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Saulė tek* 7:03, leidžiasi 6:06

nėšio gale skrenda oficialiu drau
gišku vizitu pademonstruoti, kad

- Sunkiai gaunamomis žiniomis, 
tautiniai partizanai vis dėlto pri
daro daug žalos Angolos prez. 
Agostinho Neto kariams, lygiai 
nemažiau ir kubiečiams. , x

. Asmenys, sulaukę 65 m. am
žiaus, ir invalidai, priklausantie
ji socialiniam draudimui ir ku
rie nėra pasirašę socialinio drau-

Chicavos meras Michael Bilandic siu metu vasario 13 dieną Maria 
High mokyklos didžiojoje salėje pasakys kalbą apie Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukakti. Visi Chicagos lietuviai 

kviečiami šiame minėjime dalyvauti.

WASHINGTON  AS. — Būrelis 
nrotestuoiančių nradėio 1'0 die
nu '“vigilija” nrei Baltųjų Rū
mu. tuo būdtu reikšdami, nagei- 
davima, kad prezidentas Carter 
suteiktu amnestiją ir Vietnamo 
eros dezertyrams, kaip kad su
teikė i kariuomene šaukimo ne
klausiusiems. Praeiviams dali
no lapelius, kuriuose dezertyrai 
praneša prezidentui Carter, kad 
jie tęs savo bendra kovą, kol jūs 
ar kitas Prezidentas suteiks 
mums tikrai teisėtą ir pilną am- 
nesitiją.

Connecticut valstijos gubernatorė Ella Grasso kalbasi su valsti 
jos energijos administratorium Lyyn Brooks apie energijos tau 

pymą. Vietoj elektros, ji patarė žmonėms naudoti žvakes.

sisakę, gali tai pasirašyti da
bar socialinio draudimo Įstaigo
je. Paskutinė pasirašymo dieną 
yra kovo 31. Medicare “B” ap-‘ 
moka daktaru pateiktas sąskai
tas ir kitas gydymo išlaidas .(tam 
tikrą dalį)", padarytas lankantis 
privačiai pas daktarus. ’

Tame pačiame senato posėdy
je gen. McIntyre pareiškė, kad 
Į JAV atominės strategijos pla
nus neįeina Sovietų Sąjungos 
gyventojų naikinimas. Ameri

kos kariai nesirengia ir neturi 
jokių planų krašto gyventojams 
naikinti. Jiems įsakyta paruoš
ti planus išgriauti mažiausiai 70 
sovietų pramonės, kad karo me
tu ir tuojau po karo negalėtų 
taip greitai atsistatyti

Senato komitetas nori išaiš
kinti, koks yra tikrasis Ameri
kos kariškas pajėgumas. Vieni 
tvirtina, kad sovietų karo jėgos 
jau yra galingesnės, negu ame- 
rikiečeių. • Amerikos štabų vir
šininkai pasakoja, Amerikos ka-

VARšUVA. — Lenkų disiden
tas adv.' Adam Woyciechowski 
pasiuntė Čekoslovakijos prezi
dentui Gustavui Husakui te
legramą kurioje pareiškė pro
testą, kad Čekoslovakija per
sekioja pasirašiusius žmogaus 
teisių manifestą: Mano įsitikini
mu, to mąnufesto signatarai gi
na žmogaus teises. Aš tikiu, kad 
policijos nusikalstami veiksniai 
jūsų krašte bus sustabdyti, pa
sakyta telegramoje.

Izraelio ministerio pirmininko 
žmona ponia Rabin, besilanky
dama Amerikoje pinigavimosi 
reikalais, sako. Izraelio ir JAV 
snntvkiai ir toliau pasiliks drau- 
p-iSVj. nnrs nereikia laukti jog 
visada bus medumi ir pienu pa- 
fpnfi. Het su Jungtinėmis Tau
tomis ii npnumatnnti santvki” 
■na perėjimo ir nieko gero iš JT 
Sąjungos nesitiki.

Izraelio nepriklausoma valsty
bė Mažoioie Azijoie sustinrino 
visame nasaulvie žydu viltis ir 
pasitikėjimą ateitimi. Nepriklau
somas tautu gyvenimas ir turėti 
sava nepriklausoma valstybė yra 
labai svarbu.

2.5 bilijonų kubinių pėdų-, kiek
vieną dieną.

Karkas dar siūlo šiaurinės 
Aliaskos pakraštyje dujas sus
pausti, sušaldyti ir jas specia
liais laivais atvežti į Kaliforni
jos pakraščius. Greičiausiai du
joms gabenti bus apsistota prie 
vamzdžiu sistemos.

PITTSURBURGHAS. —Nnit- 
ed States Steel bendrovė prane
šė, kad ji pakelianti plonoms' WASHINGTONAS. — Am eri- 
plokštėms kainą 4.8% — plokš- kos atstovų Rūmai vasario 2 ga- 
tėms, kurios vartojamos vais-, lutinai su nežymiomis pataiso- 
vandenų, alaus ir konservų skar-'mis priims prez. Carterio siūlo- 
dinėms gaminti. Esą padidėję-mą įstatymą, prezidentui sutei- 
gamybos kaštai verčia kelti kai- kiantį galią įsakyti persiųsti du- 
ną. jas iš vienos valstijos į kitą.

nes'"Amerikos''pj3BiČffe'5yra~pa- 
jėgesnė, toliau nužengusi negu 
sovietiškoji.

. Dabar paaiškėjo, kad Ameri
kos karo vadai paruošė planus 
pagal prezidento įsakymą. Ato
mo ginklų strategiją 1974/metais 
nustatė dar prezidentas Nikso- 
nas. Tos strategijos dar ir šian
dien laikosi atomo ginklų kariai. 
Nei vienas prezidentas neįsakė 
iems ruošti planų Sovietų Sąjun
gos gyventojams naikinti. Tokių 
planų amerikiečiai ir nebeturi. 
Bet prezidentas įsakė pirmomis 
konflikto valandomis išnaikinti 
bent 70% sovietų pramonės, šia 
kryptimi buvo ir yra ruošiama
si. Nei prezidentas Fordas, nei 
dabartinis prezidentas Carteris 
atomo strategijos nekeitė.

Antroji Washingtone labai 
plačiai komentuojama naujovė 
yra prezidento Carterio pasikal
bėjimas su sovietų ambasado
rium Dobryninu. Sovietų am
basadorius antradienį buvo už
ėjęs i Raituosius Rūmus ir no
rėjo išsiaiškinti prezidento Car
terio ir JAV vyriausybės pozici
ja nrof. Andrei Sacharovo klau
simu. Sovietų valdžios sluoks
niai suprato, kad JAV vyriausy
bė remsianti Sacharovo poziciją, 
o ne dabartinės Sovietų vyriausy
bės. Jeigu tokia būtų padėtis, 
tai oficialiems atstovams nebūtų 
kas čia veikti.

Prezidentas Carteris išaiški
no Dobryninui, kad JAV pripa
žįsta ne prof. Sacharovą, bet da
bartinę sovietų vyriausybę, ir 
Dobryninas yra josios ambasa
dorius, bet sovietų valdžia Hel
sinkyje pasižadėjo gerbti kiek
vieno piliečio pagrindines teises. 
JAV nori, kad sovietų valdžia 
vykdytų savo pasižadėjimus it 
gerbtų Sacharovo pagrindines 
žmogaus teises. Prez. Carteris 
dar pridėjo Dobryninui, kad jis 
pilniausiai pritaria sekretoriaus 
Vance pareiškimui, ir kad niekas 
neprivers prezidento keisti savo 
nuomonės šiuo klausimu. Tai bu
vo pats aiškiausias ir griežčiau
sias pareiškimas sovietų val
džiai.

Prezidentas reikalaus, kad Būty gerbiamos 
pagrindines žmogaus teisės

WASHINGTONAS, D. C. —; Amerikos atominė strategija 
reikalauja, kad būtų išgriauta 70% sovietų pramonės, — praeitą 
antradienį kongreso komitetui pareiškė gen. Thomas J. McIntyre. 
Jis liudijo senato ginkluotų jėgų komitetui, kai komiteto nariai 
pareikalavo platesnių žinių apie Amerikos atomo ginklų planus^

.JUNGIASI GELEŽINKELIAI

Burlington Northern ir Frisco 
geležinkelių bendrovės pradėjo 
tarpusavio kalbas susijungimo 
reikalu. Burlingtono keležin- 
kelių sistema sudarė 25,000 my
lių geležinkelio, o Frisco — 4,741

, L*

Dar tirs Kennedy nužudymą?
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmų Taisyklių (Rules) Ko
mitetas sutiko dar dviem mėne
siams pratęsti terminą Kongre
so investigacijų komitetui tirti 
prezidento John F. Kennedy ir 
Martin Luther Kingo nužudy
mą, bet kai kurie kongresmanai 
yra priešingi pratęsimui, kadan
gi tam reikalinga §6.5 milijonų.
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Rodezijos kariuomenei trūksta 
karininkų, kuriuos dalinai atsto
ja 1,000 samdytų svetimšalių. 
Juodaisiais, esą, negalima pasi
tikėti. Jų ištikimybė abejotina. 
Svarbiausia, kad jie sudaro 60% 
visų pajėgų.

Oro pajėgas sudaro 47 naikin
tuvai ir 16 ginkluotų helikopte
rių, kurių dalį valdo Vietnamo ve 
teranai ameriekiečiai.. Pėstinin
kams kariams padeda 80’ lengvų 
šarvuočių. Sunkiųjų pabūklų — 
labai mažas kiekis.

programose
Beveik % suaugusių ameri

kiečių mano, kad TV programo
se rodoma daug smurto. Su ta 
negerove kovoti susidarė visos 
Amerikos koalicinė organizacijų 
ir pavieniu asmenų grupė, susi
dedanti iš religinių, auklėjimo, 
daktarų ir biznierių.

Kovojanti grupė su TV rodo
mu smurtu kviečia amerikiečius 
boikotuoti gaminius, kurie re
klamuojami smurtą rodončiose 
programose, reikalauti biznie
rius nutraukti reklamas ir nuo 
vasario 27 d. iki kovo 5 visiš
kai nenaudoti TV anaratų. To
kiais veiksmais TV žiūrovai pa
rodys TV nemoralioms bendro
vėms. jog jei jie nepanaikins TV 
nrooramose smurte — neteks 
didelės dalies TV žiūrovų.

TV programų 70% susideda 
iš smurto filmu. Vašingtono 
universieto nsichiatristas sako, 
kad augas jaunuolis mato ne
mažiau 18 000 smurto filmų ir 
žmogžudvsčių ir kad toks jau
nuolis baigės aukštąją ar aukš
tesniąja mokykla yra jau pilnai 
“išauklėtas” būti žmogžudžiu.

Dezertyrai reikalauja 
amnestijos

Library of Congress ®r'hieago IIIPeriodical Division 111
V/ashirtgisn, D. C. 2054&

BEIRUTAS. — Libano ir JAV 
pareigūnai pradėjo svarstyti Iz
raelio protestą,.kad Sirijos tai
kai prižiūrėti kariuomenė pri
artėjo per vos keletą myliu nuo 
Libano-Izraelio- ’sienos. Libano 
prezidentas Elias Sarkis trečia
dieni dėl tn -nrotesto tarėsi Da
maske su Sirijos prezidentu Ha- 
ffez Assadu. Izraelio krašto ap
saugos ministeris Shimon Peres 
nasakė. kad Izraelis panaudos 
diplomatines priemones, kad Si
rija savo kareivius atitrauktu be 
ultimatumo.

Rodezijoje gyvena 270,000 
baltųjų ir 6.2 mil. juodųjų. Iš to
kio gyventojų santykio Rodezi
jos vyriausybė yra sumobiliza
vusi 20,000 karių kariuomenę, 
įskaitant 8,000 policijos ir kitų 
pagelbinių dalių. Rezerve laiko
ma 35,000iąpmokymų kareivių.

NEW DET.HI — Sovietų pre-1 Be to> kar“ ištikus ar rimtam 
ridentas Nikolai Podgorny,'kaip'reikalui,esant’ bus 1 kariuomenę 

paimami visi Rodezijos piliečiai 
nuo 38 iki 50 m. amžiaus.

vietų tebėra glaudūs, nepaisant 
paskutiniu laiku pasireiškusios 
įtampos tarp ministerės pirmi
ninkės Indiros Gandhi Kongreso 
partijos ir Maskvai atsidavusios 
Indijos komunistų partijos. Pod- 
gorny vizitas paskelbtas tuo me
tu, kai Indija įtemptai klausosi 
signalų apie JAV prezidento Car
terio administracijos intetnei-; 
jas Indijos atžvilgiu. .

