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CYRUS VANCE
Secretary of State

nimas silpnina Amerikos pozici
ją derantis su rusais ir, be to, 
rusai praloštų daugiau už Ame
riką, jei ginklų apribojimo su
tartis būtų nepasirašyta.

PREZIDENTAS IŠBARS 
KABINETO NARIUS

Turint galvoje Sovietų Į Vi
durinių Rytų diplomatiją įsiter
pimo fundamentlinę problemą, 
tas faktorius, kurį Izraelio dery
bininkai bevelytų mažinti, reiš
kia pažiūru skirtingumo ženklą 
tarp Washington© ir Jeruzalės.

Anglų kalba leidžiamas Jeru
zalės laikraštis Jerusalem Post 
paskelbė, kad Vance pareiškęs 
Izraelyje esantiems JAV kores
pondentams, jog jis tik sveiki
na S23R pasisiūlymą bendra
darbiauti taikos stiprinimo pa
stangose.

Izraelio aukštas pareigūnas į 
tai pareiškė užsienių korespon
dentams, kad Jeruzalė Sovietų 
pastangas Viduriniuose Rytuose 
skaito “destabilizuojančių” (ba
lansą ardančiu) veiksniu.

je disidentu ir nesiskaitymas su 
Brežnevo pasirašyta Helsinkio 
sutartimi yra aiškus Kremliaus 
atsakymas prezidentui Carte-

riui, jo norams padėti persekio- 
jantiems žmonėms.

TEL AVIV, Izraelis. — Valstybės sekretorius Cyrus Vance 
antradienį pradėjo savo taikos sąlygų patikrinimo misiją Viduri
niuose Rytuose ryškėjant įtampos ženklams tarp prezidento Car- 
terio administracijos ir žydų valstybės.

dideles algas. Pavyzdžiui,. ap
skrities supirkimų agentas gau
na per metus $36,000, o komisi
jos associate supirkimų ir 
tiekimų direktorius gauna $45,- 
57B.

Tarybos narys Frank W. Ches- 
row priminė, kad komisija pra
ėjusią savaitę rūpinosi, kur gau-

WASHINGTONAS. — Buvęs 
ČIA direktorius Richard Helms 
pareiškė, kad jei jis bus kalti
namas melaginga priesaika, tai 
jis praneš, kad meluoti jį išmo
kė valst. sekretorius Henry Ki- 
singeris. Jau 1974 metais Tei
singumo departamentui pradė
jus investigacijas, dėl menamai 
ČIA dalyvavimo Čilės marksisto 
prezidento' Salvador Allende nu
vertime, Helms pasakęs, kad jis 
žada viešai diskutuoti Kisinge- 
rio, ITT (International Telephone 
<fc Teivgraph) ir buv. preziden
to Richard Nixono dalyvavimo 
Čilės byloje.

CHICAGO. — Cook Apskrities Tarybos nariai pirmadienį 
sukritikavo komisiją, kuri tvarko Apskrities Ligoninę, už algų 
praeitą gruodžio mėnesį pakėlimą $7.7 milijonais, nepaisant, kad 
dėl aštrios lėšų krizės nebėra bendrai iš ko algas mokėti.

sis valstybės sekr. Vance tikė
josi greitai ir lengvai susitarti 
su Panamos valstybės atstovais 
dėl naujos Panamos kanalo su
tarties. Bet pasirodo, kad iškilo 
labai dideli ir sunkiai sprendžia
mi nuomonių skirtumai tarp Pa
namos valstybės ir JAV delegatų 
bei atstovų.

JAV valstybės J sekr. Vance 
dabar mato, kad derybos bus žy
miai ilgesnės ir sunkesnės negu 
tikėjosi.

ROCKVILLE, Ind. — Netoli 
Rockvilės miestuko, Indianoje, 
įsiveržę apiplėšimo tikslais 4 ne
žinomi asmenys į nuošalyj sto
vintį namuką, nušovė 4 sūnus, 
o motiną dviem šūviais paliko su- 
žeisą, greičiausiai manydami, 
kad ji jau nebegyva. Plėšikai 
namuke rado tik 30 dol.

Sužeista senutė guli ligoninė
je ir yra vilties, jog ji pasveiks. 
Policija sako, kąd -senutė galin
ti atpažinti tris užpuolėjus. Ją li
goninėje visą laiką saugo poli
cija.

WASHINGTONAS. — Vasa
rio 14 prez., Carteris posėdžio 
metu išbarė kabineto narius, kad 
jie reikalauja daugiau pinigų, no
ri didinti valstybės sąmatą vie
toj kad ją mažinti.

MADRIDAS. — Dramatiškai 
išgelbėjus kairiųjų pagrobtus 
užstatais du ispanų lyderius pa
leisti iš kalėjimo keturi separa
tistai, už kurių paleidimą valdžia 
buvo sutikusi paleisti “mainais” 
minėtus keturis-politinius kali
nius. Ispanijos vidaus reik, mi- 
nisteris pasakė, kad išgelbėjus 
tuos du lyderius liko pašalinta 
kliūtis paleisti daugelį kitų po
litinių kalinių.

Sadat nebepasitiki 
buvusiu patikėtniu
CAIRO. Egiptas. Už preziden

to Anwar Sadat kritiką ir viešą 
abejojimą Egipto rinkimų tei
singumu išmestas iš parlamento 
narys, dešiniųjų žymus politinis 
lyderis, buvęs prezidento patikė
tinis Kamal Eddin Hussein, pa
sižymėjęs karininkas nuverčiant 
karfilių Faruką 1952 metais. Sa- 
dato Centristų partija didele bal
sų dauguma nubalsavo atimti iš 
Husseino parlamentines privile
gijas ir pašalinti iš atstovų. Pri- 
sibijoma, kad prasidės Sadato 
kritikų valymas iš kairės ir iš 
dešinės.

Vietnamas pasiverčia 
chameleonu

CHICAGOS APSKRITIES LIGONINĖ 
REIKALAUJA DAR PAKELTI ALGAS

.NEW ROCHELLE, N. Y. — 
Du kartus kariuomenės teismo J 
teistas veteranas Fred Cowan,, 
Hitlerio garbintojas, nušovė 5 
asmenis iripats nusišovė. Trage- j 
dija įvyko New Yorke, Neptun1 
Worldwide Moving Co. patalpo- 
še. Būk tai jis tai daręs, kad jį’ 
bendrovės bosas 2 savaitėms bu
vo uždraudęs dirbti, kad Cowan 
nemandagiai elgėsi su klientais.?

Cowan pradžioje 5 asmenis lai
kė užstatu besiderėdamas su po
licija, bet vėliau jis juos nušovė 
ir pats nusišovė. Policija dar 3 
vai. laukė, nenorėdama pakenk
ti pagrobtiesiems, bet pritrukusi

Library uf Congress 
Periodical Division
Washington, D. C.

Sovietai ištrėmė 
norvegu diplomatus
MASKVA. — Sovietų Sąjun

ga, atsilygindama už sausio 26 
dieną šešių sovietų šnipų ištrė
mimą iš Norvegijos, pirmadienį 
ištrėmė du norvegų diplomatus: 
Norvegijos ambasados komerci
nį sekretorių ir pirmąjį sekre
torių. šeši sovietai buvo ištrem
ti, kai buvo suareštuotas Norve
gijos užsienių reik, ministeri
jos valdininkas, kaltinamas šni
pinėjimu.

Šaltas
Saulė taka 6:43, laidžia*! 5:23

Čekukomunistai 
ištikimi Maskvai

Gynybos sekretorius 
įspėja prezidentą 
WASHINGTONAS. — Gyny

bos sekr. Brown bando nesėk- 
Imingai įspėti prez. Carterį, kad 
jis liautųsi balsiai kalbėjęs, jog 
ginklų apribojimo sutartis yra 
labiau reikalinga Amerikai, ne-

VIENA, Austrija. — čekoslo- 
vakų policija išmetė New York 
Times korespondentą Paul Hoff- 
maną iš traukinio pakeliui iš Pra
gos Į Vieną, išlaikė ji šaltame 
purviname kambaryje 11 valan
dų Ceske Velenice stotelėje, dvi 
valandas tardė ir sekmadienio 
rytą išmetė su visais čemoda
nais leido jam pėsčiom eiti dvi 
mylias iki Austrijos pasienio. 
Traukinio keleiviai, kurie matė 
Hoffmaną uniformuotų policinin
kų “kompanijoje”, pranešė JAV 
ambasadai Vienoje.

Hoffman buvo iš Vienos nu
važiavęs į Pragą susitikti su val
džiai opozicijos asmenimis ir pa
tirti, kokia yra oficiali reakcija 
į civilinių teisių sąjūdį.

Miręs Įstatymas
WASHINGTONAS. — Ame

rikos kongrese pradėjus judinti 
įstatymą prieš alyvos bendrovių 
trustą, jau yra numarintas dar 
ji kongrese nepradėjus svarsty
ti. Abi partijos, demokratai ir 
respublikonai, ruošiamą įstaty
mą senato teisės komitete pasi
stengė užblokuoti, prisiųsdami 
į komitetą naujus narius, kurie 
priešinasi skaldyti alyvos bend-

Sirija atsitraukė
BEIRUTAS. — Sirija pirma

dienį atitraukė Libane savo ka
riuomenės dalinius per 21/4 my
lias nuo Litani upės, kadangi 
Izraelis protestavo, kad tų karei
vių buvimas Izraelio, pasienyje 
gresia Izraelio saugumui. Tuo 
tarpu Palestiniečių lyderiai pra
dėjo kaltinti arabus, kad jų tai
kai apsaugoti ginkluotos pajė-i, WASHINGTONAS. — JAV 
gos yra koncentruojamos aplink • užsienio žvalgyba mananti, kad 
dvi Palestiniečių tremtinių sto-i suiminėjimas Sovietų imperijo- 
vyklas į pietvakarius nuo Bei
ruto ir ruošiasi atakuoti vietas,

priimtas širdingai
WASHINGTONAS. Meksi

kos prez. Jose Lopez Portillo 
prez. Carterio buvo priimtas 
nuoširdžiai Baltuose Rūmuose. 
Abu prezidentai kalbėjosi porą 
valandų bėgamaisiais reikalais.

Meksikos prezidentui pagerb
ti iškeltose vaišėse Baltuosiuose 
Rūmuose pasikeista draugiškais 
tostais ir kalbomis, © prez. Por
tillo žmona visus nustebindama, 
prisimindama praeitus laikus, 
kai ji koncertavusi pasaulio sos
tinėse, paskambino pianinu.

Azijos diplomatų žiniomis, 
Vietnamo dabartiniai lyderiai 
keičia sava kailio spalvą, pavirs
ta chameleonais. (Jie pradeda 
vaizduoti, jog nutraukia arba 
bent atšaldo santykius su Ki
nija ir Rusija, stengdamiesi Viet
namą įstatyti į nepriklausomų 
komunistų valstybių tarpą Ju
goslavijos pavyzdžiu. Tokio el
gesio tikslas, pasak diplomatų, 
padidinti prekybą ir pritraukti 
užsienio kapitalistus, ypač J. A. 

WASHINGTONAS. — Nauja-1 Valstybių, kad jie lengva širdi
mi ir be baimės investuotų Viet
name daugiau kapitalo, pristaty
tų įmonių. —

TEL AVIVAS. — Izraelyje iškyla politinis skandalas, pana
šus į Amerikoje buvusį Watergate. Izraelio politikai sumišę vieni 
kitus kaltina, finansininkui Asher Yadlinui prisipažinus kaltu 
ir pasakius, kad jis davęs 9,000 dol. kyšį Izraelio vyriausybę su
darančiai darbo partijai.

Pasak Yadlino, du vyriausy-' 
bės kabineto nariai prikalbėjo 
jį sudaryti neteisėtą fondą ir tai 
buvo padaryta partijos naudai.

Opozicijos Likud partija pa
reikalavo skandala iširti, kuris 
Darbo partiją gali nugramzdin
ti, kaip Watergate skandalas nu
gramzdino prez. Niksoną.

tfte
Labiausiai Taryba erzina Svei

katos ir Ligoninių Administraci
nės Komisijos vykdomojo direk
toriaus Dr. Haughton metinė 
$84,276 alga, kuri neseniai buvo 
dar padidinta $9,732 priedu. At
kreiptas tarybos dėmesys ir į 
eilę kitų algų,, kurios yra aukš
tesnės negu kur kitur JAV vie
šosiose ligoninėse. Finansų ko
mitetas atkrėipė dėmesį į propo- 
nuojamą $184.2 milijonų biudže
tą. CoOk Apskrities, Oak Forest 
ir Cermak ligoninėms. Reika
laujama, kad Taryba tai sumai 
parūpintų $60.6 milijonus, bet 
ji negali kontroliuoti kaip ko
misija tas sumas išleidžia. Ap
skrities Tarybos pirmininkas 
George W. Dunne davė supras
ti, kad šiemet jis reikalaus kon
trolės.
^Dunne^irJkiti Tarybos nariai 
pareiškė,kadHaughtonnėra vie-f’

Nors Izraelio autoritetai pa
brėžia, kad JAV ir Izraelio ne
sutarimai “nėra pagrindinės 
svarbos”, tačiau jie neginčija, 
kad “jautrieji punktai” turės 

būti aptarti su Vance per tas 36 
-^vaJandasy kurias jis praleis Izra

elyje. - Tie punktai yra: .
• JAV Valstybės Departa

mentas ką tik pasmerkė Izraelio 
pradėtą alyvos versmių gręži
mą okupuoto Sinajaus pakraš
čiuose. .

