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Somalija paėmė
nelaisvėn kubiečius

Pranešimai iš Indianos. Ohio.
Michigano ir Wisconsino vals.
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Lietuvos laisvinimo 
reikalais

Iš 2.000.000 gyventojų, beliko 
20,000

III., moksleiviu raštas.
ALT Informacija

•ii
-?i
I

.1

1

.. Per WTHQ radijo stotį La-, valstybė su 

. Grange, Illinois, veikiančią ban- Į 
^ga. 1300 AM ir girdima Chica-j 
goję vasario 9 d. 1 v. p. p.

šalis. Tas sniegas sustumtas ir 
mažesnes gatves, visai jas uždaro, 
prasi k as.valstybės 

— Eiguvos so- 
yra Vilnius, ne- 
knygoje rašot

Indianoje, Michigane, Wiscansine ir Ohio valstijose 
keliai neoravažiuojami

CHICAGO. HI.— Ketvirtadienio naktį šaltis ir smarkios pus
CHICAGO, IB.-—Ketvirtadienio rytą šaltis ir smarkios pus

pavyko nustumti sniegą i sali didesnio judėjimo gatvėse, be 
mažesnės gatvės ne 15k nepravažiuojamos, bet jos dar užblokuo
tos. Didieji miesto valytuvai nustumia sniegą iš gatvių centro į 

suspaustas, visai užblokuoja 
Žmonėms teks ilgai kasti, kol
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Amerikiečiams valanda apie Lietuvą . 2.000 kubiečių nedri 
-keletą Baltijoj sta pasipriešinti

’ genčių”, kaip žemaičių ir p. ’ 
Altos informacija pasiuntė 

bus • leidyklai ir to straipsnio auto-: 
duodamas daugiau kaip valau-, riui V. Kipel raštą, kad šia in
dą laiko uėsitęsiantis anglų kai- formacija prasilenkiama su tie- 
ba pasikalbėjimas su kun. Juo-įsa. Didžioji Lietuvos kunigaik- 

. zu Prunskiu apie padėtį Lietu-Į štija buvo lietuvių valstybė su 
voje. s ... , I administraciniu centru pačioje

IJetuvoje. Kai kurių slavų, ieš
kančių apsaugos nuo totorių,

} įsijungimas į D. Lietuvos kuni- 
Amerikos ’Lietuvių Taryba!gaigstiją nepakeitė 

gavo reikšmingą laišką: “Kas pobūdžio. Be to 
metą Kalėdų dovanai pasirenku stinės _ ___
vieną iš lietuviškų įstaigų, kur “Vilna”, kaip 
mano opinijoje žymiausiai pasi-l^^ 
darbavo lietuvybės veikloje., šie
met pasirinkau ALT. čia pride-j 
du čekį $100.00. Viso geriausio 
Susanne P. Shallna”. Nuošir
dus ačiū.

Nauji Altos vadovai 
New Yorke

New Yorko Lietuvių Tarybos 
ir valdybos pirmininku išrink-

DIDELĖS SNIEGO PUSNYS SUSTABDĖ 
TRAFIKA CHICAGO JE

. mininkai: B Rudienė ir BAVyte 
nūs, sekr. A. Vebeliūnas, ižd. 
J. Gasiliūnas, ypatingiems rei
kalams čJanušas, finansų sekr. 
J. Ivanauskas, ižd. globėjos dr. 
A. Goeldnerienė, dr. M. Žukau
skienė.

Nepriklausomybės minėj imas 
įvyks .vasario 19 d. Kultūros ži
diny/Brooklyne, N. Y.

Atitaisė informaciją apie 
Lietuvą

JAV pietuose leidžiamas laik
raštis “Florida Catholic” įdėjo 
Europos žemėlapį, kur Baltijos 
kraštų teritorija įjungia į Sov. 
Sąjungą ir nėsuminėtas nė Lie
tuvos vardas. Kun. J. Prunskis 
parašė laikraščiui laišką, at
kreipdamas dėmesį, kad tai ne
tikslu, tai skriauda Lietuvai. 
Laikraštis tą laišką išspausdino, 
padėkodamas ir reikšdamas ap
gailestavimą, ypač akivaizdoje 
N. Sadūnaitės liudijimo, kurį 
“Florida Catholic” buvo iššspaus 
dinęs lapkr. 11 d.

Gudai ir Lietuva
Lš spaudos išėjo kolektyvinis

Ryšium, su Simo Kudirkos f ii 
mu Amer. Lietuvių Taryba net 
iš Texas valstijos vienos mo
kyklos gavo telefoninį šauki
mą, ieškant daugiau informaci
jų apie Lietuvą ir Kudrka. Te
lefonais ir raštais Altą labai 
dažnai gauna prašymų žinių 
apie Lietuvą ir lietuvius. Vie
nas, iš paskutiniųjų — Batavi
jos,

MOGADTSKA% Somalija. — 
Somalijos žvalgyba turi tikslių 
žimų.kad dabartiniu metu Etio. 
pi joj e jau yra 2,000 karių, bet 
jie na drįsta pasipriešinti soma 
liečiams. Kai somaliečiai juos 
apsupo Hararo fronto ruože, 
tai kubiečiai pasidavė nelais
vėn. Jie buvo tikri, kad kova 
būtų, atnešusi jiems mirtį,o mir
ti jie vis dar nenorėjo.

Adis Ababoje yra didokas 
skaičius Kubos lakūnų. Angolo
je lakūnai nebuvo reikalingi, 
bet Abisinijoje be lakūnų nega
lima apsieiti. Ogadeno provin
cijoje yra didokas kalnų skai- 
jius. Tankai negali leistis že
myn, jeigu jie nežino, kur yra 
paruošti spąstai.

1^0

KOMUNIZMO 
REKORDAI

Didžiomis gatvėmis apie sep
tintą vai. ryto pradėjo eiti au
tobusai, bet jie ėjo vėžio žings
niu. Jeigu kam reikia persėsti 
į kitą liniją, tai tikras vargas. 
Reikia perlipti sustumto ir su
spausto sniego trijų pėdų krū
vas. Vargas tam keleiviui, ku-

edija.— šve-‘r^s suklupsta į tokią sniego krū- 
Kinijai Kai vą. Jam sunku iš jos išsikaps- 

Danijos[ tyti. Privažiavusieji automobi- 
taip pat Kinijai J’ai taip pat negali išvažiuoti.

Vietomis iš garažo neįmanoma 
išvažiuoti, o jeigu kas ir pajė
gia išstumti automobili laukan, 
tai negalima priverst i jo eiti r JĮį—Į . i. i -
uvėjų ar trijų pėdų aukščio

MOGADTSKAS, Somalija, — 
Somalijos partizanams pavy^ko 
apsupti, izoliuoti, sumušti ir 

j paimti į nelaisvę gerai gmkluo- 
| tų, bet kovos dvasios netekusių 
kubiečių dalinį. Iki šos meto bu 

BELGRADAS, Jugoslavija.— v<> tiktai kalbos apie kubiečius, 
Tito policijai pavyko pagrobti ^et niekas neturėjo jrodymų. 
54 metų amžiaus Milovaną Pet- 
rovičių, kuris savo laiku buvo 
pats didžiausias maskvinio ko
munizmo ramstis Jugoslavi
joje.

Tito jau buvo įsakęs jį suim
ti 'ir atiduoti teismui, bet Pet- 
rovičius laiku paspruko užsie
nin ir ilgą laiką gyveno Mask
voje. Praeitą vasarą jis pasie
kė Šveicariją ir kartais nuo kar
to įžengdavo į Italiją, kad pa
simatytų su atvykusiais savo 
politiniais draugais. Vieno to
kio pasimatymo metu jo “drau
gai” jj gerokai apsvaigino, ap
daužė, įsidėjo į maišą ir slap
tai parsinešė į Jugoslaviją.

lis ------- - Dabar Petrovičius sėdi sau-
veikalas “The New Jersey Eth-Įgiam Jugoslavijos kalėjime ir 
nic Experience”. Jį išleido Wm.1^ atiduotas tesmui. Petrovi- 
H. Wise and Co. leidykla. Kny
goje yra straipsnis ape gudus, 
kur rašoma, kad Didžioji Lietu
vos kunigaikštija buvo gudų

Tito pagrobė 
didelį savo priešą

čius pasakoja tardytojams vi
sus savo ryšius su Maskva ir su 
nepatenkfrrtais Jugoslavijos ko 
munistais.

KAIaENDORžLLS
Sausio 27: Angelė, Vitalis, 
Vėjūnė. Akytė, Auksuolis, 
Gedautas.
Sausio 28: Konstancija, Tomas, 
Akv., Nijolė, Ahgonita, 
Kaributas, Gelgaudas.
Sausio 29: Barbėja, Monstantas, 
Banguolė, Lingė, Girkantas, 
Santvaras '

. Sauįė teka 7:09. leidžias 4:58.
Oriai Labi! .laftėA r r

Dabar somaliečiai turi nelaisvė
je kubiečių, iškėlusių rankas vie 
name Hararo fronto ruože. So- 
maliečai jiems duos visų belai
svių privilegijas. Juos laikys 
specialioje stovykloje ir mai
tins, kad karo pabaigoje galėtų 
pasikeisti su kitais nelais
viais.

