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Prezidentas jau aptarė su kongreso atstovai 
reikalingus įstatymo projektus

WASHINGTON. D.C.— Prezidentas Jimmy Carter vi
i su aipas būtų norėjęs, kad nacių par [reiškia vilti, kad kasyklų savininkai pajėgs susitarti 

jtįjos sąrašai su visomis zinio-; kasių unija dėl darbo sąlygų ir atlyginimo, bet pats tokiomi 
f mis apie kek\’cną partijos na-j timis nebetiki. Prezidentas susitarė šu kongreso vadais dėl 
i r j būtų š»ezti i \ akarų Aokie-j tymo projekto, reikalingo kasykloms perimti ir priversti ai 
p ją, bet ka^.h.okiais sumetimais į kasius leistis į kasyklas ir pradėti darbą.
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PERIMTI KASYKLA:
ARTIMŲJŲ RYTU DERYBOS SUNKĖJA, 

DAJANAS TAPO LABAI ATSARGUS
Premjeras Begin planuoja atskristi į Washingtonq 

kovo 12 diena, jį atlydės karo ministeris
JERUZALE, Izraelis. — Izraelio užsienio ministeris 

Dajanas, praleidęs kelias dienas Amerikoje ir išklausęs 
dento. Jimmy Carterio nuomonės Izraelio ir Egipto taikos

. lu, tapo labai atsargus. Jis žino, kad premjero Menahem Begin 
šokinėjimas ir padaryti.pareiškimai labai pakenkė Izraeliui. Vi
sa eilė Amerikos įtakingų žydų nepatenkinti tokiu dideliu Bo
gino užsispyrimu.- Amerikiečius labiausiai erzina žydų užsipyri- 
mas palikti kolonistus- Sinajaus žemėje. Izraeliui pakenkė ir Da- 
jano pareiškimas apie Izraelio 
tatoriui Mengistu Mariam.

Izraelio darbiečiaj kelia prezidentas Jimmy Carter pri
tarė prezidento Sadato veiks
mams ir pareiškė užuojautą dėl 
Kipro saloje žuvusių Egipto ka 
rių. Prezidentas Carter jau ank 
sčiau keliais atvejais pareiškė 
Egipto prezidentui savo prita
rimą ir pagyrė jo drąsą, bet 
dabartiniu metu prezidento laiš 
kas jam buvo labiau reikalin
gas, negu bet kada. Egipto pre
zidentas prisiėmė visą atsako
mybę dėl įvykių Kipro saloje.

Praeitų rinkimų metu darbia 
čiai, nesilaikydami įstatymų^ ir 
spekuliuodami karo metu, ne
teko gyventojų daugumos pasi
tikėjimo ir pralaimėjo rinkimus. 
Dabar jie pradeda atsigauti, 
nes Bogino pareiškimai daugeliui 
izraelitų nesuprantami. Jis el
giasi visai priešingai, negu rinki 
minės kampanijom metu/’ kalbė- 

. jo, Arabai nekreipitų į tai dė
mesio, bet izraelitai negali jo su 
prasti. Dajaną paveikė darbie- 
čių reikalavimas jį atleisti iš už
sienio ministerio pareigų. Jo pa
reiškimai apie Etiopiją buvo ri
ša! hėreikafingi. Jie.labai paken
kė jzraelįo prestyžui demokra
tiniame pasaulyj e. Niekas ne- 
thanė, kad Izraelis teiktų gink
lus’ Etiopijoje esančiai komuni
stinei valdžiai,' vedančiai kovą 
•priėš išsilaisvini; pasiryžusius 
somaliečius.' \

. Beginąs pasiima krašto 
apsaugos ministerį

‘Premjeras Begin, vykdamas Somalijos prezidentas Siad 
į AVashingtoną pasitarimams su ‘1R- 
preziedntu 'Carteriu,: pasiims 
krašto apsaugos ministerį E. 
Weismana'. Jis baindys užsakyti 
Izraeliui reigalingų ginklų ir pa 
tars premjerui, kas daryti ke
liais svarbiais taikos su Egip
tu klausimais. Dajano pareiški
mas, kad Izraelis, atiduodamas 
Sinajų egiptiečiams, privalo ten 
pasilikti žydų kolonijas šnipi
nėjimo tikslais—nieko gero nepa 
darė. Kariškiai Dajaną gali su-Įdeno fronte, 
prasti, bet politikams labai sun 
ku. Jeigu Izraelis pasirašo tai
kos sutartį, tai reikia kaimynu 
pradėti pasitikėti. Jeigu ne;h- 
sitiki, tai nebus taikos.
Prezidentas pasiuntė Sadat ui 

laišką

Baltieji Rūmai paskelbė, kad

Amerikos darbo federaoijos pirmininkas nori, kad prezidentas 
Carteris perimty anglių kasyklas ir jas tvarkyty, nes antraip bus 
padaryti dideli nuostoliai Amerikos pramonei ir krašto ūkiui. 
Meaney yra Įsitikinęs, prezidentas Carteris jau pavėlavęs perimti 

anglių kasimo pramone. ,

Nacių partijos bilie
tai laikomi Berlyne:

BERI YNAS^ Vokietija. — 
Nacių partijos narių sąrašas 
dar ir š andien tebestovi Ber-

; lyne. Berlyno m esto burmist-

jie dar ir šiandien tebestovi Berj 
Hyne.

Vakaru Vok i e t’jos nacių pa
liktus dokumentus naudoja.Kai 

! suimamas kuris karo nusikaltė
lis, tai iš naciu partijos archy
vų gaunamos visos informaci- 

| jos apie jo veiklą Hitlerio lai-i

ATEIVIAI DAKTARAI ATLEIDŽIAiMI 
IŠ TARNYBOS PROTO LIGONINĖSE

Leidimams gauti antrą kartą neišlaikė egzaminu
CHICAGO. - Illinois Proto Sveikatos Departamento parei-Į P<>rt/) pnemonių industrijos pa- 

gūnų pranešimu, gydytojai, kurie vbe valstijos leidimo (licence) * re*rimai trečiadienį. Tynnėji- 
dirba Ilinojaus proto ligų ligoninėse, buvo gavę leidimą prisi-[parodę, kad sumažinant 
ruošti antriems egzaminams ir tie egzaminai Įvyko praėjusį ket- :grei^- sutauP°ma po'trejetą čen 
virtadienį, bet baigėsi masiniu nepasisekimų rezultatu, kad atei- 
nancą savaitę proto’ ligonių pacientams 
navimo daktarų skaičiui laikinai 
gydytojų egzaminų neišlaikė.

Viso Illinois valstijos_ proto 
ligolinėse be leidimo . praktika
vo 127 svetimšaliai ir svetur gy
dytojų pažymėjimus gavę dak
tarė. Jiems praėjusį gruodžio 
mėnesį buvo suruošti masiniai 
egzaminai leidimams (licenzi
joms). gauti, deja* be kelių iš
laikiusių visi kiti neišlaikė. To
kio nepasisekimo buvę laukia
ma. B 43/egzaminus laikiusių 
gruodžio mėnesi, tik 4 išlaikė, 
visi 127 leidimams’gauti kvoti- , . . ii T dėl V iktoro Petkaus suėmimo. ’rnu .neišlaikė.

Dr. Rob^t DeVito, Illinois. priklauso Lietuviu
šproto sveikatos . departamento’Hebin]do kur- 
direktonus pasakė, kad surasti . „ ... T. .
pakankamą kiekį gydytojų, už
imti vietoms iš tarnybos paša- 
-linamųjų, verbavimas nepasi
sekė, o leidimų neturintieji pa- 

TnnCfQliri Park st- Illinois įstatymus tūri bū-
1 (Lili u-L ti pašalinti ateinantį trečiadienį,} Nobelio taikos premijai. Jų tar- 

1 tiri pašalinamieji daktarai spau Į pe ir lietuvių Helsinkio grupės
SKren(13. I t aSIUgTOn^i džią kad legislatsra priimtų |nariits: Eitaną Finkelsteiną, Ka 

| bilių, kuris jiems duotu trečią ’ rolį Cmrucką, suimtąjį Viktorą 
OTriTTT ’

sybė įsakys policijai pulti egip
tiečius.'

Etiopijai ofenzyva 
pradeda nebesisekti
MOGADIŠU., Somalija. —“Pa

sipūtėliai rusai ir jų “liokajai” 
kubiečiai miršta negarbinga mir 
timi Ogadeno dykumoje, kur su 
kilėliai sustabdė jų dideliu ma-

• stu pradėtą ofenzyvą Ogadeno 
Į fronte, paskelbė Somai i jos ra- 
Įdijas.

Barre parešikė, kad jis yra pa
siruošęs daryboms baigti konf
liktą, pakartodamas savo per
spėjimą, kad Etiopijos, Sovietų 
ir Kubos kriuomenės planuoja 
invaziją į Somali ją

Nairobi radijas paskelbė So
mali jos oficialaus Mogadišu ra
dijo pranešimą, kad somaliečių 
partizanai sustabdė antra dide
snio masto Etiopų, sovietų ir ku, 
biečių ofenzysą šiaurinio Oga-

KALENDORIUS
aVsario 25: Valburga. Serapi
nas, Rasa. Vaidelė, Margiris,

Vasario 26: Izabelė, Aleksandras,
Jorūnė, Žibutė, Jogintas, 
Girdenis, Svajūnas.
Saųjė teka 6:3. lęidžksj :35

NEATRODO, KAD KOVOJANTIEMS 
PAVYKTU SUSITARTI

George Meany, Amerikos dar — ■

kas. kuris palaiko glaudžius ry:į Richard Niksona 
sius su angliakasių unijos atsto- j j 1 I
vais. patarė prezidentui perimti- pats sau paKem 
kasyklas ir pradėti darbą. Pir-{
mininkas Meany nebetiki, kadi WASHINGTON, D. C. - 

Į angliakasiams pavyktų susitar-! ridentas Niksonas. ir>dra 
ti su kasyklų savininkais. Jis FBI agentams ištirti, kas p 

: yra Įsitikinąs, kad dabartini ;žė Į Demokratų partijos cc 
; streiką gali baigti tikrai prezi- Į komitetą, pats sau pakenkė 
j dento ir kongreso intervencija. ’• savo knygoje rašo buvęs B; 
j Jis turi galvoje reikalingą kon-; jų Rūmų štabo viršininkas 
greso Įstatymą, kuris leistų pre R. Haldeman. Kai reikalo r 
zidentui perimti 

paskirti 
pareigūnus toms

Pataria mažinti 
greiti keliuoe 

j WASHINGTON. - Sunkveži- 
i mių vairuotojai gali sutaupyti po t 
į daugiau kaip 30 nuošimčių de- kasyklas, 

- - mylias
per valandą vieton važiuojant tvarkyti-^ ir įsakys angliaka- lą ir privertė prezidentą atsi 
po 65 m. p. v., paskelbė trans-

1 porto priemonių industrijos pa-

galų, važiuojant po 55 msTias

tų nuo kiekvienos mylios.
trūks medicinos patar- _ Prezidentas Carteris suma- 

sumažėjus. Didžioji dalis tų žino ; užsieniečiams teikiamą 
karo medžiagą.

PAVERGTOJE LIETUVOJE TARDOMA 
POETĖ ONA LUKAUSKAITĖ POŠKIENĖ
Tik ką gautomis žiniomis iš 

Vilniaus. į Šiaulius, ; 
Lukauskaitę buvo atvykęs Lie-; 
tuvos TSR vyriausio prokuro 
pavaduotojas ir ją tardė, sąry
šy su jos pasirašytu protestu!

vkes S. Sukčiavimai tar-

WASHINGTON. — Valdžios
Kaip žinoma, Ona Lukauskaitė ’ investigatoriai surado 7,074 vy

rus ir moteris, kurie tarnauda
mi JAV ginkluotų pajėgų įstai
gose ir gaudami pilnas algas, 
dar ėmė Welfare benefftus, pra
nešė HEW (Sveikatos, švieti
mo ir Labdaros) departamento 
sekretorius Joseph A. Califano. 
Bendrai nustatyta, kad HEW 
departamentui pradėjus tyrinė
jimus, bendras tokių sukčiauto
jų skaičius siekia iki 20,000.

IIEW valdininkai iki šiol pa-

| šių pažeidimus Lietuvoje.

JAV-bių Europos saugumo ir 
koperavimo komisija nominavo 
43 narius, priklausančius žmo
gaus teisių stebėjimo grupėms,

’SEOUTa Korėja. —Ryžių pir-i progą. To negana, dvi sergan- Petką į JAV atvykusį Tomą 
klys Tongsun Park ateinančią čių pacientų šeimos iškėlė teks- Venclovą ir dabar tardomą Oną tikrino daugiau kaip 2 mDijo- 
savaitę atskris į Waąhingtoną. me bylą prieš proto sveikatos Lukauskaitę Poškienę.
Jis yra pasiryžęs pasakyti kon- departamentą dedamos pastan 
gresui riša teisybę. Jis išdės-, gas tuo būdu ilgesniam laikui 
tys ne tiktai, kiek ir kam dole- aidėti atleidimus, 
rių jma pakišęs, bet ir paaiš
kins, kuriais sumetimais jis tai 1 
daręs. Pradžioje Tongsun Par
kas, bijojo pasakoti, bet dabar 
jis jau pasiryžęs išdėstyti, kad 
galėtų ir vėl ryžių prekyba ver-

DeVito nieko nelaukdamas 
pranešė, kad apie 45 leidimo ne 
turintieji daktarai ateinančią 
savaitę perkeliami j administra
cinius darbus.

stis. Jis niekad nemaru, JęadlĮinti,

nus uniformuotų tarnautojų 21 
valstijose, surasdami 7,074 suk-Lietuviai prašomi rašyti pa

dėkos laiškus šiems JAV Hel-įčiautojus.
sinkio teisių pažeidimo stebėji-J -------------
mo nariams, kongresmanams: j — Izraelio parlamento nariai 
D. Fascell. J. Ringham. P. Si-.pareikalavo, kad Moiše Dajanas 
mon, S. Yates, J. Buchanan, M. Į atsistatydintų. Jam nereikėję 

; Fenwick (Mrs.), senatoriams:Iišplepėti, kokius ginklus ir kieKH Į H- — ---------------- > . y ----------

kiti 20 Išeis į J Robert Dole, C. tPell, C. Clark J Izraelis yra davęs Etiopijos dik
Į totariuL Jis išrijęs iš Etiopijos

Amerikos kongresas yra tok* 
griežtas, tai atidžiai seka poli
tikų kyšius ir kelia juoą vięšiį; 
mon. ^t^^3is.VAL<<tijos apie 11,000

---------- - yra aptarnaujami
— šiaurės Iriandįjojė>T1^<>lS'dentn]ose- : 

įanti^jl. katalikai,.jaima-’" paženklinta atleisti

pensiją, o likusieji bus paša-} Robert Stone ir Sase.
Helsinkio komisijos adre- visus izraelitus, o Dajanas pa

sas: Room 3281, House Office sigjrrė jam 1Mb
Building, Annex 2 Washing- lais.’ 

(E1U)

deparIllinois proto sveikatos 
tam ertas samdo 513 daktarus 
vSąm laikui, daliniam laikui ir ton, D.C. 20515.

25 centruose.
i* Trč O® ’ * • <..

— Vokiečiai už dolerį temo
ka tik dvi markes. Angliakasių 
streikas numušė dolerio vertę
VaktfttJnX /

PARYŽIUS PnuCH k 
italų Alpių kalno** pfMM« W

visas krašto 
atsakingus 
kasykloms

rėjo FBI agentai, tai pas i 
visą reikalą ištirti kongreso 
mitetas. kuris privijo siūlo

siams grįžti Į darbą pagal se-; žydinti. kai republikonų p 
nas darbo ir atlyginimo saly- jos centro komitetas pare 
gas. i jam nepasitikėjimą.

Angliakasių streikas jau tę-i Labai Niksonui pakenkė 
siasi 80 dienų. Kiekvienam aiš-: paties įvesti elektroniniai 
ku, kad toks ilgas streikas pampinai, užrekordavę visus • pi 
kenks visai Amerikos pramo-: denio pasikalbėjimus su s 
nei. Teks atleisti darbininkus iš miausiais savo patarėjais. T 
plieno pramonės, sustos auto-! pavojingiausias buvo patari 
mobilių gamyba, bus sutruk-J John Dean, pirmas įspėjęs ] 
dytas susisiekimas ir labai su
lėtės prekyba, šitas streikas, 
jeigu nebus šią savaitę išspręs
tas, tai pakenks krašto ūkiui.