• JAV administracija uždrau
dė Izraeliui parduoti Ekvadorui 
24 vietinės gamybos kariškus 
lėktuvus.

8 Atidėjimas Izraelio prašy
mo pirkti iš JAV manufaktūris- 
tų tam tikrą skaičių CBU-72 
bombų.

• JAV nutarimas persvarsty
ti Niksono administracijos pa
siūlymą, kad Izraelis ir Egiptas 
galėtų prieinamai gauti branduo
linės energijos technologiją 
elektros jėgainėms statyti.

• Prezidento sugestija, kad 
ginklų teikimas Vidurinių Rytų 
valstybėms būtų sumažintas,^ 
toks sumanymas čia skaitomas 
pirmoje eilėje pavojingu Izraę-

The Lithuanian Daily News
Published by The Lūhuaaiazi News Publishing Co^ I»

1739 So. Hakted Street, Chicago, 111. 60608 
HAymarket 1-6100

•••••••••••••a**•••••••••••••
X. Over One Million Lithuanian /

In The United State* ■ f/

jrado visus jau nebegyvus.
Cowan pasakojęs savo ben

dradarbiams, kad jis atsiskaity- 
siąs sui bošu, kuris jį atleidęs 
iš darbo. Tačiau, kaip tyčia, 
nukentėjo visai nekalti pašali
niai asmenys, o pats “kaltinin
kas”, Cowan bosas, liko gyvas. 
Susišaudant, 3 policininkai buvo 
sužeisti.

Cowan pažinoję asmenys, pa
sakoja, kad žudikas dievinęs Hit
lerį, kartais užsivilkdavęs nacių 
uniformą, buvo svastikos ženk
lais išsitaturavęs kūną. Jis tu
rėjęs įvairių ginklų rinkinį ir 
buvo taiklus šaulys.
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SAV. PLIENO PRAMONĖJE
Pitsburgh. — Amerikos plie

no darbininkų unijų galutinas 
siekinio tikslas — 32 valandų 
savaitė, be uždarbio sumažini-

I ATS. Pagal veikiančias tai-1 
sykles (žiūr. our social security 
check... while you’re outside 

UNDOS SIEKIA 32 V. DARBQ Įthe re‘!“a?^'
qav DiTvvA tu?AMANTrii?Jven^ metų arba turėti

Lietuvos kariuomenė buvo gerai ginkluota pagal to meto karo reikalavimus, čia matomas priešlėktuvinis dalinys.

a _!

V1KT0RAS VYTEMET1S

Naujoko atsiminimai
(Tęsinys)

Neskaitant čia išvardintų, šiose kapinėse ilsisi ir 
trys nežinomi Lietuvos kariuomenės kareiviai, žuvę 1920 
metais.

išdirbtų 40 ketvirčių padengto 
darbo Soc. See. sistemoj.
Kaip gauti bedarbio pašalpą?

--- 7.7. , .”. | KL. Mano sūnus studentas dir mo. S, siekmio l>ksl, lų unijų keljQs mėnesius kitoj valsti- 
centras nofi patiekti mis me- uždirbo tam tikrą pinigų
tms derantis su darbdaviais Dabar jis grįžo pas mane
kolektyvinės sutarties , Chicagą ir nori gauti bedarbio

Reikalavuną darbo savaitės iš jis gauti bedar_
40 vai. sumažinti j 32 vai. prie-|bi<j kom dją. L L
mė unijų planavimo komitetas.
—: 50 USWA lokalinių vadovų ATS. Yra taip vadinama “In- 
(pinnininkų) dalyvavo tame po terstate Unemployment Com

pensation” programa. Reikia 
kreiptis į gyvenamos vietos “Un 
employment Compensation” įs
taigą. Ten jums suteiks plates
nes' informacijas ir reikės už
pildyti formą. Jei jūsų sūnui 
pagal tos valstijos bedarbiams 
pašalpų- įstatymą priklausys 
kompensacija, tai ją gaus, jei tu 
rėš tam rimtų priežasčių “good 
cause”. Kiekviena valstybė turi 
skirtingus įstatymus, terminus 
ir t. p. Soc. kl. inf.

sėdyje.
Dėl 32 vai. savaitės jau ilges

nį laiką kovojama, tačiau dabar 
šis klausimas pastatytas unijų 
dienotvarkės pirmuoju punktu. 
Kai sekanti mėnesį vyks unijų 
— darbdavių atstovų derybos 
Washingtone, D; (L, tai tenai dėl 
kolektyvinės sutarties pasirašy
mo bus pagrindiniu punktu plie 
no pramonės planas. pr. fabe

tinimo $4,400, dabai- jį įvertino 
$6,500 ir mano nuosavybės nio- 
mesčiai padidėjo karto. Ma
lonėkite paaiškinti kodėl toks 
staigus mokesčių padidinimas 
man pritaikintas? . C. D.

NAUJŲJŲ METŲ ANGOJE

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VYR. AMžLAUS ŽMONĖMS

\

Primenama, kad JAV-bių se
natoriai bei kongresmanai turi 
kompetentingų tarnautojų šta
bą apmokamų federalinės val
džios, kurie visiems, kurie ne
gali patys sutvarkyti fed. ir val
stijų įstaigose problemų pagal 
veikiančius įstatymus.

Reikia kreiptis asmeniškai su 
visais raštais ir dokumentais. 
Tiems, kurie dėl kalbos nemo
kėjimo arba kitų priežasčių ne
gali sutvarkyti savo problemų

Kokiu rūsiu vra testamentu?

KL. Tarnaudamas kariškuose 
daliniuose, noriu žinoti, koks 
yra kariškas testamentas ir kuo 
jis skiriasi nuo paprasto testa
mento? V, K-kus

ATS. Pagal anglų teisę, ka
riškas testamentas, vadinasi — 
“Noncupatlve Will”, yra toks, 
kuris padaromas žodiniu pa
reiškimu, tuo karys gali paskir
styti savo turtą, atlyginimą, ir 

išimtinai svarbiais atvsjais pa-1 nuosavybę, be jsta-
M, L. Soc. klubo valdyba. Rei- alvepts
kalų vedėjas A. Čepulis turi 15 « Isktltnmgumo.
metų patyrimą įvairiuose soc. 
klausimuose ir reikalui ištikus 
suteikia pagalbą. Patarnaujama 
tik klubo nariams,, sumokėju
siems 1 dol. metinio mokesčio 
su galima auka klubo išlaidoms 
padengti. Klubo valdybos adre
sas 3548 S. Emerald avė., Chi
cago, III. 60669. (I aukšt., įėji
mas iš kiemo, kreiptis asmeni- 
kai tarp 2—5 vai. vak. arba lai
šku iš anksto apie atvykimą pra

Čikagos Gen. T.
jūrų šaulių kuopos valdyba, š.

ATS. —Jūsų nekiln. mokes-1 m. sausio m. 16 d., kuopos na
cių padidėjime nieko nėra ne-1 rių Elenos ir Norberto Martin- 
paprasto,— sako Dennis Done,; kų-jaukiame bute, buvo susi- 
Cook county komunikacijos di- rinkusi 1976-ję Jnetų baigia- 
rektorius. 1972 m. nekiln. turto' majam ir 1977 milų pirmąjam 
įvertinimo apskaičiavimo meto-1 darbo posėdžiui, 
das rėmėsi statybos išlaidomis,, 
— (minus) depreciaciją. Dabar 
naudojamas kitas apskaičiavi
mo būdas, būten, namų rinkos 
vertė.Namai vra įvertinami 17% 
namų rinkos vertės. Asesoriaus 
įstaiga jūsų rezidenciją įvertino 
$38,650. Jeigu jūs namą pirko
te prieš 2—3 metus, pigiau, ne
gu dabartinė yra jo vertė, jūs 
galite naudoti pirkinio statmen- 
tą, kaip įrodymą namų vertės, 
kad galėtumėte apeliuoti dėl 
naujo įkainarimo, — pasakė di- 
rektoris Dennis. pr. š.
Ar aš privalau pranešti Soc. See. t 
įstaigai, . kiek moku patarr.au-

Daukanto veikloje jį palaikė ir plėtė. To 
pasėkoje kuopa įgijo daug na u 
ji^ draugų bei rėmėjų, plačio
sios lietuviškosios visuomenės 
ir spaudos darbuotojų tarpe, 
Čikagoje. . , -

. k.

Visa tai rodo, kad Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulhi kuopo
je, 1976 metais darbas virė

šio kuopos valdomųjų orga 
nu posėdžio metu, pareigūnai 
padarę savo pranešimus, iškė
lę nelengvas darbo sąlygas, pa 
sidžiaūgė 1976 metais pasiek 
tais laimėjimais^ sklandžia, ak 
tyria ir darnia veikla, pasiry
žo dar veiklesniam 1977-jų me 
tų darbui.

KL. Kaž kur skaičiaus, kad 
yra kelių rūšių testamentų. Pa
sakykit, koks- yra angliškai va
dinamas — “Mutual Testamen
tas”? Anna T.

ATS. “Mutual Testamentu” 
vadin. -'testamantas, kuris, yra

Pirmininkaujant kuopos pir 
mininkui E. Vengianskui, šio 
p osėdžio metu, , pirmi ausiai bu 
vo peržvelgti* praeitų metų 
veiklos pasireiškimai, kuriais, 
Čikagos ųūrų šauliai, gali tik. 
pasidžiaugti.

Metų bėgyje į kuopą įstojo 
53 nauji nariai. Kuopas repre
zentantai, dažnai palydint vė
liavą, dalyvavo. Vasario 16- 
sios, birželio, 15 di išvežtųjų mi 
nėjime; pavergtų tautų para
de, tradicinėje Vilniaus lietu-

• vių šventėje ir Lietuvos kariūo 
menės atkūrimo metinės su--. . -• ,•, , , .... - „ to jurų .saulių kuopą priimtikakhes nammeiHne. Buvo nu- .. . . . . .. ,, . , , 26 nauji nariai ir patvirtintawke i Kenoshą, Wise, daly- , ... . ...__ . .• X - T. ~ kūčių parengimo finansinevauti Lietuvių Dienoje. = ■

Suorganizavo. ,jr sėkmingai prie naujų metų-veiklos plana- 
pravedė kuopos -ępįgįiuūs; va- vimo reikalų. Aptartas platus 
sąrą —pasilinksiiiininią Union kuopos 1977-siems metams, 
Pier, Mich, rudėnį-plaukioji- veiklos planas,“ apimąs kuopos

Viso pastatyta 64 cementiniai kryžiukai ir dvi urnos. 
Kitų dalių žuvusių ir mirusių karių padaryti du bendri 
kapai ir aptverti cementinėmis sienelėmis- O 1 pėstininkų 
pulko kiekvienam kariui padarytas atskiras kapas. Ka
pus tvarkant daug padirbėjo buvęs pulko švietimo vado
vas kapelionas kun. Balandis.

Panevėžys. Katedros kapinėse, karių kapų rajone 
yra palaidota 217 karių. Beveik jie visi yra žuvę kautynė
se arba mirę nuo žaizdų bėi kovų laikais siautusios epide
mijos. Jiems pagerbti, 1930 m. rugsėjo 21 d. kapinėse bu
vo pašventintas didelis-tašytb granito paminklas. Jis kai
navo 6.000 litų. Projektą paruošė dail. J- Zikaras. Pašven
tino Panevėžio Vyskupas Kazimieras Paltarokas. Iškilmė
se vyriausybę atstovavo Krašto apsaugos ministeris pik. 
B. Giedraitis. Jį atlydėjo pik.. Griganavičius, pik. Itn- J. 
Šarauskas Ir vyr. kariuomenės kapelionas kun. V. Miro
nas. .

Pradedant 1977 metus

Pradedant 1977-sius metus, 
posėdyje' patvirtinus gautus 
pareiškimus, į. Gen. T. Daukan

KL. Aš turiu tarnaitę, kuriai 
moku 10 dolerių per savaitę už 
darbą. Ar. aš privalau raportuo
ti apie jos algą Soc. See. įstai
gai? J. T.

