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SEN. ROBERT DOLE SU LIETUVIAIS

Du šimtu metų prieš Kristaus gimimą Romos imperatorius August pastatė didelius 
rūmus, kurty šiandien teberiogso tiktai griuvėsiai. Praeitą metą dirbo tūkstančiai 
darbininku, bandydami atitaisyti bent dalį visai sugriuvusio namo. Kelias kolonas 

darbininkams pavyko atstatyti.
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SOVIETU
Senatorius Robert Dole (resp., į 

Kansas) pasakys kalbą Lietu- i 
vos nepriklausomybės atkūrimo • 
minėjime Chicagoje, Marijos I 

.- Aukst. mokyklos salėje, vasario 
12 d/ 2 v. p. p. Taip pat kalbės 
iš Washington^) atvykęs dr. Jo
nas Genys. < Minėj imą rengia 

c Chicagos Lietuvių Taryba.
Altos raštas prez. Gateriui
Prezidentą Carterį Amer. Lie 

tuvių. Taryba pasveikino su 
Naujais 1978 metais ir padėko- < 
jo už jo ryžtingą gynimą žmo
gaus teisių ir- tautų laisvo apsi- 

. sprendimo teisės.
Laučkų auka Lietuvos 

reikalams
Lietuviškų transliacijų iš 

Miuncheno, Vokietijos, vado
vas Juozas Laučka su žmona 
Izabele, paremdamas Amerikos 
Lietuvių Tarybos lėšų telkimą 

» Lietuvos laisvinimui, drauge su 
Naujų Metų sveikinimais at
siuntė 100 dol. auką. Labai 
ačiū. . -

j į <
’ Vertina informaciją

įProf. dr. Jokūbas Stukas Ame 
rikos Lietuvių Tarybos pirm, 
dr. K. Bobeliui atsiuntė raštą, 
kuriame sveikina su pasiseku
sia kelione į Belgradą. Toliau 
rašo: “Esame Altai labai dėkin 
gi už • nuolat J' siunčiamas infor- 
macijas iš’ jos .veiklūs. Jas kiek- 
vieną*kartaipanaudojame mūsų 
transliacijose. Jūsų biuleteniai 
gerai paruosti ir įtinka radijo 
programoms. ’’Lietuvos Atsi
minimai” visuomet bus Jūsų 
tarnyboje.' Tęskite Jūsų taip kil 
nų ir rūpestingą darbą ir rūpe
stingą darbą tol, kol Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklauso- 
ma .
Ukrainiečių nepriklausomybės 

sukaktis
Chicagos ukrainiečiai sausio 

22 d.minėjo 60 m.sukaktį nuo Uk 
rainos paskelbimo nepriklauso
ma. Iškilmėse dalyvavo sen. Ro 
bert ’Dole, kuris buvo paskelb
tas žymiausiu metu žmogumi. 
Amerikos Lietuvių Tarybai mi
nėjime atstovavo pirm. dr. K. 
Bobelis ir gen. sekretorius kun. 
A. Stašys.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimuose

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimuose pakviesti 
kalbėti — vasaro 12 dieną: inž. 
Eugenijus Bartkus Detroite, Pe 
tras Bučas Ciceroje; vaasrio 19 
d. — dr. Kazys Bobelis Cleve- 
lande, kun. dr. Juozas Pruns- 
kis Rochestery, N. Y.; vasario

Ruošia Panamos 
sutarties debatus
WASHINGTON, D. C.— Pir

madienį senato vadai tarėsi,kaip 
pravesti debatus dėl naujos Pa
namos sutarties. Praeitų metų 
rudenį visa eilė senatorių labai 
griežtai pasisakė prieš dabarti
nę Panamos sutartį. Bet dabar 
jų skaičius sumažėjo.

Sekretorius Vance ir jo pata
rėjai ilgaį tarėsi su kalk oriais 
senatoriais ir įtikino juos, kad 
naujai paruoštas sutarties pro
jektas yra naudingesnis kraš
tui, negu iki šio meto buvęs su
sitarimas. Svarbiausią žodį tu
ri Amerikos laivyno vadai, ku
riems tektų ginti visą kanalo ’ 
sritį. Jiems atrodo, kad JAV* 
brangiausiai kainuotų, jeigu 
tektų gintis nuo panamiečių, 
pasiryžusių kenkti plaukiojimui 
kanalu. Sen. Baker buvo pasi
žadėjęs naudoti filibusteri, o 
dabar tvirtina, kad jis balsuo
siąs už naują susitarimą.

Mokslininkai paten 
kinti prezidentu

WASHINGTON, D. C.—Ame 
rikos mokslininkai labai paten
kinti preziento Carterio pasiry
žimu prašyti daugiau pinigų 
moksliniams tyrinėjimams. Pre į 
zidentas Niksonas gerokai ap
karpė mokslo reikalams tyrinė
ti reikalingas sumas. ______
tas Fordas jokių priemonių rei-l 
kalingoms sumoms atstatyti ne 
siėmė.Bet prezidentas Carteris, 
susipažinęs su kitų valstybių ty 

Irinėtojų padaryta pažanga, nu
tarė prašyti kongresą vėl skirti 
tyrinėjimams reikalingas su

mas.

20 d. — kun. Adolfas Stašys 
Brockton. Mass. Į minėjimą Bal 
timorėje iš Chicagos vyksta dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Los An
geles mieste kalbėti pakviestas 
Altos veikėjas inž. J. Jurkū
nas. ALTo Inf.

PAVOJINGAI APNUODIJO SLAVE EŽERO 
APYLINKE IR ŽUVINGUS JO VANDENIS

Amerikiečiai ir rusai žinojo, kad satelitas 
netrukus nukris Žemės paviršiuje

YELLOWKNIFE. Kanada.— Kariškas sovietų satelitas, pa
leistas prieš porą metu, jau gruodžio mėnesį pradėjo šlubuoti ir 
amerikiečiams buvo aišku, kad tas satelitas mažiausiai lauktą 
dieną nukris ant žemės. Ankstyvomis antradienio valandomis 
atomo ugnimi degantis kamuolys iš Pacifiko įskriejo į Vancou- 
verio provinciją ties Prince Robert sritimi ir skriejo į šiaurės 
rytus, nukrisdamas i Slave ežero rytinę šaką ir įkaitino ežero 
vandenis.

Harry Trumanas - 
geriausias admini 

stratorius
EGIPTO PREZIDENTAS TARIASI SU JAV Indijos politika 

AUKŠTAIS PAREIGŪNAIS NEW DELHI. — Indijos v.iL 
|džia pranešė, kad ji planuoja su 

Ne tik Egiptas, bet ir Izraelis nori aalimai greičiau teikti savo kaimynui Pakista- 
atnaujinti taikos derybas ;nui žymias koncesijas prekybos

į santykiuose. Ateinantį mėnesį 
i įvykstančioje Islamabado kon- 
’ ferencijoje Indija apsvarstys 
‘sutartį, kuria Pakistanui bus 
suteikta tranzito teisė skersai 
Indiją į Napalą ir į Bangladešą 
(Bengaliją). Indija mainais 
gaus tokias tranzito teises sker 
sai Pakistaną į turgavietes Ira
ne ir Afganistane. Indija nu
mato galimybę su Pakistanu su 

:sitarti dėl geležinkeliais susisie 
[kimo tarp Indijos, Bengalijos 

Pavaduotojas išvyko į Jeruzalę pasitarimų metu tą dieną pada- (Bangladešo), Šri Lankos ir Va 
o ... , ryta pažanga. Net Egipto dele- ka™ Europos sostinių.Su prezidentu gana ilgai kai- •; ’gacijos narai negalėjo suprasti,/

kuriais sumetimais prezidentas; T7 1LQ . ’ “^AVIptll 
Sadatas įsakė delegatams griž-Į ildlUd dplv kjvYlvLU 
ti namo. Premjeras Beginąs ne
mano. kad bankete jo padary- 

jtos pastabos galėjo priversti j 
> prezidentą atšaukti egiptiečius

KAIRAS. Egiptas. — Egipto prezidentas Anwar Sadatas' 
šiandien ryte gana ilgai kalbėjosi su JAV ambasadorium Egipte 
ir sekretoriaus Cyrus R. Vance pavaduotojuf^Prezidentas Šaria
tas pripažįsta, kad. taikos pasitarimai turi būti tęsiami bet jis 
nori, kad Izraelis nestatytu jokių sąlygų tolimesniems pasitari
mams. Prezidentas galėtų taip pat statyti sąlygas, bet jis at
sisakė tai daryti. Jis instruktuos karo vadus ir politikus, kad su
sitiktų ir tęstu pasitarimus. Jam' atrodo, kad reikalą galima iš
spręsti greičiau, be ilgu derybų. Prezientui nepatinka, kad prem
jeras Begiu pradžioje sutinka su viena nuolaida, o vėliau iš nau
jo kelia jau aptartą klausimą, bet jis prižadėjo Begino ne
kaltinti. •

Su prezidentu gana ilgai kal
bėjęs sekretoriaus Vance pava
duotojas Alfred Atherton, tuo- 

U11O V Y JL I * 1—

Preziden- j*au t kur turės
į j tuojau susitikti su Izraelio 

premjeru ir užsienio reikalų m i 
nisteriu Moiše Dajan.

Pasikalbėjime su prezidentu ’ į Kairą. 
Sadatu dalyvavo ir Amerikos! 
ambasadorius Egipte Herman: 
Ellis. Jis labai gerai pažįsta pre] 
zidentą Sadatą ir žino, kad egip I 
tieciai nori taikos ir tęsti pasi
tarimus. Naujai susirinkusieji 
abiejų pusių atstovai turės iš 
naujo aptarti kelis klausimus, 
kurie jau buvo gana gerai išaiš
kinti.

Pietinė Korėja 
nenori liudyti

per-Pietinės Korėjos valdžia 
spėjo, kad ji gali atsisakyti ben 
dradarbiautį su Jungtinių Val
stybių invotigatoriais, jei Kon

M

R.OMA. — Nepajėgdami be
tarpiškai įsibrauti į valdžią. Ita
lijoje, komunistai bando aplin
kinius kelius, šį karta per komu 
nistu kontroliuojamą Italijos 
Darbo Generalkorrfederaciją.ku 
rios generalsekretorius Luciano 
Lama pareiškė, kad būsimoje 
naujoje valdžioje įsileidus ko
munistų. darbininku streikai 
pasibaigtų. Kas prasidėtų. Lama 
nesakė.

Nori, kad paspaustu Izraeli Jgresas nesiliaus reikalavęs tei-į Lama pataria kaip tatai pada
I cAc 4-o1-4-i TVvnrrcmnn Par-Vo ’__A

Išaiškinta, kad prezidentas 
Sadatas nori pasitarimų gali
mai greičau. Egipto preziden
tas yra įsitikinęs, kad Sovietu 

■Sąjunga siųs savo karo jėgas į 
1 Artimuosius Rytus, jeigu tai- 
įkos sąlygos nebus greitai aptar- 
Itos. Prezidentas Sadatas nepa- 
• skelbė savo baimės šaltinių; bet 
jis žino, kad sovietų valdžia galbą Pietų Korėjai, 
sten^'asi pakenkti taikos dery-

įsės tardai Tongsuną ParkąJcu- 
ris yra skaitomas Kapitelio Kai 
no papirkinėtojų skandalo cent
rinė figūra.

• Korėjos perspėjimas “neda
ryti spaudimo iš aukšto” skai
tomas Korėjo atsakymu į JAV 
Atstovų Rūmų lyderių rezoliu
ciją pagrasinant nutraukti pa-[jei j komunistų rankas patektų 

jei nebus • Italijos krašto apsaugos, užsie- 
leista Kongreso investigate- Į nįy arba vidaus reikalų portfe-

i ryti, būtent, Andeotti kabine
tui pasitrauktus, naują kabine
tą sudaryti pavesti ne krikščio
niui demokratui ir ne komunis
tui. - ’

NATO generalsekretorius Jo
seph Luns perspėja kad susida- 

Į rytų nepaprastai rimta padėtis,

Amerikos erdvių stebėtojai 
jau seniai sekė šį sovietų kariš
ką satelitą, iškeltą i erdvę pra
ėjusių metu rugsėjo 18 dieną. 
Sovietų valdžia dabar skelbia, 
kad šis satelitas buvo iškeltas 
moksliniams tyrinėjimams, bet 
amerikiečiai labai gerai žinojo, 
kad jo tikslai buvo kariški. Sa
telitą iškėlė sovietų karo vadai,

vi VV A* V J V, 2 '*.* .-.A.

tį ir iškėlimą į erdvę.