Lietuvoje nešalta j

STOCKHOLM. šv<
! du ambasadorius
’o'-i obiork su Suomijos ir
ambasadoriai
šiomis dienomis lankėsi Kambo
džoje ir jos “sostinėje” Phnom

■Penh. Tai buvęs Kambodijos
^C^mbot^ą-^^ųĮmievStis su dvięn^
milijonais gyventojų, kur .šian
dien bėra mažiau kaip 20 tūks- sniego pusnimis, 
ta nei u žmonių, nuo mažo iki se
no ir tuščiomis gatvėmis viš-

Sniegas taip užvertė visa šiaurės Ameriką, kad nepaliko nei vienos nenu- 
baJtinfos vietos. Balti miestai ir miesteliai, kaimai ir viensėdžiai, bet taip 

pat labai balti yra mukai su savo upokšniais.

CHICAGA, TU.— Nepaprastai didelės pusnys ir šaltis su
trukdė pačios Chicagos, jos priemiesčių ir visos Illinois, India
nos ir Ohio valstijų susisiekimą. Dėl šios nelaimės praeitą penk
tadieni Naujienos neišėjo ir nežinome, ar šeštadeinio numeris 
bus laiku pristatytas. Tikimės, kad pirmadienio numeris pa. 
sieks skaitytojus laiku.

Zulfikar Ali Bhuto i Amerika atsilikusi

Indija 2, 
turės visą Lili joną 

žmonių prieauglis kasmet 
13 milijonų

NEW DELHI. _ Indijos pre
zidentas Neelan San Ji va Red
dy pasakė, kad jau būtinas rei
kalas ir laikas planuoti įstaty
mas bausti šeimoms, gimdan
čioms vaikų po daugiau, kaip 
du ar tris Itatymas turįs būti ^ena b ]a prieš 
J*! t,ffld3l“_^_PneXaitOS ^Ines nebuvo jokių, duomenų kai- 

tinimams paremti. Dabar jam 
ruošiama byla karo teisme, kur 
įrodymai ne tiek svarbu.

metais

kad būtu priimtinas visoms po
litinėms partijoms.

“Su 650 milijonais žmonių da
“žiema pas mus nešalta. Nors 0 2-°°° meta.Is b?s.

Į gruodžio pradžioje buvo šalčiu- nas< ^caR juos išmaitint 
kas, bet jau per Kalėdas buvo ren*s?” įklausė prezidentas 
šlapia ir lynojo. Per Naujus Me-i
tus biskutį pasnigo, b po Nau-1 Buvusioji ministerė pirminiu 
jų metų tą savaitę vėl buvo šal-Įkė Indira Gandhy ir jos Kong- 
čiukas — iki 10 laipsnių Celsi-’reso partija dėl to ir rinkimus 
jaus, bet visai neilgai. Greit 
vėl atšilo, nutirpdė sniegą ir 
taip laikosi — ūkana, tempera
tūra tarp 0 ir 3 laipsnių.”

Laiškas rašytas iš Telšių aps.
sausio 9 dieną.

išmaitins, ap-

Ruvusioji ministerė pirminiu

pralošė, kadangi rinkimų kam
panijoje laikėsi priverstinos 
sterilizacijos. Mrs. Gandhy pas 
kuriniais jos premjera vimo me

stais buvo padaryta 8 milijonai 
sterilizacijų.

— Sovietų satelitas nukrito — Karubodija skundžiasi, kad
860 myitų atstumoje nuo JAV Vietnamo karo jėgos vėl pr»dė» 

v:: jo i K* tartaru

I

čiukai ir kiškiai bėgioja. Tokius :tiių sako, kari ršverstąs sniegas 
įspūdžius parsivežė trys amba-jvisai sustabdė trafiką. Greitke- 
sadoriai grįžę iš sukomunistin-1 liais neleidžia važiuoti, kad ne-
tos Kambodijos. kurią dabar J 
žiauriai atakuoja sukomunis- 
tintas Vietnamas.

Drama “gėdos”
pasienyje

-

nesigms Į WASHINGTON. — Jungtinės 
j Valstybės yra mažiausiai per 

ISLAMABADAS, Pakistanas, dvejus ar trejus metus atsili- 
— Kalėjime laikomas buvęs Rusios nuo Vakarų Vokietijos 
premjeras Zulfikar Ali Bhuto'sugebėjimo sustabdyti lėktuvų 
sugebėjo pranešti aukščiau-į keleiviais pagrobimus, kaip 
šiam Pakistano teismui, kad vokiečiai padarė praėjusių me- 
ruošiamame karo teisme jis tų spalio mėnesį Somali joj e, iš- 
visai nesirengia gintis ir dary-1 gelbėdami 91 žmonių, kuriuos 
ti jokio pareiškimo. Jis nieko ne teroristai pagrobdami transpor. 
užmušęs ir neįsakęs užmušti, tiniame lėktuve gabenosi užsta- 
šią bylą prieš jį fabrikuoja da- tais ar įkaitais, pranešė Penta-i 

J gonas.

Senato spec. Vyriausybės Ope
racijų Komitetas daro žygius 
sustiprinti JAV-bių prieštero- 
ristinę strategiją. Komitetas 
specialiai svarsto įstatymų su
manymus, kad būtų uždedamos^ 
sankcijos toms valstybėms, ku- 

j rios atsiseko kooperuoti žygiuo- 
jse prieš teroristus. JAV Trans-f 
portacijos sekretorius Brock j 
Adams pasakė, kad JAV-bių vy; 
riausybė labiausiai susirūpinu
si saugumo stoka sekančiuose 
svetimų valstybių aerodromuo

se: Roma, Atėnai. Casablanca, | 
’ Istambul ir Ankara.

bartinis diktatorius.
Aukščiausias teismas panai-

BERLYNAS. - “Frankfurter 
Abendpost” praneša sceną iš ko
munistų apsėsto rytų Berlyno 
prie pasaulinio garso “Gėdos 
Sienos”: du jauni vokiečiai Ber 
lyno rytu zonoje jau buvo di-; 
džiąią “Sienos” dali nesužeistiI 
perlipę ir betrūko vieno-antroI 
šuolio į laisve, kai juos ] 
bėjo komunistu pasienio sargy
ba ir pradėjo iš automatų ap
šaudyti ir, bėgliams šaukiant: 
“Jūs žmogžudžiai, mes nenori
me į jūsų kalėjimą’” sargybi-J 
niai šautuvu dalbomis mušda
mi. turistams iš Vakarų 
lyno stebint, nusivarė su 
vim.”

atsitiktų nelaimių ar įklimpusie 
ji nesušaltų. Stebėtojai tvrtina. 
kad ketvirtadienį Chicągą už
gulusios sniego pusnys yra to
kios pačios, kokios buvo 1967 
metais, kai Chicaga tris dienas 
neišsikapstė iš sniego ir vsokių 
kitokių 
sniego, 
spausti 
jas.

Blogiausia 
liams, kurie 
vėt-i gatvėje.

nelaimiu. Be smarkaus 
ketvirtadienj . -pradėjo 

Šaltis ir smarkus vė-

tiems aūtomohi- 
buvo palikti sto- 
Ne tik juos ap- 

' “ įvertė storesniu sniego slųoks- 
, ojniu* bet juos “įšaldė”. Sniegas 

’ j neleidžia automobiliams išsiju- 
P* * e” i diirti iš vietos. Daugelis auto-

Mafija Italijoje

Ber-
sa-

ROMA. — Pop i eži u s Paulius 
VT net i vyskupus pakėlė Sant- 

įtą Ninfa naarpijos klebena An- 
j tonio Biboldi.kuris per 10 metų 
j kovoto, kad būtų atstatyti na
mai dėl 50.000 Balice slėnio. Si
cilijoje, gyventojų, kurie išliko 
gyvi, bet liko be pastogės per 
didįjį žemės drebėjimą 1968 m. 

•sausio 15 dieną, kur 351 žmo
nės žuvo ir 582 žmonės buvo su
žeisti.

Nuo žemės drebėjimo nuken- 
sutarties nepajėgė pasirašyti. • naudoti Pakistano kelius ir P*-* tėjusiems namus atstatyti Ro- 
Nauja sutartis leis Pakistano J siekti Iraną ir Afganistaną, Iki ma paskyrė $340 milijonų, bet 
piliečiams pasiekti Nepalą ir!šio meto Indija negalėdavo pa- g tų šimtu milijonu dolerių per 
Bengaliją. Dd šio meto Pakista-^Įkeisti su šiom valstybėm pre- io metų buvo pastatyta tik 80 
nrs išturėjo tesės puiekK. štar k&nU ir negalėjo jų aplan- įgyvenamu namelių iir galas 4 my

- Ijuj n!e-

Indijos ir Pakistano! 
sutartis

N t A V DEHLI, Indija. — In
dijos vyriausybei pavyko susi
tarti su Pakistano diktatorium 
ir antradienį pasirašyti pirmą; ^arnoui ir zwmara. 
sutartį. Iki šio meto ėjo įvai-Į«= t.- -

niausi pasitarimai, bet jokios { Tuo tarpu Indija gavo teisę

mobilistų bandė prasikasti. bet 
tai neįmanomas dalykas. Mie
stas paleido 140 mšinų sniegui 
nustumti į šlį. bet šalutinės 
gatvės tebestovi, kaip jos buvo 
sniegu apklotos.

Blogiausia, kad vėjas ir to
liau sniegą pusto. Jeigu kas pra 
sikasa taką apie namą, tai už 
valandos jis užpustytas, nepra
einamas. Oro pranašai pasako
ja, kad ketvirtadieni gerokai pa 
šals ir *mės daugiau sniego. 
Ate..ūgis bus jaučiamas tiktai 
penktadienį, kai iškris iš Mon
tanos atneštas nepaprastai di
delis sniego kiekis.