ATS. Taip. Asmenys, kurie už m0 sezono uždarymo balių ir narių bei valdomųjų organų 
namų patarnavimą moka darbi- kalėdinį-Kūčių vakarienės pa- 
ninkui-kei $50.00 ar daugiau rengjmą buvo Čikagoje. Pra- vykas’ laivu plaukiojimo už- 
grynais pinigais per bet kurį ve(k> 1976-jų metų kuopos pe- siėmimūs, jūrų šaulių rinkti-

- - reinaniosios taurės šaudymo nės sudarymo,* aktyvų dalyva-

apyskaita. Po to buvo einama

susi rinkimus, - parengimus, iš

padarytas dviejų asmenų, kurie į kalendorinį ketvirtį, privalo ra- reinamosios‘ taurės šaudvmo nės sudarymo,- aktvvų dalvva- 
paheka savo abipusišką mantą portuoti ir Soc. See. mokesčius varžvbas ir iškilmingame susi- vimą Lšš-gos planuojamuose 

no hrimninic _______________ 61 _1_______ 1 '_________ ? r - ,t (turtą savo palikuonims.
' KL. Gyvendamas pietinėje J. 

nešus). Testamentų reikalais— A.. V. dalyje, girdėjau, kad ten 
Klubo valdyba yra sudaromi specialūs testa- 
~ j mental. Malonėkite paaiškinti,

Pašalpos neturtingoms šeimoms j koks yra “Mistiškas Testamen-
Gytė M-nė

1 
>9

tek CL 4-7965.

mokėti Internal revenue įstai-^ rįj^j^e .paminėjo Lietuvos ka ' darbuose, narių verbavimo
™ paj£gy atkūrimo metinę “Kario” prenumeratos, unifor-

1977 sukaktį. Kalėdų švenčių proga, mų įsigijimo ir LšS-gos spaus

Iš Washingtono pranešama, 
kad Senato biudžeto komitetas ATS. “Mistiškas Testamentas 
numatė $300 mil. pridėti prie sudaromas pagal ispanų teisę ir 
dabartinio biudžeto specialiam žyra, paplitęs Louisianos ir Gali- PensiJas, 
reikalui, būtent,, suteikti pašai-[formjos valstijose. Pagal Loui- Pa.sJr sute'^1’ Medicare protek- 
pomą neturtingoms šeimoms [sianos.įstatymą, tai antspauduo ' 
buto apšildymui. Numatoma, • tas testamentas. Mistiškas arba 
kad šeima galėtų gauti, iki 250 
dolerių pašalpos. fb.

NUMATOMA PADIDINTI 
SOC. DRAUDIMO PENSIJAS
Veikiančios Socialinio drau

dimo taisyklės numato kiekvie
nais metais, padidinti pensijas, 
jei tais metais padidėja vartoja
mų prekių (indeksas) kainos.

Kaip visiems vra žinoma, 
1976 m. kainos padidėjo apie 5 
proc.

Manoma, kad per 1977 m. pir 
rnąjį ketvirtį infliacijos tempas 
nepasikeis. Todėl pensininkai 
gali tikėtis, kad jiems pensijos 
čekiai už birželio mėnesį bus 
5 proc. padidinti. f b.

KL, Jei jūsų neapsunkinčiau, 
prašyčiau man pranešti, ar tik
rai reikia išdirbti 10 metų (40 
ketvirčių), kad gaulėčiau gau
ti pensiją užsienyje? Aš teiš- 
dirhaul oficialiai, mokant mo
kesčius tik 5 metus su puse. 
Man didelis smūgis, senatvėje 
turėsiu eiti prieglaudom Gau
dama 166 dol. mėn. pensijos, 
galėčiau lengvai pragyventi B ra 
zUljoje ar kitur. Laukiu atsaky-» 
mo,

Į paminklą buvo įmūrytas tokio turinio aktas :
“1929 Viešpaties metais, gegužės mėn. 19 diena,.4-tas 

pėst. Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulkas, Panevėžio aps 
krities savanorių sąjunga, Panevėžio miesto savivaldybė 
bei vietos, visuomenė, Panevėžio miesto ir visos šiaurės • 
rytų Lietuvos 10 metų atvadavimo iš bolševikų sukaktuves 
minėdami,, garbingai žuvusiems kovose-už tėvynės Laisvę 
šį pamiiiklą iš akmens Panevėžio katedros kapinėse -ka-. 
rių kapų rajone, kur palaidota per 200 žuvusių karių, pas
tatė, Pastatė Tėvynės sūnų pasiaukojimui įamžinti ir at
eities kartoms Tėvynės meilei ir pasiryžimui stiprinti.

Paminklo statymo'komitetą sudarė: 4-1 o pėst- pulko 
atstovas kun- K. Jurkus, pulko kapelionas, komiteto pir
mininkas, Panevėžio miesto savivaldybės atstovas p. Pr. 
Aižinas, kom. iždininkas, ir Panevėžio savanorių sąjun-^7 
gos atstovas- p^BąneJis, komiteto- sekretorius. Paminklas; 
kaštavo su visu pastatymu 6000 litų- -

1930 Vytauto Didžiojo metais rugsėjo mėn. 21 dieną 
valdant Prezidentui prof. Antanui Smetonai ir ministe- 
riui pirmininkui esant p. Tūbėliui, Panevėžio miesto bur
mistrui p. T. Chadokauskui, Panevėžio miesto ir apskri
ties viršininkui po. Staškevičiui, Jo Ekselencija Panevėžio 
vyskupas Kazimierąs Paltarokas, dalyvaujant vyriausy
bei, vietos įstaigoms, mokykloms, organizacijoms ir visuo 
menei šį paminklą iškilmingai pašventino”.

Šį aktą pasirašė Krašto apsaugos ministeris, Pane
vėžio vyskupas, ir vietos valdžios’ ir visuomenės atstovai. 
(“Karys”, 1930. m. Nr. 39.)
' * - Z - ‘ - -

Panevėžio žydų kapinėse palaidoti: 8 p. p. eil. Solo- 
monas Rolas, 9 p- p. eil. Samuelis Itkinas, 4 p, p. eil. Elijas 
šternas, eil- Izraelis Lėvakas iš eil. Borisas Goldfnanas. 

i J Jiems pastatyti žydiški paminkliukai.
4 p. p. mokomosios kuopos klasėje kabojusioje lentoje

gai mėnesio laikotarpy po metų' 
ketvirčio pabaigos. I 
pirmo ketvirčio terminas — ba
landžio 30 d. _

Soc. See. administratorius J.
H. Gustafson sako: “Soc. See. liūs ir lankė susirgusius kuo. 
mokesčiai padeda dirbantie- Dos narius, .besigydančius 
siems ir jų šeimoms išmokėti goniėse bei namuose, 

nedarbingumo pašai-j , I’ ,0 | Is kuklių kuopos kasoje
j rimų sumų. 200.0Q.;. dolerių 
' nansine auka, parėmė lietuviš
kąją spaudą-laikraščius, sa
vaitraščius, Lietuvių Televizi
ją ir šiaip paramos reikalin- vės ir nepriklausomybės. 
^US. ■

Kuopos laivas, vedamas K, 
Pumpučię vasaros; melų' atli- 

i ko dvi keliones Michigano eže 
į ro bangomis į Union Pier, 
Mich, ir kas sekmadienį, vyk-

dinių platinimo reikalus.
Priimta ir patvirtinta 1977— 

metams kuopos finansinė, pa
jamų-išlaidų sąmata, siekianti 
virš 4000.00 dolerių sumą, iš 
kurios, lietuviškai spaudai, ra
dijai ir televizijai pramatyta 
paskirti 300.00 dolerių. Numa
tyta finansiniai paremti ir mū-l 
sų veiksnių svarbesnius užsi
mojimus, siekiant Lietuvai lais.

j buvo surašyti šie nepriklausomybės kovose žuvusieji tos 
Čikagos Gen. T. Daukanto kuopos kareiviai: Jaun. puskarininkiai-Povilas Ginikas, 

jurų saulių kuopai pradedant jonas Sauseris ir Jonas Dovidėnas. Grandiniai — jonas 
19//-jų metų veiklą, pagarbiai y.jurgj Dailidė, Vincas Kidulaitis ir Tomas. Mati- 
kurie nenuilstamai rūpinasi-josaiūs. Eiliniai — Juozas Rumcikas, JustaąTvarkūnas, 
kuopos gerove, aukodami bran 
gų poilsio laiką, eina atsako- 
mingas pareigas. O jų yra visa 
eilė: kuopęs valdybos vcipir- 
miniukas-V. L 
rius — B. Aniulis, iždininkas- 
M. Martinkus, moterų vaddvė- 
U. Zinkienė ir jos talkininkės- 
A. Aniulienė, L. Litvinienė, G. 
Martiukienė, pareiginių vado
vas — K. Vidžius, šaudymo va
do vas-A. Martinkus, laivo ka
pitonas — K. Pumputis ir tal
kininkas M. Maksvytis, žuma- 

užmezgė glaudų ryšį su sau- jo “Karys” atstovas — V. Ka
liams giminingų organizacijų- viekas ir 1 
Lietuvos Kūrėjų Savanorių Są-

su dovanomis aplankė Šv. Šei
mos senelių namuose, Lemont, 
Ill. gyvenančius lietuvius sene-

tu- 
fi-

' (Šiuo reikalu daugiau informa
cijų galite rastrknygelėje “Soc. 
Security ‘ and Youc Hoūsmold

’Employee”, gaunama artimiau
sioj- Soc. See. įstaigoj.. M. Š-nė

Ar aš galiu gauti Soc. See.
pensiją ir nedarb. pašalpą?
KL. Aš esu virš 54 metų am- 

šiau ir tapau nedarbingu. Ar aš 
galiu dabar gauti nedarbingu- dė plaukiojimus ežere. Laivu 
mo pašalpą? Aš jau gaunu Soc. plaukiojimo ir žuvivimo 
See. pensiją. P. R.1 lonmrris

ATS. Negalite'gauti Soc, See. 
nedarbingumo pašalpos, nes ši

'slaptas testamentas kai kada va 
dinamas “Uždaru testamentu” 
vra daromas tokiu būdu Testa- 
torius turi pasirašyti savo dis
poziciją (turimo turto paskirs
tymą), kurią pats; turi būti pa
sirašęs arba įsakęs kitam sura
šyti. Tų dispozicijų prirašytas 
popieriaus lakštas arba naudo
jamas popieris voko vietoje, tu
ri būti sulankstytas ir užlipdy
tas prie notaro ir 7-nių liudinin
kų arba jis privalo būti uždary
tas ir užklijuotas jų akivaizdoj.
Tuomet testatorius turi dėklą- apdrauda moka tik vieną išmo-j
ruoti notarui, esant liudinin
kams, kad tas raštas yra jo tes
tamentas, jo parašytas arba ki
to asmens surašytas pagal jo 
nurodymus ir jo pasirašytas. Po 
to notaras privalo surašyti ad
resuotą aklą, kuris privalo bū
ti parašytas an t -to 1 . " 
rio arba ant lakšto, naudoja-’elektrikai pereina dirbti į 4 
mo voko vietoje ir tas aktas pri- [dienų savaitę? Ar tai palies- 
valo būti pasirašytas testato- tų ir Čhicagoj ir apylinkėse 

Waus, notaro ir liudininkų, prie statybų dirbančius elektri- 
(Civ. Cod. la, art. 1581). p. š. kus P. P-ckis

Dėl mano namo įvertinimo ) ATS. Pagal St. Louis elektri- 
■ x kų unijos vadovų ir darbdavių

KL Aš gyvenu W. Ragcr Pk. pasirašytą kolektyvinę darbo su 
apylinkėje. Dėl nežinomų man tartį, dabar gali būti įvesta 4 kitose

kėjinią — pensiją arba pašai
pa.
.Ar Ūkrai elektrikų unija visur 

tedirbs 4 dienas savaitėje?
• - •* ’■ i

KL. Skaičiau amerikiečių 
spaudoje, kad St. Louis apie 3,- 

popie- 000 apylinkės statybos unijos

ma- 
gausiai ‘pasinaudojo 

I kuopos nariai, šeimos ir sve
čiai.

Kuopos veiklai bei organi- 
zacinienis reikalams aptarti, 
melų bėgyje, buvo- sušaukti 2 
visuotiniai kuopos narių susi
rinkimai ir 6 valdybos darbo 
posėdžiai.

Kuopos valdyba, pradėjusi 
savo kadenciją, -rffcdelsdama

Andrius Taujanskas ir Juozas Palionis.

Alytus. Mieste ir apylinkėse vyko kautynių šu bolše
vikai. Tai ir Alytaus kapinėse ilsisi daug žuvusių karių. 