Kinai nenori dovanos

ANGOLOJ TĘSIASI PARTIZANINIS KARAS
Angloloj e tebevyksta partizaninis karas. Angolos preziden

tas. remiamas 10,000 Kubos karių ir savo kariuomenės, kurios, 
sako turi apie 30,000, tebekariauja su Jonas Šavimbi tautiniais 
partizanais, kuriuos anksčiau rėmė Amerika ir Pietų Afrika.

LISA^NA^i^ Pastarųjų tri
jų metų bėgyje Portugalija pa
kartotinai siūlė Kinijai savo pa
skutinę koloniją Macao, bet Pe
kinas atsisako priimti. Mącao 
yra šešių ketvirtainių mylių iš- 
kišulys Pietinės Kinijos jūroje, 
bet kinai tą eriklavą labiau ver- Mimo Medicare B (antrą drau- 
tina, kada ji yra informacijų, Idimo dalį), arba kurie buvo .at- 
prekybos ir tvirtos Vakarų va
liutos versmė, negu būtų kaip 
aneksuota teritorija.-

Sirijos kareiviai Izraelio

Tanzanijoje
WASHINGTONAS. — Kubos 

kareiviai iš Angolos pradeda kel
tis arčiau Rodezijos į Tanzaniją 
ir Mozambiką būk tai padėti tom 
valstybėms tvarkytis, bet ištik
tųjų tai mokyti Rodezijos juo
dųjų partizanus, teroristus ir 
organizuojamą Rodezijos juodų
jų kariuomenę.

Anksčiau prez. Fordas ir sekr. 
Kišingeris buvo įspėję. Kubos 
diktatorių Castro, kad išplėsti 
Havanos veiksmai Afrikoje ne
prisidės prie santykių- sunorma- 
rimo; "-Naujasis >JAV_-valstybės 
sekr. ‘ Vance - taipgi jau spėj o 
pareikšti nepasitenkinimą. BBet 
Castro tuo nelabai rūpinasi. Jis 
ir toliau vykdo Maskvos planus 
Afrikoje, neatsižvelgdamas į 
Amerikos r epasitenkinimą ir 
net įspėjimas.

Amerikos vyriausybė manan
ti, kad tokie Kubos veiksmai Af
rikoje plės Havanos ir Maskvos 
įtaką .ir didins įtampą. Jie gali 
paskatinti juodųjų nacionalistus 
griebtis karinių veiksmų, o Ro
dezijos ministerį pirmininką 
Smithą būti labiau nesukalbamu. 
Jis ir taip jau tvirtina, kad Ro
dezijos juodųjų partizanai yra 
Kubos ir Rusijos agentai.

Įtampą sumažinti ir žiežirbas 
gesyti išvyksta į Afriką, į Tan
zanijos valstybę juodosios rasės 
Amerikos ambasadorius prie J. 
Tautų A. Youngas.

Kinijoje padėtis 
įtempta

HONG KONGAS. — Vizitato
riai bei turistai iš Kinijos pra
neša. kad Kinijoje padėtis tebė
ra įtempta. Pramoninėje Kini
jos centrinėje provincijoje, svar
bioje Kinijos vidaus politikos 
atžvilgiu, kareiviai stipriai sau
go gatves ir įmones..Kai kurio
se įmonėse kareiviai pakeitė dar
bininkus.

atomo tanklaivius
LONDONAS. — Britanijos 

laivų bendrovė Aavi Tikko už 
sakė Amerikos laivų statybos 
bendrovėje tris atomu varomus 
tanklaivis. Kiekvienas tank
laivis turės 600.900 tonų talpos, 
kurių visų statyba kaštuosianti 
vieną bilijoną dolerių.

Naujai pastatyti ir atomu va
romi tanklaiviai bus registruoti 
J. A. Valstybėse, bus aptarnau
jami amerikiečių ir vežios alyvą 
iš Mažosios Azijos į JAV uos-

žmogus
MASKVA. — Maskvos raudo

nojoje aikštėje vienas wras an- 
sinvlė benzinu ir užsidegė. Kuri 
laika iis stovėjo išskėtęs rankas 
ir vėliau sukrito. Praeiviai ap
gesinę ugni. nuvežė ji ligoninėn.

Sovietu imneriios pareigūnai, 
kaip visada tokiais atvejais, sa
ko. kad susidegėlis yra nenor
malaus proto, bet ištikruju žmo
gus deginosi protestuodamas. 
Taipgi Maskva besako ka jis'de- 
gindamasis sakęs ir kodėl degi
nosi.

Dujos iš Aliaskos
Du jų.trūkumas ir bendra ener-. induos valdžia praneša, šio mė- 

gijos krizė verčia Amerika ne-' 
atidėliojant gabenti dujas iš 
Aliaskos, kurios 1985 m. suda
rys 74% Amerikos suvartojamų 
dujų. < " . ■

Dujų gabenimą iš Aliaskos tu
ri pirmiausia išspręsti Amerikos 
kongresas, priimdamas reikia
mą įstatymą, garantuojant išlai
das padengti iš vartotojų. Be
ne astuonios Amerikos dujų ben
drovės bendraiz turės pravesti 
vamzdžius'iš Aliaskos per Kana
dą iki niinojaus. Numatoma-, kad 
vamzdžių pratęsimas gali'kaš
tuoti 8-10 bil. doL Jais 1982 m.
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Labor Department, 920 South 
^.ęitigan Ave., Chicago, Ill.

KL. Aš esu naujas JAV imi
grantas, dėl to man yra daug 

aš turu šia 
nie krašte teises. Malonėkite 
paaiškinti, koks Chicago] yra 
miniinalinis uždarbis, kurį ąš 
galiu gauti ir koks būtų už
darbis, dirbant daugiau negu 
-10 vai., per savaitę. N. Ę.

maža
žnunėms Apię 

srraši ir laisvus butus 
teikia: CHA įstaiga*: .201 
Weills St., Cicago, Ill.

. turi daugiau kaip 40 aparta- 
I mentiniu namu, skirtu se- 
i niems žmonėms su mažomis 
: pajamomis, o. kiti namai dar 
statomi finansuojant federal 

’ linei valdžiai.

Chicagoj bei prie- 
ir dar stato

ATS. Kai jūs būsite 65 nu 
amžaus, tai pagal vyro uždar
bius jūsų pensija būtų 50% 
vyro pensijos, būtent, $110 
per mėu.; jeigu jūs išeitumėt 
poilsiu esant 62 m. amž., tai 
gautumėt vsą laiką $82.50 per 
mėnesį. Smulkesnių informa- 
cju galite gauti (gyvenant 

daly) tel.

The Cook County Authori
ty nesenai turėjo 7 namus se
niems žmonėms su mažomis 
pajamomis 
miesčiuose 
naujus.

ATS. Akių ligų specialistai 
iš Fantus klinikos, Chicago, 
Ill.) sako, kad reikia laikytis 
šių elementarinių taisyklių 
savo akių apsaugai:

1) netrinkite akių, 2) maz
gokite dažniau rankas, 3) ven 
gite tiesiog žiūrėti į saulę, 4) 
nešiokite apsaugos akinius, 5)' 
apsaugokite akis nuo dūmų, 
6) nesėdėkite tiesiai priešai 
veikiančių TV, 7) naudokite 
pakankamai šviesos skaitant, 
8) naudokite žaislus atsargiai, 
ypatingai turinčius ašrias ga
lūnės, 9) valgykite balansuotą 
jnaistą, ir 10) reguliariai eiki
me: pasitikrinti akis pas gydy
toją. ' '

Šias taisykles paskelbė akių 
‘fir. Desnek, dirbąs Fantus kli
nikoj.

Kokius dokumentus man 
• . reikia pristatyti?

KL. Aš esu JAV pilietis bet 
esu gimęs Italijoj. Man paaiš
kinta, jei aš .noriu gauti pagal mačiuos agentūros, 
papilomą planą 
tary Securty 
turiu turėti 
Ar aš- turiu 
dokumentus

ATS. JAV 
sieny, turi turėti šiuos doku-Lfiorna 90902, iš ten gausite 
mentus, kad gautų socialinio nemokamą- sąrašą Jtinkamų bū 
draudimo numerį: naturaliža ly pensininkams Illinois, Ali
cijos dokumentą ar JAV pa- Zbnos ir kitoseyąls ii jose, 
są, JAV Imigracijos ir Natų- Tre Mayors Office for Senior 
raiizacijos įstaigos identifika- Citizens, 350 S. Wells St., Chi

cago, 60606, turi .sąrašą 15 ra
jonų su viešbučiais pensiniu- dol 
kailis ir. namais. - Ten patar
nauja iK. Baltrukons, Morkū
nas, kurie lietuvių ;kalba sutei
kia informacijų ir<kitais klau
simais.

Archidiocezijos katalikų lab 
darybės įstaiga C hieago j e" tei
kia irgi informacijas apie lai
svas vietas 15 nąinuose se
niems žmonėms -valdomų tos 
orgąnįząęjyos. Dėl informaci
jų tel. 236-5172.

Taipgi “The Illinois Hous
ing Development Auteuity — 
ZCHA) valstijos ageųtųra turi 
tikslą statyti apartarųęątinįus 
namus su maža -iEĮUtinĮą se-

pamų 
žinias
South 
- CHA

Kokia bu $ mano žmonos 
pensija?

KI. Kokia bus mano 
žmonos) pensija, pagal 

ir uždarbius, jei jis
Manoj esant 65 m am.) pensijos $220 
amž. per mėnesį ,o aš būčiau 62 m. 

amž.? B. P.

idaug.au inrormacijų
:a parašius adresu:
7?r>two:t, Chicago, Hęights,

■ 1 Kam naudinga, tąs gąli 
pasinaudoti virš mįnčtų įstai
gų patąrnayimąis. Arpus

BUTAI PENSfNINKAMS 
’ v""*--

Iki šiol dar nčfa. tokios infor 
kuri turė- 

Supplemen ty visas žinias, liečanėias senų 
- taiz aš žmonių apsigyvenimui specia- 
numerį. jjus namus.Dė-1 informacijų rei 

rašyti Retirehient & Wel
fare Association,' 215 Long

leista Pr. šuk> paruošia kny
gelė “JAV Darbo samdos įsta
tymai”. Kaina 50 c. Gaunama 
“Naujienų” admiuistrarijoje.

K L. Malonėkite paskebti ži
nių, kaip apsaugoti brangiau
sią savo turtą —- akių regėji
mą, kad akys man tarnautų 

vyro (ijgesnį laiką, ypač šiais mo- 
autų (janij dermškos technikos laikais.

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

Kokia bus mano pensija?
_ KL. Aš esu 63 m amž 
niiiųuu unbu 1 metsu. 
žmona tuojau bus 65 m.
ji mekad nedirbo Soc. See. pa ir 65 m 
dengto darbo ir jos sveikatos 
apdraudos planas pasibaigia 
su jos 65 m. amžiumi. Kaip aš 
ją galėčiau apdrausti Medica
re planu? M. P.

ATS. Jūsų žmona gali turė
ti Medicares abi ligoninės ir 
medicininę apdraudas, jei ji 
dėl jų pasirašys prieš 3 mėne
sius jai sueinant 65 m., pareis- šiaurneje Chicago

Mėnesinė ligonnes ap- Teleservice Center 725-8838): 
tie, kurie gyvena pietinėj Chi 
cagos dalyje prašomi 

birželio bjB ii tel- Teleservice

Norinčių gauti tokius butus 
. .. ... sąrašas turi* 9,000 pavardžių,

Beach Blvd., Long Beach, kurie laukia tų butų ir jie pa
tenkinami pagal galimybes. 
Sąrašo ilgumas kiekvienam' 
namui yra skirtingas. Stato
ma sąlyga, kad kievienas as
muo, norįs gauti butą tokiuo
se namuose negali turėti pa
jamų iš viso daugihu kaip 

metams, vedusių 
pora — 5,200 dol., gi trys as
menys norintieji gyventi kar
tu, daugiau negali turėti di
desnių pajamų kaip 5,900 dol. 
Smulkesnes informaejas teir 
kia parašius adresu: CHA, 22 
W^., Madison St., Chicago, Ill. 
60602. . "

II metai
Kteąsimus ir medžias^ 4436 So. W«sbt«n<w Ą»«., Chicąge, UL 60632

kimą
lira ūdos premija —yra 45 dol.
Gi mėnesinė apdraudos premi.cagos dalyje prašomi skam- 
ja yra $7.20 iki š. m. birželio binti te|. Teleservice Center 
30 dienos; ta apdraudą bus pa- A19-1200. Informacijas lietu- 
didinta nuo liepos mėn., 1977 vių k. teikia Liet. Soc. klubas, 
m. Tačiau jūsų žmonai .nereį- 354g So. Emerald avė. Chica- 
kėtų mokėti ligoninės apdrąu go, Ill., tel LA 3-8436. P. Fab. 
dos premijos jeigu jūs kreipsi-1 
tės į Soc. See. įstaigą dėl su-s Kokios mano teisės? 
mažintos pensijos (redused ra 
tirement benefits).
Kadangi jūs dar dirbsite, tai neaiškumu, kokias 

išmokėjimų iš Soc. See. negau
site, bet jeigu jūsų aplikaciją 
būtų užpildytą, tąj įaį kaip 
jūsų žmonai bus. suteiktą teisė 
į Medicares ligoninės apdrau- 
uą visai be papildomų išiąidų 
niokėti apdraudos premijų.