Užsieniai supranta šio užsi
tęsusio streiko reikšmę Ameri
kos pramonei, todėl ir nukirto 
dolerio vertę visose Europos 
biržose. Iki šio meto doleris bu
vo galingas tarptautinės preky
bos įrankis, bet dabar, streikui 
užsitęsus be vilties jį greitai 
baigti, dolerio vertė krito vi
soje Europoje, nes biznieriai ži-

zidentą

Amerikos legiono 
taupymo program

WASHINGTON. — Ameri 
Legionas, turintis 2.7 milijoi 
narių, trečiadienį paskelbė 
šiem s savo nariams energi 
taupymo programą — maži 
elektros vartojimą.

Legiono nacional. komande
no, kad angliakasių streikas pa-i Robert Charles Smith pareiš 
kenks visam Amerikos ūkiui. Ikad dabar energijos krizė j

Prezidentas Carteris nori ga-.‘Mti didžiausia grėsmė, kol 
Urnai greičiau baigti streiką, I Amerika yra turėjusi per d; 
bet jis nenori imtis griežtų prie!^rian^ kaip 100 metų. Pastan^ 
monių prieš streikuojančius an- taupyti elektros energiją pra 
gliakasius. Jis žino, kad kasyk- damos šiose 12 valstijų: Uline 
lų perėmimas brangiai valstj’- Indiana, Kentucky, 
bei kainuos. Jam aišku, kad busp^chiąan. Missouri, Ohio, Per 
pagaminta šiek tiek anglies bū* sylvania, Tennessee, 
taniausiems pramonės ir preky
bos reikalams, bet nebus jos pa
kankamai. Kasyklų savininkai 
pada>ė kelias nuolaidas, bet uni

^larylai

Virgin 
ir Wisconsin. legionieriams p 
tarta griebtis visokių taupyr. 
priemonių, kaip tai termosta 
nusukimą, nebevartoti elektr 

maži r 
elektros lemputės su mažiau v 
tų ir bendrai mažinti elektrin 
įrankių vartojimą. .

jos atstovai tomis nuolaidomis skalbėjams džiovinti,
nesitenkina. Angliakasiai nori 
didesnio atlyginimo ir sveikes
nių darbo sąlygų, bet jie neno
ri kištis į anglių gamybos 
kalus.

rei-
; sumažinti elektros na ūdoj im 

Buvo pasklidu pandas, kad i *** Trenks saugumui 
kelios kasvklos jau pradėjo dar | Pramonei. Jeigu nesisuks pr. 
ba, bet paaiškėjo, kad tos ka-!™onės mašinos, tai kiekvienai 
syklos yra nedidelės, .jos nepa-‘aišku- kad ir reikaling 
gamins kraštui reikalingų ang- ‘ produTctu.
lies tonų. Anglys būtiniausiai j Jeigu šį savaitgali angliaki 
reikalingos elektros jėgainėm/, j siu unijos atstovai Baltuose R 
Jos turėjo tiktai 30 dienų at-1 muose nesusitars su kasyklų s 
sargas, bet tos atsargos labai ’ vininkais, tai pirmadienio ryt 
greitai mažėja, o naujo ang- kasyklas perims vyriausybė i 
lies dar nesimato.
’ Kelios valstijos jau planuoja $<1 senos sutarties sąlygas.

Buvo pasklidęs gandas.

jsakys angliakasiams dirbti pa
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

UI metai r^rT Vasario 25, 1978
Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, HI. 60632

JŪS KLAUSIATE,

Dar testaerto reikalu
KL. mw» žriuna sako, kad visi 
mūsų biciul'a: turi sudarę tes
tamentus, nes esą be testamen
to ma’us, valdžia paima didesnę 
dalį palikimo, be to, esą susida
ro visokių painiavų ir turto pa
skirstymas ilgai užtrunka. No
rime jūsų paklausti: 1) Ar mud 
viems yra reikalingas testamen 
tas? (Turime tik namelius 
kiek santaupų bankuose).
Jeigu reikia testamentą sudary
ti, tai ar mudviem reikia su
daryti vieną arba du testamen-

Medicare apmoka už gydytojo 
vaistus? Kl. C.1

ATS. Medicare apmoka už vai
stus tik sergančiam būnant ligo
ninėje. Apie tai plačiau paaiš-| 
kinta “Medicare Handbuch” kny’ 
goję, kurią nemokamai galite I 
gauti Soc. See. įstaigoje. Arg.f

KL. Paaiškinkite, ar įstatymai 
apsaugoja tokį darbininką, kuris 
ieško savo darbo statutuose iš
vardintų teisių? A. D/

f

*r * ATS. Tai būtų darbo samdos 
-) i statymo laužymas jei būtų atlei-

s tas iš darbo arba kitokiu būdu j 
diskriminuotas darbininkas, kai Antanas Tamošaitis 
jis paduoda skundą arba daly-J

Eglė žalčių Kanlienė (Tapyta)

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir rodagvvo teisininku Jonu Tnltlu

(Tt*bay*)

Be abejo stipriausiai religinę santuoką ir metrikaci
ją gynė ne tik labai geru biznio Šaltiniu, bet taip pat 
priemone “dūšioms” gaudyti ir kantroliuoti.

Katalikų bažnyčios pareigūnų krikštytas vaikas bū
davo spraudžiamas visai ne savo valia rubrikon, iš kurios 
jis paskiau formaliai negalėjo išsikapstyti, nors faktinai 
ir netikėtų. Jį galėjo iš tų varžtų išvaduoti- kuri nors ki 
ta religija.

Tie tėvai, kurie savo vaikų visai nekrikštijo, tiesa, 
baudžiami nebuvo, bet jų vaikai niekur nebuvo įrašomi 
ir tuo būdu iš teisėtos santuokos gimęs vaikas, bet nepa
krikštytas, nebuvo laikomas egzistuojančiu. Mokyklose 
tokie vaikai buvo visaip niekinami, jei pavykdavo į mo
kyklą įstoti, ir kapelionai pirštais gadydavo nekrikšty
tuosius, tarytum jie sirgtų kuria nors užkrečiama liga.

i Bet tose pat mokyklose ne geriau buvo elgiamasi ir 
su tais vaikais, kurių tėvai buvo laisvamaniai ir vaikai 
buvo tėvų nuomonės. .. , ;

Tūkstančiai atsiminimų suregistruota spaudoje, kaip 
dvasininkai stengdavosi netikinčių tėvų vaikus “atvers
ti”, į gerą “kelią” ir bandydavo supiudyti vaikus prieš tė
vus, sukelti nesantaiką šeimoje ir galų gale pasią šeimą 
sugriauti. ■ Į

Kunigų organizuojamas šeimų griovimas buvo va
romas labai sistemingai ir įnirtingai. Dažniausiai reli
gingai žmonai būdavo pavedama “atversti” bedievį vy
rą. Iš 'to kildavo šeimyniniai nesutikimai, ir galų gale šei
mos taip susipiaudavo, kad joks bendras gyvenimas ne
buvo beįmanomas.

Bet skirtis bažnyčia neleido. Seimų ardymas vyko 
pilnu tempu, ir susituogusieji, norėdami išsigelbėti iš su- 
sudariusio pragaro, dažnai eidavo pas kitų religijų dva
sininkus ir ten persikrikštydavo, kartu išsivaduodami iš 
Katalikiškos santuokos vergijos.

iBet tai galėjo daryti tik tie,,kurie buvo turtingi ir 
pakankamai atlygindavo mufčius, pastorius ar popus. 
Žmonės bepinigiai, negalėdami toliau besugyventi ir ne
galėdami persiskirti, dažnai pasiekdavo tokį desperaci
jos laipsnį, jog vienas kitą nužudydavo, arba kėsindavo
si nužudyti. Tokių tragedijų bylų pilni teismų archyvai; 
o

KL. Paaiškinklta, kokie yra 
į carped) darbininkams gali būti-sunkieji darbai fabrikuose?

, _ . mokami special, minimumo .at-1 - . R. G.
KL. Prašau nurodyti, kur ga-jjyginimai kuriuose nustet0 4e_( • .
— — *-----—e , ( ATS. Tokie darbai, kuriuos

Darbo sekretorius paskelbia, 
kad tie darbai ypatingai sun
kūs mažamečiams, jaunes

niems kaip 18 metų.

KL. Malonėkite išvardinti, ko 
i’kios rūšies darbams reikalauja
ma 18 m. amžiaus minimumas?

P. G.
• f ’ Z * ? “ ■ -

• ATS. Darbai prie auto maši
nų vairavimo arba pagelbėjimo 
vairuoti, prie eleveitorių ir pre
kių eleveitorių ir. darbai lent
pjūvėje. -L-v r /

KL: Prie kokių -kitų darbų . '* 
negali dirbti mažamečiai, jau
nesni kaip 18 metų? • J; č.

ATS. Prie anglių ir metalo 
kasyklų darbų, prie jėgos ma- 

ršinų, medžio apdirbimo, metalo 
formavimo, punčiavimo, prie

tus, 3) Ar galime susitaupyti vauja procese pagal minimą. įs. į nešiojimo, ir invalidams (handi- 
išlaidų. sudarius testamentą, tatymą. »capped) darbininkams gali būti
mirties atveju abiems auto ne
laimėje žuvus kartu?

Vyras ir žmona
ATS. Kaip praktika rodo, dau

gelis vyrų ir žmonų savo turtą 
tiek kilnojamąjį, tiek ir ne
kilnojamąjį (namus), laiko abie
jų vardu (angliškai vad. “in 
joint tenancy) .Vadinasi, vienam 
mirus, su testamentu ar be tes
tamento, minimas turtas (na-, 
mais ir kt. dalykai) automatiš
kai tenka pasilikusiam- gyvam as 
meniui. Paveldėjimo mokesčius 
reikia mokėti nuo tos turto da
lies, kurią buvo uždirbusieji mi- 
rusis arba mirusioji.

Nors gyvasis vyras arba žmo
na turtą paveldi automatiškai, 
bet paveldėjimo mokesčius, rei
kia mokėti.

Reikia pastebėti, jei vyras ir 
žmona nekilnojamąjį turtą laiko 
abiejų vardu (angliškai vadin. 
“jointly”),abu žūsta kartu auto 
mobilio ’ nelaimėj e. tuo atvej u 
giminės turi eiti į vad. “Proba
te” teismą. Kai abu miršta be 
testamento, paprastai teismas 
skiria administratorių iš šeimos 
narių. Mūsų patarimas — kiek
vienas — tiek vyras, tiek žmo
na — turėtų sudaryti atskirus 
testamentus. Gi abiem sudarius

• vieną bendrą testamentą, visada 
gal kilti visokių sunkumų ir ne
susipratimų. Dixi
Už vaistus apmokėjimo reikalu
KL Malonėkite paaiškinti: ar

Įima gauti daugiau informacijų į skyrius.
apie Federalinį Uždarbių-Valan- 
dų įstatymą. R. F.l

ATS. Artimiausiam JAV dar
bo departamento valandinio už-i 
darbio skyriuje (U. S. Depart- 
ment of Labor’s Wage and Hour lkams “ antvalandžius reikia 
Division), kurių yra kiekviena-;mokėti Pusantro karto regima
me didesniame mieste. Chicagoje lraus atly^inim°, jei jie dirbtų 
ši įstaiga yra miesto centre _i daugiau, negu 40 vai. per savai- 
Dirksen bldg.

KL. Ar darbo įstatymas taiko-Į KL. Paaiškinkite, ar Federal^ 
mas tik tiek darbininkams, ku-j nis valandinio uždarbio (Federal 
riems mokamas valandinis atly- j Wage-Hour) įst. draudžia vai* 
ginimas? M. Bjkų darbą įmokėse?? F, W.

ATS. Darbo įstatymas taiko
mas visiems darbininkams nežiū 
rint to, kaip jiems mokamas at
lyginimas: už valandas, už mė
nesį ar pagamintą daiktą (piece- 
ork) ar kitais pagrndais. Dar- 
bininkui turi būti mokama "maJ 
žiausia $2.30 už darbo valandą ir!

Kl., Armoki-niams,pranešėjams 
invalidams - darbininkams taiko 
mį viršvalandžių nustatai? A. 0. 

I ATS. Taip. Tokiems darbinin-

ATS. Tas įstatym. leidžia vai
kų darbą Įmonėse, bet draudžia 
sunkius darbus dirbti (oppres
sive child labor)

K L Pasakykite kokie yra mi
nimalūs amžiaus reikalavimai

I darbovietėse ? q g tam tikrų kepyklų ir popieriaus' 
. . , ,, gamybos mažiuj skerdyklose

pusantro karto jo reguliaraus at ( ATS. Daugumai darbų - 16 ir prie mėsos pakavimo / darbų, 
lyginimo už viršvalandžius, ne-j metų amžiaus, prie sunkesnių, darbai 
žiūrint į tai, kokiu pagrindu ap-j darbų — 18 metų amžiaus, prie 
skaičiuojamas mokėjimas. . . nustatytos rūšies darbų — 14

KL Pauškinkite ar darbo is- metų amžiaus (po mokyklos pa
mokų).

gamybos mašinų,*' skerdyklose

prie sprogstamųjų ir 
radijo aktyvių medžiagų.

. KL. Kokios rūšies darbus ga
li dirbti 14—16 m. amžiaus ber 
niukai ir mergaitės.? j 31. B.

KL. Pauškinkite ar darbo įs- 
statymas turi bet kuriuos nuo
status, leidžiančius mokėti atly-j KL, Noriu paklausti, ar 16 m. į 
ginimų žemiau minimalinio už- -amžiaus jaunuolis gali dirbti / ATS. Jie gali dirbti raŠtinė- 
darbio? B. K. bet kuriame fabrike (factory) ?!se, prekyboje bei valymo dar-

ATS. Taip. Darbo įstatymas; H- Z- buose toki°še Patalpose, kur
numato, kad mokiniams (anglis.’ ATS. Gali, jeigu tiems dar-!“era gamyklos ir dar-
vad. learners, apprentices),pra-'bams nėra reikalaujama 18 val^1U lr darŽ0V1’J
nešėjams (messengers), dirbau amžiaus'minimumas ir jeigu paKavmo Patalpose, 
tiems prie laiškų, pranešimų iš- nėra sunkūs -darbai.

RTS*^

KL. Ar yra darbo laiko apri
bojimai mažamečiams? F* Y.

ATS. 1st; yra numatyta dar
bo laiko apribojimai 14—15 m. 

j amžiaus mažamečiams. Tokie 
Į vaikai gali dirbti tiktai po mo
kyklos pamokų ir pagal šiuos 
apribojimus: nedaugiau kaip 
3 valandas mokyklos dienomis 
ir nedaugiau kaip 8 vai., kai nei 
na. į mokyklą.

KL. Ar teisybė, kad nepa
kankamas kiekis žrnbgaūs kūne 
magnezijos yra priežastis epūep 

I sijai ištikti?,. ‘ S. H. 
t • ‘

ATS. Dr. Yukio Tanaka iš St.

Mary's Hospital, Montreal, Ka
nadoje, neseniai įvykusiame 
Amerikos Chemikų draugijos 
susirinkime Chicagoje pareiškė, 
kad mažas magnezijos kiekis ga 
Ii būti epilepsijos priežastimi. 
Tačiau šis reiškinys dar turi 
būti daugiau studijuojamae, 
kad būtų nustatytas kokio didu
mo magnezijos kiekis reikalin
gas žmogaus dragnizme, kad 
būtų išvengta epilepsija.

KL. Aš jau esu 65 metų am
žiaus ir noriu gauti Medicare 
apdraudę nore niekad nesu dir
bęs soc. see. apdraustame dar
be. Ar aš galiu įsirašyti ir gau- 

I ti Medicare ligoninės apdrau
dę? D. W.