Zhikus, sekreto-^ia yra palaidotas kar. Antanas Juozapavičius — pirma-
sis karininkas žuvęs kautynėse. Išaiškinta apie 130 kapų, 
išsimėčiusių po visas kapines. Bet tikimasi, kad čia jų ga
li būti daugiau. Surasti kapai sutvarkyti ir nuo bažnyčios 
pravestas 2 metrų pločio takas į atskirų karių kapų plo
tą, kuris padarytas pietiniame kapinių kampe. Bendras 
karių kapų plotas išlygintas ir išgražintas. Kiti kapai sut 
varkyti grupėmis arba atskirai. Prie jų iš didžiojo tako 
išvedžioti takeliai- šiuos kapus tvarkant teko iškasti daug

foto korespondentas ^edžitį, kasinėti ir lyginti žemę. Talkininkavo ulonų pul-
— P. Malėta, kuopos Garbės ko ir artilerijos grupės kareiviai su iš dalių atsivestais

gos. Lietuvių Karių Veteranu Teismo pirm. V. Mocikis, kont' arkliais. Teikė pagalbą klebenąs kun- Baltrušaitis ir Aly- 
Są-gos “Ramove”, LDK Biru- rolės kom-jos pirm. E. Holtz,as‘ taus pradžios mokyklos mokiniai.
tės Dr-jos ir vietoj kitų- šau. jr ligonių lankymo, narys —! * * ■
lių padalinių vadovybėmis, v. Gaieckas. Jiems" visiems,* Vadokliai. (Panevėžio aps.) Parapijos kapinėse pa-
. .... ------------- _ j 1977-siais metais yra palikė-, laidoti žuvę kovose su bolševikais ties Vadokliais 1919 m.

- * - - J tars Gen. T. Daukanto jūrų šau
■ T Vietoje reikliu Uų Icnopos vairas Čikagos veik

m _ priežasčių aš gavau pranešimą, dienų darbo savaitė su'7% vai. darbo savaitės suma^Dimą ne- Io» audringuose vandenyse.
A. B. kad vietoj seno mano namo jver per dieną, jei pasireiškia tojo^teko nieko konkielaua sužinoti. (Nukelta j 6 psl.) •

rolės kom-jos pirm. E. Hoitz,as taus pradžios mokyklos mokiniai.

industrijoj darlx> stoka. Apie kovo 22 d. šie Panevėžio bataliono savanoriai: J. Grinis, 
J. šeštokas, A. Ružginas, J. Rošinskas ir A. Staševičius.

(Bus daugiau)
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Dr. Jonas Basanavičius su savo žmona Bulgarijoje, Varnos mieste, kur jis

ATSTOVO DR.'BAČKIO KALBA
Lietuvos Charge d'Affaires, dr. S. A. Račkio, žodis 
pasakytas Washingtono lietuviams 1977.il. 13 d.
minint 59 Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo j 

' sukaktį.
Šiandieną minime 59-tąją Lie- tyti ir patikrinti mūsų veikimo 

tuvos Nepriklausomybės atsta-’kelius.
tymo sukaktį skirtingesnėse są-.į Kaip ir kiek Lietuvos bylai są
lygose, negu anksčiau. Ne tik j įima geriausiai patarnauti, lie- 
mes, bet ir Vakarų pasaulis da- tuvių kenčiančiai tautai padėti 
bar žino, kad Sovietų okupuoto- — prisiminkime dr. Joną Basa- 
je Lietuvoje yra leidžiami-slap- navičių, tautos patriarchą, Va- 
ti leidiniai — Lietuvos Kataliką: sario 16 Akto pirmąjį signata- 
Bažnyčios Kronika, Aušra, ne-1 rą, nuo kurio mirties šiemet Va- 
bekalbant apie kitus atskirus i šario 16 dieną, sukanka 50 me
todinius bei atsišaukimus. 1976 tų. Jis visą savo gyvenimo lais- 
m. gruodžio 1 d. Lietuvoje pra- vesnį laiką skyrė lietuviškiems 
dėjo veikti kelių asmenų grupė: reikalams. Ypačiai prisiminki- 
tikslu sekti, kaip vykdomi Hel-1 me jo šūkį, kad Sandara ir mei- 

' lė viešpatautų tarp visų Lietu
vos gyventojų ir idealu visų luo
mų taptų — lietuvybė”.. Tas jo 
šūkis tesustiprina mūsų susiklau 
simą ir vieningą, ryžtingą dar
bą tėvynės labui bei mūsų ti
kėjimą į šviesesnę mūsų . tau
tos ateitį. : v

Su pagarba mes minime ir mi
nėsime kritusius mūsų brolius 
kovos lauke, kankinius Sovietų 
kalėjimuose ir jų vergų stovyk
lose. Su pagarba mes gėrimės 
ir gėrėsimės disidentų grąsia _ __  ____ ____
veikla. Mums negręsia tokie pa- hz/o apskrities gydytojas ir praeities tyrinėtojas. 'Bulgarai ’išleido vieną ’jo

vo Įsteigta dar prieš jėzuitų “Birutis” ir
Jaunimo Cenlto pastakvmą.j
Ką tik palaidotas a. a. kun.' 
J. Krištanavičius, tuometinis

Pirmyn” chorų 
dalyviams

Amerikos IJetuvių

rikoje. Vieloj dirbti Rusijos gi 
luinoje, jis paprašė caro val
džią leisti jam dirbti Bulgari
joje. Caro valdžia suliko ir Ba 
sanavičių išleido. Jis važiavo'Jėzuitų Provincijolas ir to cen'Muzikos Enciklapedija: 
per Tilžę, Karaliaučių įr Pra-Į Iro statytojas, dali. Zenono Kolitą, šokis, teatras baigta 
gą, pagilindamas istorijos ir bos prašoma, paaukštino rūsio Dabar papildome 1... 
kalbos mokslo žinias.

sinkio Aktuose paskelbti nuo
statai. Vienas tos grupės narys, 
Tomas Venclova, yra pasiekęs, 
Vakarus nesenai ir kviečiamas 
liudyti specialioje JAV Atstovų 
Rūmų komisijoje minėtu klau-z 
simu. O

Vykstanti Sovietų Sąjungoje 
ir ypačiai Lietuvoje disidentų 
veikla, pagal Peter Reddaway 
studiją (“Dissent in the Soviet 
Union”, p. 145), atrodo, yra “Ma
sinis judėjimas”.

žinodami apie spinduliuojan
čią Lietuvoje pasipriešinimo 
nuotaiką, nežiūrint didžiausių 
pavojų ir bausmių, turime su
sirūpinti, kaip ’geriau mes tu
rime veikti už Lietuvos Kepri- 
klausybės atgavimą, nepaisant, 
kiek ir kaip ilgai reiktų aukotis 
ir pasišvęsti.

Ta vykstanti Lietuvoje kova 
už žmogaus teises, tautines tra
dicijas, tikėjimo bei kitokias lais- į prezidento Carter mintį: 
vas—mus įpareigoja susimus-1 "...

Etninė 
muzi- 
rašvti. 

nuotrauko- 
ąlerijai ir sutarė $50 Inis- Iš veiklos “Birutės” ir “Pir 

Bestudijuodamas Pragoję,^ųž kiekvieną parodą—šviesai, inyn chorų trūksta nuotraukų 
susipažino su nepaprastai gra kurui ir kt ” 

žia čekų vokietaite.. Garhiela1 „ . . ,,„ ,, , ... 1 Deja, kun. hristanaviciuiE. Mohe. \ienas kitam patiko', ., . .. .. ... .leidus provyjcijolo vietair abu susituokė. Abu. įsvazia-:.. .... .. .. :.... .... tiems, prasidėjo Čiurlioniovo į Bulgariją, \ arnos apyhn-’ 
kę. Bulgarijos oras jaunai mo
teriškei nepatiko, ji susirgo , . . 
plaučiais ir mirė. Ji buvo palai'. ^ra ?n * ,

laimei, Meno Kurmių Fondo bai plati tad ir nuotraukų turė- 
. • • ... • dokumentai nepateko į jėzuitu tu būti nemažai. Norime kuosanavicius ten jai pastate pui- , 1 1 ¥ ^umuc j'.uu

„ani'oc plačiausiai minėtų chorų veiklą
atžymėti. Lauksime atsakymo 
iki š. m. kovo 1 d. Už atsiliepi
mą redakcija bus labai dėkin
ga

Prof. J. Žilevičius, L.M.
A.L.E. redaktorius

dota Varnos kapinėse. Dr. Ba

Į iš sceninių pastatymų, koncertų 
'ir kitokių pasirodymų. Manau, 

irz kad buvusieji dalyviai minėtų 
ki- chorų tokių nuotraukų.turi. To-. 
(ia (jė| redakcija maloniai prašo mi 

lerijos bėdos. SmuHišku užra- uėtas nuotraukas paskolinti ar 
jktų pakeitimu’ steigėjai buvo padovanoti redakcijai. Tų dvie- 

iš savo galerijos. Jų jų minėtų chorų veikla buvo la-

ra o II as kų paminklą, kurį karo metu 
rusai išgriovė.

Prieš Antrąjį Pasauh'o Karą bužis pasisakė dail.

“Aš esu kuni
gas, — aš to nepadarysiu!” I

-•ii- •• au sLudiją apie Varnos apylinkės gyventojus. Ten jis surinko daug medžiagos apievojai, kokius jie pergyvena, šian- Uetuviv pėdsakus Balkanuose, 
dieną svarbiausiu mūsų uždavi- 
niu ir pareiga yra informuoti p. ~ .v. .<
Vakarų pasaulio spaudą, visuo- Dr. Basanavičiaus m] 
.menes, parlamentų narius, vy
riausybes apie žmogaus teisių' Dr. jonas Basanavičius 1851 
pažeidimus ok. Lietuvoje ir lie- metų gruodžio 23 dieną 'gimė 
tuvių tautos aspiracijas. Tuorei-’ ynkaviškio aps., Ožkabalių 
kalu prisiminkime vienoje kai- kaime> jis mokėsi pas “darak- 
boje pareikštą dabartinio JAV. fOrįų o vėliau tėvas, būdamas

Bartininkų vaitas, leido sūnų 
į mokslą. Norėjo pamokyti, 
kad būtų kunigu, bet jaunas 
ūkininkaitis kunigu būti neno 
vėjo. Jam atrodė, kad Vilka-

“...We ought to be a beacon

J. Jasmlnas, A KISS IN THE BARK. Pikantiškų Ir intymiu nuotykių 
* aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 

150 psL Kaina 5250. <
Dr; Juozas B1 KonŠuš,'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 DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to' laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis prosorais. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar; 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

for nations who search for peace, 
and who search for freedom, who 
search for individual liberty, who 
search for basic human rights”;

Sveikindamas jus šiandieną 
susirinkusius paminėti 59-tąją 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo sukakti, linkiu, kad šis 
minėjimas, kaip ir kiti, .pažadin
tų mūsų kūrybinę dvasią ir ryž
tą visiems vieningai eiti Lietu
vos keliu.

RIMTA KNYGA - GKRTATTSTA DOVANA i
N«uiIenose gi įima jauti mrfklu kurlcr pepves bef kokią c

knvou eoinft ar lentvna. jį
Aleksandras Pakalniškis, MES GRJŽTAME Įdomūs jaurni dieną § 

atsiminimai ir ivvkiu bei vietą aprašymai, skaitomi kaip n> S 
manas. 3K7 psl Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu ivvkiu prisimint f 
ir laiko ivvknj Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, su skirs- > 
tyti i 12 daliu. 296 psl.. kaina $5. .

Dr. K»tv» Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tom»n. Grs- <( 
Šiais viršeliais. _ Xie nsl. Kains S6 00. Minkštais virš S5 Off i I 

Prof. Vsel. Biržiška. C^NIIIŲ t IFTUVI4V(! tfNYCU ISTO- * S| 
RIJA. T <inU« 9Oft n«l„ i-riStp — 00. mi’iVitnlę vlr. §
šeHais — <2 not TT dalis. 225 nsl.. įrišta— S3.00 mink?- 
tais viršpjisig .. <100 Ą

Henrikas Tomes — Temriavskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pskalnės ir Labguvos anskritv? su įdomiais anrašvmais. iliu- ž 
strariiomis ir dok-nmcntaciia 336 osl.. kaina $6. 5 1

P. KeslOn.s. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triiu daliu Lietuvos S 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3. 2

JanIn* NarOi-į. TRYS IR VIENA. Jaunystės atsiminima.! x 
170 psl._;-------------------------------------------------------- M-M 8

M. Gudelis. POVILAS MILERIS, bioerafiios bruožai 235 
puslapiai ___ ---------------- ------------ -------------

Komas užsakant reikia nriHAH 2.5 et na*tn išlaidom*
M.co

1739 S. Halsted PL Chicapo. III. 60668. — Tel. HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juoris Dauoarn. 1EMČ5 ŪKIO ŠVIETIMAS. Studite Išteh 
t« Chicago j e metais n a tie s eutoriaus temomis. Knvga dvieili da
liu: ūkio švietimo problemos ūkininku kraite, n dalis: žemės
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje ra*o: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs jrražiai iSaurosiu ir suklestėiusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu Ir kultūriniu laimėiimu. Šiandiena, drąsiai galima sakyti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilvcti pačioms iškiliosioms Eurooos tautoms”.