— Tai yra paprastas kelias' ATS. Ilinojaus valstijoje 
gaut apdrąudū. Šiuo/rekalu su šiais metais minimaliais, už- 
ieikiama Tamstai sugestija pa darbis yrą $2.30'per valandą, 
si kalbėti su Soc. See įstaigos o tiems darbininkams, kurie 
tvarkytoju. — Tokį paaiškini- yrą jaunesni negu 18 m amž. 
mą gaudai suteikę Ciuhągpą PeF v§la?.4& 
$i>ciaiinip Draud. ąpdrąudps ąųoątątų vykdymą, prižūri ir 
admnistrateriųt Įfr. Jąsk. M, dąugįįąų Įųq reikalų informaci 
Gustafson. P. & jų MW ,PivĮsipa ę»fl ei jos kortelę, ir metrikus.

The home pictured above 
i doesn’t appear much different 
i than any typical suburban 
I home. But it incorporates en- 
! erry-savins features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to percent. It

vmenca is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bosids have beeų helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your draama 
can come true fester than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dręam by jpjning the Payroll 
Savings flan ymere ypu lyork, or the 
Band-a-Month plan where yup bank.

Before you know it, your American 
• im wfll be a reality. *

Now E Bflwh pny when hrld to
rnaumtv < 5 yeara. 10 fl* th* fir«t

deatrcyed. neelod tney on caohfld ♦ 
tt your bank. InUr^d. i* not <ul>ėct to RaU į 
cr IqcbI incowe turn, and fwUr»J tax kxojt 4

Take stock in America,
Bpnds mature įn less than six years. ■ A -

I

Heatiiator Fireplaces (cUht), 
designed to draw room air in 
through the lower Tents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more eftective use of 
enertnr-saving design* materi
als and appliance! can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
;New York’s Long Island Sav
ings Bank, its ’Centenergy 
*76M house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy- 
tai additional cost Of these 
improvements wae approxi
mately J14.000 . . . projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex- 
peasa. žoduded. arg; added in

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

The two Heatiiator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ”76.*

The fireplaces were supplied» 
bp Home Crafts, Inc^ Floral! 
Park, New York, Heatiiator 
Fireplace, A IXvieion of Vega' 
Industries, Inc^ located ia Aft 
Pleaeant, Iowa, manufadlures 
a complete line of built-in, 
freestanding and wall* 
mounted fireplaces . • . paej 
dlectsic or woodbwrning t^oddU^l

VIKTORAS VYTBW1ETIS

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
- . (Tęsinys)

< ' PULKO ŠEFAS
Paskutinė lietuvių kariuomenės dalis, kuri gyveno 

Marijampolėje buvo Vietinės Rinktinės Karo mokykla. 
Ji buvo suformuota antrojo karo metu ir turėjo apie 2,- 
000 vyrų. Bet kai vokiečiai likvidavo Rinktinę, tai išsk
laidė ir Karo mokyklos auklėtinius. Vokiečiai džiaugėsi, 
kad jau turi savo rankose apie 2,000 vyrų ir galėsią juos 
įjungti į savo dalinius- Bet kai atėjo suimti, tai mokykla 
gerokai pasipriešino ir išbėgiojo. Iš to skaičiaus vokie
čiai sučiupo apie 100 vyrų. .

Kai jau minėjau, surasti visas Lietuvos kariuome
nės dalis, kurios kūrėsi ar gyveno Marijampolėje, šian
dieną neįmanoma. Tai tik paminėjau tas, kurias žino
jau- 0 koki daliniai dabar gyvena Marijampolėje, tai 
pas komunistus yra didžiausia paslaptis.

Visos kareivinės ir kiti kariški pastatai buvo su
ženklinti raidėmis K A M ir eilės numeriu. Tos trys rai
dės reiškė — Krašto Apsaugos Ministerija. Bet karei
viai šposaudami iŠ jų sudarydavo sakinį, kad "kareiviui 
algos mažai”.

Pradžioje į kareivines nebuvo įvesta elektra- . Ka
reiviai patalpas apsišviesdavo žibalinėmis lempomis. 
Dar kai aš tarnavau nebuvo vandentiekio,, nė kanaliza
cijos- Reikėjo vi$ka sumoderninti ir pagerinti.

Vėliau pulko vadovybė stengėsi ir kareivinių vidaus 
puošimą suvienųodintį, kad tas duotų jaukumo ir gro
žio. Tuo reikalu paruošė pianus su nųi^iymąis kur ir 
kokius paveikslus .prie .sienų kabinti, kur paišyti kari
nius šūkius ir kt. 1931 m. pražioję jau pulkas gavo pir
mąją siuntą-geležinių lovų/ Jos buvo išdalintos moko
mąją! ir septintajai kuopai.

Kareivines gražino apie jas plačiomis lysvėmis į- 
rengti gėlių darželiai. Pągražiiųmo darbus vykdė visos 
kuopos- Kiekviena kuopa turėjo paskirtu rajono dalį, 
ją turėjo valyti, šluoti, gėlėmis apsodinti ir p. Įėjimą į 
rajoną puošė aukšti meniškai apipavidalinti vartai. 0 
sode visų dėmesį traukė pulko šefui L K. Vyteniui pas: 
tatytas ^būdingas paminklas..

Išvalytas pulko sodas, išvestį takeliai ir jų pakraš
čiai apsodinti gėlėmis. Prūdas pagilintas ir paplatim 
tas. Jo vjduryje esanti sala margavo apsodinta gėlė-, 
mis, kurių viduryje spindėjo iš spalvotų akmenėlių su
dėstyta Vytis, 0 aplink salą nąrstė. iš . užsienio atvež
tos spalvotos žuvelės. Kitame sodo gale buvo Įrengta 
teniso- aikštelė. Pulko sodas bųvo. ne tik kareiviams pa
ilsėti maloni vieta bet ji viliojo ir miestiečius atsigai
vinti baigus kasdienius darbus.

Kareivinės buvo apsuptos didelėmis liepomis ir ki
tais medžiais. Rajonas didelis, lygus ir gražus. Nuo ka
reivinių iki miesto atstumas IV? kilomęntrę. Per rajono 
vidurį'pravestas asfalto plentas. Padaryti platūs šaligat
viai, kurių pąkrąščiai tankiai apsodinti dekoratyviniais 
medžiais. Užėjus šalčiams^ pulke įruošdavo dvi čiuožyk
las. Viena buvo sode, o kita dirbtinė ..šalia kareivinių. 
Taip pąt ąpsnigtąįs ūkinįnkų Įąųk§!§ įr stągįomįs Šešu
pės ‘ pakrantėmis skraidydavo vyr. Itn. J. PųreĮĮo suor-r 
ganizuotas pašliūžįnįjdnj būrelis. ■ • ■ • -

Veikė vaidvbos grupė, kuri statė scenos veikalus 
pulke ir Marijampolės mieste. Ją sudarė likt- puskari- 
'irRiai. Įąisyai samdomi tarnautojai ir jų .žmonos. Va

dovavę vyr. Įtn. Matulevičius. Pulkas iš ekonominių su
mų sudarmgrąžią scepą, p dekoracijas paruošė dąil. K. 
■Irhenav’čius. Bilietai kąreiviams buvo parduodami pa
pigintomis kainomis- Kartais, kokį scenos veikalą pasta
tydavo Karių švietimo moterų draugija ir retkarčiais į 
uilka atvykęs pik. Brazulevičiaus vadovaujamas. /Ka
riu teatras. ,* v

r t •

Pulkas turėjo stiprų pučiamųjų muzikos instrumen
tų orkestrą, kuriam "vadovavo kapelmeisteris B. Visoc
kis. Jį sudarė nuojątįmąi laisvai samdomi muzikantai ir 
būtinos tarnybos kareiviai. Kęncęrtųodąvo Mąriąmpo- 
lės mieste ir Birštono kurorte. Pęr metU£ surinkdavo 
apie 20,000 litų. .....

Styginių muzikos instrumentų orkestras buvo įsteig
tas 1924 m- Jam vadoyayo Įąisvąi samdomas raštininkas 
J. Ostrauskas. Vėliau jį žyminį sustiprino ftn. J- Jąrušę- 
višius ir turėjo apie 35 muzikąptus. grieždavo pulke kį- 
ne ir kitose pramogose. Iš gautų pajamų nusipirkdavo 
reikalingus muzikos instrumentus. Pulko kinas veikė 2 
— 3 dienas savaitėje ir rodydavo įdomias bei pamokan
čias filmas.

Ypatingomis progomis paskaitas skaitydavo iš ki
tų pulkų atvykę karininkai, žemės ūkio, veterinarijos, 
sveikatos ir kitais klausimais, pulke paskaitas skaityda
vo tų ryšių pakviesti specialistai.

(Bus daugiau)

i — NAUJIENOS, CHICAGO 3,

idaug.au
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Į mas, kuris buvo teisėtas. Pirmi- ’ 
' ninkavo Vincas Tamošiūnas, se
kretoriavo Kazys Gogelis. Bu
vo perskaitytas L. Namų Drau
gijos pereitų metų metinis pro
tokolas, išduoti ir priimti su pa
pildymais valdybos ir revizijos 
Komisijos pranešimai ir prieita 
prie rinkimų. Norėčiau pastebė-

Detroito naujienos
Vasario 16-ji vienybės dvasioje buvo sušauktas kitas susirinki

Vasario 16-ji jau Čia pat. Kaip 
ja buvo rašyta, minėjimas įvyks 
vasario 13 d. 12 vai. 30 min. 
Kultūros Centre 9 Mile Rd? jau 
visiems gerai žinomoje vietoje.

Iškilmingo minėjimo pagrin
dinis kalbėtojas bus inž. Anta
nas Sabalis iš New Yorko. Nors 
keliolikai kongresmanų buvo pa- ti, kad pereitais metais vos buvo 
rašyti laiškai, bet iki šiol dar ne
prisiprašyta amerikiečio kalbė
tojo. Kiti iškilmingo minėjimo 
paruošiamieji darbai eina sklan
džiai. Meninę programą atliks 
vietinės Detroito pajėgos: Mo
terų vokahnis ansamblis — va
dovas Stasys Sližys, ir St. But
kaus kuopos kankUninkės — va
dovė Dana Petronienė. Vėliavos 
pakėlimas įvyks vidurmiestyje 
prie Miesto rotušės Vasario 16 
dienoje 8 vai. 30 min. ryte nu
leidimas 5 vai., pakėlimo ir nu-, 
leidimo ceremonijose kviečiamos 
visos organizacijos ir pavieniai 
dalyvauti. Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro Valdyba pri
mena, kad Vasario 16-sios mi
nėjimo proga aukos tiktai Ame
rikos Lietuvių Tarybai. Kitos 
centrinės organizacijos renka 
aukas kitomis progomis. Dlokas 
prašo aukų rinkimą nedublikuo- 
ti. Pasiskirsčius aukų rinkimo 
laiką daug daugiau surinksime ir 
prieisime prie susitarimo bei 
vieningumo.