ATS. Galite. (Pagrindinė Me
dicare ligoninės apdrauda kai
nuoja $54 į mėnesį. Apsidraus
ti galite nuo š. m. birželio 30 d. 
Kad gautumėte Medicare ligo
ninės apdraudę, jūs dar turite 
įsirašyti ir mokėti kas mėnesį 
7.70 už Sveikatos apdraudę (Jie 
dlcal insurance) iki šių metų 
birželio 80 d. (šias informacijas 
mums suteikė Soc. See. įstai
ga.. .

KL. Kaip gali gauti darbinin
kas pilnai neišmokėta uždarbį 
(angliškai vadinamą back pay 
due) pagal Federalinį uždarbių- 
valandų įstatymą? V. G.

ATS. Tais reikalais yra trys 
keliai: 1) skyriaus administra
torius gali patarti sumokėti pil
nai neišmokėtą uždarbį, remda
masis tyrinėjimo duomenimis; 
2) tam tikrais atvėj&ls Darbo 
sekretorius (Secretary of La
bor) gali iškelti bylą, kad darb
davys sumokėtų sulaikytų už
darbį; 3) darbininkas gali už
vesti bylą, kad gautų pilnai ne
išmokėtą uždarbį, taip pat turi
mus nuostolius, kartu advoka
to išlaidas ir teismo kaštus.

Darbininkas negali iškelti by
los. jei jis sutiko, kad departa
mento administratorius patars 
sumokėti neišmokėtą uždarbį 
ir jam būtų pilnai sumokėta ar
ba jei darbininkas prašė Darbo 
sekretoriaus iškelti už jį ieš
kinį teisme.

J. Blukaus dvi naujos knygos:
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas genijų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 p<L 
Kainy $8.50

“KONNERSREUTHO TERESE”
J (NEUMANNAJT*),

didelėm j raidėm, kaina $5-00. Abi knygos yra Ubai Idomlo*. 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingo*. Abi

l su persiuntimu US S1SJO, užsekant iš:
SŪDUVA. 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA.

Importuoti krislai^ porcelnniiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Kosenllial ir kiton dovanos.

Perkam paakį ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkoe šeirooM vedama* biznis)

PATRIA\CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer Ir Sacramento)

TeL 247-5081

asmenų — kalėjimai-, ‘ " j . ..
Sąjungos ginkluotoms krašto pajėgoms remti turto 

perdavimo tvarka
(Pasirašė gen. Čepas) " , 

DARBO LIETUVA Nr. 48 1940.
VIII. 1L

KAUNAS, ELTA Skelbiu šią Sąjungos ginkluotoms 
krašto pajėgoms remti turto perdavimo tvarka;

1. Nebeveikiančių draugijų turto paskirčiai nustaty
ti komisijos 1940 m. liepos 26 i protokolo Nr. 4 p. 4 Są
jungos ginkluotoms krašto pajėgoms remti turtą ir lė
šas su visomis teisėmis ir prievolėmis perima Krašto ap
saugos ministerija.

2. Sąmatos pinigų likučiai Įmokami išlaidų sąmatos'-
kreditams papildyti j tą išlaidų sąmatos § ir str. iš kurio 
pinigai buvo asignuoti. :

Išleistiems pinigams sudaromos apyskaitos ir jos pris
tatomos toms įstaigoms, iš kurių pinigai buvo gauti. = ,

■ /

3. Surinktos aukos įmokamos į Valstybės taupoojų- 
jų kasų Ginklų fondo einamąją sąskaitą N r. 156; aukų la
pai subalansuojami ir kartu su Valstybės taupomųjų ka
sų kvitais siunčiami likvidacinei komisijai (str. 6). ’ *

4. Valdinis ir narių mokesčių įsigytas turtas perduo
damas:

a) esantis Sąjungos centre — Kariuomenės tiekimo 
valdybos ūkio skyriui,

b) .esantis daliniuose — atatinkamiems apskričių ka
riniams viršininkams. <

Turto perdavimas turi būti įvykdytas iki 1940 nu 
rugpjūčio 15 d.

5. Aįiskričių kariniai viršininkai ir Kar. tiekimo val
dybos ūkio skyriaus viršininkas perimtam turtui sudaro 
dviejuose egzemplioriuose sąrašus, atskirai valdiniam ic 
atskirai Iš narių mokesčių bei aukų Įsigytam turtui. Su
darytų turto sąrašų po vieną egzempliorių iki š m. rug
pjūčio 20 d. siunčiama:, . 1 / . ’• 4

a) valdinio turto — Kar. tiekimo valdybos ūkio sky
riui,

b) iš narių makesčių bei aukų Įsigito turto — likvida
cinei komisijai. i • ,/ .j

(Bus daugiau} •

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI ' 
GARSINKITE NAUJIENOSE 
-------- ---------------- --------------------- —, ■ --------------------- , „ .
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Los Angeles, CaL
Vasario šešioliktosios minėjimas M

(Tęsinys) 

audiencijoje priėmė >av<> 
tinėje Lietuvos generalinį 
Lės konsulą Vytautą ’Čekanaus
kų. Tai buvo kartu ir konsulo! 
prisistatymas miesto valdžiai.! 
Pasikalbėta su meru Bradley; 
apie 15 minučių. Lietuvos lais-; 
vės reikalu savo simpatiją me-! 
ras išreiškė, ne tik pasikalbėji-į 
me, bet ir paskelbtoje Lietuvos'; 
Dienom proklamacijoje.

Iš savo raštinės meras Brad 
ley konsulą Čekanauską pakvie
tė j miesto tarybos posėdžių sa
lę, kurioje tuo laiku pasėdžiau- 
ta. Lietuvos konsulas pristaly

ta r vbos

Vasario 12 d., minint Uetu- 
vos respublikos paskelbimo 1918 
m vasario lf\ d., Marshall mo
kyklos auditorijoje po prakalbų 
buvo neilga meninė programa. 
E. Jarašūnas ir A- PoKkaitis 
duetu padainavo trejetą dainų, 
o vėliau prie jų prisijungė R. 
Dabšys ir šis trio taip pat trejetą 
dainų padainavo. Buvo skelb
ta* jQ£ programoje bus vjtu 
kvartetas, bet vienas narys, Bro
nius Seliukas, susirgo, padary
ta jam širdies operacija, per š'ą 
šventę tebebuvo ligoninėje.

Spindulio sambūrio šokėjai
pašoko trejetą tautinių šokių.; tas 
Sambūriui vadovauja O. Ražu- Čekanauskui įteiktas miesto rak 
tienė ir D. Razutytė. Programos kis, kaip tai yra miesto tradici-Į 
vadovė buvo Ilona Bužėnaitė. Ji‘ ja tokiu būdu pagerbti žymiu

nariams. Konsului

yra pasižymė j u si 1 i et u visko j e 
veikloje savo gabumais ir dabar 
yra Amerikos Lietuvių Tarybos, 
L. A. sk>Tiaus valdybos sekre
torė.’ Pažymėtina, jog ir Vytau
tas Bandzittlis, Alto vicepirmi
ninkas, yra jaunosios kartos vy
ras. Puiku, kad i Alto veiklą 
jungiasi ir jaunieji.

Minėjimas baigias Lietuvos 
himnu jr organizacijų vėliavų iš
nešimu. Tautiniuose namuose 
buvo, kas norėjo dalyvauti, vi
siems bendri pietūs. Susirinko 
per 50 losangeliškių lietuvių, 
buvo svečias J. Jurkūnas, Esti
jos konsulas su žmona ir latvių 
sąjungos pirmininkas su žmo
na- Per keletą valandų pasisve
čiuota, pasikalbėta.

Uetuvos konsulą priėmė 
L. A. miesto burmistras

svečius.

bendruomr

gar

is skaldomosios a!

reikalus.

VilnjuH bbvusi Gedimino g^yvė, d* bar okupanto vadinama Lenino prospektu

prieš Etiopijos kontrolę Og.i 
deno srityje, kurią nori isla-s- 
vinti ir prijungti prie giminiu

Senoji išeivija, kai joje buvo i nesikiš į savo kainnnu 
nemažai tamsokų žmonių, ap 
sisaugojimui nuo tvarkos ardv 
tojų turėdavo vadinamuosius 
maršalkas, neprašytiems sve
čiams išprašyti. Atrodo, kad ir 
tariamieji inte ligentai suka tam 
šuolių keliu. J.. Klauseikis

neleidi i

ma. prieš atikų rinkimą ir ne ben 
druumt-iiė> surengtoje iškilmė-

Lietuvos vėliava prie rotušės
i

Vasario 16 d. 11 vai prie mies
to rotušės šalia Amerikos vėlia-i 
vos buvo Iškelta Lietuvos tri-' 

Oras buvo pa-!
vasariškas, nors dar žiema. Pu
blikos susirinko virš trijų šim-

Hų. Programai vadovavo Alto!
skyriaus pirmininkas Antanas.clajme<i their country’ an inde- 
Mažeika. Dalyvavo Estijos kon-įpenhent republic, climaxing a 
sulas ir estų, bei latvių organi-! jon^ struggle for freedom from

czarist Russian occupation, and 
Whereas, as a rezult of World 

War II the Soviet Union oc
cupied Litruania and ‘the other 
two Baltic republics of I-atvia 
and Estonia; and

Whereas, the Government 
the United States maintains 

[plomatic relations with the

spalvė vėliava.

Thursday, February 16, 1978 
as “Lithuania Day” and call 
upon all citizens to join the 
Lithuanians inobservance of this 

i anniversary commemorating the 
į u nyielding quest for freedom 

Whereas, the people of Lithu-jand independence fol the land 
inia on February 16, 1918 pro-] 6f their fathers.

iliame miesto valdybos popieriu
je, papuoštame Los Angeles 
miesto herbu. Ji prasideda šia 
Įžanga: “City of Jais Angeles, 
Proclamation Lithuania Day”. 
Tarinys jos toks:

zncijų atstovai- Lietuvių kai ku-! 
rios organizacijos atsiuntė savo! 
vėliavas. Vikaras Algirdas Ol
šauskas perskaitė invokaciją. Su 
grotas Amerikos himnas, o Lie
tuvos himną iš plokštelės gro
jant ir publikai giedant buvo iš
kelta Lietuvos vėliava.

Miesto mero atstovė perstai-j

Vasario 16 dieną Los Angeles 
meras Tom Bradley specialioje

of 
di- 
di- 

tė proklamaciją, kuria ši dienai plomatic and consular represen- 
skelbiama Lietuvos diena. Pro-jtatives of the free governments
klamacija išspausdinta oficia-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

53ė puslapiais su Žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamarŲ senus !• 
gyvantolus Ir gamtą. 1,200 Hetuvišky vletovardžię sąrašas. Knygoc 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Pershin dorai paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

17SS So. Ealstec St, Chicago, Hl. 60608

of Baltic States: and
Whereas, Lituhanians in the 

Los Angeles area, on this day 
are observing the 727th anni
versary of the. foundation of 
the Lithuanian State, and 60th 
anniversary of the reestablish
ment of an independent repub
lic; and.

Wrereas, these anniversaries

liėjūri ii »paudos ir galima gauti knygų rinkoje

AAJ
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos j kraito politiką. 102 psl. Kaina 8150.

Knygos bus iisiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1735 So. Halsted St, Chicago, HL «0«C8

IM

Bend ruome nudrik ų 
isid rusinimas

Jau kelintas metas, kai bend
ru o menininką i Vasario 16-tos 
proga imasi skaldomosios veik
los. Ir šįmet, ne tik išsiuntinėjo 
atsišaukimus bendruomenei au
koti, bet ėmėsi ir kitokios akci
jos, nes laiškais savo tikslo ne
pasiekia. Kaip pavyzdį tos ne
sėkmės demonstravo vyriausias 
bendruomenei aukų rinkėjas. 
Jis j parapijos svetainę atsine
šęs pluoštą pašto sugrąžintų ben 
druomenės aukų prašymo laiš
kų su “ekspertais” aiškinosi, ko
dėl tiek daug laiškų grįžo, ar ad
resai buvo negeri? Kas tuos laiš
kus matė, pasakojo, jog nema
žai laiškų grąžinta su tikrais 
adresais, bet, matyt, adresatai 
jų nepriėmė, bendruomenei au
kos nedavė.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ

254-8500
PARDUODAME VI-
PRĮEMIESCIUS 1R»

ERWIN J.
February 16, 1978

Parašas:
Tom Bradley, 

Mayor
Proklamaciją išklausius kal

bėjo konsulas Čekanauskas. 
skaitė JAV Valstybės departa
mento rašto Lietuvos atstovy
bei, skirtą Vasario 16-tai pami
nėti. Neilgoje prakalboje kon
sulas peržvelgė Sovietų S-gos 
okupacijos nedorybes-

Iškimėse dalyvavo ne tik lie
tuviai, bet publikoje buvo ir sve 
timtaučių, kurių neretas eida
mas per miesto sodelį, sustojo 
pasiklausyti, kas .apie Lietuvą 
kalbama.

Tuo losangeliškiai lietuviai 
Lietuvos nepriklausomybės die
nos minėjimą baigė. Keliasde
šimt žmonių su tautinių šokių 
Spindulio ansambliu autobusu 
ir automobiliais pasirengę ke
liauti i Phoenix, Arizoną, ir ten 
vasario 19 d. vieni atliks Lietu
vos dienos minėjimo programą, 
o kiti bus Phoenix lietuvių ko
lonijos svečiai.

San Francisco ir apylinkių 
lietuviai Vasario 16-tos minėji
mą taip pat rengia vasario 19 d>

MICHAELS
4637 So. Archer Avė.

(Prie 47-ios)

MEMBER MES TAIP PAT

p- ’ OSLS ( H1CAG0Sii CL 7,ooo MIESTU JAV-ŠE PER R E L O
Dter-City Relocatioa Service

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J ūmini i, A KISS IN THE DARK. PikanUlkp tr tBtys-m 

Aprašymui paimti iš gyvenimo. Lengva* rdlius. gyva kilto. gndias Blaiva 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juoz^ B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. tetarą
r* n trinky, nuo pat senųjų amžių iki pokario metą. Vidatauo tonrigta, M3 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Is*ortm*l MX Ty 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybei ir jo* 
211 psl Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangum * įjų Jtnygu yra tinkamos dovano® tvalrto®M «Jy W
Hfax knygas gaures įsigyti atsilankius i Naujienai arba atmautai o 
oin<ginę perlaidą.

Šv. Kazimiero parapijos va
dovybės ne kartą yra skelbta, 
jog betkokiai veiklai, pvz., su
sirinkimams, atsišaukimų lape
lių dalinimui, aukų rinkimui, 
reikia gauti parapijos leidimą, 
jei norima jos sodyba pasinau
doti.

Amerikos Liet. Tarybos sky
rius užprašė pamaldas, gavo lei
dimą Į parapijos sodybą sukvies 
ti publiką, pakviesti organizaci- 173? Booth Baltai Street. CklrtCT. HL *****

pas mus

tr parupuxa

SA

17X9 S. BalstM St, Chlcws HL »MW. — Tri. HA M1M

I * wiurwH

the Lithuanian national flag at 
the Los Angeles City Hall on 

i Thursday, February 16, 1978, 
tn commemoration of the long 
history of freedom in Lithuania;

Now, therefore, I, Tom Brad
ley, Mayor of the city of Los 
Angeles, do hereby proclaim

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

M9«

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

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jurus Kapečlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. AtsiminimaT aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapečlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįki- 
kurlando Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

eiKAGIETRS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVĄ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininku ase, Kaune, Naudafauose, 
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 anglu kalbą.

M. ZoUonko SATYRINES NOVELES. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 pusK kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto Ir agftpropo propaganda bei 
ufaasakrrlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stUluml

PrM. P. Pakarklla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pel. dokumentuota istorinė studija apie prūsu HMfiią. 
Kaina ». *

Vleeai žarna H a. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAfTBJR. 
M pal Kaina EU0.

tie ir kid leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 17W St, HALSTED CHICAGO, ILk. MMB

anflrrfrtM Barto vfaedėmia arto uEmEsM pato ir prMa4»«< 
irikj ar perUMp.

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus tr paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros' pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradfiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pinmjju išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
ir jp kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikt* Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE .

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Naullenote petlma fevtt pvlkty knyfM, kuries eapoei bei kaktą 

knvvu įpintą ar lentyną. 
Meksindrii Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Jdomftf jaunu 

atsiminimai ir įvykiu bei rietu aprašymai skaftoml kaip ro
manas. 367 psl Kaina M.