Knygos apie žemės Ūki atrodo tik Žemdirbiams skaltvti. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12^) buvo ūkininkai Ir no pa
sauli iJblaSkytu lietuviu attolinti dauguma vm arba patvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku malkai, reiškia: kad Si knyva bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai. ^"Dač kadanci knyffa su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėtus skaityti nebesinori pertraukti. K n vra 
autoriaus skiriama Lietuvai Šiais žodžiais: *T>ėkin£as sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. M M

Knygos 300 puslapiu ra daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: >

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gtrę pinigas, tuojau knyf* p«rią*iae.

šviesaus atminimo kun. Rai- 
Kolbai, 

j DrĮ. Jonas Basanavičius grįžo.kad jis buvęs verčiamas užra- 
į Vilnių dalyvavo lietuvių ko-jktus pakeisti, tačiau atsisakęs

1 vpje už gimtinio krašto laisvę.• šiais žodžiais: 
Jis dalyvavo Vilniaus seime,
buvo Lietuvių Tarybos narys Viršininkai surado už jį mįn- 
ir pasirašė Lietuvos nepriklau- kštesnį, kuris tą gėdingą dar- 
somybės aktą, pranešantį kai- bą atliko.
mynams ir kitoms valstybėms,į 
kad Lietuva nutraukė visus ry_l 
sius su Rusija ir pradeda sava
rankiškai tvarkyti visus savo 
reikalus.

Dr. Basanavičius mirė 1927 
metų vasario 16 dieną Vilniu
je. K. M.

viskio apskrityje labiau buvt 
reikalingi gydytojai negu ku
nigai.

Jonas baigė Lukšių pradžios 
mokyklą, o 1865 metais buvo 
išvežtas i Marijampolės gimna 
zijos pirmą klasę. Gimnaziją 
baigė 1873 metais. Atsisakęs 
eiti į Seinų kunigų seminari
ją. turėjo duoną pats užsidirb
ti. Mokė atsilikusius mokinius 
matematikos ir kalbų.

Būdamas geras mokinys, 
Maskvos universitete gavo vals 
tybinę stipendiją medicinai 
studijuoti. Panaudojo progą 
Maskvoje susipažinti su pagrin 
diniais istorijos ir kalbos moks 
Jais. Tos studijos, jam vėliau 
padėjo užrašinėti padavimus, 
■pasakas. Jis surinko labai daug 
Ožkabalių dainų ir padavimų. 
Tie jo raštai buvo išleisti Ame

Čiurlionio Galerija
Čiurlionio Galerija, Ine. bu 

L

Čiurlionio Galerijos kaupia
mas Meno Kūrinių Fondas yra 
Nepriklausomos Lietuvos nuo
savybė. Didžioji jo dalis tebė
ra “Įšalusi” Jaunimo Centre, 
tačiau dail. Povilo Puzino ir 
kiti vertingi darbai yra steigė
jų žinioje. Vasario 16-osios pro 

*ga jie išstatyti visuomenei ga-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

I 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:
! NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, m. 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — S3.00.

Įdomi k'ivga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

ntė čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

! 733 So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių M) (1869-19M) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvi* pirmos 
lietuvių kolonijos. Ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu tiso buvo 121. 41 teatro draugiją 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku. socalHstinių. laisvamanižkų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kaiirkt

Norintieji H* knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL. 60608

Nuotraukas prašau siųsti šiuo 
adresu:

Library of Lithuanian
Musicology,

2345 West 56th Street 
Chicago, Hl. 60636

kiadieniais —Midland Savings ' , 
banko valandomis, šeštadie-

ilerijos parodę salėje 4038 Ar-.niais ir sekmadieniais — 2 — 
icher Ave. Lankymo laikas: šio 5 vai. p. p. (Pr.)

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 §2. Užsaky
kite dabar. , •

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 1Q ar-daugiau egzemp

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

orderi tokiu antrašu:

NAUJIENOS
1.1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

i

Taupykite dabar
pas mus

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

FS1TC

d
"P

UNIVERSA -i

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

Įatelgta 1923 metai*. TEL. 421-3070

Jfteterof pletnOM Hemai automobiliam* partatytL
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TH£ LITHUANIAN DAILY NEWS

Subscription Ratei:
u Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month. $8.50 per 3 months. In 
jther USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
hree months. Canada $30.00 per year; 
>ther countries $31.00 per year.

trims mėnesiams —$7.50
vienam mėnesiui $2.50

Kanadoje:
metams ______  $30.00
pusei metu -—:------------------$16.00
vienam mėnesiui $3.00

5 cents per copy. Užsieniuose:
metam*  $31.00
pusei metu ________   $18.00
vienam mėnesiui i___ _______ $4.00

Di an rašei c kainos:
hicagoje ir priemiesčiuose:
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trims mėnesiams —- $8.00
vienam mėnesiui $3-00

Naujienos eina kasdien UskirUni 
sekmadienine, laidžia Naujiena Ben 
drove. 1739 So. Halsted St. Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakytas.

<iiose JAV vietose:
metams-----------------------------$26.00
pusei metu ------------------------ $14.00

NAUJIENĄ raštinė atdara kasdien, išskyrai aekmadieniea, nuc
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai 

______________________________ ___  ____________________________ • w

Vasario šešioliktoji
Vasario šešioliktoji yra šimtametės kovos, laimėjimų 

ir triumfo diena. Džiaugsmo ir pasiryžimo šventė. Tą die
ną prieš 59 metus Lietuvos Tarybos aktu buvo paskelb
tas Nepriklausomos Lietuvos atkūrimas.

Tačiau laisvei ir nepriklausomybei atgauti neužteko 
šito paskelbimo. Rytų, pietų ir vakarų tuometiniai kai
mynai pasišoko užgesinti atgimusios valstybės žibintą. 
Reikėjo nuosavu krauju aplaistyti atgimusios valstybės 
ribas ir tik tada Lietuva buvo pripažinta kitty- valstybių 
ir priimta Į Tautų Sąjungos šeimą.

Po herojinių kovų atėjo energingas valstybės orga
nizavimo ir kūrybos metas, kuris atskdeidė valstybės pa
jėgumą iš karto atsistoti tarp kitų valstybių ant teisin
gų tarptautinio bendravimo pagrindų-ant teisės, tvar
kos ir laisvės pagrindų. -

Valstybės viduje nepriklausomo gyvenimo laikotar
pis parodė tautos tvirtus nusiteikimus ir sugebėjimus ne
palyginamu tempu kurti dvasinę, tautinę, kultūrinę ir 
ūkinę pažangą- Per 22 nepriklausomo gyvenimo metus 
mūsų tauta susilygino beveik visose gyvenimo srityse su < 
kitomis kultūringomis tautomis. Tačiau jos geriausias 
pastangas, jos faktinąją laisvę ir nepriklausomybę, su
naikino tamsioji dvigubo totalizmo audra, apsiaubusi vi
są Europos dangų sulaužiusi savitarpio sutartis, tarp
tautinę ir prigimtąją teisę, žmogų ir tautą pavertusi 
preke.
, Piktasis rytų totalizmas tebešėlsta nesustabdomas, 
nesudraudžiamas. Jis užgniaužė ne tik Lietuvos valsty
bės-veikimą, bet jis tebenaikina šimtais tūkstančių mūsų 
brolių ir seserų tėvynėje ir ištrėmimo tyruose. Jis tie
sia savo kruvinus nagus ir i tremtinius, gyvenančius lais
vuose kraštuose.

■ i - <

Todėl penkiasdešimt devintąsias metines švenčiame 
dar labai niūriomis aplinkybėmis. Bet jau matome ir pra
giedrulių. Demokratijos jau, pagaliau, pajėgė suprasti 
tirono tikslus ir pradėjo atviriau kovosi prieš to tirono 
viešpatavimą. Tikėkime, kad laisvei atgauti būtinos są
lygos vėl susidarys...- Jos jau regimai artėja Pataikavi
mų laikai baigsis. Budėkime! Mūsų visos turimos jėgos 
turi būti paruoštos ir Į laisvinimo akciją Įjungtos. Į tą 
kovą turime jungtis kiekvienas ir organizuotai. Visi ir 
kiekvienas turime jautrinti pasaulio sąžinę, iekšoti Lie
tuvai naujų draugų ir jos laisvei riterių.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paskelbimo 59 
metinių dienos proga Vyriausias Lietuvos Išlaisvbinimo 
Komitetas, Amerikos Lietuvių Taryba ir kitos patrioti
nės organizacijos yra paskelbusios atsišaukimus Į visus 
lietuvius, esančius pavergtoje tėvynėje ir išblaškytus 
pasaulyje su raginimu pamąstyti apie mūsų, pavergtos 
tautos kraujo ir ašarų klanus, sudaryti kietas plieno gre
tas ir paspartintai tęsti, vieningoje Vliko' bei Alto vado
vybėje žūtbūtinę bei likiminę kovą su baisiausiu žmoni
jos priešu-bolševizmu, kartu su kitomis, pasaulio tauto
mis, telkiant visas veiksmingas kovos priemones. Pir 
miausiai tai kovai vesti yra reikalingi pinigai. Todėl mes 
visi turime padauginti aukas Vlikui ir Altui, kuriems lė
šų labai trūksta. Nepalikime jų tuščiomis rankomis Atsi 
minkime, Brangūs Broliai ir seserys, kad tėvynėje gyve
nantieji aukoja tėvynės laisvei savo turtą, savo šeimos 
narius, savo sveikatą, kraują ir gyvybę. Jiems nieko nė
ra brangesnio už Lietuvą ir jos laisvę. Pagalvokime, ar 
mes, gyvenantieji laisvės kraštuose, esame tolygiai aukin- 
gi? Ar daug yra tokių, kurie Tautose Fondui bei Altui au
koja bent po dienos uždarbį ?

šių metų Vasario šešioliktoji diena tebūnie tvirto 
pasiryžimo bei pasiaukojimo tėvynės laisvės reikalams. 
Jos šūkis — Visa Lietuvai-ir pinigai ir gyvybė, jei ji jos 
pareikalaus- Jonas švedas

June Jasen atidžiai žiūri i vėjo tydykĮt, Amerikoje , 
pagamintą praeitame šimtmetyje ir šiandien atvežtą į 
modernaus meno parodą New Yorke. Ši vėjo rodyklė 
rodė ne tik vėją, bet ir pasiryžimą^ kovoti už,nepriklau
somybę ir pagrindines kiekvieno žmogaus teises.

o J. Kasulaičio
KNYGOS PRISTATYMAS

RICH ADR GILIOT, /
JAV Krikščioniškosios Deokratijos Centro Direktorius ir 

Krikščioniškosios Demokratijos Sąjūdžio - Pirmininkas

O’

(VERTT3IAS)

The fifty-ninth anniversary of their mother country’s\in~ 
dependence will be celebrated by ' Lithuanian-Americans in 
Illinois on Sunday, February 13. The Lithuanian Council of 
Chicago is planing a special cemirtemoration of the day at 
which: past glories of the country will be recalled.

One of the Baltic group of nations, Lithuanians have been 
a freedom-loving people seeking independence from their 
warring neighbors for more than seven hundred and twenty 
years. Although the independence they celebrate was short
lived, Lithuanian-Americans strive to perpetunate the memory 
for the future alive. They also want their young people to -be 
for the future alive. They also ant their 'young people to be 
aware and appreciative of the colorful culture and practices 
that have distinguished their people. A

Recognizing the many contributions Lithuanian-Ameri- 
cans heve made to the progress of the Prairie Stae, I, James 
R. Thompson, Governor of the State of Illinois, proclaim Fe
bruary 13 And 16, 1977, LITHUANIAN INDEPENDENCE 
DAYS in Illinois and wish all participating in the observance 
a most enjoyable day.

Pagal istoriką Eric Fo- ir pabėgėlių jPęterburge 1917 
nėr, tarp 1778 ir 1779 m., Sa- .m. birželio mėn. Gaila, kad 
muel Adams, kaip Kongreso šie krikščionys demokratai ne
darys, pasmerkė “gobšumo ; galėjo įtaigoti bolševikų, ku- 
dvasią” lyškėjančią tarp biz-'rie vos pora savaičių vėliau, 
nierių, kurie buvo daugiau su liepos 16-18. dd. pirmą kartą 
sidomėję “prekybos monopo- bandė pagrobti rusų valdžią 
nu”, negu “jų krašto laisve”.; kaip tik tam pačiam mieste; 
Anot Foner: “Amerikos revo-: Antrasis bandymas, lapkričio 
aucijos metu nesuskaitomos viė 7 d., pavyko, .galbūt lietuviams 
:ovės įsteigė viešus komitetus vadovaujant krikščioniškoji 
kainoms ir pelnui reguliuoti.” i demokratija bos galutinis Ru- 
Adams manė, kad tokia veikla sijos išpirkimas, 
buvo “išmintinga ir sveikinti
na.” Foner cituoja Adams:” „ , . . • r. -.. ............ ..... , , . ,. _ ras. Penktoje dalyje, Profiliai Jei viešoji rūstybe gali vėl bu-j veikio:e; ; -
ti pakelta iki tinkamo laips-j 
uio, ir aš galvoju, kad gali, pa 
sidarys pavojinga jiems sulai
kyti prekes ar reikalauti nepa
grįstų kainų už jas... Aš manau, 
reikia daryti visa, kad tokie 
nenaudėliai būtų nusodinti.”