Kas nebūtinai turi kur eiti ar 
važiuoti, t ai Šias dienas pata
riama praleisti namie. Tai ge
riausia vieta apsisaugoti nuo 
širdies priepuolio ir peršalimo, 
yra savo butas, kaip sako oro 
patarėjai.

kur neveda, o $1.4 milijono ka
štavo teatras ir $1.65 milijono 
kaštavo bažnyčia.

Sicilijos sala yra Mafia vadi
namos “jūodrarikių” organizaci-



f<dunp mJt-slo twirp rOm« baigtųsi

(Bus daugiau)

kreiptis 
pensijos

iės sistemos, siekia ją nuversti* taip pat tos buržuazijos 
takoję esančioms ar tiesięgiaj jos or^njzuojąmoms.vį- 
.uomeninėms gnjpėnjs bei. prgąniząąįj<W> /užtraukia 
-» laisvės atėmimą ne trumpiau, kaip trejiems metams

Vo«are Premier Coupe 
a* >

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

Geriausi mecimnikai taisymo ir priežiūros departamente

APPIUNCC/0MW'
a ©f FnrpęrW»»-';>

58-6. šnipinėjimas, L y. perdavimas, pagrobimas ar 
perdavimo tikslais rinkimas svetimoms valstybėms 
kontrrevoliucinėms organizacijoms ar privatiems asme
nims-žinių, savo turinių esančių specialiai saugoma vals
tybine paslaptimi, užtraukia laisvės atėmimą ne trų-in 
piau kaip trejiems metams su viso turto konfiskavimu, o 
tais atvejais, kai šnipinėjimas sukėlė ar galėjo sukelti 
TSR Sąjungos interesams itin sunkių pasekmių 
žiauriąją socialinės gynos priemonę 
paskelbimą darbo žmonių priešu su sąjunginės respub
likos ir, tuo pat, TSR Sąjungos pilietybės atėmimų ir išt
rėmimu visam laikui už TSR Sąjungos ribų bei turto 
konfiskavimu. ■ "

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI-------SATURDAY, JANUARY 28, 1978

Cat. Ha. t
White

58-5, Lenkimas svetimos valstybės ar kurių nors jos 
isucmeninių grupių, susižinojimu su jų atstovais, netik 
ų dokumentų panaudojimu ar kitomis priemonėmis, pas 
;elbti karą, ginkluotai įsikišti į TSR Sąjungos reikalus

aukš-
sušaudymą. ar

is blokados .užgrobti TSR Sąjungos ar sąjunginių ręs- 
publikų turtą, suardyti diplomatinius santykius, sulau- ? 
syti sų TSR Sąjunga sudarytas sutartis ir pan., užtrau- ; 
da — socialinės gynęs priemones, nurodytas šio Kp-" 
dękso 58-2 str, - ■ . ' -

Sveikatos ’sekretorius Calif a-! vjjį į 
np dar kartį. Įspėjo, moteris ne-JpęnęjjąWASHINGTON, D.C. — Kon

> SlItlŠEAM MEmtERRANEAM HUMIDIFIER į 
IJkgąllpn-per-day output* 3>peeds; Low, Wgh plus quiet "^lum- 
be< Speed" settings. Easy<a® features, Automatic Humidistat

unkinančių aplikybių atvejų, iki pat aukščiausios sočia - 
inės gynos priemonės — sušaudymu arba paskelbimo 
larbo žmonių priešu su sąjunginės .respublikos fcy tuo 
pat, TSR Sąjungos pilietybės- ąt&nįmu ir išremimu „vi
sam laikui už TSR Sąjungos ribų bei su turto konfieka- 
vimu. • .. .. ši -

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Reaguoja PRANAS Al’LXS

AT< Jūsų fizinis ar menta- 
Vnis stovis turi būti toks, kuris 
neleistų jums dirbti mažiausia 
J2 mėn. arba dirbant 
mirtimi.

KL. Kur man reiktų 
dėl sau nedarbingumo 
gavimo!

ATS. Nueikite į artimausią 
social, sec. įstaigą. At smeikite 
su savimi soc. see. kortelę, 
gimimo ar krikšto pažymėjimę, 
paskutinę W-2 formą, sąrašą 
med. pažymėjimų — gydytojų, 
ligonisių, klinikų. Jeigu jūs ne- 
gal:te į soc. see. įstaigą ateiti, 
tai jai skambinkite. Chicagos re 
zidentąi gali būt aptarnauti pa
skambinus tel.239-1200, o gyve, 
nantieji priemiestyje privalė 
paskambinti tęl. 594-2976.

greso Atstovo Rūmat; priėmė' 
prez. (arterio
pasiūlymą žymai padidįj^t'inp-j 
kesčių s Soc. See. reikalams. Se-j 
.natafc buvo priėmęs tą pasjfily^

ii pajamų, jei ai gavau 
kai biivąų nedarbingas?

Pet. G^ps
ĄTS. Pagal nauja* taisykles, 

kurios pradėjo vęikti nuo 1977 
m., jūs galite ateiskatyti, 
“siek iš viso 100 dol. iŠ 
savo savąit. pajamų, tik jei 
jus esate jaunesnis negu 65 m. 
umž. ir visiškai nedarbingas.

KL. * Kiek aš turiu būti ne- 
darlrngas, kad gaučiau soc. 
see. nedarbingumo pensiją?

nįadufi: gjęidyrauy ATS. Jei jūs 65 m. am.|
piliulių ir-j^Sbūkyti. : .ar vyresnis sauso*! d. 1978 mj

* A ; 7 3 - i tai jūs galite uždirbti $4,000 £r
JŪS KLAUSUTE, ■ nr jus pensijos sumarimmas ne-

* r padės. Jeigu asmuo uždirba
- MES ATSAKOME daugiau, negu leidžiama suma, j 

tai už kiekvienus 2 dol. atakai- j 
Kiek pensininkai gali uždirbti? tomą 1 dol. į soc. see. fondą.
KL. Kiek aš galių uždirbti per.; \

autį. W- sec. I PajamŲ mckes*u reikalai. 
Klemas J-dis KR. Kiek galima atsiskaityti

BliVxfWEijrai mi^‘- 
with Do vgtf Ha^s f of Briddinaki^

1 * -- t v . ęį *

■Powerful governor ccc?roRcd motor--. 
maintains įfč>sct speed*. 12-spėed. Mly 
Pinder dial, eliminates .^icsswork. Dbugfr 
hooks for kneading home-made breads 
and mixing he avy. batters. .Boil-fit 
beaters mix thoroughly, evenly. Autd- 
madc.Rowl Rotation.
handle and Mix-Finder dial. Colorful 
recipe bread-boot.

© SUNBEAM CORPOPATTOi TW/, I "

j KL. Malonėkit© pranešti ądre- 
J šus. Chicagos kolegijų, kurios 

ruošia *įva4rK>s rūšies kursus 
vyresnio amžiaus žmonėms ter 
ko pasimokyti ir laiką naudin
gai sunaudoti Tonė A.

ATS. Chicagoj e yra kelios ko 
leg!jos, būtent: Chicago City- 
Wide College of Chicago City 
College bus atidarytos sausio 
mėn. 29 <L suaugusiems įvairių 
dalykų švietimo kursai, šie 
kursai bus atidaryti mieste 
centre — Loop College. Dėl in
formacijų skambinkite tek 977- 
2517.

j Taip pat Chicagos miesto ko- 
1 legįjos Šį • pavasarį transliuos 
per TV atsk*rus,kursus. Trijų 
valandų koĮegijojį kurso kreditų 
galite Įsigyti už kiekvieną mo
kslo šakos dalyką. Informaci
joms skambinkite 977-2’522.

ICC atidaro universitete, 
Temple . Sholom, 3.480 N. Lake 
Shore Dr., antrą sesiją besitę
siančių įvąirių mokslo šakų kur 
sus 55 m. amž. ir vyresniems 
žmonoms. Kursą ‘"Ką graikų 
tragediją mūsų laikams paro
do?” skaito Frederick LKounU 
‘Weekly Review” kolųmnistas.

Goodman School of Dramai 
suaugusiu švietimo skyrius jau 
oriima pavasaro semestrui ąpr 
likącįjąą Kursas prasidės sau
sio 28 d. Informacjoms telefo
nas 443-3883.

Chicago School of Architec> 
Hire. Flatten nuo vasario * 11 
d. pradeda kursą, teiną:* ^Mote
rys Ameriką architektūroje14. 
Paskaitos vykite nuo, pirm, iki 
šešti. 8 v. r.—5 vaL v. Įėjimas— 
nėmoknhias. Adresas: Archi- 
Center, 111 So. Dearborn.

Dąley kolegijoje, 7500 So. 
Puiaski nuo sausio 23 d. pra
dėta suaugusių švietimo prog? 
rama. Vadinamus “dp-it-your- 
seir’ ■ kursus, pradėjo bendru 
šsilavinimu, “hobbies” bai
giant piliečių ir bendrųomer^s 
pažanga (development). Infor
macijoms tel. 735-3000.