NEW YORK. N. Y. Ameri
kos mokytojai yra Įtisikinę. kad į
buvęs prezidentas Harry Tru- j kontroluoją satelitus, jų paskr- 
manas buvo pats geriausias šiosjtį ir iškėlimą i erdvę.
valstybės administratorius ir! Amerikiečiai turi labai gerą 
žmonių tarnautojas. Preziden- sistemą erdvių kūnams sekti, 
tas Trumanas ne tik paruošda-’Jie pastebi kiekvieną naujai erd 
vo kraštui reikalingus įstatymų! vėje atsradusį satelitą. Daugelį 
projektus, bet jis imdavosi prie seka nuo pakėlimo valandos. Ši
monių jau . veikiai) tiems įstaty-ltas satelitas buvo sovietų karių 
mams taikyti praktiškame gy-! kontroliuojamas.
venime. Jis labai gerai žinojo i _ x ... . . .. , , . , J Be to, nukritęs sovietu satrli-istatymus ir nepalikdavo nei.1. , ', 2 -tas buvo varomas atomo energi-veno j u aspekto be reikalingos . .. .•. ; ja, gaunama is uramjaus. Ame-pneziuros. j ..... . . .. . ...I nkieciai, nustatę, kad sis sovie-

Buvo apklausinėti 4JM)0 m o- tų satelitas pradėjo slinkti že- 
kytojų, kurie studijavo admini
stracijos reikalus ir priėjo to
kios aukštos nuomonės apie 
buvusį prezidentą.

Walter F. Mondale
padeda prezidentui
WASHINGTON, D.C. —Vice

prezidentas Walter F. Mondale 
skaitomas pavyzdingiausiu kra
što viceprezidentu, tvarkingai 
padedančiu prezidentui tvarky
ti valstybės administracijos
reikalus. Viceprezidentas orga-Į 
nizavo ir pats asmeniškai atliko 
pavyzdingas sen. Hubert IL 
Humphrey laidotuves. Jis pri
pažįsta, kad sen. Humphrey pra 
vėrėjamdursį krašto adminis- 
stracijos reikalus. ] 
atsikvėpti nuo laidotuvių, tuo
jau išskrido Į Kanadą, kur ve
dė svarbius pasitarimus abiejų 
valstybių ūkio reikalais.

myn. Jau gruodžio mėnesi jie 
užklausė sovietų vyriausybę, 
kiek minėtas satelitas turi ura- 

į nijaus ir kaip ilgai jis bus laiko- 
jmas erdvėje?

Sovietų ambasadorius Bobry- 
ninas tik už poros dienų infor
mavo amerikiečius, apgailestau 
damas, kad satelitas’ buvo varo
mas atomo energijos, gauna
mos iš uranijaus. Amerikiečiai 
apskaičiavo, kad jis galėjo tu
rėti šimtą svarų uranijaus, bet 
paklausė Dobrynino. kiek jo ten 

• galėtų būti ? Jis pripažino, kad 
gali būti apie šimtą svarų.

Dabar paaiškėjo, kad visa ei
lė kanadiečių savo akimis matė

! skriejantį satelitą. Raitosios Ka 
i nados policijos Phil. Potts, išė
jęs iš ofiso, matė dangumi skrie 
jantį didelį šviesos kamuolį, o 
tuojau po jo sekė apie 20 maže- 

, turinčių 
labai šviesias uodegas. Tie švie
sos kamuoliai skriejo į šiaurės 
rytus. .Policininkas Potts ne
kreipė didesnio dėmesio, nes 

šau-

JAV Teisingumo 17 kubiečiu užmušė angoliečių tarpe.

Angolos Išlaisvinimo Fronto 
pranešimu, Kubos atsiųstieji ku 
biečiai pagelbėti komunistams

KALENDOREUS
Sausio 26: Paulė, Timotiejus, 
Singa, šarkė, Rimantas, 
žadeikis.
Saulė tekat 7:09, leidžiasi 4:57
X)rai: &alta% dabauetak

kuris federalinio grand jury j 
teismo yra kaltinamas 36 nusi-, 

įkaitimais ir
departam erto investigator! ų
yra apklausinėjamas Pietų Ko
rėjos sostinėje Seoul.

.. . . .. iVUUĮdU JU r'CA.f dinr\espejo jis i. *smu šviesos kanuohu,
/YT1TV111 TITA— *-

Vos sugrįžęs iš Kanados, Mon; jam atrodė, jog tai buvo 
dale sėdo į kitą tėktuvą ir išs-j dančios žvaigždės” ir žemėn 
krido į Meksiką tarti* apie ga-'krint Loji meteoritai, 
limas paskolas Amerikoje dir
busiems Meksikos vasaros dar- 

[ bininkams.

Kambarių valytoja Maria Ra 
man taip pat matė dangumi 
skriejančius 
nius 
čius 
juos 
sius

didelius ir mažes- 
šviesos kamuolius, turin- 
šviesias uodegas. Ji matė 
besileidžiančius ir sukėlu- 

raudonus debesis. Sovietų
ir 35 sužeisti, jų tarpe ir kubie-

ičių politinis komisaras. Susirė
mime esą buvo aukų ir civilių Satelitas ir -degančios jo dalys 

. tik nenusta-į Įkrito j Slave ežero rytinę šaką, 
tyta kaip daug. J ligoninę nuga-] Satelitas apnuodijo visą apylin-

boms. Jie stengiasi paveikti ki- riams tardyti Tongsuną Parką, Italija yra NATO narė, 
itas arabų valstybes ir niekinti
Egipto prezidentą.

Pasitarimų metu padaryta 
pažanga

JERUZALE, Izraelis.— Izra
elio premjeras Begin yra įsiti
kinęs, kad Egipto prezidentas Į —Vakar visa Nicaraguos sos- j užimti Angolos valdžią, pradėjo 
Sadatas, atšaukdamas EgiptoItinė streikavo dėl laikraščio re-1 maištauti, plėšikauti ir prievar- 

i delegaciją iš Izraelio, pasikark- j diktoriaus Chamorro nužudy-! tauti, kol buvo Fronto savano- 
čiąvo ir padarė didelę klaldą-Jb 'mo. Buvo uždaryto* viaoa knmlrių sutramdyti. Smarkiame su*

•benta 26 kubiečių išprievartau-jkę ir žuvingus ežero vandenis, 
tos Angolos motery’* ir nepilna-1 yuodingns satelitas sukėlė Iš
metės mergaitės, viena artikjbaį didelių rūpesčiu kanadie
ti mėtų amžiaus. Angolos Išlai- piams.
svinimo Frontas apie, tuos įvy-i -----------
kivs žinias gauna nuo pabėgu-’ — Sovietų valdžia įspėjo šiau
rių iš komunistų valdomos pieti >rė$ Atlanto Sąjungos yadovybę 

nenaudoti neutrono bombos.
- * - r » 7
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Lttriu TarpU-utini* MabtamKORČNOJUS POLUGAJEVSKIS: Tajp p*1 da.b<r leidžiamieji iur-. 
t salai nespausdina Korčnojaus' 
partijų, sužaistų po jo pasitrau
kimo ii rytų supervalstybės I 
1976 m. liepos 27 d.

I Štai vienas juoką galįs sukelti j 
■ pavyzdys. Vienas ‘i žymesnių ir 
(geresnių šachmatų savaitraščių' 
— tai “64 ’, Petrosjano pradėtas > 
leisti ir jp palies redaguotas—

(Iš netolimos praeities, A. Z.)
Korčnojaus-Petresjano ket

virtfinalio mačo metu, kaip kad 
ai jau buvau minėjęs, Korčno- 
įau’i šird s hu\u p:lna kartėlio 
ir savo prkilaiiikui ir Sovietų 
Sąjungos šachmatų Federacijai. 
Žaidimo išdava buvo net (nors 
miiumali I A. Z.) aukštesnė, ne
gu galima buvo laukti, turint 
galvoje Korčnojaus nerviškumą. 
Tik dvyliktoje partijoje Korč
nojui pavyko atsipalaiduoti nuo 
pašalinių įtakų. Su kokiais jau
smais Korčnojus artėja J pu- 
siaufinalinį mačą su Poluga- 
jevskiu?

Aš manau, kad Korčnojus ne
turi pykčio Polugajevskiui. Iki 
šiol jų santykiai visada buvo 
draugiški kaip ten bebūtų, bet 
Korčnojaus neapykanta Sovie

tų Šachmatų Federacijai neabf> įj^ šjo rneto. Trys 1W7 nE ke_ 
jotinai sustiprėjo, ir čia buvo’tvirf uiho mačai buvo išsamiai) 
keletas rimtų priežasčių. Fede- šiame savaltraštvje išnagrinėti.i 
racija nutarė ne tik apsunkinti,'Bet ne vyriausiojo redaktoriaus! 
kiek tik galima, Korčnojaus £y-r pralaimėtas mačas: nei partijų, 
veninių, bet ir išbraukti jo var-*nej pranešimų, nei analizių. Jei 
da iš Sovietų šachmatų istorijos, nebūtų buvę trumpos vienos ei- 
Batikimi šaltiniai teigia, kad:iuf£$ žinutės “‘Po aštuntos par- 
naujos šachmatų knygos, lygiai, tijos rezultatas Korčnojus 4^j 

Metanu Jonušo '*Sni«$< mėnesienojekaip ir “pataisytos” senos (bet 
naujai išleistos), neduos Kore- 
nojaus žaidimo pavyzdžių. (Tai 
visai paprastas reiškinys: kadai 
se, dar gyvam buvus A. Aliechi- 
nui — ne Aliochinui, kaip kad

— Petrosjanas S1/^’ galima bū
tų buvę pagalvoti, kad Petros
janas išvyko žuvauti, o ne žais- Jokios galimybės pasiteisinti —.cija painformavo organizatorius 
ti dėl teisės rungtis pasaulio meri staiga jo vardas dingo ii ant-j 

pterio vardui laimėti! O kalbant J rastės. Tenka susimąstyti: ko- 
apie Petrosjaną: įvyko juokin-;kios įtakos Šitoks įvykis galėjo 
<TQe /Tolxrlroc L’aL'in i nAwxni B
lių — netrukus po pralaimėji-įtemai?
mo Korčnojui, Petrosjanas ne-] Žinoma, visa tai veikė, šaky-

kai kas rašo ir taria, — jis bu- gas dalykas jo kelyje į KremJ turėti Polugajevskio nervų sis-
vo pravardžiuojamas tėvynės 
išdaviku, o keletui dešimčių me
tų praslinkus, jo garbei ir atmi- teko “64” leidėjo vietos. Tai bu!tume, Bet buvo
nimui bu\o suruoštas turnyras, vo padaryta Įprastu “informs- ir tiesioginio veikimo. Pavyz- 
jei neklystu, .Maskvoje, A. Z.),(ciniu” būdu: jokio paaiškinimo, džhri. Sovietų šachmatų federa-
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Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas s 

(Tęsinys)

I šitą kuriamąjį Liaudies Kovų Muziejų Jeis visa, kas 
vaizduoja mūsų žmonių kovas dėl šviesesnės ateities: tas 
muziejus bendrais bruažais kalbant apims Lietuvos isto 
rijos lai^ptarpį nuo baudžiauninkų sukilimų prieš ponus, 
prieš carb valdžią (1831 ir 1863 m.), 1905 m. revoliuciją, 
Vilniaus Seimą, 1917 m. revoliuciją, 1918 m. galo ir 1919 
m. pradžios Sovietų Valdžią Lietuvoje ir ypač kovaą. su 
lietuviška buržuazine reakcija vadinamaisiais neprikišu 
somybės laikais. • '

Laisvosios Lietuvos Tarybų Socialistinės Respubli
kos sūnūs ir dukros 11 jus kreipiamasi padėti sukurti to- 
4 Liaudies Kovų Muziejų, kuris tikrai ir pilnai pavaiz
duotų mūsų krašto žmonių kovas, revoliucinį ryžtumą, 
jukas ir vargą, patirtus kovojant dėl Socialistinės Lietu 
vos. x t

Pirmiausia kreipiamasi į revoliucinių kovų avangar 
lą — Lietuvos Komunistų Partiją, į buv. politinius kali
nius, tikruosius tų kovų vadovus ir dalyvius. Prašoma 
rinkti ir siųsti Liaudies Kovų Muziejui:

1) įvairių laikų legaliąją ir nelegaliąją revoliucinę
'iteratūrą, plakatus, laikraščius, leidinius; . -

2) fotografijas, ypač sušaudytųjų, nukankintųjų . 
kalėjimuose;

3) kurių nebus galima rasti fotografijų, tai bentpra 
nešti vardus ir pavardes su svarbesniaisiais gyvenimo 
duomenimis ir žuvimo ar mirimo datomis;

4) siųsti ar bent pranešti kur yra stambesnių eks
ponatų, kaip buv. slaptos spaustuvės ar jų įrengimai, ro- 
;atoriai, šapirografai, raš. mašinėlės ir kt;

5) įvarius tos rūšies laiškus, rankraščius,
čia įeina įvairių laikotarpių medžiaga, taip pat ir 

Suvalkijos valstiečių sąjūdžio kovos ir reakcijos žiauru
mai; laukiama medžiagos ir iš Vilniaus krašto — iŠ vi
sos Lietuvos. Tad į talką! " .h/ , A

Medžiagą (eksponatus) siųsti šiuo adresu: Kaimas, 
Kauno Valstybinis Kultūros. Muziejus, Putvinskio g. •— 
Liaudies Kovų Muziejui-

(L y. turnyrų rengėjus, A. Z.), 
kad į kiekvieną, ^pakvietimą, 
įteiktą Korčnojui, būtų žiūrima 
labai nepalankiai — čia turima 
galvoje pakvietimai į tarptauti
nius turnyrus, šio “potvarkio’ 
išdava buvo labai paprasta: Korč 
nojus neteko galimybės žaist 
iš viso! Dabar pasigėrėkite So
netų delegacijos elgesiu pusiau 
finalinių žaidimų salėje! Orga
nizatoriai pranešė, kad Sovie
tai buvo tiek biaurūs, kiek buvo 
galima, ieškojo priekabių ir 
skundėsi visa kuo: baldais, ap
švietimu ir kitais grynai prak
tiškais dalykais. Sovietai veta 
vo Korčnojaus pageidavimą žai
sti po Olandijos vėliava ir nei 
iš viso po bet kuria vėliava.