A. Pakafn&kli. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini 
tr laiko įvykiu Lietuvoje if*"Vokietijoje apraiymaL ruakire- 
tytl j 12 dailu- P«L. kaina ».

Dr. Kazyi Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- 
tiali vlriellali. 336 paL Kaina 16.00. Minkštais viri.’

. rr»r. v»cl. SZMŲJŲ LIFHjNllil<Ų,"kMYdv lWft-
RIJA, T d»U*. 208 psl. trtfta — S3.00, mlnkttih vtr-

— S2.00; n d*lK 223 įrita — B,(B. nrinki- 
tais virbeliais ____________ j_______________________ 1XSI

Henrikas Tcenas — Tamešapskes, LIFTWliKASIl PAMARYS.
Pakalnės tr Labrum*: apskritys su Jdomiab tprtŽymala. llh»- 
stradjomla Ir do«tnnerod1a. 336 paL, kaina M

p. KeelOnes, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalhj Uetuvoa 
partizanu buities romanas 292 puslapiu- Kaina 13.

JanIn* MarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės įtrimlntDiiJ 
170 pal____________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.. Wografljca bruožai 
puslapiai ____________________________ _—— —

Knygai užnkant reikia pridėti 15 et pečio iHaidoma,

N A U J IB N O 8r

UNIVE
1800 So. Hoisted St

bj»

utcmojnBWL

TBvpyttte da bar.

rr*w fMfwoe

Iki

VIENA STIPRIAUSIŲ BKKDMmŲ.

įsteigta 1923 metais
Jftalroe pMmm toiM aea^«Bei
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Klausimus ir medžiacą siųsti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, HI. 60632

JŪS KLAUSIATE,

testaerto reikalu
KL. mano žm.nii snko. kad visi 
mūsų biciuna: turi sudarę tes
tamentus. nes esą be testamen
to nu'us, valdžia paima didesnę 
dalį palikimo, be to, esą susida
ro visokių painiavų ir turto pa
skirstymas ilgai užtrunka. No
rime jūsų paklausti: 1) Ar mud 
viems yra reikalingas testamen 
tas? (Turime tik namelius 
kiek santaupų bankuose).
Jeigu reikia testamentą sudary
ti, tai ar mudviem reikia su
daryti vieną arba du testamen
tus, 3) Ar galime susitaupyti 
išlaidų, 
mirties atveju abiems auto ne
laimėje žuvus kartu?

Vyras ir žmona
ATS. Kaip praktika rodo, dau

gelis vyrų ir žmonų savo turtą 
tiek kilnojamąjį, tiek ir ne
kilnojamąjį (namus), laiko abie
jų vardu (angliškai vad. uin 
joint tenancy) .Vadinasi, vienam 
mirus, su testamentu ar be tes
tamento, minimas turtas (na
mais ir kt. dalykai) automatiš
kai tenka pasilikusiam- gyvam as 
meniui. /Paveldėjimo mokesčius 
reikia mokėti nuo tos turto da
lies, kurią buvo uždirbusieji mi- 
rusis arba mirusioji.

Nors gj’vasis vyras arba žmo
na turtą paveldi automatiškai, 
bet paveldėjimo mokesčius, rei
kia mokėti.

Reikia pastebėti, jei vyras ir 
žmona nekilnojamąjį turtą laiko 
abiejų vardu (angliškai vadin. 
“jointlyn),abu žūsta kartu auto 
mobilio nelaimėje, tuo atveju 
giminės turi eiti į vad. ‘ Troba- 
te” teismą. Kai abu miršta be 
testamento, paprastai teismas 
skiria administratorių iš šeimos 
narių. Mūsų patarimas — kiek
vienas — tiek vyras, tiek žmo
na — turėtų sudaryti atskirus 
testamentus. Gi abiem sudarius 
vieną bendrą testamentą, visada 
gal kilti visokių sunkumų ir ne
susipratimų. Dixi
Už vaistus apmokėjimo reikalu

KL. Malonėkite paaiškinti: ar

—
Medicare apmoka už gydytojo 
vaistus ? Kl. C J

ATS. Medicare apmoka už vai
stus tik sergančiam būnant ligo- • 
ninėje. Apie tai plačiau paaiš-1 
kinta “Medicare Handbuch” kny 
goję, kurią nemokamai galite I 
gauti Soc. See. Įstaigoje. Arg.f

KL. Paaiškinkite, ar įstatymai 
apsaugoja tokį darbininką, kuris 
ieško savo darbo statutuose iš
vardintų teisių? A. D.

j ATS. Tai būtų darbo samdos
2) įstatymo laužymas jei būtų atlei-

Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba)

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsiny*)

'Be abejo stipriausiai religinę santuoką ir metrikaci
ją gynė ne tik labai geru biznio šaltiniu, bet taip pat 
priemone “dūšioms” gaudyti ir kantroliuoti.

Katalikų bažnyčios pareigūnų krikštytas vaikas bū
davo spraudžiamas visai ne savo valia rubrikon, iš kurios 
jis paskiau formaliai negalėjo išsikapstyti, nors faktinai 
ir netikėtų. Jį galėjo iš tų varžtų išvaduoti™ kuri nors kl

sudarius testamentą, tatymą.

stas iš darbo arba kitokiu būdu j
diskriminuotas darbininkas, kai[Antanas T*mo6Altis
jis paduoda skundą arba daly-J *^*****^^>~v^
vauja procese pagal minimą įs-Į nešiojimo, ir invalidams (kandi- KL.

) capped) darbininkams gali būti sunkieji
mokami special, minimumo -.at*U

KL Prašau nurodyti, kur «a-Į lyginimai, kuriuose nustato de-| 
Įima gauti daugiau informacijų parmento skyrius, 
apie Federalinį Uždarbių-Valan- 
du įstatymą. R. F. ;

ATS. Artimiausiam JAV dar
bo departamento -valandinio už
darbio skyriuje (U. S. Depart-

Paaiškinldta, kokie yra 
darbai fabrikuose?

Tie tėvai, kurie savo vaikų visai nekrikštijo, tiesa, 
baudžiami nebuvo, bet jų vaikai niekur nebuvo įrašomi 
ir tuo būdu iš teisėtos santuokos gimęs vaikas, bet nepa
krikštytas, nebuvo laikomas egzistuojančiu. Mokyklose 
tokie vaikai buvo visaip niekinami, jei pavykdavo į mo
kyklą įstoti, ir kapelionai pirštais gadydavo nekrikšty
tuosius, tarytum jie sirgtų kuria nors užkrečiama liga.

i Bet tose pat mokyklose ne geriau buvo elgiamasi ir 
su tais vaikais, kurių tėvai buvo laisvamaniai ir vaikai 
buvo tėvų nuomonės.

Tūkstančiai atsiminimų suregistruota spaudoje, kaip 
dvasininkai stengdavosi netikinčių tėvų vaikus “atvers
ti”, į gerą “kelią” ir bandydavo supiudyti vaikus prieš ;tė-

Mary*» Hospital, Montreal, Ka
nadoje, neseniai įvykusiame 
Amerikos Chemikų draugijos 
susirinkime Chicagoje pareiškė, 
kad. mažas magnezijos kiekis ga 
Ii būti epilepsijos priežastimi. 
Tačiau šis reiškinys dar turi 
būti daugiau studijuojamae, 
kad būtų nustatytas kokio didu
mo magnezijos kiekis reikalin
gas žmogaus dragnizme, kad 
būtų išvengta-epilepsija.

KL. Aš jau esu 65 metų am
žiaus ir noriu gauti Medicare 
apdraudą, nors niekad nesu dir
bęs soc. see. apdraustame dar-

Tokie darbai, kuriuos 
sekretorius paskelbia, 

kad tie darbai ypatingai sun
kūs mažamečiams, jaunes

niems kaip 18 metų.

KL. Malonėkite išvardinti, ko 
i’kios rūšies darbams reikalauja
ma 18 m. amžiaus minimumas?

P. G.

ATS. Darbai prie auto maši
nų vairavimo arba pagelbėjimo 
vairuoti, prie eleveitorlų ir pre
kių eleveitorių ir . darbai lent
pjūvėje!

da?
KL: Prie kokių kitų darbų

j ATS.
Darbo

Kl., Armokiniams,pranešėjams 
invalidams - darbininkams taiko 
mį viršvalandžių nustatai ? A. O.

ATS. Taip. Tokiems darbinin-
ment of Labor’s Wage and Hourlkams . ™ antvalandžius reikia 
Division), kuriu yra kiekviena-' m°kėti pusantro karto regulia- 
me didesniame mieste. Chicagoje jraus atlyginimo, jei jie dirbtų 
Ši ištaiga yra miesto centre -jaugiau, negu 40 va], per savai- 
Dirksen bldg.
. KL. Ar darbo įstatymas taiko-J KL. Paaiškinkite, ar Federal!- 
mas tik tiek darbininkams, ku-j nis valandinio uždarbio (Federal 
riems mokamas valandinis atly- į Wage-Hour) įst. draudžia vai- 
ginimas? ; M. B..Jkų darbą Įmokėse?-* F. W.

ATS. Darbo įstatymas taiko
mas visiems darbininkams nežiū 
rint to, kaip jiems mokamas at
lyginimas : už valandas, už mė
nesį ar pagamintą daiktą (piece- 
ork) ar kitais pagrndais. Dar- 
bininkui turi būti mokama m a-. 
žiausia $2.30 už darbo valandą ir! ^rbovietėse ? 
pusantro karto jo reguliaraus at Į 
Jyginimo už viršvalandžius, ne- [ metų amžiaus,

ATS. Tas įstatym. leidžia vai
kų darbą Įmonėse, bet draudžia 
sunkius darbus dirbti (oppres
sive child labor).- .

KL Pasakykite kokie yra mi
nimalūs amžiaus reikalavimai

0. B.

negali dirbti mažamečiai, jau
nesni kaip 18 metui? J. č.

ATS. Prie anglių ir metalo 
j kasyklų darbų, prie jėgos ma
šinų, medžio apdirbimo, metalo 
formavimo, punčia\’imo, prie 
tam tikrų kepyklų ir popieriaus 
gamybos mažinu,k skerdyklose

ATS. Daugumai darbų — 16' ir prie-mėsos pakavimo darbų, 
ų . > Prie sunkesnių.darbai prie sprogstamųjų -ir

žiūrint į tai, koKiu pagrindu ap-j darbų — 18 metų amžiaus, prie’radijo aktyvių medžiagų, 
skaičiuojamas mokėjimas. . —-u,. 14

KL. Paaškinkite ar darbo įs- 
statymas turi bet kuriuos nuo
status, leidžiančius mokėti atly
ginimą žemiau minimalinio UŽ--a,luZtlįtU5. jaunuuns gari oiruU| Ule ga-u gltuu ručriiie-
darbio? B. K. bet kuriame fabrike (factory) ?! se, prekyboje, bei valymo dar-

ATS. Taip. Darbo įstatymas H- Z- b"ose toki“e kur
numato, kad mykimams (anglis.' ATS. Gali, jeigu tiems dar-! “ra gara“,f ?”’>-klos ir dar- 
vad. learners, apprentices) ,pra-' bams nėra reikalaujama 18 mj“”“.pr,e lr d“ŽOT,li 
nešėjams (messengers), dirbau amžiaus 'minimumas ir jeigu avmo P®- pose. ... _
tiems prie laiškų, pranešimų iš- nėra sunkūs darbai.

• nustatytos rūšies darbų — 14 
metų amžiaus (po mokyklos pa
mokų).

KL, Noriu paklausti, ar 16 m. Į
amžiaus jaunuolis gali dirbti L ATS. Jie gali dirbti raŠtinė-

KL. Kokios rūšies darbus ga
li dirbti 14—16 m. amžiaus ber 
niukai ir mergaitės.? ? 31. B.

lt! Medicare ligoninės apdrau-
J D. W.
ATS. Galite. Pagrindinė Me

dicare ligoninės apdrauda kai
nuoja $54 į mėnesį. Apsidraus
ti galite nuo š. m. birželio 30 d. 
Kad gautumėte Medicare ligo
ninės apdrauda, jūs dar turite 
įsirašyti ir mokėti kas mėnesį 
7.70 už Sveikatos apdraudę (Me 
dical insurance) Od šių metų 
birželio 30 d. (šias informacijas 
mums suteikė Soc. See. įstai
ga..

KL. Kaip gali gauti darbinin
kas pilnai neišmokėta uždarbį 
(angliškai vadinamą back pay 
due) pagal Federalinį uždarbių- 
valandų įstatymą? V. G.

sugriauti. Į

Kunigų organizuojamas šeimų griovimas buvo va
romas labai sistemingai ir Įnirtingai. Dažniausiai reli
gingai žmonai būdavo pavedama “atversti” bedievį vy
rą. Iš to kildavo šeimyniniai nesutikimai, ir galų gale šei
mos taip susipjaudavo, kad joks bendras gyvenimas ne- . 
buvo beįmanomas.

Bet skirtis bažnyčia neleido, šeimų ardymas vyko 
pilnu tempu, ir susivogusieji, norėdami išsigelbėti iš su- 
sudariusio pragaro, dažnai eidavo pas kitų religijų dva
sininkus ir ten persikrikštydavo, kartu išsivaduodami iš 
Katalikiškos santuokos vergijos,

Dėt tai galėjo daryti tik tie,tkurie buvo turtingi ir 
pakankamai atlygindavo mufčius, pastorius ar popus, 
žmonės bepinigiai, negalėdami toliau besugyventi ir ne
galėdami persiskirti, dažnai pasiekdavo tokį desperaci
jos laipsnį, jog vienas kitą nužudydavo, arba kėsindavo
si nužudyti Tokių tragedijų bylų pilni teismų archyvai; 
o asmenų — kalėjimam. ;

Sąjungos ginkluotoms krašto pajėgoms remti turto 
perdavimo tvarka 

■7^

'> ■' (Pasirašė gen. Čepas) ' 
DAKB0 LIETUVA Nr. 48 1940.

VIII. 1L
KAUNAS, ELTA Skelbiu šią Sąjungos ginkluotoms

.ATS- ,Tais, reika*a'ls 57a. '^yB krašto pajėgoms remti turto perdavimo tvarka:
. 1 *. O 1 • 11 LT T'•"'V*’} 1 £3 O H’tYMm CT>*O  ‘

M

KL. Ar yra darbo laiko apri
bojimai mažamečiams? F. Y.

ATS. Įst. yra numatyta dar
bo laiko apribojimai 14—15 m. 
amžiaus mažamečiams. Tokie" 
vaikai gali dirbti tiktai po mo
kyklos pamokų ir pagal šiuos 
apribojimus: nedaugiau kaip 
3 valandas mokyklos dienomis 
ir nedaugiau kaip 8 va]., kai net. 
na J mokyklą.

KL Ar teisybė, kad nepa
kankamas kiekis žmbgaūs kūne 
magnezijos yra priežastis ėpūep 
sijai ištiktį?.. . S. II.

ATS. Dr. Yukio Tanaka iš St.

I

I

keliai: 1) skyriaus administra
torius gali patarti sumokėti pil
nai neišmokėtą uždarbį, remda-|tį komisijos 1940 m. liepos 26 d. protokolo Nr. 4 p. 4 Šė
masis tyrinėjimo duomenimis;“ - - -- *
2) tam tikrais atvėj&is Darbo 
sekretorius (Secretary of La
bor) gali iškelti bylą, kad darb
davys sumokėtų sulaikytą už
darbį; 3) darbininkas gali už
vesti bylą, kad gautų pilnai ne
išmokėtą uždarbį; taip pat turi
mus nuostolius, kartu advoka
to išlaidas ir teismo kaštus.

Darbininkas negali iškelti by
los, jei jis sutiko, kad departa
mento administratorius patars 
sumokėti neišmokėtą uždarbį 
ir jam butų pilnai sumokėta ar* 
ba jei darbininkas prašė Darbo 
sekretoriaus iškelti už jį ieš
kinį teisme.