Trumano kolegija, 1145 West 
Wilson, jitidaro šiuos kursus 
suaugusiems: kaligrafijos, ke
ramikos ir papuošalų (jewelry), 
ką nors sau. paisdaryti (do*iti 
yourseif), namų remontai, auto 
pataisymas ir vidaus buto deko
ravimas . f nformacij oms teiefo- j 

878-1700, ext. 2108.
Loop Cohere, 61 E. Lake St, 

netrukus pradės “do-it-your- 
sctfM namų ir kondominium sa* 
' įninkama kursuf.Pirmoji pasksi 
ta pradedama skaityti sausio 
28 d. Informacijoms skambin
kite 269-8136 arba 977-2517. 
Ten pat vakarais vyksta pran
cūzų. vokiečių Ji tai u. rusų ir is
panų kalbų kursai. Inform, tel. į 
269-80Ų6, . it JPf> fSfe-

iSunheažin DELUXE
MIXMASTER MIXER 

with Doi;gh Hooks for Brudmakin.p 
Fcverful g<? vein nr controlled 
nm’or—mattains pre-set speeds. 
12'sreed Mix-Ftedcr dial, eliml- 
nsteą Dc»U£h hockx for
kp.easing honwarde breads and 
mixing heavy bat- 
tc*š. bcat£r> ' ca‘- ,‘T1

thoroughly.
Alnomatk

5UN^*AM M1XMATTFW.
Q SUNatAV CCftPORATIOM. Hrtj ■

au<o 1978
KUuvmvi I, m«diiag, siucH: 4436 $o. Ave.. Chic.ge, III. <0631?

hand-ruhbed, 3-dirnen$ion front 
x 24" x 1216" deep.

Cat. No.27-45

(Tęsinys) ■’

58-lc, Pabėgus ar perskridus | užaienj kariui, pilna
mečiai jo šeimos nariai, jei jie kuo nors yra padėję ren
giamai ar Įvykdytai išdavystei, arba nors žinojo apię ją, 
oet nepranešė valdžiai, baudžiami laisvės atėmimu nuo 
penkerių iki dešimties metą su viso turto konfiskavimu.

Kitiems pilnamečiams išdaviko šeimos nariams, kar 
:u su juo gyvenusiems ar nusikaltimo metu ‘ jo išlaiko
miems, yra atimtos rinkiminės teisės, ir jie“nutremtini 
penkeriems metams į tolimuosius-rajonus.

58-1 d. Kario nepranešimas ąpie rengiamą ar padary
tą išdavystę užtraukia laisvės atėmimą dešimčiai metą.'

Kitų piliečių (ne karių) nepranešimas persekibja- 
nas pagal 58-12 str. >

58-2. Ginkluotas sukilimas ar ginkluotų gaujų įsib
rovimas kontrrevoliuciniais tikslais j tarybinę teritori- 
ą, centrinės ar vietinės valdžios užgrobimas tais pačiais 
.ikslais ir atskirai paėmus, turint tikslą smurtu atplėš- 
i bet kurią TSR Sąjungos ar atskiros sąjunginės res- 
jugiikos teritorijos dalį, ar nutraukti TSR Sąjungos su 
atomis valstybėmis sudarytas sutartis, užtraukia aukš
čiausią socialinės gynos priemonę — sulydymą «arba 
paskelbimą darbo žmonių priešu su turto konfiskavįpu 
r su atėmimu sąjunginės respublikos ir, tuo pat, TSR 
Sąjungos pilietybės ir ištrėmimu visam laikui už TSR Są 
ungos ribų, leidžiant, lengvinančių aplinkybių atveju, 
,umažinti iki laisvės atėmimo laikui ne trumpesniam 
.aip treji metai su viso ar dalies turto konfiskavimu. :i

58-3. Santykiavimas su svetima valstybe ar atskirais 
as atstovais kontrrevoliuciniais tikslais, -taip pat bėt 
.oks padėjimas svetimai valstybei, esančiai su TSR Ęą- 
unga karo padėtyje ar su ja kovojančiai intervencijos ar 
lokados.būdu, užtraukia socialinės gynos priemones, 
urodytas fio Kodekso 58-2 str. '

f ' . ■ i

58-4. Bet koks kuriuo nors būdu pagelbėjimas vyk
dyti prieš TSR Sąjungą nukreiptą veiklą tai taurptauti 
.ės buržuazijos, daliai, kuri, nepripažindama lygių teisių

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

[avėjas lietuvis

wkrtuir 4 ^-/res’puNikdDaL.
* -Vjeį^^ilių balsavo 1^0 
Jįįhiil-ir 5| demqfcratiO. JF .

■*-- Kaip- višterns - •žrhema^'Soc. 
See. sistema buvo Kongreso 
nutarimu įvesta prezidento Roo 
sevelto laikais — 1935 metais. 1

JUinejp V3j«tija neturi te
^urtabdyti šalnos teikimu

Illinois gecervlinė prokura
tūros pt-pgH-atstovąuja lUia^is 
v-1/ V? 1 -t'ifį^iausį^nfe
■ e'f B’c bxjpi? dAĮ ‘vrleHĮbe' 
s*s a/nxli ^ūti^
r.i ka. Jiaip,

ixjina-I^-s, apeliacijos
tdrrn is ankžteū Jįth iš-hešęsT At^fvų Uuniupsė :vylįų dįde-; 
sprendimą, kad Efųį5is ?yatetija1 di^kusijoė. Vz Qf^^Carterioj 
negali aprihbtr
mo asmenims;^Jįųriams $ yri
būtina., .. . <7/

?i byla atkreipė d^n^sj ir kis, 
tų valstijų, kadangi apeliacijoj 
teismo sprendimas privalomas 
ir kitoms valstijoms.



SOLISTAS ALGIRDAS BRAZIS,
bus pagerbtas š. m. vasario mėn. 5 dieną Martinique salėje Chicagoje, 

Lietuvos vyciy suruoštame "Lietuvos Atsiminimu" bankete.

PETRAS STRAVINSKAS

Žinomas bolševizmo 
x tas WuMemar Guriau 
savo knygoje teisingai 

bolševikinė
yra patus k raštui? niausiu t p.) 

Joie v siŠkai uesi- 
su

rases, kad

vienoje

valstybė

Kas IjeEeka mums, okupantą 
gerai pažslaoCeni'. daryti? i

1) Sekti bolŠ vikinę propa-| 
gandą ir at dengti jos melą, ypač 
parodyti jį tiems, kurie bolše
vikų nepažįsta;

2) neleisti mūsą žmonių klau 
bolševfkibių i

’ai sirenų paveikti, patys skleidžia j 
i boiševikinę prop:tgandą mūsų

devnolij:i.
skaitoma su žmonių
jokia teise ir morale. Bolševi. <linti tiems, kur 
kai siekia tik vieno t kslo — 
iš|>lėsti savo galią v rš visko.

liet daugelis laisvojo pasaul.u tarpe;
žmonių tani netiki. Net ir mūj 3) kovoje dėl tautos laisvės 
sų lar|>e atsiranda, kur e, patv-> būti tvirt ėtus ir vieningiems: 
gyvenę po bolševikais, jų terorą į I) baigti laisvės kovoje visus 
jau pamiršo arba aiškina, kad, nesusipratimus, gera val u \su- 
bolševika šiandien jau pas k( i-Įsitarianl visais ginčijamais kinu 
tė, pasidarė geresni. sašveh»ėj )... ’ siutais.
Juos tikrai pažįsta tik tie, kurie 
gyvena jų priespaudoje ir kam
šo jų lik iš baimės.

; Bolševikiniai despotai yra <lv: 
veidžiai, kaip tas romėnų dievas 
Janus. Viena savo veido puse —

C hi ei gos akvariumas (Akvarelė)MIKAS ŠILEIKIS

Iš knygos “Ir šviesa ir tiesa”
t ž $4 knygą galima gauti Nau 

j ienose, 1739 ;So. Ilalsled St., 
Chicago, 111. 60Sb*S. Iž persiun
timą paštu reikia pridėti 50 c.

Ją galima gauti pas autorių, 
kro piantis tokiu adresu: Mr. 
Petras Stravinskas, G618 So. Al
bany, Chicago, Ill. 60629,

Knygos platinimo reikalais 
reikia kreiptis Į komiteto pirmi
ninką Joną Kavaliauską, 0137 S. 
Washtenaw Ave.. Chicago Ill. 
60629.

j — Vokietijos vyriausybė nu
tarė pirkti Amerikoje 18 lėktu
vų, kuriais galima kontroliuoti 
tankų judėjimą fronto ruože.

į Priešistoriniais laikais 
Egipte veisėsi panašios į smaug
lį gyvatės. Tik dalis tos gyva
tės atrasto skeleto buvo -12 pė
dų ilgio.