Sovietai' painformavo rengė
jus, kad būtina vengti bet kokie 
sąlyčio su Korčnojum, jei tik 
be tokio sąlyčio galima kuriuc 
nors būdu išsiversti. Net pa
reikalavo, kad nebūtų tradici
nio rankų paspaudimo (!A. Z.) 
prieš pradedant partiją ir jokiot 
bendros spaudos konferencijos 
prieš prasidedant mačui. Beša
liškas stebėtojas, žinoma, ne
gali suvokti, kodėl šitaip elgia
masi: riša tai sustiprino Korč
nojaus pasiryžimą ir neigiama, 
paveikė Polugajevskio nervus. 
Juk, jei pralaimės Korčnojus.,

JULIUS BŲTfiNĄS
Liaudies Kovų Muziejaus ęi^anizatoriųs.

Baudžiamojo kodekso 58 straipsnis •
tai ir nėra malonu), bet Polu
gajevskio ’ pralaimėjimas bus 
valdančios hierarchijos įvertin
tas. maždaug, kaip pirmapradė 
nuodėmė!

Korčnojaus laimėjimo prieš 
Polugajevskį apžvalgoje aš tei
giau, kad šiuo metu tik Fišeris 
ir Karpovas turėtų teisės paša-' 
kyti, kad juodu geresni už Karū
noj ų. šis mano teigimas dar ga
lioja ir dabar. Čia pravartu šiek 
liek pakalbėti ir apie Poluga- 
jevskį. Didmeisterių ir žurna
listų nuomone šis Maskvos did- 
meisteris nepajėgtų laimėti nė 
vienos, lemiamos partijos. Aš 
manau, kad tai pigus teigi
mas. liesa, Polugajeyskis ne
buvo laimėjęs visų rungtynių, 
bet prašau pasakyti, kas iš viso 
galėjo ar galėtų tai įvykdyti?! 
d juk jo laimėjimų sąrašas il
gas: du kartus jis buvo Sovietų 
Sąjungos meisteris, daugiau, 
kaip 20 kartų, buvo laimėjęs 
pirmas rietas tarptautiniuose 
turnyruose, laimėjo lemiamą 
partiją su Portišu Petrapilio 
tarpzoniniame turnyre 1973 m. 
t tuo kvalifikavosi žaasti kandi
datų atrankos varžybose. 1976 m. 
jis Maniloje laimėjo mačą su 
Mekingu rezultatu 6L/2^5^. Ko 
gi trūksta jam? Be to. Sovietų 
Federacijos įvertinimų (ratings, 
A. !>Z.) sąraše jis buvo antroje 
vietoje su 2648 taškais, atsili
kęs tik nuo Karpovo su 2725 
taškais! Bet vis dėlto, aš ma
nau. kad Karčnojus stipresnis...

Mačas įvyko Eviane, Prancū
zijoje. Kaip paprastai, jei įvy
kis svarbus, tai ten būna ir So- 
vietų delegacija, šį kartą jos 

j (delegacijos) galva buvo V. Ba 
lurinskis, Sovietų Sąjungos Cen 
trinio Šachmatų klubo direkto
rius. Polugajevskio sekundan
tai. buvo Tarptautinis Meisteris 
Vladimiras (kirčiuojamas skie
muo su pirmuoju, o ne su ant
ruoju i, kaip kad dažnai kir
čiuoja mūsų radijo pranešėjai. 
A. Z.). Bagirovas ir Tarptąuti-

Sovietinio Baudžiamojo Kodekso 58 straipsnis, pa
gal kurį milijonas rusų ir kitų tautybių, jų tarpe ir šim
tai tūkstančių lietuvių buvo nužudyta, ir ištremta. į Sibi- . 
rą- ' ’’ ■■ i /; :■_ ’ ■■ z;

Sovietinių RTFSR Baudžiamojo kodekso 58 straipsnis
“58-1. Kontrrevoliuciniu pripažįstamas kiekvienas 

veiksmas, nukreiptas į darbininkų bei valstiečių tarybų 
ir jų pagal TSR Sąjungos Konstituciją bei. sąjunginių res 
publikų konstitucijas išrinktų TSR Šąjtmgos, sąjunginių 
ir autonominių respublikų darbininkų, bei- valstiečių^Siy- ~ 
riausybių valdžios nuvertimą, pakirtimą, ar nusilpnini- , 
mą arba nukreiptas į TSR Sąjungos išorinio- saugumo ir 
pagrindinių ūkinių, politinių ir nacionalinių proletarinės 
revoliucijos laimėjimą, pakirtimą ar nusilpriinimą.

Dėl visų darbo žmonių interesų tarptautinio solida
rumo tokie pat veiksmai pripažįstami kontrrevoliuciniais 
ir tada kai jie nukreipti priešybei kurią kitą darbo žmo
nių valstybę, nors ir nesančią TSR Sąjungos sudėtyje.

58-la. Tėvynės išdavimas, t y. TSR Sąjungos pŪięčių 
veiksmai, guriais kenkiama TSR Sąjungos karinei ga
liai, jos valstybinei nepriklausomybei ar jos ' teritorijos ‘ 
neliečiamybei, kaip antai: šnipinėjimas, karinės ar-vals
tybinės paslapties išdavimas, perėjimas į priešo pusę, pa 
bėgimas ar perskridimas į užsienį, baudžiami aukščiau
sia baudžiamąja priemane — sušaudymu su viso turto 
konfiskavimu, o lengvinančių aplinkybių atveju — lais- 
vės atėmimu dešimčiai metų su viso turto konfiskavimu.

58-lb. Tie patlys nusikaltimai, padaryti karių, baudža 
mi aukščiausia baudžiamąja priemonę — sušaudymu su 
viso turto konfiskavimu.

(Bus daugiau) -

Korčnojus pasirinko Angii- • 
jos Didmeisterį Raimondą Keene 
pirmuoju savo sekundantu ir 
taip pat Anglijos T«rpl»ųtirų 
Meisterį Michaelį Stean’ą Kišene 
asistentu. Juody uoliai ir sėk
mingai studijuoja šaęlimątų zai.

□is Didmexstens Igorius Zaice-. ri lemiamos reikšmėj ypač a įp
ras. Polugajevskis jau nuo se-j Iizuojant atidėtas partijas.’'' ■ 
no bendradarbiavo su Bagi r o- 
vu, bet Zaicevas — naujas ko
mandos narys. Bagirovas Alie- 
chiuo gynimosi specialistas, o 
Zaicevas — labai išradingas ir 
kūrybingas taktikas, sugebąs iš
knisti taktinių galimybių beveik ___
bet kurioje padėtyje šachmatų < dimą ir sugebės sąžiningai Sr 
lentoje. Jei ką galima betų pri- rimtai atlikti javo nŽHa\inj. j 

kišti Polugajevskio patarėjams, Šeštadienis, ‘15X77 m. liepos/?
tai nebent endšpflių (baigmių d, 15:00 vai. Vyriausias Tjėnė- < 
— A. Z.) technikos ne visai to- jas paspaudžia žaidžiančio bal- 
bulą mokėjimą. Tuo tarpu end- tais'Korčnojaus laikrpdji 4 f 
špilių technika labai dažnai tu- f> 1 (Vertė AL- Z.) <

šeštadienis, 1^77 m. liepbs/2
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ST. PETERSBURG, FLA MGSįJ SPAUDOJE
• Naujo spaudos nario pirmas balius

Kiekviena sėkmė yra pilna litikos kultūrinis gyvenimas yra 
pažadų. Kol žmogui pavyksta žymiai lėtesnis. 0 be kultūri- 
atsiekti dalį jų, dažniausiai ta 
dalis, kaip tas metų pabaigoje 
lizdas, paukščiams išlėkus j dau
sas, lieka tuščia.

Vienok, Floridos ‘Uetuvių Ži
nių . kolektyvas, pasitikėdamas 
nenuilstančių lietuvių brolių —- 
sesių pastangų — paramos, ryž
tasi tikslą atsiekti.

Ketvirtadienį, š. m. sausio 
mėn. 19 d. Lietusių Klubo pui
kioje salėje įvyko pirmasis, šau
nus naujojo spaudos nario — 
Floridos Uetuvių žinių balius, 
arba krikštynos, kaip buvo pri
imta vadinti. Oras nors ir ne
buvo palankus, o lietus grėsė 
iš pat ryto, bet kur tikras noras, 
tenir galia. Susirinko-labai sau 
nios publikos. Buvo ir. iš toli
mųjų kraštų jų skaičiuje ir di
dis visuomenininkas. Providence 
klebonas kun. Martinkus. Padė
ka pirrnininkui p. Pociui ir p. 
Miheikai — pastangos nenuėjo 
niekais.

Svečiai, puikiausioje nuotai
koje, pasisotinę gardžiais pietų 
valgiais ir linksmybės skysti
mėliu, laukė programos, kurią 
pravedė p. R. Jasukaitienė. pir
miausia už gardžių valgių ga
mybą p. Lukienei, jai padėjil
siems p. Acienei, p. tAcui, P. Lu
kui ir p. Kalpokui. ‘Po įžangi
nės savo kalbos pirmininkas pa 
kvietė gerbiamą prelatą Joną 
Balkuna {arti atitinkamą žodi.

Šie yrą pirmieji ’pietūs, ku
riuos kartų valgome, norėdami 
pradėti naują spaudos veiklą 
Floridoj ir pasveikinti Floridos 
Lietuvių Žinias. Kodėl jos svei
kintinos? Kodėl mus džiugina 
naujas spaudos narys Amerikos 
beturiu gyvenime?

Naujas spaudos narys yra mū
sų . . tautinis dvasios išlaikymo 
darbininkas. Mūsų tautinis dva
sios išlaikymas ,yfa pagrindinis 
išeivijos uždavinys. Tas už
davinys yra įduoti gyviems iš
tvermę, kurioje, turint, vilties 
vėl. atgauti nepriklausomybę ir 
.laisvę. Antras uždavinys yra 
kovoti dėl nepriklausomos savo 
valstybės, būti šeimininkais sa
vo krašte. Be valstybės, be jos 
paramas, be ryškios tautinės p#

Suomės portretas

nių pastangų kiekviena Maut a 
anksčiau ar vėliau turi įnirti. * 
Kiekviena tauta turi kurti, nes 
be kūrybos, be kultūrinės pa
žangos ir politinė nepriklauso
mybė labai silpnais pamatais 
pagrįsta. Į

Floridos Lietuviu Žinios žen- 
gia ’gyvenimai) naujose dn-vo- 
nuose, plačioje Floridos valsty
bėje, Jcur daugiau ir daugiau i 
lietuvių persikelia gyventi iš 
plačiųjų Jungtinių Amerikos 
Valstybių plotų ir miestų. Di
delis ir Kanados . lietuvių skaL ‘ 
čius čion keliasi. Nuo Sunny i 
Hills, ligi Port Myers, iiuo Day
tona Beach ligi Miami ir sker
siu* nuo Juno Beach ligi St. Pc-1 
tersburgo yra šimtai lietuviškų! 
kaimelių, kur užsimezga nau
jas lietuviškas gyvenimas. Flo
ridoj jau dvi lietuviškos para
pijos ar misijos veikia, neužil
go bus ir Miamejc lietuviška 
misija. Visoje Floridoje turime! 
19 lietuvių kunigų, pasakyčiau j 
ir kitų profesionalų apstu dau-į 
gumoje pensininkai. Lietuvis-!
kų klubų — viso G, bendruome- Į Būtina, kad tautinis gyvenimas sitraukusius ir savo tautai jau 
nės apylinkių keliolika ir viena ! neišblėstų ir nesunyktų su dau- ’ negrįžtančius. Nekalbame ir 
apygarda, 1 chorai, Balfo 3 sky-i gelio veikėjų melų skaičiumi ar į apie tuos, kurie, nesugebėdami 
riai, Tautos Fondo dvi a (stovy--gyvenimo pabaiga. Lietuviškų j išvelgti tikrovės, gyvendami sen 
bės. Žodžiu, mezgasi visai nau- salų liksiąs išsilaikyti ne sau pa-j limentais ar išauginę savyje men 
ja patvari Floridos lietuvių 1 ’ '* * J----- ------------ ,i--
1 on i ja, kurią pri pažįsta ir ver
tina inūsų organizacijos. Ugi 
šiol Floridoje suvažiavimus tu
rėjo biznierių ir artistų sąjunga 
(2 kartu), golfininkai ir Vlikas. 
Tikime, jų bus ir daugiau. Tai 
plačiai esam išsilieję 
plotuose ir tas mums 
pešti.