1. Nebeveikiančių draugijų turto paskirčiai nustaty-

J. Buikaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Katny $8.50.

“ KONNERSREUTH 0 TERESE”
(NEUMAHNAITC),

didelėm y raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomina, 
visiems lengvai ^įprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13-30, užsakant iš:

SŪDUVA. 809 RAMBLE ST.. HOT SPRINGS, AR 71901,- USA.

Importuoti krislnlą< poruelreninuii servizai gintaro karoliai 
ir žiedai, China iUisenthal ir kitos dovanos, 

r f
Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P A T R I A ŪO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

TeL 247-5081

jungos ginkluotoms krašto pajėgoms remti turtą ir lė
šas su visomis teisėmis ir prievolėmis perima Krašto ap
saugos ministerija.

2. Sąmatos pinigų likučiai įmokami išlaidų sąmatos "
kreditams papildyti į tą išlaidų sąmatos § ir str." iš kurio 
pinigai buvo asignuoti. ’ =

Išleistiems pinigams sudaromos apyskaitos ir jos pris
tatomos toms įstaigoms, iš kurių pinigai buvo gauti.

<3. Surinktos aukos įmokamos į Valstybes taupomų
jų. kasų Ginklų fondo einamąją sąskaitą Nr. 155; aukų la
pai subalansuojami ir kartu su Valstybės taupomųjų ka
sų kvitais siunčiami likvidacinei komisijai (str. 6). *

4. Valdinis ir narių mokesčių įsigytas turtas perduo
damas: :,

a) esantis Sąjungos centre — Kariuomenės tiekimo 
valdybos ūkio skyriui,

b) ;esantis daliniuose 
riniams viršininkams.

■ atatinkamiems apskričių ka
il.

Turto perdavimas turi būti įvykdytas iki 1940 nu 
rugpiūčio 15 d. . ,

5. Apskričių kariniai viršininkai ir Kar. tiekimo val
dybos ūkio skyriaus viršininkas perimtam turtui sudaro 
dviejuose egzemplioriuose sąrašus, atskirai valdiniam ic 
atskirai iš narių mokesčių bei aukų įsigytam turtui. Su
darytų turto sąrašų po vieną egzempliorių iki š* m. rug
piūčio 20 <L siunčiama:^ 1 / *

a) valdinio turto — Kar. tiekimo valdybos ūkio sky
riui, i 1 /

b) iš narių makesčių bei aukų įsigito turto — likvida
cinei komisijai • < '

(Boa daugiau).
>1 / l
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gai

Vasario šešioliktosios 'minėjimas
(Tęsinys)

a udienci j oje priėmė savo 
linėje Lietuvos generalinį
Lės konsulą Vytautą Čekanaus 
ką. TaLbuvo kartu ir konsulo;
prisistatymas miesto valdžiai!

B ra d lex’ f

Vasario 12 <L, minint IJetu- 
vos respublikos paskelbimo 1918 
m vasario IB d., Marshall mo
kyklos auditorijoje po prakalbų 
buvo neilga meninė programa.
E. Jarašūnas ir A- PoKkaitis i Pasikalbėta su meru 
duetu padainavo trejetą dainų, apie 15 minučių. Lietuvos lai 
o v 
Dabšys ir šis trio taip pat trejetą 
dainų padainavo. Buvo skelb
ta, jog programoje bus vyru 
kvartetas, bet vienas narys, Bro
nius Seliukas, susirgo, padary
ta jam širdies operacija, per š'ą 
šventę tebebuvo ligoninėje.

Spindulio sambūrio šokėjai 
pašoko trejetą tautinių šokių, tas tarybos nariams. 
Sambūriui vadovauja 0. Ražu- Čekanauskui įteiktas m lesto rak 
tienė ir D. Razutytė. Programos lūs, kaip lai yra miesto tradici 
vadovė buvo Ilona Bužėnaitė. Ji’ja tokiu būdu pagerbti žymius 

svečius.

/ėliau prie jų prisijungė R.Į vės reikalu savo simpatiją me-; 
i rag išreiškė ne tik pasikulbėj i- < 
me, bet ir paskelbtoje Lietuvos 
Dienos prok 1 a mari jr* j e.

Iš savo raštines meras Brad 
ley konsulą Čekanauską pakxne- 
tė į miesto tarybos posėdžių sa
lę, kurioje tuo laiku pasėdžiau- 
ta. Lietux’os konsulas pristaty- 

Konsuhii

Vilnjuife bbvusi Gedimine gervė, d&bar okupantu vadinam* Lenino prospektu

I1TJOPLIA PRIŽADĖJO

Į niniiikai pi 
Saukų lapui

įsidi asinę Iteiidruome-

prašinėti.
Kūmai ;
Etiopą

Bali iej i

J u nyri nes

jo prieš lokį sakytume nek isti 
ną parapijos potvarkių nepaisy
mą. prieš aukų rinkimą ir nebtai 
<kuoinraės surengtoje iškilmė-

ad parapijos klcb< 
i^js skaldomosios :d

iiH!k:ii p tsijuU* esą g:i- 
livjti įiūrapijos \:hL>

leidimo

IH‘S

mik. hit. Mciigis-

’i rziImto C.artf- 
..-Hijuiiio paturėjo 

kurs šiuo melu

tu davęs Aaron ui 
prižadėjimą'’, kad

yra pasižymėjusi lietuviškoje 
veikloje savo gabumais ir dabar 
yra Amerikos Lietuviu Tarybos 
L. A. skyriaus valdybos sekre
torė. Pažymėtina, jog ir Vytau
tas Bandziiriis, Alto vicepirmi
ninkas, yra jaunosios kartos vy
ras. Puiku, kad į Alto veiklą 
jungiasi ir jaunieji.

Minėjimas baigias Lietuvos 
himn u ir organ izaci j u vėlia vų iš
nešimu. Tautiniuose namuose 
buvo, kas norėjo dalyvauti, vi
siems bendri pietūs. Susirinko 
per 50 losangeliškių lietuvių, 
buvo svečias J. Jurkūnas, Esti
jos konsulas sti žmona ir latvių 
sąjungos pirmininkas su žmo
na- Per keletą xralandii pasisve
čiuota, pasikalbėta.

Uetuvos konsulą priėmė 
L. A. miesto burmistras

Vasario 16 dieną Los Angeles 
meras Tom Bradley specialioje

Senoji išeivija, kai joje bu\ojnes,l^ į savo kaimyną sidaus 
nemažai tamsokų žmonių, ap 
sisaugojimui nuo tvarkos a rd v I 
toju t urėdą ve vadinamuosius 
maršalkas, neprašytiems sve
čiams išprašyti. Atrodo, kad ir 
tariamieji inteligentai suka tam 
šuoliu keliu. J. Klauseikis

Sonialių partizanai kovoja 
prieš Etiopijos kontrolę Oga 
deno srityje, kurią nori išlais
vinti ir prijungti prie ginunin

Lietuvos vėliava prie rotušės
Vasario 16 d. 11 vai. prie mies je

to rotušės šalia Amerikos vėlia- Į lnjesto herbu, 
vos buvo iškelta Lietuvos 
spąlvė vėliava.
vasariškas, nors 
klikos

Programai 1
skyriaus pirmininkas Antanas.ciajme<i their country an inde- 
Mažeika. Dalyvavo Estijos kon-Į pcn<jenĮ rCpublic, climaxing a 
sulas ir i ' 1 ' 1 ‘
žarijų atstovai- Lietuvių kai ku-l 
rios organizacijos atsiuntė savo, 
vėliavas. Vikaras Algirdas Ol
šauskas perskaitė invokaeiją. Su 
grotas Amerikos himnas, o Lie
tuvos himną iš plokštelės gro
jant ir publikai giedant buvo iš
kelta Lietuvos vėliava.

Miesto mero atstovė perstai-1
te proKiamaciją. Kuria si menai  — '—--------- ..
skelbiama Lietuvos diena. Pro-Ha^ves ^he free governments

of Baltic States; and
Whereas, Lituhanians in the 

Los Angeles area, on this day 
are observing the 727th anni
versary of the. foundation of 
the Lithuanian State, and 60th 
anniversarv of the reestablish^ 
ment of an independent repub
lic; and.

Wrereas, these anniversaries 
ar« being celebrated by raising 
the Lithuanian national flag at 
the Los Angeles City Hall on

i Thursday, February 16, 1978, 
in commemoration of the long 
his ton’ of freedom in Lithuania;

Now, therefore, I, Tom Brad
ley, Mayor of the city of Los
Angeles, do hereby proclaim mą taip pat rengia vasario 19 i

Į Hune miesto valdybos popierių- Tliursday, February 16, 19/8 
je, papuoštame Los Angelei as “Ulhuania Day” and call 
___ ___ __ ____Ji prasideda šia upon all citizens to join the 

j įžanga: "City of Los Angeles*- Lithuanians in observance of this 
Oras buvo pa-: proclamation Lrthuania Day”. į anniversary commemorating the 
dar žiema. Pu-Į TarjIlvs jos toks: |u nyielding quest for freedom

Whereas, the people of Li th u- and independence fol the landsusi rinko virš trijų šini-Į ...................... . ...... .......r____
vadovavo Alto!anja on February 16, 1918 pro-]6f their fathers.

estų bei latvių organi-įjong struggle for freedom from 
................ * ' 1 czarist Russian occupation, a nd

Whereas, as a rezult of World 
War II the Soviet Union oc
cupied Litruania and ‘the other 
two Baltic republics of I^tvia 
and Estonia; and

Whereas, the Government of 
the United States maintains di
plomatic relations with the di-

lė proklamaciją, kuria ši dienai Ploma,icand consular represen- 
skelbiama Lietuvos diena. Pro-} 
klamacija išspausdinta oficia-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ 
puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PimarŲ sanos |s tyrintojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygo* 

kaina $6.00, minkšti viršeliai.
Perstaidmui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

17M So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakot j krašto politiką. 102 psh Kaina 8150.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1731 So. Existed St., Chicago, HL 60668

February 16, 1978
Parašas:

Tom Bradley, 
Mayor

Proklamaciją išklausius kal
bėjo konsulas Čekanauskas. Per 
skaitė JAV Valstybės departa
mento rašto Lietuvos atetovy-’ 
bei. skirtą Vasario 16-tai pami
nėti. Neilgoje prakalboje kon
sulas peržvelgė Sovietų S-gos 
okupacijos nedorybes-

Iškimėse dalyvavo ne tik lie
tuviai, bet publikoje buvo ir sve 
timtaučių, kurių neretas eida
mas per miesto sodelį, sustojo 
pasiklausyti, kas apie Lietuvą 
kalbama.

Tuo losangeliškiai lietuviai 
Lietuvos nepriklausomybės die
nos minėjimą baigė. Keliasde
šimt žmonių su tautinių šokių 
Spindulio ansambliu autobusu 
ir automobiliais pasirengę ke
liauti į Phoenix, .Arizoną, ir ten 
vasario 19 d. vieni atliks Lietu
vos dienos minėjimo programą, 
o kiti bus Phoenix lietuvių ko
lonijos svečiai.

San Francisco ir apylinkių 
lietuviai Vasario 16-tos minėji-

Bendruomeninink u 
įsidrąsinimas

Jau kelintas metas, kai bend- 
ruomenininkai Vasario 16-tos 
proga imasi skaldomosios veik
los. Ir šįmet, ne tik išsiuntinėjo 
atsišaukimus bendruomenei au
koti, bed ėmėsi ir kitokios akci
jos, nes laiškais savo tikslo ne
pasiekia. Kaip pavyzdį tos ne
sėkmės demonstravo vyriausias 
bendruomenei aukų rinkėjas. 
Jis į parapijos svetainę atsine
šęs pluoštą pašto sugrąžintų ben 
druomenės aukų prašymo laiš
kų su “ekspertais” aiškinosi ko
dėl tiek daug laiškų grižo, ar ad
resai buvo negeri? Kas tuos laiš
kus matė, pasakojo, jog nema
žai laiškų grąžinta jsu tikrais 
adresais, bet, matyt, adresatai 
jų nepriėmė, bendruomenei au
kos nedavė.

Šv. Kazimiero parapijos va
dovybės ne karta vra skelbta, 
jog betkokiai veiklai, pvz., su
sirinkimams, atsišaukimų lape
lių dalinimui, aukų rinkimui 
reikia gauti parapijos leidimą, 
jei norima jos sodyba pasinau
doti.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ros)

MEMBER MES TAIP PAT
SUS CHICAGOS

254-8500
PARDUODAME VI-
PR1EMIESC1US HU

i 1 miestų jav-se per relo
nter-City Relocation Service
- - — - - - iil.-mli j — ■ - ti ■ ---- “““

Amerikos įdėt. Tarybos sky*! oinigmę perlaidu 
rius užprašė pamaldas, gavo lei
dimą į parapijos sodybą sukvies 
ti publiką, pakviesti organizaci-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JttmfMt, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių 

aprašymai, paimti iš gyvemmo. Lengva* rtilius. gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.50.

Dr. Juoms B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų imžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00. __

Dr. Juozas S. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Alų knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki «

ITSi South Halstad Street, Chicago, HL 66188

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą^ Adomaitį^- Dėdę Šerną a> 
mėnSkaf pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus tr paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ —: 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas Ji yb 
gimena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia litera tūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA •‘NAUJIENĄ’ ADMINISTRACDOJE .
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietn- 
rių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Cli suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juctx Kapaėlnskit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 2^3 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas KapačIntkaK liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai fliu- 
atruota. 300 paL Kaina 7 doL

tlKAGIETtS ISPOMIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* klETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Nąu€akruose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ka ji ten metė, koktu 
kalbi* girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $150. Yra taip pat 
Urenta į anglų kalbą.

M. ZoUrnko SATYRINtS NOVtLtS. Genialaus rusų rąžytojo 
80 aatyrlnių novelių. 199 push kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONŠ Į ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ao- 
toriauf pastabumą neapgauna Inturisto ir tgitpropo propaganda bei 
nfrsatkirtraaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

PrM. p. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė stadija apie likimą. 
Kaina tt * W

. Vlecas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTI« F A RAITU R,

fa fr kttį Mdlnlil yra erananž 
NAUJIENOJE, 17» H A LITI D FL, CHICAGO, ILU N*N

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NauflanoM ftllm* rvM rvlkiy knypv, kuri m Mpueš bM kMrią 

knygų tplnfą ir lentyną,
AlekMndrts Fikelnllldt, MES GRĮŽTAME. Įdomftr Jaunų dl«ų 

įtriminlmAi ir įvykių bei rietu apraiymAL įkaitomi kaip h> 
manas. 367 psL Kaina EB.

A PikalnSkli. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prlatmink 
ir laiko įvykių Lietuvoje ET Vokietijoje įpražyinaL ruakira- 
tyti | 12 dalių. 296 psL. katei ŽS.

Dr. Krtyi Grinlua, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomai, Gr»- 
fiala riršeliala. S36 p<L Kaina ŽB 00. Mtekžtale riri. KN 

l»r^. VXH. Slrffiki, SENŲJŲ LIETlMiKŲ K^YdŲ
RIJA, I dalis. 206 pat. IriRa — S3JX), mlnMtal, rir- 
šetiaia — «2,00; D dalia. 223 pat, iriMa — S,CK. nrfnkš- 
taia virieHaia--------------------------------------------------------Sl»

Nanrfkaa Tema* — TamaUvalta*. LIETW1SKASIS PAMAKYK
Pakalnė* tr Labguvai , apakrttya ra Jdomial, aprašymai*, fliu- 
ttradjntnla Ir dorttmerrtaclla, S3® paL, kaina M.

P. KaWOnaa, TARP 1ALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų d*Bu Uetuvoa 
partitanų boitiM romanas 202 paalaptų. Kaina fi.

Janina Kartini, TRYS IR VIINA. jaunyatėa atctminlaaJ 
170 pal.____________________________________

M. OtMfolls, POVILAS MILERIS, blocrafljoa brvotal 2» 
poalaptai -_______________________ ——_

Knygai užnkant radda prfdMi 13 et p*fto IlUidoma.

NAUJIENOS,

pas mus

Chicago, III. 60608
me

turinti

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

DIDELES ATSARGAS

T< 421-3070

S3»0

1800 So. Haltted St.

________________ _________________
| -Z NAUJIENOJ CHICAGO 1, iLŪ— SATVRDAY, FttSVAJlY 2S, lg7|

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ

prtefgtA 1923 metei*.
Įstaigos ptetuoM UemAi automoblltemg potetytl.