• Seniau rykliai buvo daug 
didesni. American Museum of 
Natural History 1909 m. sudės
tė rastą ryklio galvą ir žiotis, 
kurios sudarė kiaurymę 9 pėdų 
aukščio ir 6 pėdų pločio, gi dan
tų liekanos buvo 4 colių ilgio. 
Apskaičiuojama, kad ta plėš
riausia žuvis buvo apie 80 pėdų 
ilgio ir gyveno mažiausiai prieš 
milijoną, net prieš 25 milijonus] 
metų. Prie Bakersfield, Cal, pa1 
kranČių rastas 6 colių ryklio 
dantis. Jis svėrė 12 uncijų.

s Tarpmiestinio susisiekimo | 
autobusai per metus Amerikoje 
turi virš 340 milijonų keleivių, 
traukiniais važiuoja 269 milijo
nai, o lėktuvais skrenda 209 mi
lijonai keleivių.

valdomuosius, jie yra neapako-1 
inai z/aurūs, gąsdinantieji, o ki
lu, kurią alkreijję į jų dar ne
pavergto pasaulio žmones, j*e 
yra malonūs, švelnūs, į save 
traukiantieji, vilioja n tieji. Jie 
dar panašūs į graikų mitologi
nes sirenas, kurios savo švel
niais balseliais ii' giesmelėmis 

4 viliodavusios jūrininkus į pa- 
Amerikos kontinentą, vojingas plaukti jūrų rietas, ver 

Už lankydamas lietuvių kolonijas, petus, kur patekę jūrininkai žū- 
žavedamas davę, o jos išgerdavusios jų 

kraują.
Jie savo propagandinėmis

PAGERBIAMAS ALGIRDAS BRAZIS
Algirdas Brazis, iškilusis m ū- išraižęs 

su dainininkas,’ baritonas;
gražų, dainavimą -yra .laimėjęs savo gražiu balsu 
nevieną premija. 1938-tais ine- žmones.
tais su Pirmyn” choru1 koncer-j Algirdas Brazis gimė Chica- 
tavo nepriklausomoje Lietuvo- goję iš lietuvių tėvų. Lietuvių giesmelėmis jau yra prisivilioję 
je. 1951-mais suruošė savo kon-j kalbą jis laisvai vartoja. Gerai! apsčiai ir mūsų lietuvių, net ir 
eertą Carnegie salėje, New Yor- susipažinęs yra su lietuviška 
ke. Po jobuvo pakviestas dai- į kultūra, jis myli savo protėvių 
nuoti,Metropolitan operoje. Bu- šalį. Gyvenimo drauge pasirin- 
vo kviečiamas ir į Olandijos *opc- ko lietuvaitę ir išaugino ketu

rias dukreles, mylinčias muziką 
ir meną. Yra laimingas šeimos 
tėvas.

ra nuolatinių solistu.
Nors.ir amerikiečiams dainuo

damas, Algirdas Brazis niekuo
met neužmiršo lietuvių. Daly
vauja mūšų-operoje Chicagoje. 
Pirmyn choro operetėse dainuo
ja -svarbesnes roles. \Q kas su
skaitys, kiek kartų yra paširo-Icagos vyčių namo skolos. Kai 
dęs Beturiu surengtuose kbn- K’;— -------
fįrtuose? Kas suskaitys uri
ne j imuose atliktas menines pro
gramas? Ir kiek bažnyčiose yra 
giedojęs, laidojant mūsų tautie
čius? Kiek yra išleidęs dainų

Algirdas Brazis daug dirba 
Lietuvos vyčių organizacijoje. 
Yra 112-tos kuopos narys. Jo 
įžvalgumu buvo išmokėtos Chi-

buvo Illinois - Indijana apygar
dos pirmininku, daug padėjo 
kuopoms

Be to,
“Pirmyn
priklauso

savo patarimais.
Algirdas Brazis yra 
choro pi r mi n inkas, 
Lietuvių Susivieniji-

plokštelių? Skersai ir išilgai yra‘mo Amerikoje ■vyrų kuopai, ir

< Bėjusi S spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gų daryti įtakos į krašto politiką, 102 psL Kaina 31,50,

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

NAUJIENOS,
1731 So. Halsted SL, Chicago, IIL 30608

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
CU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

- Kapattntkai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
(Slant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Jv«x Kapačinskasr I1EIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia

•truota. 300 psl Kaina 7 dot
ČIKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- LIFTUVO^. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas gurdėjo ir ką jai žmonės pasakė, 95 psL SI JO. Yra taip pat 
tfvenU i anglu kalbą-

M. ŽoĮČamca SATYRINIS NOVtvtK Genialaus rusu rašytojo 
80 satyriniu novelių. 199 pusi., kaina £2.

D. KuraHla, KILIO N t | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriau* pastabumą neapgauna Ištuokto ir agitpropo propaganda bei

PrH. F. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pel dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina XX

VlMftM Umalffs. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITĖ J R. 
94 pat Kaina EUO.

B* tr kiti Mdlnlal yra fimaanl
MAUJIBNO5R, 1739 E*. HALIT ID IT., CHICAGO, ILL. SAM

telitas jau buvo Įkritęs į Yel
lowknife ežerą.

vad. tremtiniu, kurie apsvaigin
ti nemato ir nenori matyti bol
ševiku žiaurybių ir dažnai siūlo 
mums padėti ginklus, su okupad 
tu nekovoti, net ir laisvinimo 
veiksnius likviduoti ir su juo 
gražiuoju gyventi, su juo ben
drauti bei bendradarbiauti..*

e Indijos vaBdenyne, Maska- 
renos salose, auga raffia palmė, 
turinti , didžiausius lapus. To
kius pat lapus turi Amazonės 
bambukinė palmė, Pietų Ame- 
ri 
dų ilgio ir iki 13 pėdų pločio. 
Tačiau jie nėra vientisi, bet su 
didelėmis iškarpomis. Sabos 
saloje, Rytinės Malazijos saly
ne, auga tropikiniai medžiai, ku
rių vientisi — nepadalyti ir be 
didelių Įlinkimų lapai būna virs 
9 pėdų ilgio virš 6 pločio, o plo
tas yra virš 34 kvadratinių pėdų.

— Somaliečiai pralaužė fron-
•ikoje. Jų labai būna iki 65 pė-į ^slver^ i' Harare miesto

centrą.

— Ugandos diktatorius Idi 
Am in kraštą jau valdė septy- 
neris metus. Jam pavyko nu
versti tuometinį prezidentą 
Motton Obote ir jo vyriausy-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

334 pusUpUl* tu ŽKfftihphr k patiksi*h sprric ParmrL K 
wyvenfo|ut k IJŠC ll«twišky vietovardžių sąraUi. Knygc*
kalne mlnkžti; rirMUL

PerrimtiiHūi paštu reikia pridėti dar 50 eentų.

17SJ So. Hatetai St, Chicago, m. 60608

priklauso daugeliui kitų klubų. 
Jo linksmumas ir draugiškumas 
yra rišu mėgiamas.

Chicagos vyčiai, minėdami 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą. kiekvienais metais 
pagerbia asmenį, lietuviškam 
reikalui nusipelniusį savo darbu, 
kultūriniu arba politiniu, šiais 
metais vasario 5-tą Martinique 
salėje Chicagoje bus pagerbtas 
lietuviškos dainos Amerikoje 
puoselėtojas solistas Algirdas 
Brazis. Rengimo Komisija

S Geltonoji aguonėlė ir ark- 
tikos gluosnis gali augti toli
miausioje šiaurėje, net prie 83- 
čios paralelės. Pietų ašigalio 
augmeniją tyrinėjo admirolas 
Richard E. Byrd 1933-34 m. sa
vo antrosios ekspedicijos mėtų. 
Jenny saloje, Margaret įlankoje 
ir kitose Palmer pusiasalio vie
tose prie 67-tos pietinės para
lelės jis rado tolimiausią Arkti
kos gėlę — gvaizdikėlį. Kerpės 
bei samanos užtiktos prie:86-tos 
pietinės paralelės. Himalajų kal
nuose užtikta žydinti gėlė 20įl30 
pėdų aukštyje. ' ‘

— Panamos kanalas galės 
būti atdaras, jeigu jis bus ati
duotas panamiečiams. Bet jei
gu jis nebus atiduotas, tai trijų 
mėnesių laikotarpyje niekas jo 
nenaudos,— pasakoja grįžusie
ji politikai.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. Jwnims, A KISS m THB DAftK. PikantHta; tr tat

Dr. Jums i. Koočhtt, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuves Istorijos 
Mntrmkx nuo pat lėnųjų amSų iki pokario metų. Vidutinio formxto, 142 
pšL, kainuoja : 1

Dr, Junai B- KanKus, VYTAUTAI THE GREĄ!\ Istoriniai DLK Vy-

psL Kalia' I3J0Q. KJeUls virieiiali >4-00.

j

------------------ ir ja kaimymj istoriją
— Amerikos erdvių sargai 

bijojo, kad - sovietų satelitas, ne
nukristų JAV teritorijoj ir ne- 
paadrytų daug žalos. Jis nukri
to veik neapgyventoje' vietoje., 
Kanados miškuose. : ‘ <

kitai knyga* .gaum*

Soętk Hdetei Street CWeage, HL MfBS

Tat» pykite dabarI DĖDĖS ŠERNO GY^TNIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną x> 
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikys 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 jj at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma p&sakojhusLt 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeiviu Žviesuolhj gytenimu 
ir ju kieta, ideologine veikla.

Antanai Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lteturių Irtori- 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA ‘^NAUJIENŲ*’ ADMINISTRACIJOJE

PM Kit tropoml Jtrf jžslgal at- 
Uti> fideSa darbut, Pirmi, jie pa
dėta Jumi pasiekti ixmeniikua jflsg 
aitimojlmas. Antra, jie padeda ra
kuti geresnę apylinkėj bendruomenę 
tr parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite; dabar.
Santaupoa, padėtoj pilei 10 mėne- 

do dies#, nei* nuošimčiui nuo mė
nesio pirmo* dienos.

Lituodami Certifikataį kurie ne- 
u ra .

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«no<. fallm* pvfklv tnm*, kurtei m*im4

knryu »©lnt, «r tentyn*.
AUkwndr.t PakalnlUdt, MES GRĮŽTAME. Jdoote jmm

Atglmlnlmal Ir tvyklq bei rietu tpniymtl. tkiitocal taip ro
manas. 367 psL Kaina $8.