Lietuvių Namų Draugijos 
metinis susirinkimas

vo mokyklose, kadangi visoje vaitės pradžioje audrą pakeitė sos Anjerikos turtas, nuo kurio 
įpiecinėje Ontario provincijos da- saulėtas oras, bet 'didieji vieške- imami valstybės mokesčiai, yr:i 
’lyje žiauri sniego audra buvo liai iš Illinois ir Minnesotos į (daugiau kaip vienas tritfjonas

Kalifornijoje, San Diego mieste gražiu^ plaukus tu
rinti žaidėja Joan Robins be visuomet pajėgia sučiupti 
sviedinį, nes plaukai kartais sustabdo jos matomumą. 
Universitete ji skaitoma geriausia žaidėja. Jai smarkiai 
ploja vyrai stebėtojai.

sudaryta valdyba ir revizijos 
komisija. Nesuradus detroitie-j 
čio, pirmininkas buvo išrinktas 
n et iš Kanados, Windsoro.

Per pereitus metus valdyboje; 
vyko nesutarimai. Kiti neužbai- j 
gę metų pasitraukė iš valdybos.! 
Šiais' metais rinkimai į- valdy-1 
bą atsistojo dar keblesnėje pade- J. 
tyje: valdyba liko neišrinkta.

Nutarta dviejų mėnesių bė
gyje sušaukti kitą visuotinį su
sirinkimą. Išrinkus valdybą gal 
ir galima būtų dar metus palik
ti tokioje padėtyje ir laukti. į 
Kaip ten bebūtų, bet Lietuvių’ 
Namų Draugijos nariai turėtų''
žinoti tikrą priežastį, dėl kurios ’ rankinukai. Paprastomis dieno-1 siteto bibliotekoje buvo įstatyti 
niekas nenori Įeiti į valdybą. Tik- Jmis niekas Lietuvių namų nesau- Į Eetuviški eksponatai; dail. A. 
riausioji priežastis tai sumažė- ’ 
jimas Lietuvių namų lankytojų 
skaičius. Kodėl gi jie nebelan- 
ko- Lietuvių namų ir klubo ? Vie
na priežastis ta, kad prie Dievo 
Apvaizdos pastatyta didelė sa
lė, ten visi parengimai ir vyks
ta. Kita priežastis tai, kad Lie
tuvių namai stovi blogame rajo
ne ir dar tarp juodžių.

Ruošiant parengimus be vieno 
ar dviejų policininkų neapsieina- 

Susirinkimas įvyko š; m. sau- ma ir tai aplaužomi automobi- 
sio 23 d. Nesusirinkus kvorumui, liai, subadomos padangos, užpul- 
po 15 minučių pagal taisykles, dinėjamos. moterys, atimami

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2-50. > į

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos.įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago. HL 60608

TT tomas, Grv
338 nsl. Kaina *8 00. Mfakšfafa vfrj $5.00

RIMTA KNYGA — GRRTAUSTA DOVANA Į
N»u|I*noi* nclhna qaufl owlWu Vnyęu, kurler bspuo* bflt koki* f 

knvcu saint* «r lantyn*. į
Aleksandras Pakalniškis. MES GRĮŽTAME. Įdomūs jatmu dienų iį 

atsiminimai ir ivvHu t*ei Tietų aprašymai, skaitomi kaip ro- g 
manas. 387 psl. Kaina $5. X

A. Pakalniais. METAI PRAEITYJE. Netolimu ivrkiu prisimini- į 
ir, laiko įvykiu T.ietuvoie ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- > 
tyti i 12 daliu. 298 psl.. kaina $5.

Or. Kervs ftrinhn. ATSIMINIMAI iR MINTYS.
. Hals viršeliais.__ . ..... ...... ..................... .......... ......

Prof V»el. RlrfKka. SPNIIJU I IFTUVIŠYU KNYGŲ ISTO- ” t 
RIJA. T dalis 208. n«1.. irista — <3 00. minkytais vir- • 
heliais — *2 ori; u Haifa. 223 nsl.. įrišta — S3.00 mfakš- y
tais viršeliais______ _______ __ _ __ <2 0? ;?

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 2 
Pakalnės ir Labenvns. apskrity* su įdomiais aprašymais, iliu- į 
straciiomis ir doknntentaclia. 338 psl.. kaina $6. I

P. KesiOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triiu daliu Lietuvos f 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina Narūne. TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ
170 psl. _______ j____ ___________ _ ________________ M.OC ę

M. Gucfallt. POVILAS MILERIS biografuos bruožai 235 £
poslapiai ___________________ ___________ Š3.M d

• Knygas užsakant reikia pridėti 25 ėt pašto Išlaidom*

go.
Nariai, kurie norėtų dažniau 

lankyti Dariaus-Girėno klubo 
svetainę, dėl minėtos priežasties 
sumažėjo. Dėl lankytojų suma
žėjimo klubas sunkiai verčiasi. 
Štai dėl to į valdybas niekas ne
nori eiti, nenori būti Lietuvių 
namų likvidatoriais. Buvo atsi
radę pirkėjai, bet valdyba ne
bandė konkrečiau su pirkėju su- nalistams. Vienas iš jų detroi- 
sirišti. Sausio mėn; 30 d. įvyks 
Dariaus ir Girėno klubo metinis 
visuotinas narių susirinkimas. 
Patirsime, kokios nuotaikos D.
G. klube.
L.F. Detroito komiteto veikla

Detroite ir apylinkėje per 1976 
metus į Lietuvių Fondą . įstojo 
31 naujas narys ^7 padidino sa
vo auką, 19 pradėjo savo įnašą. 
Jų tarpe 18 asmenų paaukojo 
po tūkstantį dolerių. Detroito 
apylinkėje jau y’ra 299 fondo na
riai. Per visus 1976 metus fon
dui paaukavo 7,189.50 dol. Lie
tuvių Fondo Detroito komitetas 
už duosnumą aukotojams nuo
širdžiai dėkoja. Kaip jau vi

siems gerai žinoma, dabar jau 
renkamas antras milijonas. Treč
dalis milijono jau surinkta. Ko
mitetas tikisi, kad iki šiol duos- 
nus detroitiečiai ir toliau tokie 
bus. Pinigų vis trūksta. Kas
met būna virš 200,000 dolerių 
prašančių. Fondas kol kas gali 
paskirti tik 40,000 dol.' Lietu
vių Fondas laukia visų talkos, 
kaip praneša Fondo įgaliotinis-
Vytaute Katkus. į į- Kanadoj negeriau

Meno paroda Detroito į °
TORONTO. — Arti 2,000 vai- 

universi e e mokinių sekmadienį jau tre-
Sausio 17 d. Detroito univer-. čia dieną tebebuvo “įkalinti” sa

Tamošaitienės tautiniai rūbai, 
V. Veselkos drožiniai, J. Baub
lio Lietuvos reljiefinis žemėla
pis, .Bublienės margučiai, gin
taras ir daug kitų dirbinių. Pa
rodą. organizavo liet, studentai, 
globojo prof. dr. J. Pikūnas. Pa
roda užsibaigė sausio 30 d.

— Daužvardžio Fondas pa
skirstė premijas jauniems žur-

1739 S. Halsted St_ Chicago. TU. 60608. — Tel. HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

De. Juozai Dauparat. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studil*. I?1eU 
t® Chtcaffoje 1966 metais paties autoriaus lėnomis. Knvsfa dvieiu da
liu! SemAn Ūkio švietimo problemos .ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašot "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai olima sakvti lietuviu 
tauta salėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
(r prUvffti pačioms iškiliosioms Eutodos tautoms’*.

Knygos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiam* skaityti kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12^1 buvo ūkininkai ir po Pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knysa bus branri abso
liučiai lietuviu daugumai, vnač kadancd knvra su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knvtra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigu, tnojra knyga padųalne.

suparaližavusi bet kokį susisieki-. New Yorką tebebuvo užblokuo-Į dolerių. Dar 1975 metų Komer- 
mą. Valdžias pareigūnų prane-i ti, nes nespėjus pusnis bųldo-'cijcs departamento skaičiai ro- .
Šimu, Niagaros pusiasalyje 23 
mokyklose mokiniai buvo aprū
pinami maistu ir blanketais, at
gabenamais “sniegomobiliais” ir 
kitomis priemonėmis. Policijas 
pranešimu, vaikai nebus evakuo
jami, kol nepraeis kelinta diena 
tenkanti audra sų Gfi mylių per 
valandą. Ar evakuacija įvyko, 
užteko skaityti. Bėdos padėtis 
Niagaros srityje pirmadienį te- 
begaliojo. Sniego užblokuotuose 
vieškeliuose London-Strattford- 
Windsor srityje aptikta pusny
se paliktų automobilių iki 50 
skaičiais. Praeitą savaitgalį 
sniegomobiliais išgelbėta dau

giau kaip 150 automobiliuose už
pustytų asmenų.

Pusantro milijono 
padaugėjo bedarbių
Dėl žiaurios žiemos, šalčiu ir 

audru Rytinėse ir Vidurinėse 
valstijose energijos ištekliams iš
sisėmus ir paskelbus natūralių 
dujų atsargų taupymą daug dirb
tuvių ir biznių užsidarė, daugiau 
kaip 1.5 milijono darbininkų lie
kant’be darbo. Dėl speigų kaltės 
įvykusiame Breckenridge, Minn., 
viešbučio gaisre žuvo 16 žmonių. 
Pavieniui audrose žuvusių pri
skaičiuota dešimt. Nors šios sa-

zeriais nustumti, vėjas beregint dė, kad JAV mokesčius mokantis 
kitas sunešė. Liūdniausią vaiz-j turtas buvo įvertintas $1 tria
dą teberodė plentas 65 iš India- jonų ir $96.3 LiVjonais. Tai ro- t 
napolio, kur nebe šimtai, bet do, ka J?./ 
tūkstančiai automobilių ir sunk- metą padidėjo,! 
vežimlų užpustyti kaip buvo pa- , 
likti. ' \ I

Ohio valstijos oficiaUu prane
šimu, dėl audros laikinų bedarbių ■ 
yra jau virš 750,000 ir numato- Į 
mą, kad per šią savaitę pasieks! 
milijono. I

New Jersey policija išsiųsta 
pasibeldžiant į duris perspėti pi
liečius, kad termostatus negali
ma kelti daugiau kaip iš 60 iki 
65 laipsnių; nusikaltę guberna
toriaus Hugh Carey potvarkiui 
galį gauti iki metų kalėjimo. 
New Jersey bedarbių šią savaitę 
padaugėjimo laukiama iki 400,- 
0C0; nuo pirmadienio uždarius 
dujomis šildomas mokyklas apie 
500,000 vaikų lieka laikinai be 
mokslo.

New Yorko valstijoj uždarius 
ar sumažinus dujomis aptarnau
jamas pramonės įmones, bedar
bių padaugėję iki 500,000.

23.7 bilijonais. *
.1 b lijonų ver- 

’tės turtų buvo dėl įvairių prie- -s. 
. ž^sčių atleista nuo mokesčių ir \ x 
į mokesčiai buvo imami netto nuo - '7 
; SI trilijono ir §62.9 bilijonų 
(įvertinimo nuosavybės. <
' -------- J jy;

— "‘Pelkių žiburėlio” litera- 
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7 — 8 
vai. ryto iš WNIB stoties, šį ’ 
ketvirtadienį aktorius Henrikas 
Kačinskas skaitys rištraukų iš 
Balio Sruogos apysakos ?Kas 
bus, kas nebus, bet žemaitis ne-. > 
pražus.” /

tietis Viktoras Nakas gavo šim
tą dolerių-premiją. Sveikiname 
mūsų jauną žurnalistą Viktorą * 
Naką. • . • -
švyturio jūrų šaulių dešimtmetis

Dešimtmečio paminėjimas ir 
balius Įvyks gegužės mėn. 7 d. 
Kultūros centre Southfielde. 
Smulkesnės informacijos apie 
minėjimą skaitytojams bus pa
skelbtos vėliau.
Savanoris kūrėjas K. špakauskas 

turėjo auto nelaimę
K. špakauskas ir P. Milašius 

važiuodami Telegrafo greitkehu 
prarado kontrolę ir įlėkė į prie
šingos krypties kebą. K. Špa- 
kauską gerokai aplamdė, P. Mi
lašiui lūžo kojos kaulas.

— žurnalistas, visuomeninin
kas Vladas Selenis sunkiai su
sirgo ir po sunkios operacijos 
gydosi ligoninėje. Linkime V. 
SeleniuV greitai pasveikti.

A.' Sukauskas

Amerikos turtas 
virš trilijono doL

JAV Komercijos departamen
to apskaičiavimas, kiek siekia vi-1

Taupykite dabar
pas mus

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

John Forster

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, lol psl-, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar. '

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

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

orderį tokiu antrašu: v .