UNIVE

Pu mu Uupomi jts< pfnifil At
lieka didelius darbui. Pirma, jie pa
dėta Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

17X9 A BiW 8U Cktear*. EL — TH. HA M1M



nius reikalus demokratiškai tvarkyti, kaip juos tvarkė 
nuo 1918 iki 1940 metų. Niekad Lietuva tiek neprogresa 
vo, kiek ji padarė pirmais Lietuvos nepriklausomybės de 
šimtmečiais. Lietuva nepuolė ir nesirengė pulti Sovietų 

Publiskoc Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., toe Sąjungos, tuo tarpu SOVietų karo jėgOS įsiveržė į Lietuvą
1739 So. Halsted Street, Chkego, III. 60608. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakarą, šeštadieniais — iki 12 vai.

As of December 1, 1977 
Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu------------------ $16 00;
trims mėnesiams _____ $ 9.00
vienam menesiui_______ $ 3 00

Kanadoje:
metams--------------------- $33.00
pusei metu —------------- $18.00
vienam mėnesiui_______$ 3 50

20 cents per copy. Užsieniuose:
metams-------   $34.00
pusei metų_______________$18.00
vienam mėnesiui ____  $ 4.00

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_______________$33.00
pusei metu____________ $18.00
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ir panaikino ten pačių lietuvių įvestą tvarką. Be to, šone 
! tų karo jėgos išardė ekonominį, teisinį ir kultūrinį kraš- 
! to gj’venimą. Rusai išsivežė bankuose rastas pačių lietu 
vių santaupas, išvalė bankuose buvusius lietuvių voltus 
ir išvežė, kaip karo grobį, nors Sovietų Sąjunga Lietuvai 
karo nebuvo paskelbusi ir Lietuvos kariai besiveržen- 
tiems į Lietuvą sovietų tankams nesipriešino. Beto, so
vietų policija gaudė veiklesnius krašto gyventojus, tur
tingesnius ūkininkus ir trėmė į Rusijos gilumą prievar
tos darbams.

Bet kongreso atstovas Annunzio yra praktiškas žmo
gus. Jis žino, kad vien kalbomis niekas sotus nebūna, 
kiekvienos svarbesnės kalbos turi būti praktiškas žings 
nis negerovei pataisyti. Jis žino, kokiame pasaulyje gy
vename ir jam aiškiai matosi patys artimiausieji žings
niai. Kaip praeitais metais jis siūlė imtis priemonių, kad 
būtų atšauktos visos okupacinės jėgos iš Pabaltijos vals
tybių, taip šį metą jis rado reikalo priminti prezidentui 
tęsti neteisėto Lietuvos prijungimo prie Sonetų Sąjun
gos nepripažinimą. Kaip praeitais metais, jis reikalavo, 
kad kartu su sovietų armija iš Lietuvos būtų atšaukti vi
si sovietų kolonistai, puikiai įsitaisiusieji Lietuvoje įs
teigtuose sovietiniuose dvaruose.

Išdėstęs visas priežastis, dėl kurių amerikiečiai ne
pripažįsta prievartinio Lietuvos įjungimo į Sovietų Są- 
jungą, kongreso atstovas pasiūlė savo kolegoms priimti:duostos Rusijos vergijai Tehera. 
tokius nutarimus:

Prof. Adomas Varnas

L -T- 
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Mindaugo vainikavimas

|Havo jaunuomenę savose ideo
logijose, kurios daugiau ar ma
žiau buvo svetimos Amerikos 
idealams, jos dvasiai ir istori
nei paskirčiai. Ta pačia kryp
timi reiškėsi veik visa lietuviška 

Prie šios, didingos manijos t odų išaiškinti jo prigimtį, vi- išeivijos spauda, leidžiamos kny 
prisidėjo nelemtas lietuvių poli
tinės emigracijos įsitikinimas, 
kad Lietuva, kaip ir kitos Rytų 
Eurupos valstybės, buvo sąmo
ningai Vakarų demokratijos iš-

j no, Yaltos, Potsdamo ir paskiau
1. Prezidentas privalo ręsti Amerikos nepripažini-* šiai Helsinkio konferencijose. Jų 

mą neteisėto Baltijos valstybių — Latvijos, Lietuvos “žinovai” suskubo išaiškinti, 
ir Estijos — įjungimo į Sovietų Sąjungą ir toliau pri Praryta plačiai
pažinti tų trijų valstybių diplomatinius ir konsulą- ^skverbusiu į aukštus postus 
< . y L- a m yr i v komunistinių agentų bei žydų,numus atstovus Jungtuke .Amerikos Valstybėse;, |masonų k liberalų sąmokslo,.

V. KAROSAS

JAUNOSIOS KARTOS PROBLEMA
(Tęsinys)

Pasauliui primintas Lietuvos pavergimas
f Niekad Amerikos Kongreso nariai neturėjo progos 

patirti tiek daug žinių apie Lietuvos pavergimą ir jos gy
ventojų išnaudojimą, kiek jie girdėjo šiais metais, mi
nint Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 60 metų 
sukaktį. Labai plačiai po visą pasaulį nuskambėjo Lietu
vos nepriklausomybės minėjimai praeitą antradienį, va
sario 21 dieną, kai Amerikos senate ir atstovų rūmuose 
buvo paminėta lietuviams labai svarbi sukaktis.

Visi žinome, kad Lietuva yra pavergta, bet kiekvie-i 
nam lietuviui, siekiančiams gimtiniam kraštui laisvės iri 
nepriklausomybės, labai malonu, kai pati galingiausioji 
įstaiga pasaulyje, rado reikalo paskirti kelias valandas 
pavergtos lietuvių tautos aptarti. Kongreso atstovai tu
rėjo paklausyti gerai paruoštų kalbų pranešimų apie da
bartinę Lietuvos gyventojų būklę ir apie teisinę Lietu
vos padėtį. Visi žino, kad Sovietų Sąjunga, susitariusi su 
Hitleriu, prisijungė Lietuva prie Sovietų Sąjungos, o da- Į 
bar nori minėtą valstybę visiems laikams pasisavinti.

Reikia neužmiršti, kad visi užsienio diplomatai labai 
atidžiai seka Amerikos kongrese pasakytas kalbas. Jiems 
yra žinoma, kad Amerikos politiką nustato krašto admi
nistracija, bet kiekvienas supranta, kad administracija 
priklauso nuo kongreso narių nuotaikų. Kongreso ir se
nato leidžiami pasakytų kalbų rekordai eina į kiekvienos 
valstybės užsienio ministeriją, kad galėtų būti infonnuo- 
ti apie galingo kongreso narių nuomones ir pageidavi
mus.

Be jau minėtų sen. Charles H. Percy ir kongreso ats 
tovo Daniel Flood, kalbas apie Lietuvą pasakė laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos draugai — kongreso atstovas 
Frank Annunzio, Edvard J. Derwinski ir John G. Fary. 
Pastarasis Chicagos lietuviams gerai žinomas teisininkas, 
atstovaująs kongrese Brighron Parko piliečius. Jis nep
raleidžia nei vieno Naujienų pikniko, nepasidalinęs sa
vo mintimis su senais naujieniečiais ir neužmegzdamas 
naujų pažinčių.

Kongreso atstovas Frank Annunzio jau ne vieną 
kartą yra kalbėjęs kongreso nariams apie sunkią Lietu- nepatenkinti sovietinių komunistų sauvale, 
vos gyventojų būklę. Praeitais metais jis reikalavo, kad Amerikos lietuviams teko daug dirbti, kol jie Užmez 
Sovietų Sąjunga atšauktų savo karo jėgas, policija bei gė santykius su įtakingesniais kongreso atstovais, infort 
kolonistus iš Lietuvos ir leistų lietuviams laisvai ir de- niavo juos apie sovietinių karo jėgų prievartą, bet šian- 
mokratiškai gyventi, visus savo ekonominius ir kultūri- dien kongreso atstovų žodžiai kovoje už gimtinio krašto

ir Estijos

2. Prezidentas turėtų imtis žygių, per JAV delegaci
ja Jungtinėse tautose, kad jose būtų iškeltas klausi
mas jėga įjungimo Latvijos, Lietuvos ir Estijos į So 
vietų Sąjungą ir kreiptųsi į Jungtines Tautas, kad 
būtų ištirtos dabartinės sąlygos tose trijose valsty
bėse su tikslu išsiųsti iš minėtų trijų valstybių karo

t kslu galutinai sužlugdyti krik
ščioniją su jos kultūra ir santvar 
ka. Savaime kova už Lietuvos 
išlaisvinimą buvo plečiama ir 
prieš tikrus ar tariamus Mask
vos agentus bei prieš įvairiau
sius suokalbininkus, kurie sabo-

jėgas, agentus ir kolonistus, tremtiniams būtų suda-|tuoja ir paraližuoja Vakarų pa
rytos sąlygos laisvai grįžti į savo kraštus, ir kad šaulio: ryžtą stoti į lemiamą ko- 
Jungtinių Tautų atstovų priežiūroje būtų pravesti komunizmą, 
rinkimai, kad tų kraštų piliečiai galėtų laisvai išsi
rinkti savo vyriausybę”.
Savo kalboje kongreso atstovas Annunzio ne tik metė 

kelias praktiškas sugestijas, bet ir nurodė, kad tokį nuta
rimą privalėtų priimti kongreso atstovai ir senatoriai 
bendrą rezoliuciją, įpareigojanti krašto vyriausybę laiky 
tis šios politikos. Atstovas Annunzio asmeniškai pažįsta 
daugelį lietuvių, su kuriais jam teko išsikalbėti apie Lie
tuvos pavergimą, apie paprastų paprasčiausių lietuvių te-i 
šių mindžiojimą ir apie visišką jų apvogimą. Rusai pir
momis savaitėmis išvežė lietuvių santaupas, laikytas ban 
kų seifuose, išvežė visas valstybės aukso ir užsienio va
liutos atsargas, išvežė javus ir medžiagas iš sandėlių, o 
vėliau išvalė ir krautuves. Jeigu kuris drįso protestuoti 
ar pakelti balsą prieš tokį "‘svieto lygintoją” elgesį, tas 
būdavo čiumpamas ir siunčiamas į Rusijos šiaurę. Oku
pantas vežė lietuvius prievartos darbams pagal iŠ anksto 
paruoštus sąrašus, bet jis taip pat vežė visus, kurie buvo

Amerikos lietuviams teko daug dirbti, kol jie Užmes

Psichologijos mokslas nusta
tė, kad žmogus pasidavęs emo

cionaliai ir objektyviai galvoti, 
ypač, kai j j apima deganti nea
pykanta prieš savo priešus, Įsi
vaizduojamus suokalbininkus ar 
paslaptingus agentus. Gamtos 
moksluose, tyrinėjant net labiau 
šiai nuodingus ar pavojingus 
gyvūnus, nesivadovaujama ne
apykanta ar iš anksto padiktuo
tu pasmerkimu, bet žiūrima 
kaip į vieną iš natūros reiškinių.

Panašiai; nagrinėjant istori
nius reiškinius, kaip komuniz* 
mą, negalima pasikliauti patir
tais pergyvenimais ar įspūdžiais, 
o tuo labiau vadovautis neapy
kanta, bet tenka moksliniu me-

dujinį dinamizmą, idėjinį pa- gos, organizuojami suvažiavi- 
veikluiną, vartojamas priemo- mai ir parengimai.
nes ir t t. Vakariečiai savo uni-. Sprendžiant iš'labai plačios, 
rersitetuose ir tyrimo insti tu tuo- šakotos ir intensyvios naujųjų 
e yra sukūrę sovietologijos mok ateivių veiklos, jaunimas turėjo 

slą, kuriuo remiantis nustato sa-j būti išauklėtas geidžiamoje dva 
vo politiką. j šioj e ir turėjo papildyti retė-

Mūsų tautos nelaimei, nors;janč:as vyresniosios kartos gre- 
L:etuvos laisvę, kaip dabar įrodė I tas, bet gyvenimas parodė ką 
prof. Pr. Čepėnas savo veikale ] kitą. Didelė dalis jaunuomenės 
“Naujųjų laikų Lietuvos istori-Jėmė nusigręžti nuo lietuviškos 
ja”, lėmė demokratiniai sąjū- veiklos ir ieškoti sau vietos Ame 
džiai, bet iškovojus nepriklauso-J rikos gyvenime. Dalis lietuvis- 
mybę netrukus valdžia pateko įjkos jaunuomenės pasidavė ma- 
konservatyvių ir diktaturinin- d*ngų srovių gundymams, ėmė 
kų rankas, kas suformavo da- ieškoti savo paskirties. Pasime- 
bartinės lietuvių pol*tinės emi- tė politiniuose klausimuose ir 
gracijos idėjinį ir dvasinį veidą. - panoro bendrauti su tarybiniais 
Ne konservatyviam protui, at-1 lietuviais. Iki šiol jaunoji karta, 
stovaujančiam atgyventą epo-) nežiūrint baigtų moks!ų“Anieri- 
chą, suprasti mūsų amžiaus pro-Į koje ar Vak. Europoje, įsigytų 
Jemas. Iš čia suprantama ko- į akademinių titulų ir užimtų pro 
1.51, atvykus naujiems ateiviams į fesiniame gyvenime aukštų pos- 

šį kraštą, prasidėjo v'dujinėsj tų, nesugebėjo išryšk:nti savo* 
kovos, intrigos, šmeižtai ir įvai-j aiškaus -idėjinio ir dvasinio nu- 
riopi pas’metimai. ! sistatymo.

Kaip aiškinti šį re’škinį? Pa-Sustojus plačiau prie naujųjų 
ateivių politinės emigracijos ap- gal psichologijos ir pedagogikos 
tarimo, geriau paaiškės jauno- mokslą pačioje jaunystėje di- 
sios kartos problema. Įsitikinę; džiausią įtaką turi tėvai, su są- 
savo pažiūrų nekla’dingumu, sa-! lyga, jei myli savo vaikus. Vai- 
vo siekių šventumu ir kultūri-f kas, intym’ai pasitikėdamas sa- 
niu pranašumu, savo prieaugan-j vo tėvais, deda į galvą visus pa
čią kartą pasiryžo išauklėti toje1 
pačioje dvasioje ir įsitikinime, 
šis planas buvo vykdomas šei
moje ir lituanistinėse mokyklo
se, kur dėstė ir auklėjo paruošti 
mokytojai nepriklausomybės lai 
kotarpyje. Savo keliu atgaivin
tos ateitininkų, 
skautų, neolituanų, varpininkų 
ir kittos organizacijos indoktri-

laisvę yra pats didžiausias turtas. Atstovas Frank An- 
nunzio yra pavergtos Lietuvos draugas. Pavergti lietu
viai tokių Jiltų žodžių negalėtų gauti už didžiausius pi
nigus. Jie plaukia iš grynos kongreso atstovo Anunzio

sakymus ar pamokymus, nors 
jų įsisavinimas vyksta per prieš 
taravimus ir pradinį neklusnu
mą. Dominuojantis tėvų povei
kis nutrūksta su tuo momentu, 
kai vaikas pastebi aiškų savo 
tėvų kokį nors moralinį nusikal- 

frontininkų, Įtimą: ar tai pastebėję tėvus suk
čiaujant, nesąžiningai išnaudo-' 
jant kitus žmones, ar įšilei- 
džiant į meilės aferas. Užtenka 
vieno tokio moralinio sukrėti
mo. kad vaikas prarastų pasiti
kėjimą savo tėvais ir, užsidaręs 
savyje, ima ieškoti intymių san 
tykių su savo draugais ir pasi
duoda aplinkos įtakai.

