESriHINGStliHifb?
' Frank Zapolis

. .1 —
STATI FAXM

1208’A W.95th St
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65 IR RICHMOND — 5 kamb. mū
ras. Gazo šilima, pilnas rūsys, potvy
nio apsauga. $22.500.

72 IR TALMAN — 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai Įrengtas pilnas rū
sys. 2 mašinų garažas.

66 IR MOZART — 4 mieg. mūras.
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios.
įrengtas rūsys, mūro garažas. $37,000.

57 IR SACRAMENTO — 8 būtų 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
vestavimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bų- garažas iš geru ranku priešais parką, 
tai. Gazo šilima, pilnas fusysL kaina— ’ Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY CO.
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

. įvairi at>drauda
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd $tz Chicago

Tel. 767-0600.

INSURANCE REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

y ..'i' . J * * - K - š ‘ \ •

Jeigu įdomaūjatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga

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

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

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

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

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
A famous name is Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park. Illinois 60635

Area Code 312 771-8200
< ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative •

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, ZU, 60609 Tel. VI 7-3447

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užangmtL kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygele 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $150 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 60608

JUBILIEJINIŲ SIETŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS žiemei mėjo 60 metų. Minint tą nukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmft-- 
bus ir atliekant būtinas pareigas amžins™ lietuvybės Išlikiinui akel- 
biamas Naujienų platinimo vajus.

MAUJIKHOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidama* ir nesldėdamoa 1 sandėrius su okupantais ar jų igaiio- 
tirJaia.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
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 
įkalbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzAiais 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 renesBsae.
KAINUOJA: Chicagofv Ir Kanadoje metami — $30.00, pusei metų — SU.00, 

trims mėn. — $330, vienam men, S3.00. Kitose JAV vietove metami 
— $26.00, putei metų — $14-00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltv ne mokame L /

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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. '. ' 

j , -
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

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.

ČIKAGIETĖS 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 f $1.50. Yra taip pat 
išversta i ardu kalba.

M. Zoščenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2. r

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. An- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vinces žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina S1J50.

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

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant
1 čekj ar piniginę perlaidą.

KNYGA

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, HL 60608

□ Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipereigojimų.

PAVARDE, IR VARDAS -------------------------------- 1---------------

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 putUplalf su žemėlapiu Ir pavalkalalf apražo Pamyf, |e 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 liatuvilky vietovardžiu ųm*. Knygos 
kaina $6.00, minkšti vlrialial. t

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

ADRESAS 1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

— Marius Kieta turi paruošęs 
j Lietuvą kelionių tvarkraštĮ per 
Gordon Travel Service, Chica
go. Kreipkitės tel. 312, 434-9655 
arba rašykite: Marius Kiela, 
6557 So. Talman, Chicago, Ill. 
60629. (Pr.)

-SAVININKAS PARDUODA 10 unitų 
motei - apartmentą. Jeigu turite 
krautuvę arba taverna su namu, tai 
ii priimsiu pradiniam’ {mokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla. 33707 Tel. (813) 345-9054.

FRANKFORT. ILL.. APYLINKE TE 
orie 5-to kelio parduodamas 33 akrų 
sklypas, rinkamas MobU home staty
mo aikštei, tain pat didesni ir ma
žesni žemės plotai. Teirautis PAT GU- 
ZIK, tel. 479-2299 arba (815) 469-5444.

PRIE 1—55 IK eASS AVĖ.
Aplinkybės priverkė numušti kainą 
greitam pardavimui. Yra iums proga 
pirkti tikrai vertingą bargeną. 8V2 
kambarių Colom ai stiliaus namas su 
4 labai patraukliais miegamaisiais, 
2% vonios kambarių, šeimos kamba
riu; formaliu valgomuoju. Virtuvė 
drauge sii dair ete. centrinio oro vė-1 
sinimai. patio, ori statytas 2 mašinų . o . . . , . -
garažas už stebuklingai žemą kainą Pajamom. Savininkas parduoda Mar- 
virš $60.000. Bukite andairus ir ap
sukrūs. Kreipkitės i Michaels.

Tel. 254-8500

EEŠKOTE_ gražaus namo su- gerom 

ouette Parke 2 aukštų mūrini namą. 
Pamate įsitikinsite. Susitarimui skam
binti tel. '434-5074.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
— • • —■T—

STUNTINIAI I LIETUVĄ
MARTA NORETKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Dideli* p*tlrlnk1m«« gero* fOIIm {vairių prekių.

MAISTAS 15 EUROPOS SANDELIŲ.
J

ELECTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą; 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantijai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

- DĖ ME S ro
62—80 M? AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeleE: REpublic 7-1941

*
š I M K U S j

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 {DOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VEIK8JO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu»«*n —. MINTYS ĮR DARBAI, 259 psL, liečianflas 1905 

metų {vykius, Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas ir sysL 
rflplfiima.______________________________

Dr. A. J. Guts-en — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir groži*.
Kietais virbeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------
Minkštais viršeliais tik-----------------  ... ..... ........

Dr. A. J. Gw«n — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS ŽMON8S.
Kelionės po Europa {spūdžiai. Dabar tik ..........— $2.00

GiHme taip pat užsisakyti paštu,'atsiuntus čekĮ arba money orderį prie 
nurodytos kainos pridedant SOc. persiuntimo Išlaidoms.
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1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608 
b

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas i 
J i* X f** rtenlniaH

Chlaųrole--------

NORMANĄ

I — NAUJUMO!, CHICAGO t, HA,

$3.00
$2.00

t

h (įstaiga*) ir 
/ 677-84S9