Lietuvių bėgimu iš 
pietus rimtai susirūpino mūsų, 
vadai. Nesenai Dr. Petras Ki
sielius Čikagoje kalbėjo: “Ne 
bėkime iš lietuviškų kolonijų, 
nes lietuviškos veiklos stiprybė 
ir sąlyga buvo lietuviškos salos 
didžiuose Amerikos plotuose — 
tiek senojoje, tiek naujoje išei
vijoje. Neretai į užmiestines 
rezidencijas iškeičiama savųjų 
vaikų lietuviškoji siela”.

Tiesa, organizacijos pažadina 
naujo gyvenimo troškimus tiek 
senimo, tiek jaunimo sielose.

Floridos 
kelia pū

šiaurės Į

. Rusai veža Kubos 
karius Etiopijon

WASHINGTON. I). C. — Vv- 
riausybės sluoksniai turi žinių, 
kad didieji sovietų transporto 
lėktuvai veža apmokytus Kubos 
karius į Etiopiją. Rusai yru įsi
tikinę. kad jiems pavvks sunai
kinti Somali jos partizanus, už
ėmusius Ogudeno sritį.

Vieni lėktuvai veža kubiečius 
tiesiai j didįjį Adis .ALabos ae
rodromą, o kiti sustoja Angelo 

j c, gauna degalų ir sk remia į 
Adis Ababa. Dabartiniu metu 
Abisinijoje jau yra 2.500 kubie
čių.

Atvežti Kubos kariai susodi
nami į autobusus ir vežami i ka 
re i vines, kad gyventojai nepa
stebėtų. Kubiečiai nepradės ka
ro veiksmų, kol Adis Abeboje 
nebus bent 5,000 gerai ginkluo
tų karių.

Dabartiniu metu Angoloj yra 
gerai apmokytų 23,000 kubiečių. 
Dalis jų gali būti permesti į Eti
opija. Kubiečiai yra tikri, kad 
jiems pavyks įveikti įsiveržu
sius Somalijos partizanus, ne
turinčius modernių ginklų.

tas Pabaltijo valstybių paskutiKas jiems diktuoja?
Kadaise Jaunimo 1 

lyviai savo rezoliucijose siūlė 
įnešti Lietuvos klausimą į Jung
tines Tautas- Tai nenuostabu.

Nuostabą ir net pyktį kelia kai 
tą patį dalykų kartoja bendruo
meniniai politikieriai. Nc<ialeis- 
lina, kad jie būtų politiniai ne
mokšos. Jų tikslas yra kelti ne
pasitikėjimą mūsų politinėmis 
institucijomis ir knaisioti jų pa
matus. j

Dirvos spcci;di koresponden
tė Jungtinėse l aidose R. Žyman
taitė to laikraščio 3 nr. duoda to
kį balsų santykį toje organiza
cijoje:

Savaime aišku, kodėl ši se
sija su tokiu pasididžiavimu už
baigta, nes komunistiniai kraš
tai su savo simpatikais turėjo 
nepaprastai didelę balsų persva
rą. Balsavimų rezultatai dau
gumoj rodė, kad su Amerika 
eina tik nedaugiau tuzino, kai 
tuo tarpu Jugtinėse tautose na-, 
rių yra apie 147.
“laisvosios Uetuvos” 2 nr.
cituojamas Valstybės departa
mento raštas, kurį gavo Ame
rikos Lietuvių Tarybos atstovas 
Washingtone ir Jungtinio Pa
baltijo amerikiečių komiteto 
pirm, d r. Jonas B. Genys, Raš
te tvirtinama, kad JAV niekuo
met nėra pripažinusios jėga 
įvykdyto Pabaltijo valstybių įjun 
gimo į Sovietų Sąjungą. Toliau 

|rašte nurodoma:
“Mūsų nusistatymai ir veiks

mai yra suderinti su šia politi
ka ir tai patvirtina nepertrauk-

. , niu laisvu vvriausybiu paskirtųkongreso da \ . •, ‘ . ..-..‘diplomatiniu ir konsuliarmių
atstovų pripažinimas visais pa
reiškimais. padarytais įvairio
mis progomis, 'lenką pridurti J 
kad JAV valdžios remiamomis 
radijo transliacijomis pabaltlc- 
čių kalbomis, mes daugelį metų 
bandome palaikyti kontaktą su 
Pabaltijo žmonėmis”.

“Tačiau mes netikime, kad 
Pabaltijo valstybių klausimo 
perdavimas Jungtinėms tau
toms būtų veiksmingas (pro
ductive) Daugumas Jungt. Tani 
tų narių dėl Pabaltijo tautų sla-I 
tušo nėra tokios pat pažiūros, 
kaip mes. šio klausimo iškėli
mas greičiausiai sulauktų prie
šiško balsavimo. O tai nebūtų 
naudinga nei Jungt. Amerikos 
Valstijoms, nei Pabaltijo va V 
stybėms ir žmonėms”.

Raštą pasirašė Maslon Hen
derson.

Artėjant Vasario 16 šventei 
j tie pseudopolitikieriai vėl ruo- 
Išiasi kaišioti savo kepures ir 
rinkti pinigus Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Įdomu, iš kur 
jie’gauna tokias idėjas?

K. Petrokaitis

— Kambodijos karo jėgos d vie 
jose vietose smarkiai užkirto 
įsiveržėliams vietnamiečiams.

ko-Įcioins, kad svetimi vandenys jų kavertiškumo praeities ir kaltės
neišskalautų, bet kad jose
tų lietuviškos naujos kartos, ku_lperteikti visuomenei ginčų, kur- 
rios testų pradėtą veikią ir rea-|Stymų, skundų, Įžeidimų ir nie- 
lizuotų vykesniųjų’ planus ir vi-jkininių pavidalais, nes jie ~ " 
sus tuos darbus, kurių reikia pa lyra savo tautos duobkasiai, 
vergtos tautos laisvės viltims ir Čiau turime vertinti visus 
pačios tautos gyvybei išlaikyti dirbančius tautos siekimų 
ir iki laimėjimų prieš okupanto j davime kitoms kartoms. Jie yra 
kėslus priešintis. Esame galiu-j ir bus tie stulpai, kuriais remsis 

kada traukiame Laurus rūmas išeivijoje. Jie 
kryp-jkuria tautos ateitį ir išlaiko lais

vės idealus, kurių neužmiršta 
nei priespaudoje ir nuolatinio

savoj®enoc^° Pav°jujc gyvenanti tau vo daug juoko sukeliantis kup
etos dalis. Į tokias eiles stoja Flo

kiek I ri<^Os Lietuvių žinios.

pajautimo dvasia, mėgina ja

jau

tuos
per-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapi*!* tu iemiUpIu Ir p«v,Ik»JaI« aprno P»m»rL anot ]• 
gyventojus Ir 1,200 II.Hivliky vUtovirdžiy s<r«Ut. Knys<r
kaina $£JXZ minkšti viršeliai,

Perriuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

17S3 So. Halsted St, Chicago/ūk 60608

L • Bėjuri S spaudos ir galima gauti knygų rinkoje 

į AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA 
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos j krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50. 

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

NAUJIENOS, 
173t So. Halsted SL, Chicago, HL 60668

gi ir sėkmingi
ir stumiame vežimų viena 
timi ir ne vienas, ne du, 
ši m lys ir šimtai.

Kiekviena organizacija
veikla tiek yra verta ir tiek pa. !-los ua,,s; i WKi^eues stoja rio 
teisina savo egzistenciją kiek | H^°s Lietuvių žinięs.
ji pajėgia taktinių tikslų sieki-J Sveikiname iniciatorius, kū
mą pervesti kitoms kartoms, I rėjus, rėmėjus nauju laikraščio 
kad tautos siekimai nemirtų su; Floridoje. Te jis neš?, šviesą ir 
organizacijų pabaiga.^ j tiesą Į kiekvieno lietuvio namus.

Šiandien išlaikyti lietuviškus Te jis guodžia, moko ir stipri- 
talkinius. bet kurioje valstybė-! na kiekvieną lietuvišką šeimą, 
je ir bet kuriame mieste, yra!Te jungia visos Floridos lietu- 
gyvybininis reikalas, šiuo mo-! vius į stiprią lietuvišką bendruo
menių kalbame apie Floridą ir į menę tautinei gyvybei išlaikyti, 
apie lietuvius Floridoje. Nekal-(Te jis primena visiems, kad 
bame apie tuos dėl Įvairių prie- į‘"Lietuviais esame mes gimę, lie 
žasčių iš lietuviško gyvenimo pa ’ tuviais turime ir būt. Tą garbę

o de

gavome užgimę ir neleisime jai 
pražūt”.

Gerbiamo prelato jausminga 
paskaita buvo sutikta gausiais 
rankų plojimų garsais.

Sekanti programos dalis bu-

lėtas —■' Dr. B. Zelbienės kūry
ba, susilaukusi publikos padė
kos gausiu rankų aplodismentų.

Po to sekė šokiai ir dainos 
prie malonios muzikos. Kas tu
rėjo gana sveikatos ir ukvatos, 
turėjo gan progos ir polkutę bei 
valcuką apsukti. Tikėkime, kad ’ 
bus dar ir kita proga smagiai I 
laika praleisti. J. Krs. ♦

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jumlno, A KISS IN THE DARK. Kkantttku ir intymin nuotykiu 

aprašymui k paimti iš gyvenimo- Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

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

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija- 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4D0.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jai ir 
kitas knyga; galima įsigyti atsilenkto j Naujienai arba atsiuntus 
piniginę perlaida. ; .lįiajaižJ

I73f South Hilstad Strtet, Chlore, HL SMM

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygom i a 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvorn Kapaėintkav SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lom Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juonį Kaminskas, IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia

ftraota. 300 pri. Kaina 7 doL
ČJKAGIRTtS |SPŪDŽIAI komunistų pavergto* ltetuvo*. 

Antorė buvo Vilniuje, Trakuos Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Įkrenta Į anglų kalba.

JA toManko SATYRINES NOVtLiS Genialaus rumj rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 puaL, kaina $2.

D. Kurrifte, K ILK) N t | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. An- 
toriam paatabmna neapgauna Inturirio ir agitpropo propaganda bri 
ufaaaakrrinuL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Frtrf. P. Pakarirlk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI 176 pri. dokumentuota Marinė stadija apie prfira likimą. 
Kaina CL

Vkteaa bmiM* LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTtJR, 
M pri Kaina SU0.

MMMIIMOSB, 173f Sa. HALTTID IT, CMKA0O, rt-U MMI

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juo^ą Adomaiti - Dėdę Šerną as
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 ir paskaityti gražiu 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 at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
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 Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIĄ DOVANA
Niv|l«no«» >allrn» Mufl putely kriviu, kurlor pipuoj b«f 

knvgw ar l^ntynA.
Alekondrai Pak>!nllkft, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jauną dieną 

įtrimlnlmat Ir (vykią bei rietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 387 pal. Kaina S5.

A. Pakalnlikls. METAI PRAEITYJE. Netolimu l^ykią prirtmink 
Ir laiko |vykią Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, f 
tyti | 12 dalią. 296 psL. kaina S3.

Dr. K*TY5 Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. 
tl»i« rir^Uau.

Pr^f Vacį. Blrtftka, SENŲJŲ LIETUVIIKŲ KNYGŲ ISTO-
1A. I dalis 206 pri., irifta — $3.00, minkštai rit
ate — $2 00; U dalia. 223 pat, (rišta — $3.00. minki-

1 tnmAj. Gn-
336 psl. Kaina $6.00. Minkštai* virš 15.06

u*
Ttrf-fUte ___ __ _________________ ______ n. 06

_ T<maUwte««r LIETUVlIKASIS PAMARYS, 
t Ir Labguvos. apskrity* ra (domiais epraiymria. Ulu- 
ute tr dokumentacija. 336 psl., kaina 56.

- TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalią Uetuvor 
rtizaną buities romanas 292 pualapią. Kaina S3.

Jarina NarOnA, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima I 
170 pat______________________________

M. Gulite, POVILAS MILERIS., blograflji* bruožai 230 
poslapiai - -

Knygai užsakant telkia pridėti 23 et. paJto Hlaidrana.

NAUJIENOS,

17TS S. Halried St, CMexro, IIL fOM — TeL HA 141W

f. r

HM

pasmus

Chicago, III. 60608

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
s urnos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša _ _

1800 So. Hal»t»d St.

| — MAUJlRNCi, ČHKtAOO t, ILU- THURSDAY, JANUARY 26, 197f

?is mu UupomI ptalgal it- 
lieta dideliu* dirbus, Pirmi, Jie pa
dedi Jums pasiekti asmeniškus Jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti*

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais. T M. 421-3070
latadiroa pfetuoM ISrsiia autoraotOAma paitstytž.
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Lietuvoje. Jis tokias privilegijas gali duoti ir Amerikos 
nekomunistui, jeigu jis imperialistinei Maskvos politikai 
yra sutikęs įvairių vertingų patarnavimų. Petronis gali 
duoti privilegijas ir tiems, kurie iki šio meto nieko nepa
darė, bet pasižadėjo ateityje padaryti Svarbu, kad pa- ■ 
sirašytų raštelį ir būtų nariu, o ką jie bus priversti da
ryti, tai vėliau paaiškės, kai jų patarnavimas bus Mask
vai reikalingas.

Turėdami dideles privilegijas, Anrrikos komun's 
tai vis dėlto vengia vadintis komunistais. Kodėi jie taTp' 
daro, jie nedrįsta pasakyti. Gal jiems gėda dėl labai jau 
žiaurios rusiškos valdymo sistemos? Gal nepatogu, kad 
komunistams duodamos privilegijos, o paprasti žmon’s, 
tų privilegijų negauna? Gal jie bijo vadintis kormr'stu 
kad nenori tapti kitos valstybės agentais ir .nereik't 
jiems aiškintis imigracijos pareigūnams? Kas gauną i" 
nišų privilegijas, tas rusams privalo būti paslaugus. G 
kas sovietinei valdžiai teikia patarnavimus, tai tampa už 
sienio valstybės agentu ir priverstas registruotis. Toki 
žmonės privalo .pranešti teisingumo departamentui, kad 
jie agentauja svetimai valstybei. Jeigu svetimos valsty
bės agentas neužsiregistruoja, tai jis nusikalsta Ameri
kos įstatymams ir gali būti nubaustas. m. Šileikis Žiema ^Akvarelė)

Komunistai kratosi komunisto vardo
Amerikos lietuvių tarpe komunistinių idėjų salt 

ninku skaičius labai nedidelis. Vienur kitur vienas kitas 
priklauso komunistų partijai, bet didelė lietuvių daugu
ma komunistinio pavadinimo bijo. Daugiausia komunis 
tinėms idėjoms pakenkė Sovietų Sąjunga, įvedusi nepap 
rastai žiaurias valdymo priemones. Komunistinių idėjų 
teoretikai tvirtino, kad komunistinė sistema bus naudin
ga visiems žmonėms. Komunistinės sistemos turi bijoti 
buržuazija, o visiems kitiems nėra ko bijoti Dabar statis 
tikos duomenys rodo, kad nuo komunistų daugiausiai 
nukentėjo visa žmonija, o labiausiai iš visų nukentėjo dar 
bininkaL ,

Rusijos komunistų partijos vadai kalbėjo apie lais
vu lygybę ir brolybę, bet praktiškame gyvenime jie ėjo 
prieš visus šiuos prancūzų revoliucijos obalsius. Apie jo
kių lygybę Rusijoje šiandien niekas nedrįsta net žurna
luose kalbėti, nes praktiškame gyvenime jokios lygybės 
Rusijoje nėra. Rusiškojo komunizmo sistema paremta]

Sunku žinoti, kuriais sumetimais Amerikos komu
nistai tai daro, bet jie vengia komunisto vardo. Jiems la
biausiai patinka “pažangiųjų” vardas. Kai susidaro 
šioks toks pavojus, tai jie tada vadinasi net “demokra-i _ . .. __ . __________ _ ___ ____ _
tais”, kartais net pasivadina “pažangiais demokratais”.jkričio 9 d. CIevelande lietuvių muarai nagrinėję Rytų-Vaka- 
Praeitų metų Vilnyje ,besi vadinančia “Lietuvių liaudies1 namuose ivykus-'l tautybių at- rų santykius, Vidurinius Rytus, 
laikraščiu”, buvo įdėtas toks būdingas pareiškimas šiuoiifitov? 5 aukštų JAV Valstybės šiaur^.Pietų santykius ir žmo- 

... r i pareigunu — valstybės sekreto gaus teises. Antra, is čia ir kerpi Kalu * į ix... . t riaus pavaduotojų pokalbiu, Lie turi pareigūnai: šalia jau minė-
Reakciniai nacionalistai Amerikos pažangius lie- 'tuvos Vyt s pateko į Departo- tų ir mums pažįstamų p.p. De- 

tuvius vadina komunistais, su jais nieko bendro ne-'mento oficialų Biuletenį — De- rian ir Vest, bendruose semi- 
turį, o pamatę gatvėje, kokiame parengime ar išvy- • partment of State, December, 
koje, šalinasi kaip nuo pavietrės. Pažangiems lietu 1977> No- 22-23. 
viams dėl to nei šilta, nei šalta, o tik komplimentas, 
kad juos vadina komunistais. Kai kurie pažangiečiai

Vytis Valstybės departamento biuleteny
Ryšium su praeitų metų lap- litikos Reikalams — keturi se-

Vytis ryškus poros skilčių 
nuotraukoj, vaizduojančio  j Val-

netgi didžiuojasi, kad “mokyti” nacionalistai jų bi- st>’bės sekretoraus pavaduotoją
Europos Re-kalams George S. 
Vest, besikalbantį su būreliu su 
sirinkusių dalyvių. Pati nuo- 

Iš šios pastabos matyti, kad Amerikos “pažangūs” trauka papildo du puslapiu-tek- 
lietuviai nepatenkinti, kad juos vadina komunistais, bet sto> kuriame trumpai atpašako-

jo, kad neužsikrėstų komunizmu”. (Vilnis, 1977 m

tom tikra “pažangiųjų” dalis net didžiuojasi, kai “moky- 
ikyti” nacionalistai juos pavadina komunistais. Didžiuo-

privilegijomis. Visoje Rusijoje karo metu ir po karo di-!>si ne tiek Pavadinimu, bet nacionalistą rodoma baime,! 
kad “pažangiečiai” neužkrėstų jų ‘'komunizmu”.

Kad Amerikos lietuviai bijotų komunistų, tai neat
rodo patikėtiną. Amerikos lietuviai savo laiku prisiklau
sė tiek dąug įvairių diskusijų komunizmo, socializmo ir 
kitais klausimais, kad jiems nėra jokio reikalo bijoti. Ko 
munisto gali ,bijoti vienas kitas naujai atvažiavęs trem
tinis, nes jis ant savo kailio patyrė komunistinį siautėji
mą Lietuvoje. Jis žino, kaip jie gaudė, į galvijinius vago
nus kišo, užkalinėjo ir Sibiran siuntė lietuvius. Kas ko
munistus pažino Lietuvoje, tas komunistinėmis idėjomis 
neužsikrės. Kad jis gali nusisukti nuo komunisto, kaip 
nuo “pavietrės”, tai dar suprantama, kad jis galėtų ko
munistinėmis idėjomis užsikrėsti, sunku įsivąizdųotL

Amerikoje lietuviai komunistai vadinasi “pažangie
čiais” arba net “Balno demokratais”, bet jie jokiu būdu 
nesivadins komunistais. O sovietinio imperializmo tink
lan įveltiems mokslinčiams ,tai net uždrausta susitikti 
su komunistais. Maskvai svarbu ne komunistinių žioplių 
parama, bet aukštas mokyklas lankiusių snobų. Gaila, 
kad tokių atsiranda ir lietuvių tarpe.

džiausiąs privilegijas pasiėmė komunistų partijos na- 
riai. Jie gauna pačius lengviausius darbus, gauna ge
riausią atlyginimą, gauna specialius maisto davinius ir 
pirmieji turi teisę į bet kokias valstybines nuolaidas. Tas 
privilegijas turi ne tik Lietuvoje gyvenantieji komunis
tai, bet jas turi ir komunistuojantieji Amerikos lietuviai. 
Nei vienas Amerikos žurnalistas neturėjo teisės rusų 
okupuoton Lietuvon kojos įkelti, tuo tarpu Antanas Bim 
ba gavo sovietinės policijos ir rusams tarnaujančių agen 
tų teises.

Didelė dauguma važiuojančių pavergton Lietuvon 
giminaičių aplankyti gauna teisę Lietuvoje pabūti tiktai 
penkias dienas. Ne bet kurioje Lietuvos vietoje, bet Lie
tuvos komunistų parinktame specialiame viešbutėlyje 
Vilniuje. Tuo tarpu Stasys Jokubka Lietuvon gali nuva
žiuoti kada tiktai jis nori ir ten pabūti net tris savaites. 
Visi turistai privalo mokėti už savo kelionę, Jokubkai vi
sas kelionės išlaidas pamoka gen. Petronis.

Gen. Petronis yra komunistų partijos narys. Komu
nistinė Maskvos valdžia jį pasirinko specialių privilegijų 
dalintoju. Jis gali pasirinkti bet kuri Amerikos komu
nisto, pasikviesti jį i pevergta Lietuvą ir apmokėti jam p A n a į v tz t i P A i i I L Xi 11 < k
ne tik kelionės, bet ir pragyvenimo išlaidas pavergtoje n A u J 1 D ų □ L

5 > \
ne tik kelionės, bet ir pragyvenimo išlaidas pavergtoje

A. ČECHOVAS
VID. TARASKEVIčICS

Seniausieji žemės gyventojai

nema lą-

santykiai 
ir sieros

(Tęsinys)
Mikroorganizmai buvo pirmieji žemės gyvento-j 

jai. Jie susidarė iš ^ndėjugos organinės medžiagos, ku 
rios prieš keturis bilijanius metų buvo labai gausu 
pasauliniame vandenviu*. ir toc’cl teisėtai gali i__ -
vadinami visų kitų gwvb s formų, tame tarp ir zmo 
gus, protėviais.

Visa ta didžioji fjvųjų organizmų įv?novė, ku- 
dicn ir kuri buvo praeityje, 
reiškinys. Tai yra atsitiktinių' ninių medžiagų, kurias sukuria fotosintezės procesas 
[.lacijų : susidarymo rezulta- Į (jo dėka žalieji augalai, sugerdami saulės šviesos 

liaukos tokių >ų formų, kurios energiją, paverčia Anglies dioksidą ir vandenį mais- 
jvu prie esamos aplinkos vily-1 tingomis medžiagomis), — yra mikroskopinių dumb

lių (planktono) rezultatas. Ardydami mirusių gyvūnų
Kadangi mikroor^ aumai ,uv.>Kjno svarbiausią ’ir ,au«a^ kŪn^’ ^organiz'mai grąžina ataosve- 

vaidmenį, sukuriant dabartinę aplinką ir bū- niazdau8 ^lasdešunt procentų anghes diok- 
tent nustatant atmosferos sudėtį, :ų įtaka gyvybei žei 
mėje Kino dvejopo pobūdžio jie teikė molekule?, ku j 

į e’duodavo palikuonims \i 
ir i

nų stebime Žemėje šia’ 
yra evobucijos procese 
genetinių pakitimų li
tas, taip pat išdava a 
geriausiai prisitaikyd;

k up .r praeityje, visų aukštesniųjų gyvybės fonnų lt? 
irimas visiškai pareina nuo nenutrūkstamos 
mo mikroorganizmų pasaulio veikios.

Gyvojo pasaulio karalystėje savitarpio 
ypač akivaizdžiai pasireiškia anglies, azoto

j apytakoje, šitie keturi elementai kartu su vandeniliu, 
'fosforu ir dar kai kuriais kitais elementais yra tos 
pagrindinės medžiagos, iš kurių sudaryti visi orga
nizmai. Medžiagų apytaka gamtoje yra tie mechaniz- 

būti lna’’ kurie mirusias organines medžiagas vėl paverčia 
j “plytelėmis” naujos gyvybės statybai, o mikroorga

nizmai visuose šiuose procesuose yra svarbiausieji 
siurbliai.