Albert Gallatin, kuris vėliau 
prezidentinėse Thomas Jeffer-I 
son ir James Madison adminis- Į didesnis, tebūnie jums tarnas” institucija, nes ji yra ir asme- 
tracijose buvo Iždo Sekreto
rius, 1797 m. rašė: Demokrati
nis principas, kurio pagrįstas 
šios valstybės sukūrimas, ne
turėtų būti ribotas tik politiniu
procesu, bet tūrėtų 
pat pritaikintas ir 
nėms operacijoms”.

Thomas Jefferson, 
vo prezidentu nuo 
(809 m.,~ rašė Logan 1816 in.: 
“Aš viliuosi, kad mes— sutrins 
kinsim peačioje užuomazgoje’ 
mūsų pinigingų korporacijų j k ~tai pažįėti ' yra 
aristokratiją, kuri jau dabar] So vadovavimo. idealo' - 

no ir ganytojo.
Antroji priežastis, kodėl Ka- 

sulaitis gerai padarė išvardin
damas ir aprašydamas iški
lius krikščionis demokratus, 

ši: demokratinė sistema

Vienas paskutinis komenta-

veikloje: eros’vadai (15-tame 
Į ir 16-tame skyriuose) autorius 
nurodo kai kuriuos iškilius 
krikščionis demokratus. Gerai, 
kad jis tai padarė ir tai dėl 
dviejų priežasčių. Pirmoji prie 
žastis liečia krikščionišką va
do sampratą.

Jėuds moko; “kas iš jūsų cijon ar išreikšta kuria nors

ALAN J. DIXON
StCRETASY OF STATE

(Mt 23, 11). Ir vėl jis sako: nine bei priklausomybinė sa- 
“Jei kas trokšta būti pirmas, vo prigimtimi, ir turinti savo 
tebūnie paskutinis ir visiems šaknis laisvoje iniciatyvoje, 
tetarnauja” (Mk 9, 35) Tikram Aš norėčiau šį egzistencinį fa- 
vadui aptarti Jėzus naudoja ktorių pavadinti pranašišku 
ganytojo palyginimą: “Aš — Ibūti taip

pramoni- gerasis ganytojas. Geras ga- 
> nytojas už avis guldo gyvybę. 
Samdinys ne ganytojas, ku- 

' 'riam avys nef'savos, pamatęs 
; sėlinantį vilkąj palieka avis ir 
| pabėga, o vilkds puola jas ir 

išvaiko”. (Jn 10, 11-12).
Lietuviai krikščionys demo. 

arti 
tar-

kuris bu-
1801 iki

w/nt/ne.Su.
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JAMES B. THOMPSON

VLIKO ŽODIS LIETUVIAMS
Vasario šešioliktosios Aktas, pajungus, jos savarankiškos 

1918 metais paskelbtas Lietu- pažangos vyksmą pristabdžius 
vos Tarybos, atkūrė nepriklau ir pavergimui užsitęsus, Lietu- 
somą, demokratiniais pama-Į vos žmonių lūkesčiai ir viltys 
tais sutvarkytą Lietuvos yals-' linksta ypatingai į jaunąją kar

(prophetic) faktorium. Demo-| tybę su sostine Vilniuje ir tą tą. Jos priedermę savajai tau- 
kratija negali be šio faktoriaus 
išsiversti, žmonės reikalingi 
pranašų.

Ir tie žmonių tarnai ar pra
našai nėra — nebūtinai yra — 
žmonių rinkti atstovai, ši misi 
ja prasideda ju pačių širdyse 
ir sąmonėse, šia prasme jie
yra save patys paskyrę prana- aPgynė savo žemę nuo priešų

valstybę atskyrė nuo visų vals-f tai prasmingai yra išsakęs ne- 
tybinių ryšių, kurie yra buvę priklausomybės akto signata- 
su kitomis tautomis.

Jis akivaizdžiai išreiškė lie- jaunime, noriu palinkėti, kad 
tuvių tautos politinę valią, 
įkūnijusią Lietuvos žemėje tau 
tų apsisprendimo teisę.

Jo paakstinta lietuvių tauta

ras Steponas Kairys: “Tau,

kur bebūtum pasaulyje, visa
da būk ištikimas savo kraštui, 
mūsų Lietuvai... Nepalaužia
mai tikėk į mūsų pergalę, kad 
Lietuva bus laisva. Kovoje už 
mūsų ateitį, būk ištvermi“' 
ir nepalenkiamas.”

Vvriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, laisvajame pa 
šaulyje atstovaudamas lietuvių 
tautos politinei valiai ir vado
vaudamas Lietuvos laisvės dar

padėjo pamatus atstatytai Lie 
tuvos valstybei, užgydė karo 
padarytąsias žaizdas.

Jam pakluso ir j nusilenkė
Lietuvos priešai, iš visų pusių 
kėsinęsi į jos žemes ir daug 
kur jų puolę ir niokoję.

Jį, kaip lietuvių tautos drą-lbuį šio taip reikšmingo ir iški 
sų valstybingumo žygį, pripa-1 Jaus Lietuvos valstybės įvykio 
žino civilizuotasis pasaulis, pri metinės sukakties proga, svei- 
imdamas Lietuvą lygiateisiu kiną tautą pavergtoje Lietuvo 
tarptautinės bendruomenės naije, Sibiro tremtyje ir išeivijo- 
riu. ' ' • ~ -------- - * -

šais. Jie yra reikalingi demo
kratinės bendrijos normaliam 
funkcionavimui. Jie yra ypa
tingai reikalingi demokratinės 
bendrijos krizės, gimimo ar 
pagrindinio atsinaujinimo pe
riodais. (Maritain, Jaques, Man 
and the State, University of 
Chicago Press, Chicago, Illi
nois, 1951, 19 psi.)

I
Daugelis Lietuvos ir Ameri

kos kūrėjų, gali būti vadinami 
žmonių tarnais ir pranašais.

mums

drįsta šaukti mūsų valdžią į 
jėgos išbandymą ir bando pa
neigti mūsų krašto įstatymus.”

Deja, šie ir kiti vyrai nega
lėjo įtikinti užtektinai kitų sa
vo laiko žmonių įrašyti į <” ”* 
Konstituciją provizas ar prie-' negali būti sukurta ir vykdo- 
dėlius garantuojančius ekono-'nla be tokios rūšies vadų. Ge
minę demokratiją. Dabar Jung rai šią realybę išaiškina 
Jnčs Valstybės pradeda savo 
trečiąjį šimtmetį akistatoje the State” veikale”, 
niaurių to apsileidimo pasek-: “Paskutinis svarstytinas 
mių. Galimas daiktas, kad He- į simas jau neturi reikalo 
tuviai krikščionys demokratai žmonėmis, bet su — kaip aš Tokios rūšies žmonių 
Jungtinėse Valstybėse gali pa-į juos galiu pavadinti? — na, reikia šiandien ir ateityje. Ai
dėti pergalėti šią neteisybę — su žmonių įkvėptais tarnais ar girdo J. Kasulaičio Lithuanian 
vadovaudamiesi ta pačia iš- pranašais.

Ką aš sakau yra tai, kad ne
užtenka demokratinę bendri
ją aptarti pagal jos teisinę stru 
kiūrą. Kitas elementas vaidina 
lygiai pagrindinį vaidmenį, bū 
tent dinamiškas raugas arba 

pirmasis ( energija, kuri puoselėja poli-

JAV j yra

ques Maritain savo “Man

“Paskutinis svarstytinas

Jar 
and

klau
su

vadovaudamiesi ta 
mintimi ir drąsa, , kurias jų j 
protėviai naudojo Lietuvoje 
šio šimtmečio pirmame ket
virtyje.
Viena iš istorijos ironijų yra. 

kad Lietuvių Krikščionių De
mokratų Partijos 
Centro Komitetas buvo su or- tinį sąjūdį ir kuri negali būti 
ganizuotas lietuvių imigrantų inkorporuota jokion konstitu- čio vandenyje laivo svorį

Christian Democracy mums 
padeda tai lengviau suprasti. 
-IOo k 19” 7Ž uro

• Dieną bei nesant matomo 
mėnulio erdvėje laivai sveria 
daugiau, gi naktį arba esant mė< 
nuliui matomoje erdvėje būna 
jo trauka, kuri sumažina esan-

je. Trokštame pavergtajam lie
ju o atkurtoji Lietuvos vals- tuviuj kietos ištvermės pakelti 

tybė gražiai susitvarkė ir spar- nuožmią svetimųjų priespau- 
čiai pažangėjo visose gyveni-! fr. Prašome laisvąjį
mo srityje (kultūroje, moksle, lietuvį dar paveikiau visokerio 
mene, ūkyje). / p ai remti Vyriausio Lietuvos

Jame glūdi šimtmečių su-l Išlaisvinimo Komiteto paslen
ka u pf a valstybingumo galia, išigas. Kviešiame laisvąjį lietuvių 
kurios stiprybės semiasi ir sem jaunimą dar ryžtingiau jung
sis lietuvių tauta, kol iš sovie- tis j Lietuvos laisves kovą, 
tinės priespaudos išsivaduos, 
nepriklausoma Lietuva. j _

Lietuvos t
Sovietų Sąjungai užgniaužus, 
lietuvių tautą savo įnoriams

Vardan tos Lietuvos vieny- 
neprilolausomybęi bė težydi.

Vyriausias Lietuvos
I.Uaisvinimo K o mil ateis
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bft K. G. BALUKAS
IKU-ERURA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S®. Pulnki- Rd. (Crawford

Med.zel Building), Tel. LU 5 6116
Priija Ugotuus pagal MU'uruoa 

e> neatsiliepia, skambinti 374-9^'04

P. ŠiLeiKiS, 0. P.
ORTMUHfeUAS-PROTEZlSTAS 

“ Aparatai - l’rjtezai. Med. Ban- 
‘ oazai. Speciali pasalba kojoms L ;Arch Supports) ir t t.

DR. C. K. BORFKS
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

,v CHIRURGIJA 
Telef 695-0533 

Valley Medical Center 
8T0 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, ELGIN. ILLINOIS

SOPHIE BARČUS > f
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS jį 

Visos programos ii WOPA, , 

1490 HL A. M.

Liatuviy kalba: kasdien nuo pir-| 
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 

į vai ryto.

Tol«f.: HEmlock 4-2413 '

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

DR. PAUl V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

i938 S.Majiheim Rd.,Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i» 

kas antrą šeštadieni h—3 vai. 
Taū 562-2727 arba 562-272S

' REZ.; GI 8-0S73

DR.W.EIS1N-E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
6132 So. Kedzia Ave., WA 5-2670 j 

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

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Vr^»4os paual ^usitarimu

I

Keliautojas Vladas Rasčiauskas, be Montecarlo ir įsveicarijos, savo lai
ku buvo nuskridęs į Bulgariją, Izraelį Egiptą ir kitas Artimųjų Rytų vie
tas. Jis praleido kelias dienas Maltoje ir apžiūrėjo senas tvirtoves. Paveiks

le matome keliautoją Jeruzalėje, Alyvų darželyje.

I

ną kartą šiuo lėktuvu yra skri-i vo keleiviais.. Su keleiviais 
atsisveikinome c su patamai- 
’ojoms, geroka: j»>; linksmėju- 
siom, atsibučiavome. Pasiro
do, kad prancūzės mėgsta bu-

dusi. Beeinant, ji pasikvietė 
dar vieną savo draugę, to pa
ties lėktuvą patarnautoją.