A. PakalnHkls. METAI PRAEITYJE. NetoHrou Mklt> prlatnrtnS- 
ir laiko |vykiq Lietuvoje ir Vokietijoje «pniyinaL «ttildr> 
tyti | 12 daliu. 296 psL. kaina SS.

Or. Kaiyr Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H torsą*. Ort- 
Hal» rlrteliai*. S36 pat Kaina M00. Mlnkitala vtri. tSJN 

Pror. Vacį. SIrIHkt, SENŲJŲ L1FTUYUKŲ KNY4ų
RIJA, I dalis. 208 psL, Irifta — *3,00, sniuHtais rtr- 
Sėliais — S2.00; H dalia, 223 peL, Jriita — SS.OO. mfnk*- 
tais viriellala____________________________________ HM

Hanrlkar Tomas — TomaUvakat, LIFTUVliKAUj PAMARY*. 
Pakalnė* Ir Labguvos, apskrity g ra Įdomiai* rartlraali, 
stradjomis Ir dokuTnerrtaclja. 336 pat, kaltu M

P. KwIOnat, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trift daUtj Uetnrof 
partizanę buities romanas 292 puslžpitL Kabia tt.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunyrtėf atstmlntguj 
170 psl__________________________ _ ________* ttLM

M. Gudeli, POVILAS MILERIS., biografija brootai 2X> 
puslapiai  CLM

Knygai ažnkant reikia pridėti S et palto Ulridoma

NAUJIENOS.

1733 S. Habrfed St, ChictrOe m. SM4M. — T< HA 1-41H

. palūkanų, priklausomai nuo jdėtoo 
tumog ir jot Išėmimo.

Investavimo knygelės aąskaitoE 
neša

UNiVERSAII
Chkogo, IIL 6G608

VIENA 8HPMAU8IV BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prielrU 1925 zdiUIm. \ T< 421-8070
IrUlfot ptetocae Uamo ivtoa>očLIUm# pamtytL

K AU — ruvkday, j’jlvuaay 2A it?t~
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Nori jungtis su Vakarų Vokietija
Aną dieną minėjome, kad Amerikoje dar užsilikę ke

li lietuviai komunistai nenori būti vadinami komunistais. 
Jie patys save vadina pažangiaisiais. Savo laiku And
riulis, Abekas, Jonikas ir kiti prisivirę košės, save vadin
dami komunistais. Andriulis labai gailėjos, o kiti nesup
rato žalos, kuri buvo padaryta karštakošiams, norėju
siems gražiai pasikaišyti, bet nieko rimtesnio nepadary
ti. Bimba vengia šio klausimo, nes jis pats sau košės pri 
sivirė, labai jau anksti pasivadindamas komunistu.

Pasirodo, kad panašia savijauta gyvena ir kitų kraš; 
tų komunistai, turėjusieji komunizmą arčiau pažintu Pa
sirodo, kad ir Rytų Vokietijos komunistai pradeda abe
joti visa'rusų primesta “komunistine santvarka”. Jie pn 
pažįsta sovietinę sistemą, bet kai reikia ją ginti, tai ran
da labai daug visokių trūkumų. Iki šio meto tie trukumai 
dandyta paslėpti savųjų tarpe, bet daugiau jau taip ne
pajėgia padaryti. Vieną dieną iškyla vienas klausimas, o 
sekančią dieną jau viešai kalbama apie kitas problemas, 
kurių sovietinė sistema nemokėjo ne tik Rytų Vokietijo
je, Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir net Vengrijoje išspręs-

partijos narių tarpe nuolat vedami apklausinėjimai, ku- 
riuos nariai privalo pasakyti savo nuomonę svarbesniais 
kasdieninio gyvenimo klausimais. Įvairūs Rytų Vokieti 
jos tarnautojai buvo prašyti pasisakyti, kuria kryptim’ 
Rytų Vokietijai reikėtų orientuotis. Ar ji turėtų linkti 
į gretą esančią Sovietų Sąjungą, ar gal ga’ima palinkti 
į Vakarus. Daugelį nustebino apklausinėjimo davir’ai 
Kai Chicago Peily News korespondenti" T 
ių imti sausio 26 d;enos žinioje pra - 
".’’t ] Vokietijos datrrt’tių tarnautojų h*n’rt > 
_ūnų dauguma pasisek, už susijungimą su Va. arų Ve 
k’.etija. Gerai komunistus pažįstantis Dcr berg žino, jo0- 
tai yra erezija, bet jiems atrodo, kad F t 
ų naudingiau, jeigu ji prisijungtų prie 
os. Kai šitas d.kumentas buvo paskelbta 
’’okietijoje sukilę didžiausią susidomėiim' T’ 

dokumentas buvo ruošiamas vadinamam i 
tinių kraštų konferencijai. Vadinamas ‘Turo’ 
mas” mažai kuo skiriasi nuo dabar savo galią 
komuni mo. Skirtumas yra tiktai tas, kad 'ku o1 
mas” galėtų geriau padaryti, negu daro rusai. Ar jie ga
lėtų geriau padaryti, tai dar nežinia. Jie patys yra į s.t; 
kinę, kad jie galėtų būti geresni komunistai ir galėtų due ’ 
ti tokią sustemą, kuri būtų naudingesnė ne tik kemunis 
tams, bet ir Vokietijos “proletariatui”, kaip jie sako.

Eurokomunizmas” yra abejotinos vertės padaras. 
Jeigu tai nebūtų, pačios Maskvos sugalvotas naujas pokš 
tas Italijoje, Vokietijos ir Prancūzijos politikams apra
minti, tai reikštų nepasitenkinimą nevykusia sovietų vai’ 
džios valdymo forma. Kur rusai įveda savo “komunisti
nę sistemą”, ten pirmon eilėn jie grobia, ką tiktai pajė
gia. Jie bandė plėšti Jugoslavijoj, jie viską vežė iš Rumu 
nijos, jie nei cento nedavė Lenkijos angliakasiams, jie 
viską veža iš Rytų Vokietijos ir nieko nemoka Kad di
delei “tėvynei” reikia padėti, kiekvienam komunistui aiš 
ku, bet kai ji nieko nepalieka, bet viską, pati grobia, tai 
ir ištikimiausias komunistas pradeda abejoti tokia tvar-

v
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.tjuoj rytą

¥

Trečias Lietuvos evangelikų liuteronų
kunigų suvažiavimas įVilniuje, Trakuose, Kaune, Tau-

ragėje ir Rygoje. Ypatingai tie, 
Nuo 1978 sausio mėn. 3 ligi 
įvyko trečias iš L etuvos kliu- Bochumo.

šių evangel-kų kunigų ir Bažiiy- Ketvirtadienį visi suvažiavo ir 
čios darbuotojų, gyvenančių Va- vakarinėj pamaldas laikė pats 
karų Vok’etijoje, suvažiavimas suvažiavimo organizatorius ku- 
Bonn-Bad Godesberge, -A n na
go rūmuose, Pabaltiečių Krikš
čionių Studentų Sąjungos na
muose. Į Annabergą suvažiavo 
'S viso 7 evangelikai kunigai: 
garbės senjoras kunigas Ado
mas Gelžinius iš Braunschwei- 
gp, pats šeimininkas vicesenjo- 

Spiegeliui paskelbus Rytų Vokietijos komunistų pa- ras kunigas Juozas Urdzė su 
sirinkimą jungtis su Vakarų Vokietija, kilo didžiausias žmona, kunigas Martynas Klum

8

bys su žmona iš Bensheimo, ku
nigas Mikas Klumbys iš Barnt-skandalas visoje Rvtu Vokietijos komunistu partijoje. Į

Tr t. r. • • t> -4. ii u v ruzgas iviiKas tsjumnys is narni-Karaliaučių, o vėliau ir j Rytų Berlyną sugužėjo patyi nupOj reformatų kunigas Bar-
geriausieji sovietų valdžios agitatoriai. Jią nusigando to 
klos Rytų Vokietijos komunistų galvosenos ir pradėjo Įti 
kinėti, kad šitaip komunistui negalima galvoti. Jokia ko-} 
munistinė valstybe neturi teisės ir negali ieškoti bet ko-lchen lr kunigas Fr. Skėrys iš

A fMannheimo.

neis su žmona iš Hofheimo-Tau 
nūs, kunigas Rudolfas' Vyme- 
ris iš Bad Oeynhausen-Bergkir-

kios sąjungos su Vakarais.

Jau buvome užsiminę, kad Vakarų Vokietijoje lei
džiamas žurnalas Spiegei gavo Rytų Vokietijos aukščiau 
sios tarybos svarbų dokumentą, kuris labai aiškiai rodo 
Vokietijos komunistų nuotaikas. Vakarų Vokietijoje, 
kaip žinome, komunistinės organizacijos tikra to žodžio 
prasme beveik nėra. Jei neskaityti mažlietuvio Annieso, 
įsitaisiusio Vakarų Vokietijoje Nemuno kraštą leisti, tai 
kiti vokiečiai nedrįsta net ir tiek toli nueiti, kiek šitas 
mūsų tautietis nuėjo. Rytų Vokietijoje- lietuviai net.ir 
komunistais nesivadina, nors ten komunistai turi visas 
reikalingas sąlygas tarpti. įtakingesnieji Rytų Vokieti- 
jos valdovai neskuba kišti galvą į komunistinį bučių. Jie 
priklauso Rytų Vokietijos Socialistų Partijai, kurios va
dovybė karo metu pateko į komunistų politikos šalinin
kų rankas. Vakarų Vokietijos socialistai nenori nieko 
bendro turėti su tais Rytų Vokietijos socialistais, bet-tie 
“socialistai’ karta nuo karto pareiškia noro užmegsti ry- 
šius su Vakarų socialistais.