NAUJIENOS '
..1739 So. Halsted St, Chicago,JlliHois 60608

ir

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

RSA
Įstrigta 1923 metai*.

Jirtafgo* pietuo«a kiemą* automobiliam* paatatytL

’ — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— Thurwfay, F.bruiry 3, 1977

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoj

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

Cbfcagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Jsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, Ū bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinru, laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaitykloa. ban- 
kai ir kt, - ’

Norintieji knyga Jtigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Order} r

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So, Halsted St, Chicago, IIL 60608

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai minkšti — $3.00.

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

sik i*elq arba Money Orderi tokiu adresu:

173* So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070
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Nelemtas žurnalistų likimas
Amerikos žurnalistai iš .šiaudo vežimą priskaldo, o 

Lietuvoje pasilikę žurnalistai privalo raginti iš pavergtos 
Lietuvos išvežti ne tik grudus, bet ir šiaudus. Mūsiškiai 
iš ramento padaro, lazdas muzikantams mušti, o.peverg- 
toje Lietuvoje likę žurnalistai privalo tikromis lazdomis 
mušti kolchozininkus, kad jie sparčiau dirbtų ir daugiau 
pagamintų. Juo daugiau mūsiškis pazalatija, tuo daugiau 
jam stikliukų pažįstami ir nepažįstami siūlo baliuje. Juo 
labiau lietuvius žurnalistus ragina dirbti kolchoze arba 
sovchoze, tuo daugiau jis gauna okupanto privilegijų-

Bet' laisvo, teisingo ir gražaus reportažo nei vienas 
žurnalistas negali parašyti nei Chicagoje, nei Vilniuje. 
Kai judriausias Amerikos lietuvių žurnalistas aprašo į- 
vykius susirinkime, prie salės arba kino teatre, tai ne tik 
jo reportažas metamas į gurbą, bet ir jo paties adresu pa
siunčiama keliolika nepagrįstų kaltinimų. Kai pavergtoje 
Lietuvoje žurnalistas aprašo darbą kolchoze ar bet ku
rioje dirbtuvėje, tai jis taip pat eina į gurbą, jeigu raši
nyje nėra raginimo sparčiau dirbti ir mažiau broko pa
gaminti

Vienintelė vieta, kurioje lietuvis, žurnalistas dar gali 
parašyti tiesą, apie įvykius pačioje Lietuvoje ir Ameri
koje, tai Naujienos. Kai kam gali nepatikti kasdieninio 
mūsų gyvenimo įvykiai, kai gas gali protestuoti prieš ne
mėgiamą stilių, bet visi pripažįsta, kad Naujienos prane
ša savo skaitytojams ne vien, kas šiandien lietuvių tarpe 
darosi, bet aprašo visą lietuvių daugumos vedamą kovą 
ir nelemtus mūsų gyvenimo įvykius. Geriausieji lietuviai 
patriotai, norintieji, kad lietuvių dauguma būtų tiksliai 
ir teisingai informuota apie lietuvius ir lietuviams tem
piamas pinkles, eina į Naujienas ir čia dėsto, ką jis matė, 
kas ką pasakė ir pakomentuoja, kodėl panašiai pa
sielgė.

Naujienos aprašo ne tik okupanto bet ir Lietuvos 
bo,taguotojų — okupanto sudarytos žurnalistų sąjungos 
narių kertamus smūgis visai pavergtai Lietuvai. Naujie
nos kelia viešumon ir Amerikoje atsiradusių tiltų staty
tojų bei bendradarbių pastangas aprašyti lietuviškas or
ganizacijas ir sukiršinti ilgus metus buvusią Amerikos 
lietuvių vienybę. Užtat Brežnevas Įsakė Vilniaus didžia
jame pašte sėdintiems cenzoriams neįleisti į pavergtą Lie 
tuvą nei vieno Naujienų egzemplioriaus o Barzdukas įsa
kė visiems savo pavaldiniams neskaityti Naujienų lietu
višku laikraščiu. Nežiūrint tokių jų užsimojimų, Lietuvos 
gyventojai žino, kad Naujienos apie jų vargus praneša 
visam pasauliui, o laisvajame pasaulyje gyvenantieji mū
sų tautiečiai vis plačiau skaito šį dienraštį.

Praeitą savaitę minėjome, kad Albertas Laurinčiu- 
kas, apvažinėjęs Amerikos lietuvių kolonijas ir užmezgęs 
ryšius su senais Andriulio draugais, buvo iškviestas į Ma
skvą ir įpareigotas redaguoti Vilniuje einančią Teisą. 
Nustačius, kad jis labai gerai supranta sovietinio impe
rializmo tikslus, kad lietuvių tautos atžvilgiu jis neturi 
jokių skrupulų, kad jis gali padėti okupantams dar la
biau išnaudoti pavergtus lietuvius, negu rusai iki šio 
meto daro, jį paskyrė vadinamos Lietuvos žurnalistų są
jungos pirmininku. Laurinčiukas, paėmęs visą žurnali
stų organizaciją kietos sovietinės policijos kontrolėn, 
pranešė, kad kiekvienas žurnalistas privalo būti komu
nistų partijos vedamų darbų pagalbininkas. Jis nekvie
tė žurnalistų dalyvauti pasitarimuose darbų planams 
aptarti, bet aiškiai jiems pasakė, kad jie privalo padėti 
tuos planus vykdyti.

Derlingos Lietuvos derlių, darbščių lietuvių įdėtą 
prakaitą rusai vežė iš Lietuvos nuo pirmos įsiveržimo 
deinos. Jie Sniečkui patarė pasiūlyti prijungti Lietuvą

Rusijos, kad galėtų dar laisviau išnaudoti lietuvius 
ir grobti Trėtuvos turtus. Sniečkus išvežamų iš Lietu
vos turtų negalėjo sustJbdyti, bet, kaip praneša gerai 
informuoti šaltiniai, bent surašinėjo, ką rusai išveža iš

nimą ir kita.
Ar tai ne pasityčiojimas iŠ 

mūsų pavergtų brolių ir sesių, 
kurie ten velka nepakeliamą oku
panto jungą, badą ir kitus kas
dieninius nepriteklius: maisto, 
aprangos ir būtiniausių žmogaus 
gyvenime reikmenų. Kad pa- 
cildytų minėtus nepriteklius, tai 
žmonėms grįžus po sunkių 8 vai. 
darbo dienos, tenka stoti į eiles 
prie krautuvių ir laukti, kad ką 
nors gauti nusipirkti. Nežiūrint, 
kad šaltas ar lietingas oras, pra
stovėjus po keletą valandų rei
kia grįžti tuščiomis rankomis į1 
namus, nes krautuvėje pasibai
gė laukiama prekė. Tai kasdie
ninis darbininkų žmonių rūpės-, 
tis ir vargas, tam peršamame1 
“rojuje”. Kodėl mūsų bendra-1 
darbiautojai ir ] 
apie tas kasdienines žmonių 
les prie krautuvių nutyli?

Jie skleidžia, tik tokias me-! 
lagingas žinias ir pasakas, kurios 

. . . ' naudingos tik okupantui visu
mūsų pavergtai tautai sknau- 100%. O, kaip tikrovėje yra oku- 
das, reikalaujame Lietuvai ne- panį0 valdomuose kraštuose, kai 
priklausomybės. Okupantas to tokjos daromos skriaudos pa- 
labai. bijo ir negali tokių balsų} vergtoms tautoms nėra niekur 
ir reikalavimų klausyti, nes jis įų pačių bendradarbiautojų skel- 
negali ramiai Jeimininkauti pa- biamos> nes bQtų okupantui ne

naudinga.

Okupanto talkininkai užsiima 
eivija nustos savo reikalavimų melagingų žinių skleidimu, 
per spaudą, radijo bangas ir ki-|° ne tikrovės. Tik pažvelkime, 
tus šaltinius. Jis paskutiniais J^as Chicago j e dedasi ir kuo užsi
motais permetė visą savo sunkią 
ją “artileriją” — agentus ir pro
vokatorius į laisvąjį pasaulį, kur 
tik gyvena lietuviai išeiviai, kad 

okupuotoje Lietuvoje apiplėšė • juos čia užsienyje per savo agen
tus- suskaldytų, suerzintų tarp 
savęs ir tokių būdu susilpnintų j 
ar visiškai nutildintų mūsų iš-'

tas išžudė mūsų tautos trečda
li geriausių sūnų ir sesių (tau
tos žiedą) Sibiro taigose, šiau
rės tundrose .ir Lietuvos miš
kuose. O pavergtą tautos dalį 
plr iVi vi T v v e -v ■

iki nuogumo, padarė benamiais

BENDRADARBIAUTOJAI?
J. KREIVĖNAS, Sibiro tremtinys

Jau 60 metų, kaip komuniz- ša visas mūsų tautai ir valsty- 
mas pasaulio tautas ir valstybes , bei padarytas to žiauraus oku- 
okupuoja, plėšia ir tererizuoja, panto skriaudas ir neužgydomas 
o pavergtas tautas žudo ir nai- žaizdas. AA- .
kiną. Kiek prirašyta per tuos Tik prisiminkite, kad okupan- 
ilgus komunizmo metus knygų, 
spaudoje straipsnių ir pasaky
tų kalbų apie komunizmo žiau
rumus, nekaltų žmonių žudymus 
ir pavergtų tautų laisvių atėmi
mą ir kitus daromus žmonijai 
nusikaltimus! Mes stebimės,
kad pasaulio tautos nepažįsta ir vergais, kad okupantui dirbtų 
tikrojo komunizmo veido, kuris 
yra pats baisiausias ir žiauriau
sias šių dienų pasaulyje siau
bas. Na, o mes lietuviai, čia 
Amerikoje gyvendami ir sotūs 
būdami, ar visi gerai pažįstame 
komunizmo veidą, jo klastas, 
melus, apgaules ir provokacijas?,

Pažvelgus į mūsų išeivijos pa- 
dėtį, 'atrodo, kad mes esame visi 
kaip vienas to paties priešo, oku
panto išvyti iš savo tėvynės- 
motinos Lietuvos ir visi vieno
dai nuskriausti. Visi netekome 
savo tėvynės — Lietuvos, visi 
ten palikome savo brolius — se
seris, draugus ir artimus, o pa
tys palikome benamiais — si- 
ratomis, nes neturime savo tėvy
nės, gyvename svetimoje žemė
je, po svetimu dangumi.

Jau 32 metai, kai mūsų tautos I 
išrinktoji ir laimingoji dalis 
blaškosi po visą- pasaulį, o jau 
pamiršo kai kurie individai dėl 
ko jie bėgo iš tėvynės ir kokį 
priešą ten paliko, nes jau pra
dėjo dairytis atgal ir lankstytis 
tam pačiam priešui, nuo kurio 
bėgo be atodūsio.

Čia aš noriu priminti' tiems 
mūsų išeiviams, kurie jau pamir- šauliui visas okupanto daromas

I •

dieną ir naktį už centus. Atėmė 
visas žmogaus teises, užčiaupė 
burnas, kad nei žodžiu, nei bal
su negalėtų šauktis Į laisvąjį pa
saulį pagalbos. Okupantas užlei
do geležinę uždangą ir prislėgė 
visą ten gyvenančią tautą. Pa
vergtoji mūsų tautos dalis prie 
tokių sunkių aplinkybių nieko 
negali daryti, net- savo kasdie
ninių teisių negali apginti,' o mū
sų koloborantai ir bendradar
biautoj ai su okupantu giria ir 
džiaugiasi, kad okup. Lietuvoje: 
laisvas, kultūringas ir geras gy- 

‘ venimas”. Okupantas, prispau
dęs mūsų pavergtą tautų gele
žine uždanga ir ją nutildęs, kad 
Laisvasis pasaulis nieko negali 
žinoti apie jos gyvenimą ir 
skriaudas; nepalankių okupan
tui asmenų naikinimą iš pasalų 
ir kitų vykdomų nusikaltimų.

Okupantas, nutildęs ir užčiau
pęs mūsų pavergtai tautai bur
nas, ten okupuotoje Lietuvoje 
jaučiasi, kaip savų namuose. Tik 
negali vieno dalyko pakęsti, tai 
mūsų Išeivijos bąlso, kurį .mes 
keliame viešai prieš visą laisvojo 
pasaulio opiniją ir nurodome pa

Lietuvos. Ką jis rengėsi su tais sąrašais daryti, kur jis 
juos laikė, šiandien niekas tiksliai pasakyti negalėtų. Bet' 
Petras Griškevičius net neužrašo, ką rusai veža iš Lie-
tuvos. Rusai gali išsivežti javus, riebalus, daržoves, pa
šarą ir žemės turtus, lietuviams nieko už tai neatlygin
dami- Lietuviai labai nepatenkinti šitokia okupacinės 
valdžios elgsena, bet jie nieko negali padaryti.