Iš lėktuvo mes visi įėjome į 
puikiausią “Concorde” salę? č’uotis. atsisveikinam. Matyt, 
Kambariai erdvus ir labai mo-Įrori dar ka. lį m siekti, 
derniškai įrengti. Sienos pa-! Tuo “Concorde” patarnavi- 
yeiksluotos. ieuųr Vkitur ma-Įmai dar nesibaigia. Kai man 
tosi lėktuvo vaizdai, bet dau- reikėjo vykti į viešbutį, tai prie 
giausią kambarį puišia egzo- durų jau radau limuziną su 
tiški gamtos vaizdai. Viskas ki- nurdymu, kur mane nuvešti. 
liniuotą, švaru, malonu. Kar- Kad nieko kelionėje, neatsitik
tu su mumis į tą patį laukiamą- tų, tai Florence mane palydė
ję žingsniavo grupė keleivių.'. 
Biznieriai nuėji savo keliais,! 
bet keliautojai, kaip aš, susė
dome. Valgyti nenorėjome, nes 
patarnautojos neseniai, dar 
padangėse, mums davė so
tų maistą. Tai buvo pietūs. 
Kas norės po tokių pietų dar 
ką valgyti. Bet visi buvome iš
troškę gero gėrimėlio. Lėktuve 
dėl gimtadienio, mus visus vai
šino šampanu. Galėjome ir ki
tokio gėrimėlio gauti, kjet man

' jo iki viešbučio...
Važiuoju į Montecarlo

Sekančios dienos rytą skri
dau į Montacarlo. Matyt, kad 
esu gimęs žaidėjas. Man pa
tiks rizikuoti, išbandyti laimės, 
palošti. Skridau į Monako, kad 
galėčiau išbandyti laimės, ži
nau, kad iki šio meto laimė bu 
vo mano palydovė, prieš kelis 
.metus, kai buvau Monake, 'ai 
prie rulėtts laimėjau. Jau bu- 

rįčjo"gau*ti stiuką’ geros ka bePrak.^s’ PabanT

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas H mylės, nes pas 
H ateisime ir apsigyvensime**. — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet męs juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

į Visi Fino, kad mirtį 
rusi«|i? 1 tą klausimą a 
nomokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
IV. RATTO TYRINĖTOJAI

.VAVrtWV WAW<VAVA*.Y>V.VAW.\V.V.VAW«'«VAW

yra Baun k paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
ko knygutė "Viltis po mirties", kuri< gausite

OR. K. A V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 hi. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakoma^ 12 vai.

OK. fKANK PLKKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
26U W. 71st St. — Tol. 737-5149
H.tnn> akis. Pritaiko akinius ir 

contact lenses”
<t. pagai susitarimą. Uždaryta tree

OR. IEONAS SABUTIS 
PUSLCSK 

•'gpblATQS CHIRURGIJA 
W£ST $3id STREET 

vat nuo 1—4 po piecu.
tfitvtru<L nuo 5—7 vai. vaA 

Ofiso 776-2630 
446*5545"

DR. VH. TAURAS 
GYDYTQJAS IR CHIRURGAS 

prsKtika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisu: 2652 WEST 59th STREET 

f«L: PR 3-1223
OFISO VAL.; pirm., aatrad.. trečiaa 
tr penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. seštadie 
oiais 2-4 vaL po pietų ir kitu taiki; 

Dagai susitarimą

X&50 West 03rd St., Gmcago. m. ©vox 
Telef.: PRespect S-5Q&4

Minėjau gimtadienį mėlynoj aukštybėje
Rašo Vladas Rasčiauskas

Gerai gimtadienį minėti sa- veidą, o vėliau davė tikrai sal
vo artimų žmonių tarpe. Jie, dų bučkį tiesiai į lūpas... Pran 
tave pažįsta, nuoširdžiai tavej cūziškai.., 
pasveikina, o kartais ir dova
nų duoda. Man patikdavo, kai’pridėjo, pasiėmę bonką ir nuė- 
man dovanų duodavo. Bet da- ją prie kitų keleivių - raginti,: 
'bar savijauta eina kita kryp-i kad pasinaudotų proga ir iš
tini i. Dabar aš geriau jaučiuo-1 gertų, “Concorde’’ -sveikatom 
si, kai aš pats galiu kam do-( 
vaną duoti, daug geriau, L .
man nieko neduoda. Kodėl ge-Į1
riau — tuojau pasakysiu. [ labai lengvai tekėjo^ F^tarnnu.

Draugai nuperka kokį menki tojus visą JlaiJįą kad-
niekį, kurio aš riezinau kur dė-| stiklai vel būtę pilni. Savo lai- 
tL Bekeliaudamas. įsigijau įvai. ku aš galėjau gerokai patrauk- 
riausių i_____ ____________  z ,
dovanotų nepažįstamų ar ke--Pasigėriau. Man atrodė, kad 
lionč-je pažinių keleivių. Bet'sampanas nestiprus. Nepasigė- 

. geri draugai tokiomis progo- }̂’au ir šį kartą, bet pastebėjau, 
mis duoda ir vertingesnį daly.' kad -kaikurie Keleiviai labai 
ką. Bet kai aš'žinau, kad ta, kugvai šypsodavosi ir nesiren- 
dovana jiems buvo brangi; g;‘ lipti k lėktuvo.
jiems reikėjo daug pasiauko-j Lėktuvui pasiekus Prancūzi- 
li, tai' man net skaudu pasida-'jos pakraščius ir pradėjus leis

ti nosį žemyn, . priėjo ta pati, 
Florence. Pasakiau jai, kad ji 
gera prancūzaitė,- bet čia pat 
;rastebėjau, kad Paryžiuje aš 
nieko nepažįstu ir nežinau. Kai 
bėti prancūziškai taip pat ne
moku. Ji man patarė nieku ne-

nadišjcos, nes prie jos esu pri
pratęs, tai man ji atrodo ska^ 
uiausia. Po stiklelį išmetė ir 
patarnautojos.

— .Lėktuve mes negalime ger 
ti, bet čia mes už tavo sveika
tą galime išmesti po stikliuką, 
— man pasakė viena ir antri- 
ji. Na, ir išmėtėme... Atsipa- 
le^davo liežuvįĮai, prasidėjo 
šnekos. Prid mūsų prisidėjo- ke 
Ii kiti keleiviai, kurie taip pat 
linksminos. Vjsus sveikinau 
lėktuve, o čia, už laimingą at- 

teko su 
stikliu-

Aš vadinuosi Florence, — ji

Gėrėm ne vien<į, bet po ke
tai lis stiklus. Sampanas buvo ge

ras, skanus, noriai burbuliavo,

60,000 
baigiau

skridimą, dar kartą 
visais išgerti po kelis 
kus.

Pradėjau gimtadienį 
pėdų aukštumoje, o
pačiame gražiausiame “Con
corde” sąlione. Man atrodė, 
kad ten buvo veik visi “Cbn- 

į corde” keleiviai, visi tapome 
draugais,' “senais pažįstamais”!- 
Kiti prižadėjo savo 75 metų su
kaktis minėti tokiu pačiu bū
du ir tame pačiame lėktuve. 
Aš prižadėjau jų gimtadienį 
būti ir kartu su jais pasidžiaug 
ti .

Linksmintis gerai, bet atei-

tai 
pi- 
lo_

džiau surizikuoti dar kartą, 
viską nunešiau. Praloštus 
nigus atsiėmiau ir visiems 
šikams kišenes išvaliau.

Bei Šį kartą laimė žiūrėjo 
į kitą pusę. Tuojau nuėjau į 
geriausią kaziną, atsistojau 
prie ruletės ir padėjau čipsus, 
šį kartą laimė juos nešė ne 
man. Prakišau 50, pralaimė
jau S, ratuskas nusinešė visą 
šimtinę, o kai pralošiau §400.- 
00, tai daugiau nenorėjau rizi
kuoti. '

— Sudie, Montecarlo! Tu ma 
nęs šiais metais daugiau nebe
matyti. Aš čia atvyksiu, jkai 
laimė bus mano pusėje...

Iš Montecarlo nuskridau tie
siai į Šveicariją, o iš ten ki
tu lėktuvu pasukau į Maskvą 
tuojau į Vilnių.

• Senų senovėje kai dar ne
buvo šautuvų, o medžiotojai 
vartodavo lankus ir strėles, me
džiokliniai šunys turėdavo dar 
vieną pareigą: surinkti ir atnešti 
taikinio nepasiekusias strė
les.

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tetef.: GRovehill 6-2345-8

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTfi TUTOMOBUJAMS PASTATYTI

El’DEIKIS
menkniekių, kartais-ti, bet nuo šampano niekad ne na laikas linskmybėms baigti. 

Aš susirūpinau, kūr mano daik 
tai. Klausydamas patarnau
tojų, viską palikau lėktuve, o 
lėktuvas jau seniai galėjo būti 
išskridęs, nes mes gimtadienį 
bent tris valandas minėjome. 
Nenorėjau likti Paryžiuje be 
dįkumentų... Savoj lupestį pa
sakiau Fiorcntiaai., ji mane 
parėmė už rankos nuvedė į šo- 
jią. paspaude rankeną ir paro
de viską giaži::: sudėtą ant len 
!v os. Pasaki u jai. kad tikrai 
“Concorde” šita.p rūpinasi sa

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Lėktuvui pasiekus Prancūzi-

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

i05-d/ 5u- HERMITAGE
TeL: YArds 7-1741 1742

ro. Smagu, kai randi gerą 
draugą, kuris ryžtasi pasiauko
ti, bet nesmagu, kai jis save 
skriaudžia.

Lėktuve niekas savęs nenus
kriaudė. Pirmiausia, keleiviai 
norėjo daugiau apie mane suži 
noti, o vėliau kaikurie pasako^ sirūpinti. nes ji viską' sutvar- 
jo apie save. Kaikurie ir gra-j kysianti. Besikalbant ir beky- 
žių savo gyvenimo epizodų lojant tauTę, nei nepajutau, 
man papasakojo. Kai būsiu se-( kai didžiojo lėktuvo ųžčsys vi- 
nesnis, tai ir su jumim lomisj sai nutilo. Pasirodo, kad lėk* 
pasakomis pasidalysiu, bet da-j tuvas jau buvo nutūpęs. Mane 
bar aš noriu pirma pabaigti stebino, kaip toks didelis paukš 
apie save.,O pabaiga buvo to
kia:

Kai visas lėktuvas padangė
se gėrė šampaną už mano svei-<— . -----
katą, tai paprašiau patarnaU-' apskaičiavo keleivių skaičiaus 
toją, kad ir ji kartu su visais bet jie taip gerai nutaikė stab- 
išgertų. Ji atsisakė. Turiu pa-džius, kad kapitonas galėjo te
sakyti, kad man ji patiko. Bu- bai lengvai nutupdyti milžiniš 

liekna, 30 metų ką “Concorde”. Man atrodė, 
gražiai kalbanti j kad jis ramiai dar tebeplaukė 

prancūziškai ir gana neblogai padangėmis, o tuo larpu jis 
angliškai. Maloni, švari, grei- jau ko ramiausiai stovėjo til
ta,^ apdairi, to paties darbo du 
kartu nedirbanti... B l

— Dabar negaliu gerti, bet 
prižadu, kad vėliau . išgersiu, 
-— ji man pasakė .

Mano kaimynas, su kuriuo 
aš jau pasikeičiau sveikini
mais ir stiklu šampano, užgir
dęs mūsų pasikalbėjimą, šitaip 
įsimaišė:

— Skridimo melu negali 
gerti, tokios taisyklės, bet as
meniškai ji gali pasveikinti..?

— Gal ir galiu.., asmeniškai 
pasveikinti,—ji (arė Rankoje 
turėtą šampano bonką pastatė 
ant staliuko, o pati paėmė ma
no [galvą, pabučiavo kartą į

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 16 d, 1:00 vaL popiet naujoje 
vietoje Šaulių Namuose, • 2417 West 
43 St. Nariai kviečiami atsilankyti. ■ 
nes yra svarbiu reikalu aptarti, taip
gi laikas užsimokėti klubo duoklės.

|.Bus ir vaišės. i
Rožė Didžgalvis, rast.

•-330-34’ du. vAJLli4URala AVt
Telefonas: LAfayette 3-0440

* MODERNIŠKUS AlK-CONDiTlONED KOKLI CiOfe

vo nedidelė, 
juodbruvė,

tis galėjo taip lengvai, tyliai 
nusileisti ir snapą pakabinti.

Turiu pasakyti,-kad prancū
zai vra geri meistrai; Jie ne-• ° i

> tižiausiame Paryžiaus aerodro
me. Turiu pasakyti, kad nepa
jutau, kada jo kojos pasiekė 
žemę. Gal visa mūsų kabina 
buvo ant specialių spyruoklių, 
o gal senom ausim šampanas 
lygsvarą geriau lygino. Turiu 
pasakyti, kad “Concorde” dau
giau kraiposi bekildama, negu 
nutūpdama... x

Sustojus lėktuvui ir atida
rius duris, įžengėme tiesiai į 
laukiamąjį. Aš dar norėjau pa
imti savo portfelį ir lagami
nus, bei ji patarė nięku nesi
rūpinti, palikti viską lėktuve, 
kaip buvo. Pagalvojau, kad ji 
geriau žino, nes ji jau ne vie-

‘ HOW ro CUTAND SERVE fresh pineapple

Dotej
k PiMflptV JI

HU"

5?0 REMOVE THE FRU IT, 

INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUTALLTHE V#y AROUND.

REMOVE THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (TOP RSRTIOH) 
CP EACH QUARTER. CHUNK FKUfT. PUT BACK. IN THE 
SHELL — »T MAKES AN ATTEACTNE S03AN6 DISH

run 1
WOW THAT A PLUMP ASO FRE$H- 
L00K1NG PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN ,Y6U 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS PEUCACy.WELLjITCOlXPNT 
BE EASIER.