Minėtas vokiečių žurnalas gavo svarbų Rytų Vokie- 
tijosvaldovų paruoštą dokumentą apie Rytų Vokietijos 
gyventojų nuotaikas ir planus ateičiai. Rytų Vokietijos

Dėl susidarusių kitų priežas
čių (atostogų, sveikatos sume- 
t mų, senatvės ir 1.1.) kiti kvies
tieji kunigai š:ame suvažiavime 
šį kartą negalėjo dalyvauti. Nu
matytas aukštas svečias iš Tau
ragės vyskupas Jonas Kalvanas

unigas Gustav Butkewitsch iš kurie pirmą kartą matė tas skai
dres, buvo sužavėti konfirmaci
jos švente Tauragėje 1977 nn 
rugpjūčio mėn. 28 d., kur buvo 
konfirmuojami 66 jaunuoliai-ės 
ir kur 7 kunigai atliko apeigas. 
Vakarines pamaldas laikė refor
matų kunigas Fridrikas Barne
lis. Vakare įvyko bendras po
būvis ir pasižmonėjimas. Kuni
gai tarėsi atskirai mūsų Bažny
čios reikalais. Prie šito pasita
rimo buvo pritraukta ir kunigų 
žmonos bei mūsų.Bažnyčios rei
kalų vedėjas ir buhalteris Fr. 
Šlentėris iš Bremeno.

šeštadienį Biblijos darbas bu n 
vo irgi pravestas bendrai iš Ma
to Evangelijos 25, 31-46. Numa
tytas Biblijos studijų referen
tas dekanas Jurgis Gunga nega
lėjo atvykti, nes žmona staigiai 
susirgo. Po pietų paskaitą lai
kė vokiečių, kalba vyriausias 
Bažnyčios tarėjas dr. Gottfried 
Klapper iš Hannoverio tema: 
“Matomosios ir nematomosios 
Bažnyčios sąryšis su realybe”. 
Buvo labai aukšto lygio paskai
ta ir daugelis- tik per diskusijas 
išsiaiškino apie Bažnyčių realy
bes, apie jos prisidėjimą prie 
taikos pasaulyje, apie sąžinės ir 
krikščionio laisvę bei apie Evan- 

tau-r

nigas J. Urdzė. Pamokslui te
mą jis pasirinko 1978 m. obalsj 
iš Amos 5, 4: Dievas sako: ieš
kokite manęs, ir jūs būsite gyvi. 
Po to pyko suvažiavimo atidai- 
rymas ir susipažinimas. Malo
nu buvo, kad šį kartą buvo at
vykę iŠ pradžios virš 30 žmonių, 
tarp jų ir keletas šeimų, daly
vaujančių pirmą kartą tokiame 
suvažiavime ir neseniai atvykę 
iš Lietuvos. Jau pirmą dieną 
kunigas Fr. Skėrys buvo suruo- 
šęs krikščioniškų knygų, laik
raščių ir žurnalų parodą. Išsta
tytos. Biblijos iš 1895 m.,.knygos, 
kurios išleistos prieš Pirmąjį

bės laikais ir išeivijoje. Visi da
lyviai labai domėjosi tomis kny
gomis. Kunigas Fr. Skėrys pra
šė visus dalyvius ir. kitus rink
ti senoviškas ir naujesnes kny
gas ir jam atsiųsti, nes jis turi 
Vakarų Vokietijoje lietuvių evan 
gelikų liuteronų knygų bibliote
ką ir renka visas knygas. Visos 
lietuvių evangelikų liuteronų 
knygos yra jo žinioje, ir per jį 
galima užsisakyti Biblijų iš 1905 
m., Naujųjų Testamentų lietu
vių literatūrine kalba, Evange
likų Tikybos knygą lietuviams 
tremtyje — kunigo V. Kurna.- 
tausko — “Giesmės” Jaunimo 
Ratelio leidinys iš 1951 m. (34 
giesmės su gaidom). “< 
Evangelija” 
kunigas Burbulys iš Čikagos ir- 
Lt ■ .

Penktadienį Biblijos darbas j

kų aiškinimais reikalas nepasibaigs. Kaip paprastai, agi 
ta torius paseks policija, žurnalistai, o vėliau ir tardyto
jau Kiekvienas jaunas komunistas, pasakęs savo nuomo 
nę dėl prisijungimo prie Vakarų Vokietijos, bus tardo
mas ir klausinėjamas, kol policija susidaras savo nuomo
nę apie jo nusikalstamą prigimtį. Ne vienas pradės moky negavo laiku vizos ir negalėje 
tis politinės išminties kalėjime ar koncentracijos stovyk atvyJiti'dar jiajs metais 
1^4^ nob'moc zloUH-oo 1-nrl kna Ta/lavAH-ii iv- ■ atvNktl l ' skarų A ok'etljA. J1S

suvažiavimo dalyvius sveikino 
telegrama su Psalme 133.

Raštu sveikino Lietuvių Evan 
gelikų L-uteronų Vyriausios 
Bažnyčios Tarybos pirmininkas 
senjoras kunigas Adolfas Kele- 
ris iš Bremeno, senjoras kuni
gas Ansas Trakia Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Tėviškės Baž
nyčios vardu Čikagoje, dekanas 
Jurgis Gunga ii Lapps tadt-Ben. 
ninghauserų kunigas Karolis 
Felgendreheris iš Hamburgo, me 
todistų kunigas Ričardas Lupas buvo bendrai' pravestas iš Efe- T^kijUk^pta^risa^X^bi 
iš Leer-OsEriesland, kunigas dr. ziečiams 3. Po pietų kunigas J. valstybes liečiančiu klausimu, 

—'A'- Gustavas Vagneris iš Wietze ir Lrdzė darė platų pranešimą jskantant ir Kretos salą.

tų Vokietijos socialistų darbininkų partijos aukščiausio
je vadovybėje. Vadai turėjo žinoti apie tokias Rytų Vo
kietijos komunistų nuotaikas visiems labai svarbiu klau-. 
simu. Yra pagrindo manyti, kad Rytų Vokietijoje valy
mai jau eina— •

Bet kaip ilgai okupantas panašiais partijos narių 
valymais pajėgs valdyti pavergtus žmones?

visi lietuviai bizvieiua 
G ARSI N K ii ĖS » II K \

I - ---------------- 1 L ■_ L J L'7 J , _i . ■ ■■ > ihT.TagJ —Macx^—TįWM1

A. ČECHOVAS *ivų derlingumų, taigi, gausinantys mums duoną. , paskelbta daugiau kaip prieš šimtą metųį dabar re-’
VID TARAŠKEVIČIUS Mikroorganizmai vis plačiau įkinkomi ir kaina- miasigausybės duomenų visuma. Revoliucija, kuri šiuo!

-Ikasybos darbuose, ypač Meksikos, Tarybų Sąjungos, metu vyksta biologijos moksluose, galima lyginti lik
SemailSldl žemes jrvventoiail Jungtinių Amerikos Valstijų vario kasyklose, taip pat su perversmu, kuris buvo padarytas fizikos moksluo- 

J J plaunant manganą, uraną, auksą, skalūnų pramonė- se ketvirčiu amžiaus anksčiau ryšium su atominės fi-j
(Tęsinys) Ne* * * ? -X ' < zikos laimėjimais.

\ a j Mikrobiologija ątreria plačias perspektyvas, —* Mes,
Duoniniai javai ir cukriniai^ runke- J daigeliui šiandien neturtingų kraštųžf 

liai negalėtų augtt jeigu mikroorganizmai nepfodų-^ 
kuotų anglies dioksido arba nepajėgtų fiksuoti azoto. > Liniuko Jano Vilhelmo M. la Rivjen? nuomone, kad nių reikmėms. Tačiau tai vra tik pati pirminė šio dar- 
Netgi atrajojantieji gyvuliai negalėtų gyventi, jeigu j žmonės dar nesugeba efektyviai panaudoti mikrooiybo stadija. Per keturis milijardus metų, kurie praėjo ’ 
jų didžiajame skrandyje negyventų mikroorganizmai^ ganizmų savu reikmėms ir, visų pirtna, perdirbant nuo jų pasirodomo Žemėje, mikroorganizmai davė ne

gelijos liudijimą visoms 
toms. ' . '

(Bus daugiau)

— Komunistai tvirtina, 
nebus jokiu konfliktų su

kaav 
dar-

9 Gyvoji i Cinkais, jeigu jų nariai užims 
medžiagą, surinko 136111 ministerijas.

— Premj teras Constantine Ca 
ramanlis priėmė Turkijos prem 

Ijeno Ecevit kvietimą atvykti į

S. SUŽIEDĖLIS

Vasario 16-sios istorinės atramos
Kai minima Vasario 16, dažniau pabrėžiama, jog

. , , ‘tos ^enos aktu JJetuvos Tarybos pasirašytu Vilniuje
- rašo Tokijo universiteto taikomosios mik 1918 m.. Lietuva buvo paskelbta nepriklausoma vals-

- . - . robiriogijos profesorius Kei Arimą, — pasiekėme di- tybe. Rečiau užsimenama kita akto reikšmė- buvusios
Tačiau kol kas reikia sutikti su Olandijos moks- dėlių laimėjimų, panaudodami mikroorganizmus žmo: Lietuvos valstybės atstatymas