Nuo trisdešimt iki penkiasdešimt procentų orga-

Jeigu šis mineralizacijos procesas nutrūktų, tai 
i mir’į” apie prcuvių'per šimtą metų anglies dioksido atmosferoje visiškai 

; - kai kum pirmykštę genetinę medžiagą, neliktų ir augalai negalėtų augti. Tokiu būdu, mikro- 
k l<k ik tiesiogiai darė poveikio atrankos p occ-1 organizmai yra jūrų produktyvumo pagrindas, nes 

same, kuriant aplinką, kur ta atranka vyko. (planktonas sudaro pirmąją jūrinio maisto grandinės
dvejopas mikroorganizmų vaidmuo ne lik grandį. Tuo pat metu jie yra svarbiausias faktorius, 

phui :>turini detalė, šiandien anaiptol ne mažiau, užtikrinanti natūralų atliekų suskaidymą.

tas lapkričio 9 d. susirinkimas. 
(Kaip jau buvo informuota, ša
lia p. Vest susirinkime dalyva

vo ir Mrs. Patricia Derian, Van 
’■ ce pavaduotoja žmogaus teisių , 
ir human tariniams reikalams.

Straipsno autorius yr£ Gene 
Preston, viešųjų reikalų biuro, 
programų skyriaus, š'aurinio 
poskyrio (“desk”) šefas. Objek 
tyviame rašinyje.jis ne tik sten 
giasi paliesti susirinkimo pag
rindinius taškus, bet, kas lietu- 
7 ams turėtų būt malonu, kalba 
apie lietuvių vaišingumą ir pan., 
nors tuo neužgoždamas esmi
nių suslrinkmo tikslų, minčių 
ir savo reportažo tikslo.

Būdinga, kad savo memoran
dume Valstybės sekretoriui 
Vance, datuotame 1977. XIL 19 
ir pasirašytame visų keturių 
pąregūnų, tarp aštuonių pusla
pių vienas pilnas puslapis ski
riamas tautybių susrinkimui.

Dvi pastabos
Viena, sekančią dieną, lapk

ričio 10 d. CIevelande vyko vi-' šininkui pranešė apie susirinki- 
są dieną trukusi vadinama Cle- mo labai neigaimą nussitatymą 
velando Asamblėja Užsienio Po šv. Stepono vainiko grąžinimo kontroliuoti.

naruose dar dalyvavo Sekreto 
raus pavaduotojas Artimie
siems Rytams Alfred L. Ather
ton, Jr. ir Departamento Plana
vimo skyriaus direktorius W. 
Anthony Lake. Tad ir jų prane
šime sekretoriui Vance dau
giau vietos užėmė asamblėjos 
reikalai ir kt., negu, žinoma, 
tautybių atstovų susirinkimas, 
kas yra suprantama.

Savo pranešime Sekretoriaus 
pavaduotojai gana objektyviai 
(tiesa, glaustai) atpasakoja su- 
3 rinkimo pagrindinius taškus. 
Tenai atpasakojama visa eeilė 
’Skeltų faktų: s *
- Nepasitenkinimas departa

mento menkesniu dėmesiu mili
jonams pavergtųjų ir ’ didesniu 
Afrikos tautoms ir tautelėms 
bei kitiems kritiškiems reika
lams.

* JAV intereso menkėjimu, 
kurie pasireiškia Helsinkio pak
to pasirašymu, šv. Stepono vai 
niko atidavimu bei nieko nepa
sakančiais laišakis Baltijos, val
stybių pasiuntinybėms jų nepri 
klausomybės šventės proga.
* Kaskartinis nusileidimas 
S.S. Įvairių koncesijų prasme; 
įgalinimas Sf5. kariškai sutvir
tėti.

- Beprasmis, . netgi pragaiš
tingas javų ir technologijos per 
davimas S.S. ir pan.

Pareigūnai taip pat savo vir-

reikalu (dėja, kova jau pralai
mėta, ajk). Haportuoja apie kai 
bėtą kroatų nepriklausomybės 
klausimą, Ukrainos disidentus, 
vengrų mažumos' traktavimą 
Rumunijoje, amerikiečių eksp
loataciją jiems keliaujant po 
Rusiją ir jos pavergtus kraš
tus, nežmoniškus muitus, išs
kirtas šeimas ir reikalą turėti 
etninę patariamąją tarybą prie 
Departamento pasitarimui ir 

\ konsultavimui. Rytų (ir Vidu- 
ro) Europos poliitikos klausi
mais. ajk.

Prancūzijos policija 
nesutarė su netikrais 

grobikais
iFARYžIUS, Prancūzija. __

Grupė prancūzų grob:kų_- pag- 
*ob^ baroną Eduard Lean Eu- 
nim Grobikai tikėjosi pasipini
gauti ir priversti vyriausybę pa 
teesti kelis kalėjime laikomus 
Trob’kus. Bet prancūzų vyriau
sybė atsisakė tartas, nes gavo 
du laiškus iš tariamų grobi-

Sus;darė įspūdis, kad buvo Įsu 
darytos dvi grobikų grupės,* no 
•’ėjusios pasipelnytiJ Policija pa 
skelbė nutarimą nepaleisti nu- 
teismų grobikų ir neduoti pini
gų, kol ne’Ša’škins, kas biznie
rių pagrobė. Grobikai aiškinasi, 
bet dar neskuba siiimto pramo- 
nininko žudyti. Policija sten
giasi nustatyti slapstymosi vie

— Amerikiečiai buvo paruo- 
šg kelis lėktuvus su medžiaga 
radiacijai naikinti. Kanadiečiai 
buvo paruošę specialius karius 
radiaciją siunčiamai medžiagai

Visų gyvūnų gyvenimas visiškai pareina nuo au
galų gyveninio, tačiau po mirties ir vieni, ir antri tam 
pa mikroorganizmų aukomis. Kai kada mikroorganiz 
mai puola gAAus augalus ir gyvūnus. Tai patogeniniai 
mikroorganizmai, kurie platina infekcines ligas. Ta
čiau iš bendros visų mikrooganizmų masės, gyvenan
čios mūsų Žemeje, palogenams tenka vos viena de
šimtoji procento. t

Kai kada skaidymo procesai vyksta lėtai arba nut pasotinamą padarą, koks yra žmogus, 
rūksta, ypač nepakankant ar nesant deguonies — eže- šią mikroorganizmų pasaulio įvairovę rodo ir 
ro dugne arba,esant dideliam slėgimui, — vandenynų tas faktas^ kad jų visur esama. Mikroorganizmų ga- 
dugne. Tokiais atvejais ne visai sukaldytos organinės įima aptikti Mirties jūroje ir distiliuotame vandeny- 
medžiagos sukuria tokius produktus, kaip humusas, je, viršutiniuose atmosferos sluoksniuose ir didžiau- 
taip pat iškasamas kuras — nafta ir dujos. į šioje vandenyno gelmėje, karšiuose šaltiniuose ir po-

Ypač svarbu pažymėti, kad fotosintezės proceso liarinėse srityse; Jie netgi gyvena žinduolių žarnyne, 
metu susidaro tiek deguonies, kiek jo vėliau reikės 
mineralizacijos procesui. Todėl visų pirma galime 
pasakyti, kad visas atmosveroje esantis laisvasis de
guonis pilnai subalansuotas su visa žemėje esančia ^ingi žmonėms, mes tiesiog neįvertiname jų rėkšmės 
organinių medžiagų mase. Laimei, įvairiuose kritu- — juk jie vaidina tokį sverbų vaidmenį žmogaus ap- 
liouse yra tiek daug smulkių įterptinių organinių me linkoje, kaip deguonis ir vanduo. Žipogui, normoliai 
džiagų kad, net jeigu žmonės sudegintų viso pasaulio besimaitinančiam, be vandens ir deguonies, reikia 
iškastinio kuro išteklius, deguonies kiekis atmosfera-' dar nepaprastai daug baltimų ir angliavandenių. Šių. 
je sumažėtų tik nuo 20,94 iki 20,80 procento. medžiagų sankaupoje vienaip ar kitaip dalyvauja mik

Azotui, kaip» ir kitiems elementams, kuriuos nau- roo^anizinai. Maždaug pusę deguonies produkuoja 
doja augalai ir gyvūnai, būdingas cheminės kaitos jūrų ^mbhii; mes neturėtume tinkama gerti gėlo 
ciklas, bet vis tiek galų gale jis grįžta į savo pirmykš- vandens, jeigu mikroorganizmai nepasirfipintxf jo na 
tįbūvį. Kai dėl žmonų] ir gyvūnų, tai jie azoto“atžvil- tūraliu išvalymu, 
giu, kaip ir anglies apytakos atveju, “sėdi ant spran- * 
do‘* augalams. Tačiau čia yra dar ir antras atvejis.

Nitratus mikroorganizmai gali paversti atmosferiniu 
azotu.

Visoje šioje apytakoje mikroorganizmų vaidmuo 
labai didelis — ir kiekybiniu, ir kokybiniu atžvilgiu. 
Kasmet jie nepastebimai sudoroja tiek organinių me
džiagų, kurios yra ekvivalentiškos viso žemės rutulio 
gyvūnų ir augalų produktyvumui, šituo atžvilgiu mik 

i roorganizmai mastais ir išradingumu nugali tokį ne-

šią mikroorganizmų pasaulio įvairovę rodo ir

padėdami suvirškinti maistą, ir klesti aut žemės pak
lotų vamzdžių, sukeldami jų koroziją.

Sakydami, kad mikroorganizmai paprastai liau

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
AAUMUJA IR MOTERŲ LK*Q> 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
M49 fultfU tŪ, (Crewfwd 

MHbwl TeL LU 5-6444 
’'seniu* pagal »anuturimu 

J>' ne-ttUlėpia, skambinti 374-6004.

DR. C. K. BOBELIS 
HJVTŲ IR iLARUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T0M. 49J-C633 

Fm Vallęy MmUmI 
M0 SUMMIT STREET 

ROUTE 5E, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
AUdic«no* direktorius

1*34 Š. Henheim Rd., Westchester, IL.
Y ALA? DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kaf antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel: 552-2727 arba 562-2728

R«X4 GI 4-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

Penki milijonai 
dolerių indėlių

Midland taupymo ir skolinimo* 
b-vė, kurios vadovybę sudaro 
Išimtinai lietuviai, o pirmninku 
yra prityręs ir sumanus finam 
sinJnlęąs adv. Frank Zogas, per
lipo per 40 milijonų dol. indėlių 
sumą. Vien tik naujasis Mar
quette Parko skyrius, per 16 
mėnesių, sukaupė 5 milijonus 
dol. indėlių.

Midland taupymo ir skolini
mo b-vė, įsteigdama Marquette 
Parke skyrių, padrąsino gyven. 
tojus ryžtingiau kovoti už savo 
teises ir nekeisti pašaliniams iš
stumti iš turimų nuosavybių. 
Midland taup. ir skol. b-vė, 
duodama namams pirkti ilga
laikes paskolas, sutvirtino žmo ; 
nių pasitikėjimą ateitimi ir pa-» 
kėlė namų vertę. Pradėjo atgy-pa^ antradienį somaliečiams pa-

Gelgaudy pilis

VYTAUTAS KONKULEVIČIUS
Gyv. 2645 W. 71 St., Chicago, III.

Staiga mirė 1978 ni. sausio 24, 11:00 vaL ryto, sulaukęs 58 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Panevėfo apskr.
Amerikoje i&pveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: 4 dukterys — Angela Komatina, žentas Miljohn. 

Jaunė. Vida ir Ramunė, du sūnus — Vytautas, marti Susan ir Kęstutis, 
barti Jane, du anūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lie
tuvoje I ko 2 seserys — Ona ir Valė, su šeimomis, taip pat du broliai 

Jonas ir Vladas su šeima.
Kūnas pašarvoti s Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Penktadienį, sausio 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

i §v. M. Marjcs Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kap nėse.

Visi a. a. Vytauto Konkulevičiaus giminės, draugai ir pažįstami 
nvcširdž:ai kviecan dalyvauti laidotu\ėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulūdę lieka:
dukterys, sūnūs, seserys, broliai, giminės.

Laidotuvių dirt ra oriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
><liepįa, skambinti Ml 3-0001.

BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKHJ LIGOS 

7907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRIST AS
KALBA LIETUVIŠKAI

261S Wį 71 SI. T»L 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

"contact leoaeą’”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

vyko sustabdyti didoką kubiečių 
dalinį, kurie bandė prasilaužti 
Hararo fronte. Somaliečiai ne 
tik atlaikė savo pozicijas, bet ir. 
užėmė kelias naujas strategines, 
vietas kalnų viršūnėje.

Somaliečiai prisileidžia Kubos: 
karių valdomus tankus labai ar
ti. o vėliau juos degina. KeliuoJ 
se tankuose supleškėjo ir susvi-’ 
lo visa tankų įgula., Somalie
čiai negali išdegusių tankų nau
doti, neturi dirbtuvių jiems pa
taisyti.