Laurinčiukas verčia visus lietuvius žurnalistus ap
rašinėti, kaip lietuviai noriai dirba, kaip jie gražiai ben
dradarbiauja su rusais, koks krašte yra gerbūvis ir ko
kią laimė visiems gyventojams. Jeigu kuris darbininkas 
nepajėgia dirbti kartu su komunistų geriau apmoka
mais pirmūnais, tai lietuvis žurnalistas privalo jį ragin
ti, kad jis daugiau dirbtų. Iš lietuvio žurnalisto Laurin
čiukas bando padaryti lietuvių tautos priešą. Lankstes
nės nugaros žurnalistus jam pavyks palenkti, jis įsakys 
eiti tuo pačiu keliu,, kuriuo jis eina. Bet didelės lietuvių 
daugumos jis neprivers tapti okupanto vergais ir būti 
patenkintais.

Lietuvis žurnalistas prievartaujamas ' pavergtoje 
Lietuvoje, jį bando prievartautai ir lietuviams primesti 
moderatoriai. Lietuviams žurnalistams savo apinasrį 
bando primesti kai kurie svetimų ordinų nariai, lietuvių 
tautos laisvės kovos iki šio meto nesuprantantieji, o gal 
gerokas būrys teisybę mėgstančių, faktu neiškreipian- 
kartaisNir nenorėjusieji suprasti- Bet lietuvių tarpe yra 
čių ir lietuvių nuotaikas tiksliai perduodančių žurnalis
tų. Kova už pavergto krašto laisvę yra sunki visai lietu-
vių tautai, ji sunki ir lietuviams žurnalistams.

— NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— Thursday, February 3, 1977

Ui

gimnazija

vergtoje tėvynėje.
; Okupantas nesėdi rankas su
dėjęs ir nelaukia kol lietuvių iš-

LOWELL WEICKER 
Senator, Connecticut

Kodėl Castro
siuntęs kareivius

į nutyli? 1 STOOKHOLMAS. — šve

• imą okupanto kolaborantai — 
bendradarbiautoj ai ?

Viena jų grupė gauna iš Mas
kvos tonas komunistinių propa
gandinių knygų, steigia jų bib-

._______________ švedų
TV programos pokalbyje, Kubos 
diktatorius Castro pareiškęs, kad 
jis kariuomenę į Angolą pasiun
tęs negalėdamas pakęsti Ameri- 

. kos slaptosios žvalgybos ČIA 
į veiksmų Angoloje ir matydamas
Ikaip ČIA paruošta kariuomenė 
iš Zairo ir Pietų Afrikos naikina

i Angolos išlaisvintojų promark-
. sistinį judėjimą, bet ne todėl,
I jog rusai būtų jį prašę. Pasak

. ’ Castro, Maskva jo nėra prašiu- 
, si. Jis tai daręs savo valia.

’ ■ Esą, Kuba ir toliau rems ka
riškai Angolos marksistinę vy
riausybę prieš bet kokį puolimą.

Prisiminęs Kiaulių Įlankos in
vaziją, Castro sakęs, kad jie apie 
invaziją sužinoję tik’prieš dvi

• savaites ir kad prieš savaitę jis .
saves ir tokiu būdu susilpnintų i Iiotekas>. Patina patikimų J jau gavęs stiprią pagalbą prieš- 

’.Liškai nutildintų mūsų iš- ' ^rventoili tarpe ir kaišioja į lie- j lėktuviniais pabūklais ir kitais
eivijos laisvinimo darbą ir kitus tuviškas mokyklas ir kita. Ete^ais.
veiksmus, kurie yra nenaudingi | rengia tariamus kultūn-, ------------
okupantui ' ‘mus 11 koncertus, su
" Per savo agentus užsienyje irl Tpa^aIba okuP^
'Tėviškės” draugiją Vilniuje Lietuvos Pwpagandimu artistų 
pradėjo piršti mums išeivijoje 
visokius bendradarbiavimus ir 
draugystę su okupantu ir jo tar- j 
nais, kurie smaugia mūsų pa

ir politrukų. To dar maža, ver
buoja jaunimą į Vilniaus litua
nistinius — politrukų kursus, o 

I mažamečius vaikus į pionierių 
i (kursus) stovyklas okup. Lietu
ve je. Ąr tai ne meškos pasitar- 
navimas mūsų tautai?

Kai kurie bažnyčios tarnai ir 
dvasios vadai, net nusivilkę sa
vo togas, kone vienmarškiniai 
propaguoja — skelbia savo agen
tų importuotas iš okupuotos Lie-

vergtą, tautą kruvinomis savo 
rankomis.

Tad mieli broliai ir sesės, kam 
yra brangi'mūsų pavergta Tė
vynė Lietuva ir jos pavergta 
tauta, tai būkime atsargūs, ne
sileiskime suvedžiojami ir kirši
nami okupanto agentų ir mūsų 
pačių kolaborantų ir bendradar- tuvos, Maskvoje susuktas komu- 
biautojų su okupantu, kurie 
mums perša ir giria visokiais 
būdais, kad dabartinis okup. 
Lietuvos gyvenimas yra gražus, 
kultūringas ir geras, kad ten 
klėsti visos žmogaus laisvės ir 
kita.

Tai yra grynas melas ir apgau
lė. Ten nėra jokių žmogaus lais
vių ir žmoniško gyvenimo ar jo 
išteklių ir t. t. Okupantas per 
savo agentus, padedamas mūsų 
bendradarbiautųjų, kurie nuvy- ’SAULllua10 
kę į Vilnių su okupanto krūvi-] Dabar jau mums aišku, ko- 
nais tarnais bičiuliuojasi, lėbau-lkiam kelyje slepiasi okup. ben- 
ja ir per okup. propagandinę į dradarbiautojai. Tad sustokime 
spaudą “Gimtąjį kraštą” liaupsi- į ir pagalvokime, keno protu gy-' 
na okupantą ir skelbia jam nuo- I yename ir kuriuo keliu einame?

nistų propagandines filmus ir 
kitus pasitarnavimus komunis
tams atlieka. Ar tai“nekultū- 
ringas” darbas, atliekamas mū
sų tautai? O, kai vienas kitą 
lietuvis patriotas ar nukentėjęs 
skaudžiai nuo komunizmo, pra
šo ir pataria tokių filmų ne
rodyti, rengėjai jas gina, net 
altoriaus šešėliais pridengę šmei 
žia nieku nekaltus žmones, net 

Į per spaudą, paversdami juos pa- 
1 skutimais niekšais.!

Tailandija sukilimo

BANGKOKAS. — Tailandijos 
kariuomenės generolų tarpe atsi? 
rado didelis nuomonių skirtu
mas. Tailandijos sostinėje sklin
da gandai, kad gali įvykti per
versmas, Vyriausybė patylomis 
išdėstė kariuomenės dainius ap
link sostinę, belaukdama per
versmo. _ '

Ministeris pirmininkas T. 
Kraivichien, vienintelis civilis 
Tailandijos vyriausybėje, mano 
atsistatydinti.

Chicagos miestas apartmentų 
namams apšildyti yra nustatęs 
sekančias normas: nuo 6:30 iki 
7:30 vai. ryto 60 laipsnių Fah- 
renheito; nuo 7:30 iki 8:30 vai. 
ryto 65 laipsniai; per dieną nuo 
8:30 vai. ryto iki 10:30 vai. va- 

[ karo 68 laipsniai; per naktį nuo 
jjLO :30 vai. vakaro iki 6:30 vai. 
ryto 55 laipsniai.

Tie laipsniai skaitomi standar
tiniai ir privalomi.

pelnus už sukurtą “kultūringą I Gal dar nevėlu pakeisti einamo
ir gerą” dabar Lietuvoje gyve; kelio kryptį?

Kauno senlmiesčio vaizdas, žiūrint nuo Rotušės Vytauto bažnyčios link



M. K. Čiurlionio piešiny Druskininkų apylinkėse

Telef. BE 3-5893

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AĮR-CONDĮTĮONED KOPLYČIOS

HOW TO CUTANDSEWE. FP£SH P/NHĄPPLE

Laidotuvių Direktoriai Mažeika ir Sūnus. Tel. 737-8600

išėjusi iš spaudus *r galima gauti Knygų ripkoje

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1311THE PINEAPPLE FROM BCSTH SHELLS. HALVE

Chicagoš
Liętųyių
Laidotuvių
Oiręktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

i R NAKTJ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West luird Street 
pastai susitarimą

^0 REMOVE THE FRUIT, 

INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE WAY AROUND-

DR. K. G. BALUKAS 
XKL-ERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJĄ 
6449 So. PuMski Rd. (Crawford

Medial Building). TeL LU 5-6446 
Priiua Ugomud pagai wimum 

si aeauiUepU. sLambioii 374-8'*04

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTŽ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

M Q V I H G
Apdrausias pnrk£ausrymas 

ii įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

— LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO 
Moterų Klubo metinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, vasario 3 d. Ane
lės salėje. 4500 So. Talman. 2 vai. po 
pietų. Narės prašomos gausiai daly
vauti. Po susirinkimo bus vaišės.

Nu*. Rast.

'Priklausė ’ Marquette Parko Lietuvių. Namų Savininkų organizaci
jai ir Utenos’ Lietuvių klubui.

Ketvirtadienį 6 vai; vakaro kūnas bus pašarvotas Mažeika—Evans 
kaplyčioje, 6845 So. Western Avenue. _ * -

šeštadienį, vasario 5 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios i 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse

Visi a. a. Adam Gurves giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai

— NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ ir Pavienių 
klubas vasario mėn. 11-tą dieną 7 va
landą vakaro turės susirinkimą Vy
čių salėje. 2455 W. 47th St. Visi klu
bo nariai ir prijaučiantieji yra kvie
čiami gausiai dalyvauti Po susirinki
mo bus vaišės ir šokiai J. Joniko or
kestrui grojant. V. Cinką

Ričardas Daunoras, pereitų 
metų vasarų pasitraukęs iš oku- 

ir šiuo metu

Or EACH QUARTER. CHUNK FKUlT- PUT BACK IN THE 
SHELL —- IT MAKES AH AHCALTNE SERVING MSH r

Antrasis '“užsienietis” buvo 
inž. Pranas činkus iš Tennessee. 
Atvažiavęs Kalėdoms su šeima 
giminių lankyti, jis užsimanė ap
žiūrėti galerijos, parduodamus 
kūrinius po visų kitų jo dienos 
programų, kada viskas jau bu
vo uždaryta. Telefonu susitarus 
jis su visa šeima .buvo nuvežtas 
galerijon ir čia išsirinko paveiks
lą, apie kurį vėliau rašė: “Dail. 
Morkūnienės paveikslą laimin
gai parvežėm ir jau pakabintas 
ant sienos. Labai gražiai atrodo 
ir mums ‘abiems, kaip ir vaikams 
patinka”.

Būdama Stanley Balzeko kai
mynystėje galerija užmezgė su 
juo bendravimo ryšį, ragindama 
savo lankytojus aplankyti ir Bal
zeko Lietuvių Kultūros Mųzie-

ANTANAS AI. PHILLIPS
IpAlAb IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. UTUAN1CA A VENUE- Phone: YĄrds 7-3^01

i (Lay THE PINEAPPLE ON ri5
’SIDE.WITH A LARGE, SHARP <’ 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM ">'

'TH£ BOTTOM THROUGH THECROUM

Knygos bus išsiųstu jei teki* ardu Money Qrderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:
^.NAUJIENOS,

1739 So. Hateted St, Chicago, HL S0608

DAUNORAS DAINUOS 
BĘLGyOJE

MIWVVWVVAAMMMWWVWWWWVVWVWVVWVVWVWVVVh
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Gėlės visoms progoms.
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

x443 MESI Odra SlKfaEl
Telefonai: PR 8-0833 įr PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ii 
Gene Drishiu Krautuvė 

Th£ DAISY STORE 
7918 Southwest Hwy, Ooak Lawn 

TeL 499-1318

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos

Visos programos ii W0PA, 

1490 kil. A, M.

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

TeHf.: HEmlock , 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

"Jie giedojo Dievo tamo Mozės giesmę Ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3. 
"Dievas yra šviesybė Ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5.

Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra "ti
kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: "Jūs esate pasau
lio Šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios {kvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: "Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane i 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”, (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi žino, kad mirtis yrą ii*un ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
ruftąji? į tą klausimą atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVI5T, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Penktadienį, vasario 4 d. 9:00’ vai ryto bus lydimas iš koplyčios 
į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi ą. ą. Joseph M. Rapnicko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liek;,: 
sūnus, duktė, giminės.

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-3

nojaus įstatymų leidėjus, atsto
vą T. J. Hanahaną, L. A. Par
kertą ir R. Craigą papirkusi; 
sumokėdama jiems kyšio 1,500 
dol., kad jie numarintų nepalan
kų automobilių išnuomavimo 
bendrovėms ruošiamą įstatymą, 
kuris ir buvo numarintas 1972 
m. gegužės mėn. .

DR. C. K. BOBFIIS 
INKSTŲ ir šlapimo taku 

CHIRURGIJA 
v.l«f 695-0533 

V.Uey M.dicai C nt.r 
& 0 SUMMIT STREET 

ROUTE 56, ELGIH. ILLINOIS

JOSEPH M. RAPNICKAS 
Gyveno 7115 So. Washtenaw Ave.

Mirė 1977 m. vasario 1 d.. 4:00 vai. ryto, sulaukęs 84 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 56 metus.

Paliko 'nuliūdę: sūnus Joseph, C., marti Jacqueline, duktė Geral
dine Duvick, žentas Thomas, anūkai — Joseph. Richard. Diane ir Don
na Rapnickas, taip pat Beth, Jeri ir Cindy Duvick bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika—Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave. BUTKUS - VASAITIS
144v So. 50th Ave^, Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

rolę. Spektakliai pyks sausio 
30 d., vasario 2, 5, 8, 11 ir 13 
d. Briuselyje žada pasilikti iki 
vasario 14 d.

r'CKKKAUČl Y/VlAl

-M 0 V I N G
Leidimai — Pilni apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i E R R N A S

Tai. WA 5-8063

DR. PAUL V. DAKG.S 
GYOYTvJmS ir chirurgas 

Wastcbesier Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S-Manheim R d,, Westchester, UL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šėštadieni 8—3 vat 
Tel.: 5bi-2727 arba 562^2728 -

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YAris 7.1741 -1742

CR. YI T. TAURAS 
1R ChlKUKUAS 

6egare prcKiika, ^ec. MOIBRŲ ligos 
OfisaJU 2^2 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAU; pirm..- aiuracL, trečiacL 
ir penki, z-4 ir 6-o vai. vak. sestadie- 
maii 2-4 vai. po pieui ir kitu laiku 

pagal susitarimą. „

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rč-pubUc 7-1212
2314 WEST 23rd PLACE VIrginU 7-C67I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Mills, Ill. £74-4417

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 2-3572

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr Kazio Šidlausku knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakų® | krašto politiką. I(W pik Kaina JI.50

GfloW THATA PLUMP AND FRESH- 

L00K1NG PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR. KITCHEN .YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EA51E5T WAY TO CUT AND SERVE 
THIS PELICACY.WELL.ITCOULPN’I 
EE EASIER .

lankytojų užsukę j galeriją ne
galėjo atsistebėti, kai yra vieta 
su tokia gausybe lietuvių daili
ninkų darbų. Dar labiau nustebo, 
kai buvo, pasakyta, kad čia at- 
atstovaujama tik dalis lietuvių 
dailininkų.

Čiurlionio Galerija, Ine. yra 
dąikninkM įsteigta ir prieinama 
visiems dailininkam.'. Parodų ir 
paveikslų pardavime reikalams 
skambinti telefonais; (312) 436- 
1722 ąrba 523-9162, arba rašyti 
C, G. Ine. 4033 Are her Aven 
Chicago, HL 60632.

Čiurliopio Galerijos, Ine.
Informacija

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YĄrds 7-1138-1139

BALF’ui už suteiktą piniginę 
paramą pranešė, kad nuo sau- 

’sio 10 d- išvyksta į,Briūselį kur 
dainuos Le Theatre Royal de la 
Monnaie operos teatre. Sutartį 
pasirašė per impresario iš Orga
nisation Artistique Internation-

nėta, toks paveikslų pardavimas 
’! pradėtas ir Marquette Parko 
4 skyriuje 2657 W. 69th 'St. šia 
galerijos paslauga sėkmingai 

i naudojasi dailininkai ir visuo
menė. Minėtini pora atsitikimų 
su “užsieniečiais”. Praeitą lap
kritį galerijos salėn užėjo jau- 

\nuolis ir pasisakė norįs pama
tyti “kaip kuria lietuviai daili- 

| ninkai”. Pasidžiaugęs Varno, 
■ šileikio ir kitų dailininkų kūri
niais jis sustojo prie Čiurlionio 
darbų reprodukcijų, kurios jam 
padarė gilų įspūdį. Sakėsi nie-

P. SilEiKiS, 0. P.
URI nur Ru i I AS 

Aparatai - rr-tezai, Bau- 
Oaxai. s^ąc<ąij Jjągattu iojonu

- t (Afcb Supports) u u L
V a L. —4 ir 6-tB. Sesiadieruais 9—1. 
ztfSO Westward bn, Chicago, ill. 60629 

Taiof.: PRospact S-5CMH

. ADAM GURVES
y . - .jr j - -L -* - -

Gyveno Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1977 metų vasario į jL. sulaukęs senatvės. Gimė Lietuvoje, 
Šimonių mieste.1 Amerikoje išgyveno 70 metų.

Paliko nuliūdę: ^žmona Stella (Juciūte), podukros_— Olga Petrulis 
su vyru William ;ir Stella Raekas su vyru. Frank, anūkai — Geraldine 
Rackas, Olga KoStauck su vyru Paul, Barbara Covelli su vyru Peter, ir 
Richard Petrulis. 4 proanūkai, dukterėčios bei sūnėnai—Mary Tamu- 
liūnas, Adelle Sharp, Lillian Surovick su vyru Frank, Agnes Littiken 
su vyru Lee. taip pat Anelė Shirelis ir kiti giminės, draugai bei pa-

1 — UPYTtS DRAUGŠŠKO Klubo 
susirinkimas įvyks penktadieni, vasa
rio 4 d. Bataan salėje. 4046 South 
Western Ave. Pradžia 1:00 vai. po
piet. Visus narius ir svečius, noria- 
čius būti klubo nariais, prašome gau- 

| šiai dalyvauti. Turėsime svarbių pa
sitarimu ateities reikalais. Po susirin
kimo bus vaišės A. Ralys

CR. LsOfJAS SH8UIIS 
BUSLfeS 1R 

^Rw^iAluS chirukuija 
2&S4- W £ST 63r<j S f R b & 1 

auo 1—pu pietų, 
xetviruui. nup Or—7 vai. 

tei«t.££776*2b80

Kyšių byla
Buvusi automobilių išnuoma

vimo bendrovių sąjungos tar
nautoją D, Steigberg-Frankford 
teisme paliudijo, kad ji 3 Uli-

REZ.; GI MK73
DILVV .lasiiN -hibliM AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGUA
6)32 So. Kedzio Avę., WĄ 5-2670 

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

TfVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J / / 2533 W. 71st Street
K z> Telef,: GRovehill 6-2345-8

UQDtSlO VALANDOJ i
SetkiU 

MAŽEIKA® EVANS 
LMDOTUYHJ DimiORUJ I 

g$45 $e Westers Ave. Air Conditioned Chapel uu 

REpublic 7-8600-8601
i—= j—ia srreM i»ir» nsstae kesdyfi* Mr;

. . —LIETUVIŲ BRIDGEPORT© NAMŲ
ale ir yra užangažuotas dainuo- Savininkų susirinkimas įvyks šešta- 
tižiuose «
se, atlikdamas Egipto karaliaus I Visi nariai kviečiami atsilankyti, nes |

I bus įvairiu pranešimų. Po susirinki
mo vaišės. Kviečia Valdyba

ir atsisveikinimą. A - 
Nuliūdę lieką: *

žmoną, podukros^ giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sunūs. Tel. 737-8600.

Čiurlionio Galerijos, Ine. san- parodoje dalyvauti. Dalyvavimo
v eina ir sugyvenimas (simbiozė) sąlygos buvo skelbtos spaudoje.' Puotos Lietuvos 
su Midland Savings banku yra Protarpiais tarp parodų gale-1 UyV€n^i» Paryžiuje, dėkodamas 
tartum pačios Apvaizdos supla- rijos patalpose 4038 Archer Avė. 
nuotas ir palaimintįas. Banko vyksta daugelio dailininkų kuri- 
lietuviškoji vadovybė palankiau- nių pardavimas. Kaip jau mi- 
šiomis sąlygomis išnuomavo sei
fo kambarį Aleno Kūrinių Fon
dui laikyti Centriniuose banko 
rūmuose, užleido salę parodoms 
Archer Ąve. skyriuje, o dabar 
sudarė sąlygas galerijai parda
vinėti paveikslus Marquette Par
ko skyriuje. Kaip žinia, paveiks
lų didžiausias priešas yra drėg
mė ir temperataros svyravimai. 
Visos galerijos, patalpos tuo at
žvilgiu yra kontroliuojamos 
(“air conditioned”) if apsaugo
tos alarmo sistemomis.

Šiuo metu Meno Kūrinių Foų- 3^ panašaus nebuvo matęs, nors 
de yra 142 metrikuoti kūriniai^ aplankęs ne vieną šio krašto ga
iš kurių 101 yna “įšalę” Jaunimo i 1^14- Pagaliau išsirinko du ne- 
Centre. Per pasitarimus Lietu-1 didelius paveikslus -— kalėdines 
vos Gen. Konsulate Čikagoje 1973 dovanas tėvams ir broliui. Išra- 
m. kun. J. Borevičius pareiškė, šant pirkimo kvitą paaiškėjo, 
kad jų žinioje esą apie 200 kū 
rimu

Vasario 16-os proga galerijos 
paroču salėje 4038 Archer Avė. 
bus išstatyti Meno Kūrinių Fon
do lobiai. Visuomenė turės pro
gos pamatyti a. a. Povilo Puzino 
nepakartojamus, kūrinius, kaip' 
XX amžiaus -Madoną, 1941 m. 
Deportacijos ir kitus. Bus pa
rodyti ir kitų dailininkų darbai.

Galerijos Direktorių Taryba 
yra paskyrusi $1000 premiją už 
geriausią lietuvio dailininko kū
rinį tautine tema. Kūrinys bus jų 4012 Archer Avė. Panašų ra- 
atrinktas birželio mėn. 4 d. ati-, ginimą aplankyti Čiurlionio Ga- 
daromoje parodoje. Visi lietu- Į leriją išstatė Balzeko Muziejus, 
viai dailininkai kviečiami šioje i Pora inteligentiškų muziejaus

kad jaunuolis yra lietuvių kil- 
taigi apie 100 kūrinių, mės iš Manitobos, Kanadoje.

DK. it A, V. JUČAS 
489-4441 56Į-46Į# >

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
AVh. 

rt. wcSTfeRN AVfc,
Telefoną^ Atsakomas 12 vai.