(Bus daugiau)

valstybėje buvo organizuota samdoma už mėnesinį ai- Pirmąją konstituciją kuriant, prieš neribojamą 
lyginimą “Raudonoji gvardija”, bet prasidėjus pilieti- valstybės galią, bet praktišką federalizmo vykdymą 

pra- niam karui Rusijos pietuose ir Sibiro rytuose, komu- sambrūzdžio vadu buvo kažkoks Reizneris. Jis buvo 
nistų* valdžia Kremliuje susirūpino karinės prievolės kairysis eseras ir konstitucijos komisijoje atstovavo 

j teisingumo komisariatą.
f ---------------— J kartais vykdavo pilnąja prasme Sovetų
laidus buvau Mstislaulio mieste ir iš pažįstamų gavau suvažiavimai, kuriuose dalyvaudavo komunstai, kai- 
tuometinčs RSbSR laikraščius Izvestija ir Pravda riojo sparno socialdemokratai ir socialrevoliucionieriai. _o_______
leidžiamus Maskvoje, birželio mėn. 11 d. Aptikau ži-, įo pirmoji sovietinė konstitucija nėra nė vie- chautzmas.
nutę, kad RSFSR konstitucijos projektą paruošė Sverd karto kompartijos priimtaL 
lovo vadovaujama komisija. Joje buvo 3 komunistai :| 
Sverdlovas, Bucharinas ir Steklovas ir kairiojo spar-1 Izvestijų vyriausias laikraščio redaktorius Stck 
no socialdemokratų (esdekų) ir socialrevoliucionieriu kalbėjęs tame sovietų suvažiavime, išvedžiojo^ 
(eserųpartijų atstovai, ‘ Ikad <iemokratiskiau«a konstitucija pasaulyje

“izvestijų” vyr. redaktorius komunistas Steklovas pirmoji pasikėsino prieš privačią nuosavybę ir paskcl-

Laikinojoje \ yri ausy beje vaidino rinkti fabrikų ir pul lizinu* kuris sukėlė ginbus ir net grumtynes 191X| — Jeigu ir mūsų dabartinę konsistuciją ištiktų,
kų kareivių atstovai. Jie ir sudarė vadinamus darbi- balandžio-liepos mėn. Mat, tais laikais buvo kuriama pat likimas, Viso pasaulio darbo žmonės turėtu 
ninku ir kareivių sovietus arba tarybas, bet jau nuo sovietinė konsistuciją. Kova vyko trimis krv'ptimis: jajkyti mūsų konstituciją savąja konstitucija, nes ji 
1919 metų sovietų liko tik vardas. < *) šalininkų saikaus vispusiško valstybinės vai- gina darbo žmonių reikalus.

Lietuvos Tarybinė Socialistinė Respublika bei jo-ldžios stiprinimo. Jie siūlė priemones valstybinės vai- Keista, kad ir ši Penktojo Sovietų suvbažiavinio 
sios pakaitalas LTSR neatitinka tiesą, nes jokių tai y-^džios stiprinimo. Jie siūlė priemones valstybinės vai- priimtoji RSFSR konstitucija nebuvo vykdoma, 
bų nėra ir yra tik istorinis 1917 metų vardas. lybės valdžia virs tautos kūne parazitu. J Kompartija uždraudusi visas kitas partijas Rusi-į

1917 m. spalio,mėn. 25 d. perversmą Rusijoje 2. Antrąją grupę sudarė reikalaujantieji decent-įteritorijoje tuo pačiu konstitucijos diktatūra 
darė komunistai, kairieji socialdemokratai (esdekai) ir1 ralizacijos. Jie patarė suteikti valdžią vietiniams so 
kairieji social revoliucionieriai (eserai), lai 1918 m. 

u j :i nartijų žmonių pasitarimai vykdavo ir vadi
nos i sovietais.

Po 1917 m. spalio mėn. 25 d. perversmo visos 
karinės jėgos Li vusios Rusijos respublikos buvo pa
leistos ir išvažinėjo po namus, o tvarkai palaikyti

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Andriaus Ryliškių knygos “Fragmentai iš

eitiem miglų”
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškių tėvas.

(Tęsinys)

Po komunistinio perversmo Rusija vadinosi pazo- 
džiu prie komunistų: “Rusijos Socialistinė Federalinė 
Sovietinė Respublika” arba sutrumpintai RSFSR (tas 
vardas dabar likęs Rusijos centrinei sričiai). Nuo 11122 
m. gruodžio mėn. 30 d. Rusija oficialiai su visomis 
kitataučių respublikomis bei sritimis pradėta vadinti 
pažodžiui: “Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjunga 
arba sutrumpintai SSSR.

Po 1917 m. vasario revoliucijos ž>mų vaidmenį, (Nachomkes) persiėmęs demokratinio principo centra visuotinus rinkimus, bet ji nebuvo vykdoma.
__ .. « - . « . - • • • n . • 1 • i w • i • 1 1 • •_ 1 •_ _ -- -- ___  i - — _ _ 4 Ak ■

įvedimu respublikoje.
1918 m. birželio mėn. 13 d. per šv. Antano at-

Pirmąją konstitucija kuriant, prieš ’neribojamą Po pusmečio po konstitucijos priėmimo RSFSR 
8 kompartijos suvažiavimas 1919 m. kovo mėn. savo 
rezoliucijoje pažymi: “Sovietų visuotiniuose susirinki 
niuose turi būti sprendžiami visi pagrindiniai klausi
mai susiję su vietos gyvenimu. Būtina kovoti su polin
kiu visų klausinių sprendimus perduoti spręsti komu
nistų vykdomam komitetui. Sovietai turėtų būti ne tik 
agitacijos ir informacijos aparatas, bet ir veikimo me-

1919 metų sovietų liko tik vardas.

| Atsimenu, Dolgovicių valsčiuje sovietams priklau
są žmonės klausdavo vienas kito:

— Kaip kovoti su ispolkomais (vykdomaisiais 
esanti 1793 metų prancūzų jakobinų išleista. Mat, ji kompartijos komitetais) prie vienos partijos diktatū

ros?
r

1922 m. gruodžio mėn. 30 d. RSFSR imperija bu
vo pavadinta pažodžiui Socialistinių Sovietų Respubli 
kų Sąjunga arba SSSR.

Pasikeitus Rusijos imperijos varduivatsirado ant
roji konstitucija dar Leninui tebegyvenant, 1923 m. 
liepos mėn.

Lenino laikais rašytoje konstitucijoje nėra para- 
| jos teritorijoje tuo pačiu konstitucijos diktatūrą pavir-' kurie kalbėtų apie kompartijos monopolį, nors 
;to “proletariato di^įejūra”. Kompartijos difctahy'ps są praktiškai tas inonoj^lis buyo ir prie Lenino ir tik 
lygose, kokią gi rbfę gŠlčjž vaidinti Sovietų• 'JT Sovietų strvmhavūdo ’priimtoji pirmoji konsfi- 

3) Trečiąją grupę sudarė federalistai. Jie darė 9U€ja rytos komunistų su kitomis partijomis? Todėl 5 tucija nebuvo vykdom v. Trintis tarp Sovietų ir kom- 
pastangų praktiškai vykdyti federalizmą, bet jiems sovietų suvažiavimas, nors jįs buvo tik iš kairiųjų partijos vyko visą laiką.
priešinosi centralistai. Mat, pastąrįcji norėjo po fikt}-1 partijų atstovų, negalėjo turėti įtakos į valstybės val
ve federalizmo priedanga sukurti “vieningą nedalo- " (Btu daugiau)
mą respubliką”.

vieloms (taryboms) ir duoti joms daugiai/ galioj.

- NmjlanoK Ckicaco 8, m. - SATURDAY. FEBRUARY 25, 1978
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Mažeika & Evans
ADOMAS MILIAUSKAS

BE 3-5893

EUDEIKISGAIDAS
1742TeL 927-1741

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

HO MI

Meilė yra vienos vienatvės sveikinimas kitai

Saulius Šimoliūnas
Phone: Y Arda 7-1B11

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

2533
Telef

Streei 
6-2345-8

Ckicagot
Lietuvių 
^aidotuvių 
YireKtorią 
kssoctacijo^

Nepa’o premjeras B. P. Koi- 
Ja patrauktas te’s man už ne- 
nkamą pare'gų ėjmą.

IRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTt TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

4 Hi 25v
Telef.

ApdraOrtis perknurtymes 
ii jvairiv atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1881 arba 376-5996

jUth Avė., Ciceru 
rOwnXall 3-210&-*

(V. 7181
GRovehil)

— Visco nemano, kad Costa 
P/ca vyriausybė jį išsiusianti į 
JAV.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Visos Vasario 16 dienos sukakties 
proga rankamos aukos privalo būt

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

6307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

' Visos programos iš WOPA, 

1490 IciL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
* Vode|a Aldona Daukus

~ Talet: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629 , (LACKAWId)

2424 WEST 69tft STREET Republic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vlitlnla 7^671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hilla. IT. 974*441*

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA’DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tol: 562-2727 arba 562-2728

Lietuviu Žagarės klubo eilines na 
riu susirinkimas įvyks sekmadier' 
vasario 26 d., 11 vai. prieš piehr 
Anelės Kojak salėje. 4500 So Talma’' 
avė. Nariai kviečiami atsilankyt: 
nes yra daug svarbiu reikalu ap arti 
taipgi laikas užsimokėti klubo duokles 
nes kovo mėnesi susirinkimo nebus 
— tai Velykų d;ena. Po susirinkime 
bus vaišės. Rožė ^rdžgahrfs, rašt

Gyv. Marquette Parko apyU anksčiau — Roselande.
Mirė 1978 m. vasario 24 d.. 5:30 vaL ryto, sulaukęs 74 metų amz.
Gimęs Lietuvoje, Bartininkų m.
Amerikoje išgyveno 27 metus._
Paliko nuliūdę: žmona Rozalija (Stočkiūtė), sūnus Vytautas, pus

brolis Anicetas Girkstas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lietuvoje liko 3 seserys.
Priklausė Lietuvių Paštininkų Sąjungai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 W. 71 St.
Pirmadienį, vasario 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Adomo Miliausko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka :
žmona, sūnvs, seserys, pusbrolis, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. TeL GR 6-2345.

INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talat 695-0553 
Pom Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS
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PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apcrauda 

ŽEMA KAINA
R. SERENAS 
Tel. WA 5-8063

R»l: Gl 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
A^Ui^.RUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadzie Ave. KA $-2670

Valandos pagal susitarimu. Jei nęat- 
rliepia, skambinti Ml 3-0001.

Gėlės visoms progoms
BEVERLY- HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 53rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Driship 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
TeL 499-1318

JOSEPHINE J. ŪSELIS
Gyv. Brighton Parke. Anksčiau gyv. Town of Lake apyL

Mirė 1978 m. vasario 24 d., 2:10 vaL ryto, suluakusi 60 metų ami.
Gimusi Lietuvoj, Batakių vis., Sakvieėio kaime.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Josephine Kramer, jos vyras Carl, anūkė 

Theresa-Ann, sesuo Ona Mikašauskas, jos vyras Stanley, sūnėnas 
Raymond Mikašauskas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoj 
liko sesuo Elzbieta Valienė su šeima.

Velionė buvo žmona mirusio Frank.
Priklausė šaulių Sąjungai, Tauragės, Brighton Parko Namų Sa

vininkų ir Šakių klubams.
šeštadienį,* 5:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio kop

lyčioje, 4605-So. Hermitage Ave. .
Pirmadienį, vasario 27 d. 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios į 

Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o jx> gedulingų pamaldų bus laido
jama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Josephine Uselienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, anūkė, seserys, giminės.
Laidotuvių direktoriai: Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid.

TeL 927-1741

RODEZTJOS PREMJERAS Hum Kissingerhi, kuris Preto 
ATSIMINĖ KISSINGERĮ rijoje mums pasakė, kad

Rodezijos premjeras, dar ue 
seniai priesaikavęiL kad jo am i 

ild£ią i 
perleisti juodųjų daugumai 
p a- jusį antradienį pasakė, kad. 
kreditų už savo nusistatyme. 
pakeitimą jis palieka Henry 

‘ A. KissingeriuL Paklaustas, kas 
I jį privertė tiek pakeisti save, 
j mukta tymų, Smith atsakė: 
i "Tai įvyko jau -užpernai Prelu 
rijoje susitikime su Dr. Kissin 
J. riu, Įlietų Afrikos ministe- 
riui pirmininkui dalyvaujant”

I Smith čia turėjo galvoję s* 
: vo 1976 m. rugsėjo mėnesį mi
lingą su buvusiu JAV sekreto-

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

BUTKUS - VASARIS
144S So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

IEVAS IR SUKUS 
fc'TTl F'l \!ĮSRAI

DR. LEONAS SEIBu TIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

-Vali antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5-—7 vaL vak. 
Ofiso teleL: 776-2880 . 

Rezidencijos telef.: 448-554S

GEORGE F. RUDMINAS 
3319 So. LITUANICA AYR TeL: YAnfc 7-1138-1139

mes 
! toliau taip negalėsime eiti, kaip 
tuomet ėjome”, prisimiik 
Smith. Jis pasakė, kad jam da
rėsi aišku, kad Rodezija “ne
teks savo draugų paramos vi- 
anie laisvajame pasaulyje” ir 

kad “padidės į mus spaudi 
rnas, jei nesileisime į kompro-

* tisus”.

DR. FRANK PLECKAS' 
OPTOMETRISTAS i

KALBA UETUVISKAI 
2618’ W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akining ir 
"contact lenses’” į

Vai. agal susitarimą. Uždaryta treč

——~——————— PXOMPENAS, (Kambodijaj—
DR. VYT. TAURAS ’ Pavyko tiksliai nustatyti, kad 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS į Vietnamo karo vadovybė atšau- 

B*ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos, kia dalį Kombodijoje buvusių 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET ; savo karių. V'et namo kariai bu~ 

Tel. PR 8-122L ? vo pasiekė Pnompeno pakraš-
01* ISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. čius, bet vasario 5 dieną šiems 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vkL vak. Sestadie- kariams buvo išakyta pasitrauk 
niais 2-4 vai popiet ir kitu laiku ti penkjs kilometrus. Jie taip pa 
_______ susitarimą,______________  darė, bet toliau nesitraukia. Pa- 

t1 5TT ’RTTTTQ A T> ‘ grobtas pozicijas tebelaiko, ka- 
• ©liurbi t\ to, v. r9 j įkaičiu joms ginti jau su- 

O.________________________________“sis tūkstančiais.Yra
c® dažai. Speciali pagalba k-joms, pagrindo manyti, kad aukštoji 

(Arch Supports? ir L t j vadovybė nenori pyktis su Pe- 
££ 8-1 kinu, toSėl ir traukiasi tylo-
4150 West 63rd SU Chicago III. 60629 .

Telef.? PRospect 6-SA84 BUS.

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi*. — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių Ir būti patinkamais Dievuk z

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė ^Viltis po mirties'7, kurią gausite ne
mokama L Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGV4 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. PvlMki Rd. (Crawford

BoMdino). ToL LU 5-6446 fciuje to nebus, sutikęs 
P. J-u ,;2onius pagal susitarim*.

Je' fl«-*siliepia, skambinti 374-8001.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ITEIRDAMAS 
Ų SkVG AUR& 

Oasariolb-TOSIOS PROGA, 

i GERAI IMERTinU,. 
DIDUMĄ TIRSLO, 

I KURIAM UI SKIRIAMA. 