Pirmadienio rytą Somalijos 
radijas pranešė, kad sovietų lėki

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pabusk, kursai miegi ir kalkis ii numtrusiy, tai Kristus apivies 
tave". — Efez. 5:14.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau

lio stovi, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti 
ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia i švie
sos angelą”. — 2 Kor. 11:14, 15.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne- 

Hmokarr.ai. Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.

ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.
’ Vm WiWjVeWi

Mažeika S/Evans

DR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR.

* PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rt STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirti. 5^—7 vaL: rak.

” Ofi»o Hlė/.> 776:2830 _ 

Rcridencilės. taleL; 443-5545

ti senosios ir steigtis naujos 
prekybos įmonės ir kitos Įstai
gos. žmonių pasitikėjimas didė
ja jr namų vertė kyla.

Midland taupymo ir skolini
mo bendrovė dėkoja visiems 
taupytojams už parodytą para
mą ir prašo remti ateityje. Tik 
visų sujungtomis pastangomis 
nugalėsime pasitaikančias kliū- 
įts ir eisime į tvirtesnį ir gerės
iu rytojų.

Visos indėlių sąskaita iki 
10,000 dol. apdraustos Federa
linės valdžios agentūroje.

Midland taupymo ir skolini-1tuvai bombardavo kelias pozici
nio b-vės centras yra 8920 SoJ->as Hararo rfonte, o vėliau pra- 

IL.! dėtas puolimas, kuris buvo pri- 
i stabdytas.

Harlem Ave., Bridgeview, 
60455, o skyriai:

Brighton Parke, 4040 a
cher Avė., ir

Marquette Parke, 2659
69th St., Chciago. IL. 60629.

(aj)

w

DR. VYT, TAURAS
GYDrp»A6 Ir. chirurgas t

BMiin spec. MOTERŲ ligos.
Ofigit MKLWEST 5*fh STREET 

' .ir*L PR. 8-1223

■OFISO VAL.: pirnk, antrai, trečiad 
ir penkt. ,2-4 ir 5-8 VaL vak. Seštadie- 
niais 2-4- vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

SUSIRINKIMŲ

Chicagos Lietuvių Suvalkiečiu Drau
gijos metinis susirinkimas ivyks penk
tadieni. sausio 27 d., 7 v. v. Vyčių 
salėje, 2455 W. 47 St Nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra svarbiu reikalų 

_____ _Ju 
E. Strungys

Hararo fronte sustabdė 
kubiečių tankus

1 X’Amr\T>T r- T1 C at.viaiiR.ju, UC5 jid &Včmzll4 keiNūių
' ^ALBOBl^ Kenija. — Iš So- aptarti ir jau laikas užsimokėti duok- |

malijos ateinančios žinios sako, lcs- Bus-ir vaišes.

ORTHOPED AS-PROTEZISTAS 
į Aparatai - Pr^ezaL Med. ban

dant Special^ page! ba kojoms, 
p (Arch Supports; ir L L

MM 43rd St. Chic^u. IIL 60429 
T»ltf.; PRocpKt 8-5084

5 Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 

2443 WEST 63rd. STREET
Pfi 8-0833 Ir PR 8-0834 

Naujoji Barbaros ir Ganė Drishiy 
krautuvė.' 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy Oak Lawn 

Tel. 499-1318

B “LIETUVOS AIDAI”
m, KAZĖ BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VED6JA
W/ 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. 7Fs1 Street, Chicago, Illinois 60629 

Teki - 773-5374 "

Fruit-Filled Fantasies

PERKRAUSIMAI

Lridlmti — Pilna a pa raudi
ŽEMA KAINA

T,L WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymi$ 

H Įvairiy apstumu.

ANTANAS VILIMAS 
į Te], 376-1882 arba 37GS996

t .....

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos proffremot Ii WOPA,

- 1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— l.DOvaL popiet Šeštadieniais 
irv sekmadieniais nuo 8-30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Davkus

Tebfu HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

k ■ ■■■■>«■■ *■■ i ■■■ ■ <

Enjoy the firvfts of summer’t labor — with a delectable sour 
eream drwihg. Simple to make and delicious to serve, It’s a 
Emhade ^ccompanhnent to a platter of freeh fruit — grapes* 
etnwberriee, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricot* 
and kiwt

Developed by home economists for Morton Salt Company* 
the dressing's "trick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortod5Nature’s Seasoas^seasoaLag 
hįrr4

Other salad tips? To please the eye as well as the taste bud*, 
wary odor, shapes and sixes of different fruits (or vcgntablet) 
op the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedgee 
ef apptea, peaches, nec tarines, pears and some plums in lemon 
juice. * . t * ■ .

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-ounoe) carton sour 16 teaspoon Morton ' 

cream Nature^ Seasons
s It cup firmly packed seasoning blend

brown sugar
Combine ail ingredients hi small bowl; mix veL Store fal

Pb^I tivus PECHULE5

Mira 1978 m; sausio 24 d., 4:00 vaL popiet, sulaukusi 92 m. ami.
Paliko nuliūdę: duktė Mary Parker, žentas Charles, brolis Carl 

Pechules, gyv. Kalifornijoje, 3 anūkai ir kiti giminės, draugai bei 
pa žįsta mi-

Velionė gimė Lietuvoje. Atvyko į Ameriką 1949 m- spalio 6 d. 
Išgyveno Chidagoje ki 1960 m., o nuo to laiko apsigyveno Spring 
Valey. UI., iki 1975 m Nuo to laiko iki mirties gyveno Chicagoje, 
Bridgeporto- apylinkėje. Ilgus metus buvo Lietuvių Biblijos Studentu 
narė. Paskaitoje patarnaus Biblijos 'studentas Charles Zubas is 
LaSalle, HL ‘

Ketvirtadienį, 6 vai. va£. kūnas bus pašarvotas Phillips - La
banausko koplyčioje. 3307 Lituanica Avė.

Šeštadienį'sausio 28 dieną 10:00 vai. ryto po apeigų koplyčioje 
bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Paulinos Klovienės giminės, draugai ir paž|stami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, žentas, brolis, giminės.
Laidotuvių direktorius Tomas J. Labanauskas. Tel. A Y7-S4O1.

PETRAS ČIGAS
Gyveno Cleveland, Ohio

Skaudžia praslinko vieni metai nuo mano mylimo vyro 
mirties. Jis atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 1977 m. sausio 27 d. 
Gimęs Lietuvoje, Biržų apskrityje, Semeuiškių kaime. Pa
laidotas All Souls mauzoliejume-, Chardon, Ohio, 20 mylių 
nuo Clevelar do.

Nors jo nebėra gyvųjų tarpe, bet mūsų atmintyje jis 
išliks amžinau* Visada prisiminsime ji kaip darbštų, pa
slaugų. bes ūpinantį ne tik savo, asmeh škais reikalais, 
bet ir artimu jų gerove.

Tebūna jam lengva svetingoji žemelė.

Liūdinti žmona Emilija čigas, 
artimieji ir draugai

vHv f IJFTUVf M HI7XTTFR1 
GARSINKI;’ . . •

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA?

4605^07 So. HERMITAGE AVENUE
Teu: YArdi 7-1741-1742

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR 51W 
iVlARQl ETTE FUNEllAL HOME 
/L/ 2533 W. 71st Street
X Tele!. . GRovehill 6-2345-4

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI® TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

N ARUI:
Chicago?
Lietu vię 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

, ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arde 7-3401

1445 So. 5Cth Avė., Cicero, HL Phone: OLyinpie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So/LITUANICA AVĖ. TeL: YAtčj 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vhrlnla 7-€«73

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, PL 974-441E

3354 So. HALSTED STREET Phooe: YArdi 7-1111
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CICERO
Lietuvos Nepriklausomybė* 

paskelbimo GO metų sukaktis ( J-j 
ct-roje bus minima >v<anč

Vasario mėn. 11 d. 12 vai. pi it- 4 h 
crro mie sto valdybos šauliai p *s * " I

tinę vėliavą. Šių iškilmių melu 
kalbės Ciceru miesto preziden 
tas Christy Berkos, klebonas 
kun. Stankevičius ir giedos so
listė Irena Petrauskienė.

Vasario mėn. 12 d. 10 vai. 20 
min. iškilmingos pamaldos šv. 
Antano parapijos bažnyčioje.

11 vaL 30 min. ininėjiimLS 
parapijos salėje (1500 $o. 19 
Court). Kalbės kongresmanas 
Henry Hyde ir Alios v-bos na
rys Petras Bučas. Meninėje da
lyje, muzikui Aloizui Jurgučiui 
akompanuojant, dainuos šaldės 
sesutės Naštųtė, Teresė ir Veru
tė Bilitavičiūtės. Eilėraščius de
klamuos Danutė Pranskevičiūtė. 
Vytas Palionis ir Edvardas Pran 
skevičius. Kristinai Griniūtei 
palydint akordeonu, tautinių šo-I 
kių pašoks, Sofijos Palionienės! 
paruošta, jaunųjų tautinių šo
kių grupė “Ratelis^.

Po minėjimo kavutė.
Visus kviečia dalyvauti 

r o .Altos skyrius.
Ciee-

— LB Apylinkės Valdyba, Fast 
ieago. Imi., rerndaina lietu- 
k.t >:Kimių ir kultūrinę veiklą, 
vkvrė Naujienoms $15 auka 
ją uisitmlė per Joną Pečiulį 

jis Muusit . Imi. Dėkui valdybai 
.ir \ :<t los apylinkės nariams.

Jonas Našliu n as, teisinin
kus ir Csuomenės veikėjas iš 
Marquette Parko, parėmė Nau
jieną h iduną^ atsiųsdamas $5 už 
kalendorių. Dėkui už paramą 
pinigais ir raštais.

V. Maksvytis iš Brighton 
Parko kiekviena proga paremia 
Naujienų leidimą aukomis ir da
lyvaudamas renginiuose. Dėkui 

f už ankstybą prenumeratos pra
tesimą ir ta proga atsiųstus 
Dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas pusine 
ciui ir atsiuntusiam §2 auką, 
bet pavardės prašiusiam ne
skelbti.

F. Medušausko šeima gy
sla orinėje miesto apylin-Į vena 

rkėje. tolokai nuo lietuviškų apy
linkių, tad palaiko ryšius su sa
vo tautiečiais gausiai skaitydama 
lietuvišką spaudą ir ją remda- 
ma. Dėkui už $7 auką, atsiųstą 
pratęsiant prenumeratą. Į

' — Pranas Adomaitis iš Į
Tarpe Ciceroje veikiančių or

ganizacijų, Amerikos karo ve
teranų — VFW 9115 postas yra į Brighton Parko, ankstybai pra- 
aktingiausias, nes pereitais me- lesė savo prenumeratą, o gerus 
tais turėjo septynius parengi- linkėjimus atlydėjo $7 auka. Po 
mus, penkius savuose namuose j du dol. atsiuntė: Vincentas Ka- 
ir du gamtoje ir skaitlingiausia, jmaitis iš Sutton, Mass., Pranas 
nes su moterų pagelbiniu viene
tu, turi virš 300 narių, šios or
ganizacijos dauguma narių v ra 
lietuvių kilmės. Sekantis šios 
organizacijos, rūkorių ir kortų, 
parengimas. įvyks sausio 28 d. 
nuo 7 vai. vak.. 1434 So. 49 
Court, savuose namuose. Karš
ta vakarienė ir alus 3 dol. 50 c. 
asmeniui.

SLA 301 kuopos Užgavėnių! 
blynų balius įvyks vasario 7 d 
nuo 6 vai. vak., Vyšniauskų na
mo — 140-1 So. 49 Court, apa
tinėje. gražiai įrengtoje, patal
poje (įėjimas iš kiemo).

Juodka iš Town of Lake apy
linkės. ir J. Česnaitis iš Clear
brook, BC. Canada. Dėkui vi
siems. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai kviečiami su jomis 
susipažinti ir užsiprenumeruo
ti. Platinimo vajaus proga Nau
jienos siunčiamos susipažinimui 

j2 savaites nemokamai.
I — Lietuvių Tautinių šokių 

. į Institutas ruošia tautiniu šokiu 
p mokytojų ir grupių vadovų su- 
' j važiavimą balandžio 8 d. Chi- 

cagos Tautiniuose namuose. Bus 
renkama nauja instituto vado
vybė. Be abejo, bus sprendžia-

Vilnius dar iš šian dien akiai yra patrauklus

j jinią vasario 19 d. 4 vai. popiet 
DMNP parapijos salėje.