GPTOMETR1S TAS 
ivvMSA LIETU VISKAI

Sr. — Tai. 737-5149 
Tiirms , šilo. PntaiKo aKimus ir 

ęuuLjjct leases”. '
n. pa£įu susitarimą. Uždaryta tree, gautų Čiurlionio Galerijos var

du, skirtų Meno Kūrinių Fondui 
yrą nęmetrikupti. Tų kūrinių 
bet kokius dokumentus kun. B-į- 
revičius atsisakė deponuoti Lie? 
tuvos Konsulatuose, nors gale
rijos steigėjų valia Meno Kuri
nių Fondas yra Nepriklausomos 
Lietuvos .turtas. .T ... . i



— P. Releckas, Brossard, l‘Q

;>ratęsė savo prenumeratą ir 
kariu su gerais linkėjimais at

iam> ir įsiuntu^ S3 aukų, bet 
p3vur<k> prašė neminėti. Visi 
sku !yt t ; :;rašopii remti Nau
jienas ir ;a> platinti. Visi lietu
viui k \ \ j i ni' atkreipti savo 
įsmeniška (iėmesį į Nauj:enas, 
lįerai su jomis susipažinti ir 
pare ikšti .ava asnien'šką nuo- 

sisakant.muile

mai A. Ai.ngįeiu 
kartu su savo 
prenumeratomis 
kine. M. Trumpokas

— Aleksas Aleksandravičius, 
'Justice, III., pratęsė iš anksto 
H>e raginimo savo prenumeratą, ■ 
o gerus linkėjimus atlydėjo $10 
auka. Po si atsiuntė: Emilis 
Enskaitis iš Oak Lawn, Antho
ny Padvek iš Fairview Heights, 
111., A. Giedraitis iš Santa Moni-

"š i lamdtuno,: 
ir Z. Stonkaus;

atsiuntė pen-/ 
atsiuntė 
tautietis

užsisakė Naujienas 3 mėn. ban
domajam laikotarpiui, todėl 
pavardės prašė neminėti. Dėkui; . ,, . o n i 1 . . 1 ., ca. A. (iriųas is Salinas, Cal.. P.lPlatinimo vajaus proga Nau- ... ... 1 silas is Miami Beach, Antanasjienos vra siunčiamos susipazi- ...... .. ... - 1. . L . . . . \ iltis is lampos ir Edvardasminui 2 savaitėms nemokamai, i ... o. o _iVarekojis is St. Petersburg{

— A. Kažemėkaitis, Rodney, ' Beach, Ęla. Dėkui visiems. <
Ont., Canada, prie savo metinės 
pre.nuineratos pridėjo dešimkę 
Naujienų paramai. V. Simonai-Į 
lis is loronto atsiuntė penkine.) , . .. . .. , ,_ .. , . . . . . (mokslo populiarizacijos darbus1 os apylinkes tautietis uzsisa- 
ke Naujienas vieneriems me
tams, bet pavardės prašė nemi
nėti. Antanas Padolskis iš Paris 
Ont„ atsiuntė $2 už kalendorių.
Dėkui už ankstybą prenumera
tų pratęsimą, už sveikinimus ir 
gerus linkėjimus ir už aukas.

— Jonas Virbalas, Omro, 
XVis., lietuviškos spaudos mylė
tojas ir jos rėmėjas, kartu

porą savaičių.
— Juozas Bacevičius papildė 

savu valdytę žinogumi, kuris 
vietoj laikos ir vienybės pirma
me susiriukune dar labiau kir
šino namų savininkus.

—Vasario 9 dieną prasidės du
nauji 8 savaičių kursai St. Gall Adolfas išvyko iš Chicagos, ap- 
mokykloje, prie 55-tos ir Kedzie 
Avė. pietvakarių kampo. Pir
mas kursas vadinsis “Know 
your Communi tv: Lithuanians 
in Chicago" nuo 6 iki 7:10 vai. 
vak. Antrasis kursas 
nian traditions, customs 
crafts” nuo ,7: 
vak. Lektorius

PAIEŠKO BROLIO

Slavinskienė iŠ Degučių km. 
Zarasų rajono, paieško savo 
brolio Mykolo Lileikio. Į Ameri
ką jis atvyko ir gyveno Chica
go j e su broliu Adolfu šileikiu.

— Gina černauskaitė yra tar
pe 11 Kennedy mokyklos mo
kinių, laimėjusių premijas už

bei projektus. Jos zoologinis 
projektas yra apie dantų perso
dinimą. Laimėję premijas dar
bai bus išstatyti mokyklų dis- 
trikto parodoje tolimesnėms 
varžyboms. •/

— Dalia Nemickaitė Martin- 
kus iš Chicagos pietvakarių, 
baigė St. Xavier kolegiją ma
gistro laipsniu. Bakalauro laip-tojas ir jos rėmėjas, kartu su į S - _ -

prenumeratos mokesčiu atsiun- sniais baigė Rita Kasperski An
te $14 Mašinų fondui- Juozas driušis iš Hickory Hills, Rober- 
Budreika iš Chicagos pietvaka- Petkus iš West Beverly 
rių atsiuntė S3. Po $2 už kaleh- ir Joana Rapsus iš Marquette 
dorių atsiuntė V. Mataitis ir .Par^° apylinkės.
Ernst A. Leifertas iš Marquet
te Parko, taip pat Ona Balčiū
nienė iš Chesterton, Ind. Dėkui 
visiems. . . . . t ,

I raitis ir Alfas Brinką — vice-
— Dėkui rėmėjui ir platinto- pirm., Antanas Kavėžą — sekr., 

jui Zigmui Stankui iš Ham- Stasys Lukoševičius — ižd., 
inond, Ind., už nuolatine para- Mikas Simonaitis — fin. sekr., 
mą ir atsiųstą S24 auką Mašinų 
fondui. Dėkui East Chicago 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vieneriems me-

tė §14 Mašinų fondui.

— Dr. Jonas Adomavičius iš
rinktas Alvudo pirmininku, dr. 
Ona Vaškevičiūtė, Algirdas Ka- 

i raitis

Mykolas Kiriejus, Martynas 
Nagys ir Jonas Pucėta —* valdy
bos nariais, Anelė Kirvaitytė, 
Aleksas Krumpliauskas, Romas

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

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už SI-25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet raėjo 30 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybėi gkel-
biamai Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvei Ir pavergtų lietuvių latevę, 
neidamoi ir nesidėdamot i sandėriui ru okupantais ar jų įgallo- 
tiniaX

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupei. Jų bendrai Initltu- 
rijas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi t visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes«L».
KAINUOJA: Chlcagojv Ir Kanidofv metemi — $30.00, pusei rrwtu — SU.00, 

trImi mėn. — $3.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietove metami 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $250. Užrienluo- 
M — $31.00 metams. Susipažinimui ilunčlama savaitę nemokama L

Frašcma naudoti žemiau esančią atkarpą

sivedė. Rašė laiškus į Lietuvą 
savo seseriai Slavinskienei. Vė
liau mirė ir taip jų ryšiai nu
trūko. Apie Mykolą šileikį nie
ko nežino. . . .

“Lithua-1 Jei kas apie jį žino, prašo pra- 
an(j nešti seseriai Slavinskienei šiuo 

15 iki 9:25 vai. adresu: LTSR-Lithuania, Zara- 
__ _______ _ Romas Kinka. J-aj-. Degučių paštas, Limi- 
Registruotis Daley (Southwest) 'nėlių kaimas, Elenai Juškėnie- 
kolegijojeį, ’75(X) So. Pulaski ,neĖ 
Rd. vasario 3 d. nuo 10 ryto 
iki vidudienio ir nuo 2 vai. po
piet iki 8 vai. vak. Vasario 4 'yra pats svarbiausias reikalas ir 
d. nuo 2 vai. iki 8 vai. vak. Tel. 
735-3000, Ėxt. 223. Mokestis už

- vieną kursą $10. už abu $15. 
Kovas ir Alfonsas šidagis — (Pr.)
priežiūrai.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais

Gelgaudu oilis

Mari- Cormick rūmuose, o dabar ruo- 
sekr. šia gražios programos vakarą, 

nepri-į Dalyvauja "zarasiškiai, suval- 
savo kiečiai, žemaičiai, dzūkai, aukš- 

utėniškiai, demokratai

Chicagos organizacijų
— Dalia Bobeliehė išrinkta VJ1vara(5

Chicagos Lietuvių Moterų klu-(
ho pirmininke, Leonita Dargie-i šeštadienį vasario 5 dieną, 7 
nė — vieepirm., Valerija Shau- vai. vakaro, šaulių salėje ruo- 
lienė — ižd-, Marija Krauchu- šiamas didelis Chicagos lietu- 
nienė — prot. sekr., Konstanci- viškų organizacijų vakaras. Šios 
ja Hofer — koresp., Gladys organizacijos gražiai paminėjo 
Kamiene — fin. sekr., Irena Ži-1 Amerikos 200 metų sukaktį Mc- 
bienė — reprezentacijai, 
ja Rudienė — istorijos 
Klubas ruošia Lietuvos 
klausomybės minėjimą
narėms ir viešnioms vasario 16 taičiai,
d. 11:30 vai. ryto Cezars Inn (ir respublikonai, profesionalai 
salėje, 5001 W. 79 St. ,ir ūkininkai, visos Chicagos ir

Įjos apylinkių Bendruomenės
— Stasys Jackus iš Toronto ’apylinkės, spaudos klubas, jū- 

atvyko i Chicagą ir užvežė To-'ros ir sausumos šauliai ir visi 
ronto Lietuvių Namų va dovy-1 geros valios lietuviai. Kas dar 
bės 25 metų sukakties proga iš- neįsigijo bileio, prašomas tuo- 
leistą apžvalgini leidinį. 128 (jau kreiptis>pponią Repšienę ir 
psŲ Daug Įdomios atsiminimų;užsisakyti yįetas. Savo laiku 
literatūros ir gražių fotografi-. Repšienė išsiuntinėjo svarbius 
jų. Torontieti Į Naujienas atly- laiškus. Gavėjai prašomi tuojau 
dėjo jo brolis, nuolat gyvenau- jai pranešti. V
tis Chicagoje. Jonas Jackus Chi-į Susitiksime šeštadienį šaulių 
cagoje planuoja praleisti apie salėje. Vakaro ruošėjai

V . ' -j ...

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės. 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

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

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

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

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

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

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

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

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

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE- 
84 psL Kaina $1.50.

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

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų te pridedant 
čekj ar piniginę perlaidą. /

Namai, 
REAL

Žemė — Pardavimui 
ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — 'Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentes
2212 W. Cefmak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon-,’ 
irontacijos, nors dabar daugį 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

• Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleranty ir palikti 
įvairių tipų bendodarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

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

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šy. 
Kryžiaus ligoninės. Virš S19.000 pa-i 
jamų. Palikimas — nupirkite.

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Calif or
ai jos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY.
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

ŽIŪRĖKITE!

| DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
_‘. j Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marouette parko už Kedzie. 
Virš S5 5O0 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

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

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

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

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa

ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

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

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago 111/60608.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, lit 60632. Tel. YA 7-5980

BEST THINGS IN UFE

'Ijall Frank Zapolis 
1208’Zz W.95th St.

GA 4-8654

£tąĮer Parį?

STATI FA1M

INSUIANCf

65 IR RICHMOND — 5_kamb. mū
ras. Gazų šilima, pilnas rūsys, potvy
nio apsauga. $22,500.

72 IR TALMAN — 6 kamb. rezi
denciją. Dalinai įrengtas pilnas rū
sys. 2 masinu garažai.

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

57 LR SACRAMENTO — 8 būtų 
mūras pilnai išnuomotas. <------ ----
vestavimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu-1 garažas iš geru rankų priešais parką, 
tai. Gazo šilima, pilnas‘rūsys, kaina-
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY CO.

Geras iri , ligoninės Pigus.
Į 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro

‘Naujas Ražo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

t įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

TeL 767-0600.

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-82D0
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

SAVININKAS PARDUODA 10 unitų 
motel - apartments. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
ji priimsiu pradiniam i mokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla. 33707 TeL <813) 345-9054.

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
1 Kambariai ir kitchenette vienetai. 

Spalvota TV, šildomas maudjTno- 
, si baseinas, telefonas, vaikams žaidi- 
I mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.
501-623-9814.

I

KAITYK PATS IRPSRAGINk
KITUS SK :■ TTYTJ
s A U -T 7 w i t

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted etM Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

4 _ HAUJIIMOi, CHICAGO 1, ILL, — Thorny, F*Urwry *> 1W

52.00
Galim* taip pat užsisakyti paltu, a tai uotui lakĮ arba money orderi, prie 

nurodytos kalno* pridedant 50c. persiuntimo lllaidoms.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu —________  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

[J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
lietuviškąjį pamarį

336 puftepiate nf žemėlapiu Ir pavelkilate apralo PamvL wnui |o 
gyventojus ir garotą. l^JOO lietuvlžkų vietovardžiu ^ribi. Knygoe 
kaina $6.00, mlnkitl virbeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR ( 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 60609 TeL VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 z

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 5o. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-194]

SIUNTINIAI l LIETUVA
MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, ID. 60629 • Tel WA 5-2787
Dideli* pe»lrinklme» gero, fūJIm Įv.Irly prekly.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ. _ ’

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJ'ENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gu«»»n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, llefianflus 1905 

metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinimą. -----------------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais virJelials, vietoje $4.00 dabar tik -------- *-----
Minkytais virbeliais tik___________________ _____

Dr. A. J. GuMen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa Įspūdžiai. Dabar tik

$6.00

13.00
$100

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

YlenjjitoŲ 
lietuj kMliniuką 

Chicago)*

NORMANĄ

263>582« 
(jataigat) ir 
677-8489 

(buto)

185 North W»b<*h Areno*