Chicago^
Lietuvių
-aidoiuviy
direktorių

Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
LUMAi IK LAUKYNAS LABAIS A LifeKAb 

<5307 So. UTliANLCA AVENUE. Phone: YArds 7-34U1

(Lay the pineapple on rrs 
!SIDE.Wmi A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 

:THE BOTTOM THEOUCH THECXOWN.

■'W*?

%

BUTKUS - VASAITIS
144v So. 60lh Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALlFOKNilA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf- public 7-1213
’2314 WEST 23rd PLACE Vbrginh 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. S74-441S

, P. J. RIDIKAS
3354 So, HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911

s — NAUJIENOS, CHICAGO t. ILL v— Wedtwdiy, February 16, 1977
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Chicagos jūres šauliai
f A ik eiki iš 2

Pjrniajain 1977-jų melų (’.en. 
V. Daukanto jūrų šaulių kuo
pos valdomųjų organų darbiu 
gam posėdžiui pasibaigus, da
lyviai, malonių šeimininkų Ele 
nos ir Norbcrlo Marti ūkų, ba
so pakviesti prie gražiai pa
ruošto vaišių sta'o užkasti ir 
praėjusių melų dulkes nuplau 
ii.

Šių vaišių metų, visiems lin
ksmai besišnekučiuojant, kuo
pos pirmininkas H. Vengians- 
kas pademonstravo garsinaius 
spalvuotus filmus, kurie vaiz
džiai patvirtino, kad Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopa 
Čikagoje 1976-siais ^metais tik
rai buvo aktyvi, veikli ir gar
bingai reprezentavo lietuvius 
jūrų šaulius ne tik savųjų, bet 
ir kitataučių tarpe. Parodė, 
kad Čikagos jūrų šaulių pasi- 
re i šk i m ai. pave rgtos Tė vy nės 
labui buvo gausūs ir prasmin
gi .

'Tad gero vėjo Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos bu
rėms P(’ais 19/7s-siais inetais-

yg-

%
"Esu jau pensijoje, todėl, prie 
prenumeratos rasite tik $2 už 
kalcndnriy ir liek pat Mašinų 
fondui. Žmonėms jau nusibodo 
nėa'ški laikysena, svyravimai,

■ sėdėjimai ant tvoros* Naujienos
; visur garbingai atsilaikė, užtat 
susilaukė pagarbos ir pasitikė-

Įjhno?* Dėkui už laišką, anksty-1__________________________
bą prenumeratos pratęsimą ir help WANTED - AaZlE-FEMALE

— Vytautas Vasiukevičius iš 
Marquette Parko apylinkės duo 
snia ranka v suonicl prisideda 
prie bendrų darbu ir lietuviškų 
reikalų. Dėkui už $29 auką Ma
šinų fondui.

— P. Stripinh, Islington, Ont., 
pratęsdamas iš anksto be ragini;

Naujienomis ir jas 
v h-ueriems metams.

i up pat dėkui asme- 
irms, kurie atkreipė p. K. Ma
žeikos domesį į Naujienas ir tu
rėjo teigiamus įtakos. Platini
mo vajaus proga jos yra suncia 
mos susipaž1 mmui 2 savaites ne 
mokama!. \ įsi lietuviai kviečia mo prenumeratą, savo gerus 
m i atki ėipti savo asmenišką dė linkėjimus atlydėjo 10 dol. au- 
mesį į Naujienas, gerai su jo-jka Tautietis iš Toronto užsisa- 
mis susipažinti ir pareikšti sa* kė Naujienas vieneriems me- 

(vo asmenišką nuomonę jas už-iįanis^ pavardės prašė ne
sisukant. įminėti. Tos apylinkės tautietė

, , o ; užsisakė trijų mėn. bandonia-— Aleksas husmskis, Sudbu-j . , .. ’ ' . . IX >.. . !jam laikotarpiui. Dėkui viry, Out., išrinktas KLB apylin-į 
kės pirmininku, Juozas Bataitis 
ir Balys Brųžaą — vicepirm., 
Juozas Krucits — sekr., 
nas Juozapavičius — ižd., Sta
sys Krivickas, Juozas Paulaitis 
ir Juozas Staškus — priežiū
rai.

HELP WANTED — MALE 1 
Darbininku R»iki«

REIKALINGI
LATHE OPERATORIAI

Su patyrimu nusistatyti savo maši
ną. Reikalingas patyrimas įvairiems 
dirbtuves darbams.

i 1900 North -Clifton Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Akt, Laima Rastenytė La
pinskienė vaidina vieną pagrin
dinių rolių Eric M. Remarque 
dramoje "Full Circle”. Pastaty
mai būna penktadieniais ir sa
vaitgalių dienomis Jane Addams 
teatre, 3212 N. Broadway, Vaiz
duojama 2-jo pas. karo Įvykiai 
rusams užėmus Berlyną.

-- -----— — Harry Ilgaudas, Hartford, 
‘ TRUMPA? I Conn., kiekvienais metais stam- 

besne auka paremia Naujienų 
wit LTi-ireni u HMMrii i Dėkui už ankstybą pre

numeratos pratęsimą, prasmin- 
— K. Mažeika, Winnipeg, Ca- gus linkėjimus ir už $24 au- 

nada, platinimo vajaus proga su ką.

‘ jam
; sienis.

— Dėkui Edmundui Jasiūnui
Anta- nuolatinį bendradarbiavimą, 

! ypatingai aviacijos > temomis, 
taip pat dėkui už $20 auką Ma
šinų fondui, taip pat už anksty
bą be raginimo prenumeratos 
pratęsimą. Maloniausia, kad lie 
tuvių aviacijos elite — Lietuvių 
Aero klube Naujienoj yra ver
tinamos.

— Jack Talalas iš Chicagos j. 
pietvakarių atsiuntė tokį laiš
ką: “Gerbiami broliai! Džiau
giuosi, kad Naujienų spausdini
mas pasitaitė, nors aš vis ma
žiau galiu skaityti po akių ope
racijos. Dabar turiu net 4 poras 
akinių ir vis dar negerai matau, 
sveikinu jus visus Vasario 16

už auką.
— Juozas Radzevičius, Si. 

Hyacintho, PQ, Canada, prenu
meratos pratęsimo proga taip 
ražo: "Jūs dirbate gerų darbą.

Reikia Darbininku Ir Darbininkių

WE NEED EVERYTHING
• RESTAURANT

HELP •
newest Me Donaki’s Restaurant 

Aš visuomet jus paremsiu, nors in the loop is.now hiring for morning 
hours male and female, 20 to 40 hours, 
per week. Convenient to “L” and bus 
transportation.

Apply in person:
N.E. CORNER ADAMS and WELLS

ROOM 500 
call 2364)276
10:00 AM - 6:00 PM

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į *

>

Tte

jau turiu 84 metus amžiaus. 
Man be Naujienų būtų labai il
gu. Kai kada jų vietomis veik; 
negąlima išskaityti. Mašinų pa
taisymui siunčiu $5. Gaila, kad 
negaliu prisidėti prie Naujienų 
platinimo, nes čia nėra lietuvių, 
o ir mano draugų nedaug teli
ko. Dėkui jums už gerą darbą, 
visų lietuvių ir Lietuvos gero
vei, ir pavargtų lietuvių lais
vei

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdyba. Lietuvių Rašytojų

i 
or 

between
Monday through Saturday

COSMETICS
EUROPEAN TRAINED 

COSMETICIANS
To work in Georgette Klinger’s 

Skin Care Salon.
Opening in Water Tower Place

Spring 77
Draugijos valdyba šitaip pasisr j Send^Re^me^in confidence to 
kirstė pareigomis: pirmininkas
— Leonarda&^Andriekus, vice- 
pirmipinkas — Paulius Jurkus, 
sekretorius -— Leonardas Žitke
vičius, iždininkas — Jurgis Jan- 

proga, linkiu vieningai dirbti ir kus„ valdybos nariai— Antanas 
kovoti už Lietuvos laisve, kietai Vaičiulaitis, "Algirdas Landsber- 
laikytis toje kovoje, nes tik to- gis. 
kie laimi ir įeina i istoriją. Ne-1----
sidairykite nė į kaire, nė į deši- Į

Box 686-N
225 W. Washington. St.
Chicago. Hl. 60606

PERSONAL
Asmenų -ieško

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

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs S19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 
ir veikiantis biznis Arti 83-čios ir

ŽIŪRĖKITE!

| DIDŽIULIS gražiausias 2 butu mū- 
2x5 ra$ Marquette Parko patogiausioj 

w gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo- 
CampbelL Virs $500 pajamų menę- statytas. Įmokėti apie $15,000.

i 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

sidairykite nė į kaire, nė i dėsi- j — Marius Kiela turi paruošęs 
ne, bet eikite, kaip dabar eina- į Lietuvą kelionių tvarkraštį per 
te, didžiuoju Lietuvos laisvini- Gordon Travel Service, Chiča- 
mo keliu. Naujienų paramai go. Kreipkitės tel. 312, 434-9655 
siunčia dešimt dol.” arba rašykite: Marius Kiela,

— Vyt. Palionis, Waterbury, 6557 So. Talman, Chicago, Ill. 
Conn., tarp kita ko taip rašo: 60629. (?r3

NORIU SUSIPAŽINTI su vyresnio 
amžiaus inteligentišku lietuviu Či
kagoje. Atsakysiu i visus laiškus. 
Prašau rašyti:. Lietuvei. Box 213, 

c/o Naujienos, 
1739 So. Halsted St., 
Chicago, IL. 60608 f;

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

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

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

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

i Nieko 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 puslapių agronomo A. Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

$8.00 1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 60608

$2.00

$3.00
$2.00

T

KNYGA

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUT! NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

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

meta Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir suš- 
rūpinimą.______________________________

Dr. A. J.. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikaia ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliais tik _ _______________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _________

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50«. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 60608

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS žiemei suėjo 30 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojt 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmfi 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui , skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja ui Lietuvos tr pavergtų lietuviu laisve 
neidamov ir nesidėdamoi į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietines ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renes&jB.
KAINUOJA: Chlcigofe Ir Kanadoj metams — $30.00, putei metų — tlK.OO, 

trims mėn. — $8-50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama uvaltf nemokama L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St. 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jmp«reigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: ' >

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių 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 $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Jntunisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

Vincas Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE. 
84 psL Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6060$
atsilankant darbe valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čakĮ ar piniginę perlaidą.

vių
Čia

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
lietuviškąjį pamarį ■ 

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apr»U Pamarį lenus |o 
gyventojus ir gamtą. 1,206 Ihtuvišky vietovardžiy Knygos
kaina $6.00, minkltl virbeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

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

72 IR SAWYER —6 kamb. 4 mieg. 
mūro rezidencija. Pilnas rūsys, gazo 
šilima; garažas. $37,900.

42*IR WESTERN — 12 butu po 6 
kamb. pilnai išnuomotas mūrinis na
rnas. Tik $76,500.

72 IR TALMAN — 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai įrengtas " pilnas rū
sys.'2 masinu garažas.

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

57 IR SACRAMENTO — I 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
vestavimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virs $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 priedų. Sausu pušų heis- 
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 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
o garažas iš gerų rankų priešais parką. 

W . - TMoitioc- cfoTrt' cilHvrmoo ruonioNaujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.-

REAL ESTATE

CO
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba: 737-8534

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

, įvairi aodrauda — INSURANCE
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63 rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

FLORIDA'S IMACKLE BROS. INC.
DELTONA< CORP.

A famous name in Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build
ing . > T

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

^Lithuanian Representative

BUILDERS AND-CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Pigiai ir lengvomis sąlygomis par
duoda šildymo ir vėsinimo biznį.

Į Skubėkite.
DOMAS ŽUKAUSKAS

444^ So. WESTERN AVE.
Chicago, UI, 60609 Tel. VI 7^447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI . .

Turiu Chicagos miesfo leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantr-ifai ir sąžiningai . *

-KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

★ Pasakyti tiesą 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 . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojhs 
visiškoje laisvėje. v

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
oadvigubinti Naujienų skaity
tojus.

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

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

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

BEST THINGS IN LIFE

Lail Frank Zapolis 
5208y2 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI TAMM

IMJURANCr

Slate Farm^įĮe lyjffir^jgjbjhpai

SKAITYK PATS IR P’RAGIN', 
KITUS SKiTTYT)

r

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Meleta et„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

- SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

• 2608 West 69th SU Chicago, IR 60629 • Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies {valrlv prekių, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

. MAUJUMOf, CHICAOC I, UJU, fM w*rfr*»«fay, February 1Ą 1977

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

I A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI |r BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

J TeleE: REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

- -------- -- — - .
■ ............... ą -------------------L

D (džiausles kailių 
pasirinkimas

p*« vfenlnteH 
lietuvį kaltininką

Chlca<o>

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įibugot) ir 
677-848S

185 North Waboh Avernx
2nd Floor Quc^o, HL 60601