ĮiBbvGS laisvė! j
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APLINK MI'S IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Sveikus ir normalus org i- prabūti ar keliauti j>o Ameriką, 
verta su-ipažmti su 11X1 psl. ne
mokama knyga ‘Toxas - l-and 
of (i<ai!ra<t *. Rašykite: Dep) 
G\V, I evas J urist Development 
Agency. Box 12008, Austin, Te

jautrus

noru ir K Ha 
mėgstu 

saldumams, t.iėiau tą norą ten
kinti saldainiais nėra sveiku. 
Vieton jų ir net cukraus oatar 
tina vaikams duoti medaus. Jis 
vra žvmiai sveikesnis, turi sa- " i
vyje metalų, mineralų ir kito
kių svarbių medžiagų, vienok i 
mūsų kraują patenka be specia
laus virškinimo. Medus yra gu
ra priemonė ir apsisaugojimo 
būdas nuo kosulio ir kokliušo, 
jis padeda gydyti difteritą be* 
kitas gerklės ligas bei negalavi
mus. Maitinimo žinovai tvirti 
na, kad vaikai, gauną pakanka
mai medaus, turi sveiką veido 
spalvą, yra guvūs, linksmi ir 
atsparesni ligoms. Perkant ga
lionais iš bitininkų, medus n^a 
brangus. I

dei- 
nuo 
pa- 
tur-

3 Amerikoje yra mada pirk
ti sužadėtinei deimantinį žiedą 

- pastovios meilės simbolį. Ta
čiau paskutiniame dešimtmety
je pradėta į deimantus žiūrėti 
kaip investavimo objektą. Nuo 
U.Mu m. deimanto kainos pakilo 
net (XKP;; • Prieš dešimtmetį 
pirktas deimantas už $3,000 
šiandien yra vertas net $18,000. 
Aukso kainas dalinai nustato ir 
kontroliuoja valdžia, bet ne 
mantų. Jų kainos priklauso 
pasiūlos ir paklausos, o ta 
siūlą nėra numatoma^ nes
tingiausios kasyklos turi rezer
vų tik 30-^0 metų. Investavimą 
į deimantus JAV trukdo dvi di-

O Neplaningos veiklos bei;dėlės priežastys: stoka t^s pre- 
utopinių svajonių vardan buvo j kės pažinimo ir pasitaikančios 
raginama keliauti į užsienius,[apgavystės. Gemological Insti- 
ypatingai į Sovietų Sąjungą. Dėl t u te of America New Yorke ir 
to susidarė nepalanki dolerių Los Angeles miestuėse pagal 
išeiga. Planuojant atostogas tarptautines taisykles deiman

Dvejų metu mirties sukaktis

ANT0N K. VALUKAS
Gyv.; 10207 Tashing Brook Road, Suring, Wis.

Mirė 1976 metų vasario 25 
dieną, sulaukęs 83 metų amž. 
£

Kimęs Lietuvoje. Marijam
polės aps.. Gudelių valse.. Ru
denų kaime.

Amerikoje išgyveno 63 m.

Paliko nuliūdę: žmona Anna 
M. (gimusi Stankevičiūtė), du 
sūnūs: Anton J., marti Mic
key, gyv. Palatine, Ill.: Joseph 
G., marti BlancaiL Oak Park, 
3 anūkai: Anton R. su žmona 
Janice, James L. su žmona

Lymn ir Shawn; dvi anūkės: Linda Blum su vyru Steve 
ir Cynthia: Trys proanūkės: Anny. Beth ir Lisa, daug gi
minių ir draugų. Lietuvoje liko brolių vaikai, kiti giminės, 
draugu ir pažįstamų Lietuvoje ir Amerikoje.

Mes Tavęs. Mūsų Brangusis, niekad neužmiršime- Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet mes, anksčiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdusi 1
žmona, sūnūs, marčios, anūkai, proanūkai ir giminės

1 9 78 METU 
KELIONES LIETUVA

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18—8
BIRŽELIO 27 iki Liepos
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP.
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemb" 
kirti nuo grupės ir pasilT 
Chicagą tuo pačiu bilietu. _

(po

d.
d.
d.
d.

6 — 10 
3 — 10

31 — 10
4 kelionėje Luxemburge galima atsis-. 

►asilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti į.

:afną įeina visa transportacija iš Chicagos, viešbufiai 
kambaryje), pervežimai ir maistas.

Kainos bus praneštos vėliau

Marius Kiela
6557 So. Talman Avė. 

Chicago, III. 60629 

312-737-1717
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

iiffiniiiiHiiiHHHHiiuiiiiiiiiniiiiiminniniimmiumiiminniiniiBfU!

tas sklrsL) į 6 rūšis ir matuoja 
| karatais, bet ^deimanto blizge- 
Isys daug priklauso nuo ineistriš- 
| ko supiaust viiio. Brangenybių 
Ižinovais Čikagoje reikia laikyti 
1 uitos savininką (‘.iviitską, laik- 
ro<l.*niiiką Tverų ir Patria 
tu vės savinnką l». Estkų.

- Senele

ieškoti jos pukuitalų. Visai pa
našią Į tikrąją kavą pavyko pa
gamini iš grūdų žinomai Gene
ral Food B-vei, gaminančiai 
Maxwell House kavą. Ta sinte
tinė kava vadinasi Mellow Roast, 
tuojau tirpstančių miltelių ir 
ma.’los kavos pavidaluose. Abi 
kavos rūšys yra mažiau kar
čios už pupelių kavą ir jaučia-, 
mas grūdų skonis, tačiau pro-Į^ Lileikis, 
dūktas yra artimiausias kavos 
skoniui ir ypatyl>ėms. Lš mil
telių gamintos [medukas kavos 
turi 7 miligramus kofeino, iš 
maltos kavos turi X5 mg., tuo tar 
pu gamintas iš Maxwell House 
puodukas kavos turi 137 mg.! okupacijos lolerantus, neapken- 
kafeino. Apskaičiuota, kad puo
dukas kavos Iš Mellow Rost mil
telių kainuoja 1.2 centus, gi vir
tas iš maltų kruopelių kainuoja 
6.1 centus, tik 1.5 cento pigiau 
už toki pat kiekį Maxwell House 
kavos gaminį. Tuo tarpu šios 
sintetinės kavos yra nedaug pa
gaminta ir gaunama tik nedau
gelyje krautuvių.

M. Miškinytė

— Kun. Antanas Sabas. Sud- 
burio, Ont., Lietuvių parapijos 
klebonas, tapo Naujienų skai
tytoju. Naujienų rėmėjas ir jų 
platintojas Antanas Dumčius iš 
Cicero apylinkės, atvykęs su sa
vo draugu į administraciją, pa
sakojo daug gerų dalyką apie 
kun. A. Sabą, kaip gerą ir my-

ton viešbutyje; kuriame tuo lai- Į 
M ku bus Chicagos ir Cook Apskr. | 

gydytojų konferencija ir baig-, 
sis kovo 15 xL

—Ponia Ona Martinkus iš Se
curity Colorado'grįžo į buvusią 
gyvenvietę Marquette Parko apy 
linkėję;

— Mikas Petraitis iš Brighton
Parko apylinkės tapo Naujienų 
skaitytoju. Jis perėmė a. a. Vy
tauto Vilniškaičio prenumera-

visokio plauko bei spalyos Gitų 
statytojus, bendradarbiautojus 
su okupantu ir kitokius vaiz
duojančius rezistentus Lietuvos

čiaudius tikrų kovotojų ir jų ori- 
gartizacijų., čia jie parodo tik
rąjį savo* veidą ir tikrąją savo 
rezistenciją**. Dėkui už pareiš
kimą ir už nuolatinę paramą..

— Vladas Armalis iš BaTtimo- 
Į rės kiekvienais įmetais ąuka pa? 
remia Naujienų leidimą. Dėkui 
už sveikinimus, gerus linkėji
mus ir už dešimkę, atsiųstą pre-^ 
numerates pratęsimo proga.

Į

— Dėkui Stasiui Kirminui, Taį
I ronto, Qnt., už atsiųstą $7 auką 
prie metinės^ prenumera tos. 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Naujiė 
nas vneneriem s metams, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti, v

: ■ . ; ‘ i ;
— Paul Grižas iš Waukegano 

savo gerus Jin kėjimus atlydėjo 
$5 auka- Po $2 už kalendorių 
atsiun tė: Karolis J. Avižienis 
Lš Maląuette Parko, Jonas Plie- 
nailis iš Brighton Parko, Chat- 
les Genis-'iš Cicero. Dėkui v4-

lintį tiesą dvasininką, ir kaip{?len} r , t
tokį pat lietuvį patriotą. Jie įtei- _1 A. Raleckas į’
kė metine prenumeratą. Dėko- Chicagos pietvakarių baigė De 
jant ir sveikinant, gerą žinaą Paul universitetą magistro laips 
malon u pranešti visiems skai-jniu. Clemens iL Pavilon baigė
lytoj am s bei platintojams.’

— B. Lok is, Elizabeth, New 
Jersey, tapo Naujienų skaityto
ju, atsiųsdamas vienerių metų 
prenumeratą, tuo prisidėdamas 
prie sąjūdžio — skaityti ir pla
tinti Naujienas. Savo užsaky
mui jis panaudojo platinimo va
jaus atkarpą. Dėkui p. B. Lo
kiui už dėmesį, dėkui jo labai 
geriems draugams už supažin
dinimą su Naujienomis ir už 
teigiamą įtaką.

— V. Kaltūnas, East Chica
go, Ind., atsiuntė tokį laišką: 
Siunčiu Jums $16 piniginę per
laidą. Tai bus $26 už mano dien
raščio prenumeratą ir $20 Nau
jienų paramai. Linkiu Hums 
daug ryžto ir sėkmės kovoje už 
demokratinės Lietuvos nepri
klausomybe ir jos žmonių laisvę, 
linkiu nepavargti veikiant prieš

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Illinois valstijos loterijos 
vasario 23 d. Bonanza traukime 
laimėjo 44, 227 ir 0791, spalva 
mėlyna. Goldsfrike traukime lai
mėjo 25, 11, 37 ir 36.

— Sekmadienį, vas. 26 d., 2 
vai. po pietų šaulių namuose 
šaukiamas visuotinas šaulių su
sirinkimas. Visi nariai privalo 
jame dalyvauti. Valdyba

4 Uz J. Augustaitytę-Vaičiū- 
nienę, rašytoją, publicistę ir vi- 
suomenininkę, ketvirtųjų mir
ties metinių proga šv. Mišios bus 
atlaikytos vasario 23 d. 7 vai. 
30 min. rytą šv. Mergelės Mari
jos Gimimo Lietuvių šventovė
je, Marquette Parke. (Pr.)

— Venezuelos Lietuvių drau
gijos narių susirinkimas įvyks 
vasario 25 dieną, 7 vai. vakaro 
Šaulių namuose. Visi nariai kvie
čiami šiame susirinkime daly
vauti. Valdyba

’ ♦ šį sekmadienį, vasario 26 
d. Lietuviai Televizijoje progra
moje bus pokalbis su Čikagos 
skautų Kaziuko Mugės rengė
jais. Taip pat. i>us rodomi kaip 
kurie eksponatai bei Mugės pa
ruošiamieji darbai. Kaziuko Mu 
gė įvyks kovo 5 d. Jaunimo Cen
tre. / >

: Televizijos programą praves 
Eugenijus "Būtėnas. Lietuviai 
Televizijoje pusvalandis lietuvių 
kalba yra transliuojamas kiek
vieną sekmadienį. 8:30 v. v. ii 
26 stoties.

bakalauro laipsniu. j
_ • ■

— Daina. Gudauskaitė išrink
ta Korp? Neo-Lithuania Los An
geles skyriaus pirmininke, An
tanas Kašelionis — * vicepimv, 
Arvydas Gricius -— sekr., Dai
na Ruokytė — ižd:, Stasys Pet
ravičius * — arbiter elegantia- 
rum, E. Gedgaudienė, E. Bal- 
ceris ir B. Dūda — kontrolės ko
misijom

— Juozas Mickus išrinktas 
Palm Beach Lietuvių klubo pir- 
mininkiL Juoze - Daugėlienė—į; 
sekr., Vaclovas' Balchuhas — 
iždininku.

— Chicago Medical Society 
savo biuletenyje pranešė, kad 
Illinois Lietuvių Gydytoju Drau
gija paminės 25 metų veiklos 
sukaktį specialia programa ir 
priešpiečiais kovo 12 d. C. Hfl-

K-*
+ Vytauto F. Beliajaus įvai

rūs pasakojimai iš beturiu gy
venimo ir buities yra išleisti 
anglų kalba atskiru 100 psL lei
diniu “Ona**/ Gaunama iš auto
riaus ir folkloro bei tautinių šo
kių žurnalo ^Viltis” leidėjo. 
Kaina$5. Rašyti: V. F. Beliajus, 
PO BOk 1226, Denver, CO S0201.

. Genovaitė Breichmanięnė, 
buvusi IV-tosios tautinių šokių 
šventės vadovė atvažiuoja su sa
vo grupe “fiyvataru” į Chicagą 
ir duos koncertą š. m. vasario 
,25 d. 7:30 vai. vak. Jaunimo 
Centre. Bilietai gaunami Vaz
nelių prekyboje. Rengia Gran-. 
dis/ (Pr.)

MARIJA N0REKIEN1
2608 Wert EMA St, Chicago, IIL 60621 • TeL WA 5-X7B7 

DJdelli Msfrinklmes f»r* rOžle* (vairia pratf*
MAISTAS (i EUROPOS SANDtLIU.

♦ Lietuvių Opera šiemet sta
to Verdi operą “Nabucco”. Jos 
spektakliai įvyks balandžio 1 d. 
8 vai. vak., balandžio 2 d. 3 vai. 
popiet ir balandžio 8 d. 8 vai. 
vak. Marijos mokyklos audito
rijoje. Diriguoja Alvydas Va
laitis. Dainuoja — solistai :Da- 
na Stankaitytėy Margarita Mom- 
klenė, Catherine, Kogutaitė, Ja
nas VazneiįSy Algirdas Brazis, 
Stefa n Wlcik, Rimas Strimaitis 
— III spektaklyje Julius Savri- 
mas, Bernardas Prapuolenis ir 
Operos choras. Bilietai gauna
mi 
W.

Vaznelių prekyboje. 2501 
71st St. Telef. 471-1424.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROurrri Girr faucilj skrvki 
i»1 W. Wth ChteM®, IIL — TM. WA M7I7 

HU U. HalcHd St. IIL IMO*. — T»L III TIM

t “LIETUVOS AIDAI" 
. KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEO6JA
__ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

6 KAMB. MŪRAS. 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5^ kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54.OOO.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65 ta 
ir Talman. $32.500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akra.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
1951 W. 63rd SL TeL 436-7878

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE

3UTŲ NUOMAVIMAS — parenkam
- nuomininkui

4243 W. 63rd Chleage
TeL 767-0600.

i’1'BEVERLY SHORES. Ind., parduo
damas 2 metų senumo, visai kaip 
naujas namas, 200’ nuo kelio, ant kal
nelio^ prie ežero. Tik $125,000. Skam
binti Onutei Stephens.

TeL 219-847-7428.

WANTED REAL ESTATE
1 .Nori Pirkti \

■ NORIU PIRKTI iš privataus asmens 
idviejų ar daugiau butu namą Cicero 
^apylinkėje. Real Estate agentai pra
šomi nesikreipti:

' 86^3879

•RIM A!J|U|ui<Į4»a 
■1VW3J — aaiNVM <naw

: “PALANGOS” restoranui rei
kalinga padavėja.
Tel. GR 6-9758 arba 778-8232

RENTING IN GENERAL 
N u • m o i

; MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas miegamas kambarys su virtuvės 
privilegijomis ir kitais patogumais, 
pirmame aukšte, vyresnio amžiaus 
vyrui ar moteriai.

TeL WA 5-6742

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501—523-9814.

Juozo Šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
aūpausSInti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

Chicago, m. 60629

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina SL

(Town of Likt)
Dažo namus 11 la'iko Ir 14 vidau*- 

Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontu

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miesto leMImą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353 So. Washtenaw Ava. 

Tai. 927-3559

S—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $91 pusmečiui automobHU 

liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 Sa. ASHLAND AVI. 
52M775 -

LA IK RODŽIAI (r BRANGINTOS

Pardavimas Ir Taisymai 
WEST 49th STREET

THofa REpubllc 7-1941

Notary PwMte .
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maptoweed. TeL Ž54-74M 
Taip pat daromi vertimai, flmhUy 
^kvietimai, pildomi pilietybė* pra- 
lyroai (r kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aw. 
Chicago, IIL 60812. ToL YA 74F80

| 11------------------------------ ^rrr—

BEST THINGS IN LIFE

I Ml Frank Zapolls

OA <-8654
AR JAU PASIIJAMTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jnrns ff’li dane 
padėti tei«ininko Prano 8nlo pa- 
'Tjoita. teinejo Aiphouae Wells 
peržiurėla, -Sūduvos” išleista 
'myga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaliiko 
mis formomis — S3 JO.

Užsakymus su Money orde- 
du dusti: "Naujienos”, 1739 S. 
tfalsted St-. Chicago IIL 60608.
_________ TtL 68^2400.^

.Stale Farm Lile Insurance Company

Į 
t

Didžiausios katilų 
pasirinkimas

TleniDtoU 
Uetarį faultTtinkĮ 7^ 

ChkAfoM

26XM23 
(jataigot) ftp 
677^486 * 

(bote)