— Irena K. Sankutė ir jos va
dovaujamas komitetas daro pa
stangas, kad Lietuvos vyčių ruo 
šiamas tradicinis Lietuvos at
siminimų banketas vasario 5 d. 
Martinique salėje gerai pavyktų 
ir atsilankę svečiai būtų paten
kinti. Taip pat ta proga bus 
pagerbtas sol. Algirdas Brazis, 
didžiai nusipelnęs ne tik šiai or
ganizacijai, bet ir visiems Ame
rikos lietuviams, Banketas pra
sidės 4:30 vai. popiet kokteiliais, 
o vakarienė bus 5:30 vai.

Visuotinis nariu susirinkimas 1 ™ nauja sitUacija’ nes TautiniM I
jŠokių šventė lapo savistoviu,
Į inkorporuotu vienetu — korpo- 
i racija.

O Paprotys berti ryžius ant j — Amerikos Lietuvių Tary- 
jaunavedžių kilo Indijoje. Ten Į bos Cleveland© skyrius ruošia 
žmonės tikėjo, kad ryžiai reiškia ‘ Lietuvos nepriklausomybės at- 
laimę ir gerą gyvenimą. įstatymo 60 m. sukakties minė*

įvyks ten pat. kovo mėn. 1 d. 7i 
vai. vak. Stepas Paulauskas’

i — Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premija už poeziją paskirta 
poetui Bernardui Brazdžioniui, 
šiai premijai $1,000 paskyrė 
Klemensas Galiūnas, tikslu pri
sidėti prie Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 60 m. su
kakties minėjimų. Vertintojų 
komisiją sudarė kun. Leonardas 
Andriekus, Nelė Mazalaitė-Ga- 
brienė, Henrikas Kačinskas, Le- 
onardar Žitkevičius ir Stepas 
Zobarskas.

— Teresė Mildažienė iš Bever
ly Shores, Ind., po sėkmingos) 
operacijos gydosi Broadway Ii-1 
goninėje, Mrrville, Ind. Artimie
ji ir kaimynai jos laukia dar šią 
savaite grįžtant į namus.

— Elytė Izokaitienė, 3637 W. 
66th St-, nesenai baigė garsiąją 
Echols International School of 
Travel Consultants ir gavo di
plomą, kuris vertinamas ne tik 
Čikagos, bet visų Amerikoje vei 
kiančių kelionės biurų. Po Nau
jų Metų pradėjo praktikuotis 
Čikagos pietų vakarinėje dalyje 
Play-Away Travel agentūroje, 
6415 W. 63rd St. Vėliau norėtų 
dirbti lietuvių tarpe. Elytė, kū
dikiu būdama. 1944 m. su tė-

vais ir broliu iš Lietuvos buvo 
nublokšta į Vokietiją. Pradžios 
mokyklą ir gimnaziją baigė 
Anglijoje, Kur po to studijavo 
farmaciją. " 1962 m. atvyko į 
Chicagą, kur netrukus įsijungė 
į meno ansamblį “Dainavą”, 
čia susipažino su Vincu Izokai- 
čiu, su kuriuo sukūrė lietuviška 
šeimą. f * ,

į Elytė mokėsi prancūzų, loty
nų ir ispanų kalbas. Yra apke
liavusi veik .visas Europos vals
tybes. 1959 m. kaip lietuvių skatr 
čių atstovė iš Anglijos, dalyvavo, 
tarptautiniame skautų jamboree 
Danijoje. Pereitą vasarą su sa
vo 11 metų sūnum Antanu ir 
motina Juzefą Venskiene daly
vavo VI. Rasčiausko suruoštoje 
ekskursijoje į Lietuvą ir Švei
cariją. Be to yra buvusi Švedi
joje, Vokietijoje ir Prancūzijo
je.

♦ 1978 m, kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruostas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. Tel. 737-1717. (Pr.)

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 Avė.
Chicago, Ill. 60629

Namai, žemė — Pjrdadfnul 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREZFHS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas >
2212 W. Cermak Road Chicago, III. 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 S’rz kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2Vz mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

BALTAS SNIEGO PARKAS -

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

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tų 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 šildymio kontrolės. Daug, priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi t 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
inette Parke.

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

STRAVINSKO PASKAITA 
KATALIKŲ- FDERACTJ AI

Petras' Stravinskas, sekmad., 
sausio 29 d. 11:30 vai. ryte, skai
tys paskaitą tema: “Mūsų Am
žiaus Dvasia”/ Gimimo Merge
lės Marijos parapijos salėje, 
Marquette Parko.

A .LBįK. |F ederacijos 41-tas 
skyrius kviečia visus atsilankyti.

Valdyba

Juozo šmotelio

Atsiminimų .Skirsneliai
atspaušdirtti

< •,

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su- 

<rauta autoriaus troboje.

NARTU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amerika® lietuviu dienraščio cteigėjus bei lietuvttkoc Fprodot pirmū- 
am ir Atliekant būtinai pareigas anržinazz lietuvybėj KUklmtr! ikal- 
biamaz Xisjienx platinime vajui.

<AUJHNQS tvirtai seteri I? kovoji UetcYM tr littrrii Idrrf
naidamoE ir nesfdėdmas: i Etrdėrluf tl ikupantaU ir liallo

<AUJIKTOS palaiko risai Beturiu demokratinėj grupei jr bendrai Inztfti- 
rijas ir remia riaų lietuviu bendruorirt? darbui bri tikslui,

KAUJIENGS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma Hali psrimetimo. reto 
rlkos Ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie< 
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
-kerbdama platinimo valų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvoj Ir Jo« žmonių gerovei, riekiant vknotino lie
tuviškų reikalų reneaxcaa.
C1INUOJA: Chlcago|» Ir Kanadoj* mota™ — $30.00, pūva! metu — IILN, 

trims mėn. — $330, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vktete metams 
— $24.00, puse! metų — $14X0, vienam mėn. — $2-50. Užsieniue. 
M — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf pemeramal

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

SIWnNIAI Į LIETUVĄ
MARDA NOREIKIENt

£608 Wert St, Chicago, HL 60621 • TeL WA 5-4787 
Dldalis Mdrinklmas wrv? rūtine brairiv wvWp, 

MAISTAS Ii IU ROPOS SANDtLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp, 
MAROURTTI gift parcels service 

1561 W. 49tfc St, Chteafe, III. «4W. — Tat WA M7TZ 
J333 U. Malate Ft. CWaa., IIL - TaL tM-MM

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, DL 60603

□ Sfrničfa dot yrvnrmvrutal, FuMlteJtnlo
vajam proga paremdamu lietuvišką spaudą*

Q Vajaus proga prašau siųsti. Naujiena* dvi savaites lusipafi- 
nimui nemokamai Ir be jokių įsipareigojimu

fAVARD2 IR VARDAS -- --- _--------------------------------------

IDRESA3

Jau kuria laikai atspausdintą ir gallnia gauti knygų rinkoj*

CHICAG0S LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose mygi aprašanti paskutiniq 90 (1MLJ90P) metą 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir tą atliktus darbus pal. Kaina 
810. Bleido Amerikos Lietuvių fstorljot Draugija.

Knygoje įprašyti pirmas Chlcagon atvažUvęi Uetovla. pirmo* 
lietuvių kolonijos, Ju cuorganiruotos Šalpos draugi jot. statytos baž
nyčios, įsteigti lalfcraščiaL kuriu viso buvo 121 41 teatro draugija, 48 
pesaulietiMd chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu Žmonių biografi
jos. Duoti dokomental kaUbklikų. •ocailistinrų. LtisvamaniŽkų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir ki. -

Norintieji Ha knygą įiLgytL praioml poraiytl čeki srt* Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ STORUOS DRAUGUOS 
vardu fr pasiųsti:

1738 Se« Hnlsted SU Chlcxc<\ HL 8MM

JURŲ ŠAULIŲ VEIKLA 
NAUJUS METUS 

PRADĖJUS

Gen., T. Daukanto :jūrų šauJ 
JiųUcuopa, sėkmingai užbaigusi 
praeitų metų veiklą, įžengė į 
kuopos gyvavimo ir veiklos 15- 
mecio sukaktuviniais, 1978 sius 
metus, kurie,, žvelgiant į priekį 
ir norint tvirtai rikiuotis darnio
se‘gretose, iš kuopos narių bei 
vadovų pareikalaus dar dau
giau energijos, darbingumo, or
ganizuotumo ir pasišventimo 
šauliškuose darbuose.

Pirmiausia, . prieš akis š. m. 
vasario m. 26 d, įvyksiantis, 
1978/ — 1979 metų kadencijai 
kuopos valdomiesiems orga
nams išsirinkti ir ateities veik
los gairėms nustatyti, visuoti
nas kuopos narių susirinkimas. 
Jį seks pavasarinis 
mo sezono atidarymo 
mas.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

.
4243 W. 63rd St., Chlctę© 

Tel. 767-0600.

REAL estate
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Ramentas

plaukioji- 
parengi-

Daukanto

HELP WANTED — MALI

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.'

An Equal Opportunity Employer

Vasarą — Gen. T. 
kuoops organizuojama Unioon 
Pier pūros diena. Rudenėjant— 
iškilmingai minėsime kuopos 
15-kos metų veiklos sukakti ir 
vėlai rudeni — tradicinis plau
kiojimo sezono uždarymo pa
rengimas. Metus baigsime tra
dicine Kūčių vakariene.* X
Taip, kad nadujalĮcuopos vado

vybei, šiais metais, teks gero
kai pasitempti čia paminėtus 
renginius organizuojant; o kuo
pos nariams — organizaciniams 
darbams talkininkaujant.

Administraciniai apsitvarkius 
šiais metais teks atkreipti dide
snį dėmesį į jūrinės programos 
kuopos apimtyje sustiprinimą 
bei vykdymą, plaukiojimų su
aktyvinimą, ir, žvelgiant į atei
tį, laivui vesti, reikiamo kvali
fikuoto kadro paruošimą, t. y. 
jaunųjų jėgų įtraukimą, kurios, 
reikalui esant, galėtų prie vairo 
pakeisti pasyvion veiklon besi
traukiančius senuosius vilkus.

Visą kitą Gen. T. Daukanto 
kuopos veiklą, teks derinti prie 
bendrų lietuviškosios bendruome 
nės patrijotinių organizacijų 
rengiamų švenčių, minėjimų, 
parengimų bei LJS-gos interesų 
ir aktyviai juose* dalyvaujant, 

- tinkamai jūrų šaulius repre- 
Yentuojanti.

(Iš Gen. Teodoro Dau
kanto Jūrų šaulių kuopos Chi- 
cagoje bendraraščio).

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI -

Turiu Chlcsgos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, gi* 
'įrituotai Ir sąžiningi!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

42—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui •ufomobllU 

Uabillty apdraudimas ( pensininkams 
Kreiptis ;

4545 Sė. ASHLAND AVL 
523-3775

MAINTENANCE |
1 j
Į Metal Fabricating Company’
needs experienced Maintenance 

Machinists and Mechanics, Į 
Blueprint reading required.

Full or Pajt Time.
Day or evening shifts. Full be
nefits including profit sharing.

Call or Apply:
681-1880

MANUFACTURING COi 
2700 S. 17th Ave. 

Broadview, Ill.
Equal opportunity employer 

M/F

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkly Raikia

OFFICE person need for switch
board, phone answering, insurance 
work and general office duties.

Knowledge of typing required. 
If interested, call early 737-8000 

5837 S. Ashland

• Daugelyje kraštų žmonės 
daugiau išgeria arbatos, o ne 
kavos. Iš visų Vakarų pasaulio 
kraštų Anglija daugiausia su
naudoja arbatos ir kasmet jos 
importuoja apie 500 milijonu 
svarų.

t Jei norite susipažinti su1 
Naujienomis, prašome atsiųsti • 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti 
prenumeratoriais. Naujieji skai
tytojai ne tik turės progos pa
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienų atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd., St Pet ersburg. Fla.. 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premiją.

SKAITYK PATS IR PARAGINI"
KITUS SKAITYTI
UUJIKBIJ

A. T VERAS 
LAIKRODŽIAI Ir SRANGENYBH

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
T«Mu REpvMlc 7-1 Ml

M. t i M K U S 
Notary Pvblic 

INCOME TAX SI RYK I 
S. Maplrraad. TaL 234-74M42W

Taip pat daromi vertimai, ffffrfnty Į 
Iškvietimai, pildami pilietybėj prt- į 
iymai ir kitokį blankai J

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

» NEDZINSKAS, 4065 Arcbar Ava 
ihičiįcT'lll. 60632. Tai. YA 7-59K

BEST THINGS IN LIFE

f 1^11 Fr*nk Zjpolli

GA 4-A654

ETATT f Al*,

JSiate Farm Lite Insurance Company

Didžiausios kailių' 
pasirinkimas

>*• vleriBhriį
Urtari taUHBfnkj

Ghlm<o>

2S3^S2f 
(jataigoa) ir 
677-84*9

raVMBAY, JANVaRY im

‘ J I

/

I