Lietuvių tautai nereikėjo kurti naujos valstybės, 
o tiktai atkurti senąją — duoti naują pavidalą ’tam?

gos, kurių esama atliekose, išsklaidomos aplinkoje. venti mūsų planetoje bet kokiomis sąlygomis. Todėl. ^*,1‘ ^A'lejų Baltijos valstybių, kurios tais pa- 

eS-iį“ apie**^uo geriausiai ifepįd visokiausias:

kurie augalinių audinių celiuliozę suskaldo iki tokių atliekas. Labai dažnai energija ir neorganinės medžią suskaičiuojamą gausybę palikuonių^ jie prisitaikė gy- kas Jau anksčiau turėta. Tuo atžvilgiu Lietuva ifeįs- 
jx i i—. i ..... x __ -v t t venti mūsų planetoje bet kokiomis sąlygomis. Todėl»^?T^ dviejų Baltijos valstybių, kurios tais pa-

1 mikroorganizmai yra milžiniška saugykla informaci-’^^8 raeta^ t^ip pat pasiskelbė nepriklausomom: Esti

kovos ImMu^-su jais. Todėl per pastaruosius7“**8 k problemas. Dablr mums žinomos į g^P°Jitwė įdėlis.
.5 fLdefant metą kai kurių sunkių sirgimų smarkiai mformacųą Pasinaudodami ja, mes PHI - 7?°^

valome spręsti daug svarbiausių žmonijos problemų.ivalstybe, vienu metu apėmusi net latvių
Leveuhukas, jeigu gyvas būtų, labai nustebtų,1 estų žemių. Vėliau visos< trys Pabaltijo

šitai išgirdęs. Ir sunkiai patikėtų, ną kaip teigia jo bi taulos t>uvo vieno Rusijos jungo pridiegtos. Kai jis 
o grafai, Labiau nepasitikinčio ir labiau įtaraus žmog- kiekviena jų siekė savos įp atskiros valstybės,

ama Damaio ^us Dekada nėra buvę. Bet sunku surasti ir ki- rem^an^oe tauln apsisprendimo teise; lietuviai, be.
- Mikroorganizmų ir jų veiklos studijavimas labai' atkaklu, ^p užsispyrusį žmogų. Tas atkaklu-, £ £ V^rioT^akta tai' J^ab^a^Sį ' 

.ose vau- praturuno musų vaizamius apm gyvW pa«mų. —.ra- ^ padėjo paprastam nemokytam manufaktūros fene “skXa
pastari ta šo Pastero instituto Paryžiuje direktoriaus pavaduo- ?u‘khui Mvo paganių^ lęšais atrask vim■r- ;tojas genetikas Elfe Vahna.as. -Šie tyrinėjimai atsk-""?* paaulį - mikroorganizmų pasaulį apig- kurio J^18£Ld*

1............. - - • - - 'egzistavimą lig tol niekas ne nepaglvodavo ir kurio j . su sosune vunmyeA
ri mai atliekami Čekoslovakijoje.’ Mikrorganizmai yra daro visų gj’vų būtybių gyvybinės veiklos pagrindą, ši studijavimai ir tyrinėjimai daro didį persers-, (Bus daugiau) I ■«

didžiausi’žemdirbio talkininkai, padedantys kelti dir- idėja, kuria grindžiama evoliucijos teorija,. Darvino moksle ir žmonių sąmonėje. (Pabaiga)
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medžiagų, kurias gyvulys sugeba suvirškinti.
Vienas tik žmogus per savo gyvenimą sufciuptų. 

tiek atliekų, kad pats jose uždustų, jeigu jų 'neper
dirbtų mikroorganizmai ir negrąžintų natūraliai#aęy-- 
takai. - ' " i

žmonės nepasdenkmo tokiu pesyriu prildau^y- sumažėjo; raupsų —<99 procentai, geltonojo drugio - 
mu nuo mikroorganizmų pasaulio, bet išmoko pa-!8\ choleros — 85. raupų'—* 83. Šiltinės — 63 procen-1 
naudoti juos visokia u siems savo tikslams. Dabar pa-, tais. Visdėlto dar negalima tvirtinti, kad artimiausiu 
šaulyje plačiais tempais kuriama pramoninė m ikro- meto užkrečiamos ligos išnyks, nors tokiai vilčiai ir 
biologija. Viena svarbiausių mikroorganizmų pri ta i- esama pamato, 
kymo sričių — nutekamųjų vandenų valymas. Dau
gelyje kraštą bandoma auginti nutekamuosiuose van-'praturtino mūsų vaizdinius apie gyvąjį .pašantį, —— 
h-.: .v vienaląsčius dumblius. Japonijoje j

gnmvkl.j. kur auginami dumbliai, sugeriantys iš nu-’
tekamųjų vandenų anglies dioksidų. Analoginiai bau-'Jeidė. vienumą fundamentalių mechanizmų, kurie su-



DR. K G. B ALUKAS 
AKUUKUA It MOTBJtU LIGO* 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A 

6449 S% RuU*W Rd. (Crvwferd 
MmScal T«L LU 5-8444

*‘3ncdus p*gal suaoarim*.
Jr' aa^Wepia, skambinti 374-8004.

John G. Evans - pareigingas lietuvis

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IK SLAPUMO TAKŲ 

CHIRUAGUA 
T»W. 695-0533

Foa V*U«y Medicai Cwtw 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS i

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waitchester Community klinika* 
Medicinos direktorius

1«M S. Henheim Rd., Westchester, IL.
VALA7 UOS; 3- 9 darbo dionomia ir 

kar aairą šeštadieni 8—3 vai 
Tol.: $62-2727 ertu 562-2728

Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-ĘISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadxis Are, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimu Jeį neat- 
atliepia, skambinti Ml 3-0001.

paramą Sv. Kryžiau ligoninei.

M apylinkių gyvenimu, savo Sei 
momis ir pavysdiagal eina pro 

savo pareigas. Praaitos 
šokių. Aventės metu John Evto^ 
Jr. yid4 laiką. wik>j< ponią Bet-

L. 7 ^UOMENĖ 
MARQUETTE PARKE

n}, sausio 22 dieną L. B. 
Marquette Parko seniūnijos nu u 
joji vaidyba turėjo pirmą po-

VąldyLa pasiskirstė pareigo-
ty Ford, buvusio JA\ prez den J yrais sekan/iai: Jonas Vaičiūnas,

I to Fordo žmonų... - Į Juozas^ Badžius, vice 
I fendiefl^ aaasio 27 pįrn). ir parengimų
Joan G. Evms bUtl <hi rvtkA- j gajyS Sebastijonas, vic< pirai. 

; mingus suk^kt’a. Tą dienų jani ? organinėjreikalams. Jo- 
sueta lygtai 6Lri lietai, ir bii£jnas Kreivėnas, sekretoriuj. Ig- 

•40 metų, kai jis dirba profesLj^ Petrauskas, kasininkas. Te~ 
!nj taidoturių direktanaus dar-!odjra Serapinienė, kultūros vę- 
,bą. šį-amatų ji* padėjo 1958.
metais, pFaexlaBnaa odelę prak'niD ;r 
tiku ir išlaikydamas reik din-; 3 d2jc

i gus valstybės egzaminus. Savo eJnf 
amato jis pradėk) mokytis pas; 
laidotuvių direktorių J. Liulavi- 

:čių, Brighton Pai e, turėjtasį
sąvo šermeninę. Jta dirbo pag P.
Ridiką ir A. PhĮjHps, aptarnato 
vu&įus BndgwU lietuvius.

pirm. Juozas^ Baidžius,

ždpį, Town <rf Lake kolonijoje,
J turėjusį aavo laidotuvių įstaigą. c

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

TCI------BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBĘ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal sūri tarimu

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETJUŠTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 Si. TeL 737-5149 

Tikrina akis , Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”’

Vai agal susi tarimą,- Uždaryta treč

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
.. 2656 WEST S3 re STREET 

Vai antrad, 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.

' ' Ofiso fįfoū 776-2880 2 
Reildęnęiio* telef.i 448-5545

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS!* CHIRURGAS 

Bendra praktika, »pee MOTERŲ Bpps. 
Of«as 2652 WEST $Yth STREET 

Te I, PR ,8-1223
OFISO VAL.: pirnt, antrad., trečiad. 
ir penkt. 2~4 ir £-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Chcagos lietuviai h- ameri- niz&rijose, yra valdybų nariai, 1341 metais pradėjo tarnybą 
kiečiai žino, kad John G. Evans o dažnai ir visos organizacijos Mažeika Funeral Home čerme- 
yra pareigingas ir pavyzdingas bei josit®, renginiu vadovai, minėje. 1942 metais jis vedė, o 
lietuvis. Jis gerai atlieka profe- Pats Evans vadovau. 
šioj savo darbą, dalyvauja vi- vsuomeiimėms hom 
suomeninėje lietuvių veikloje ir jų darbams, o vaiki 
sielojasi visais didesniais dietų- vo. pėdomis, 
vių tautos .reikalais. Jeigu jis 
nidko lito būtų nepadaręs, 'kaip

Johr G. Z 
nizuoti

išauginęs ir išleidęs tris sa~ tinių šok:i^ i 
vo sūnūs baigti aukštus moks- tvarko vyč/4 
lūs ir laidotuvių direktoriaus 
amato, vien sau bei šeimai už
dirbti-gerą ptagyvenimą, tai 
jis jau būtų, pavyzdingas lietu
vis, bet jis padarė žymiai dau- organizuoti, ir joms. vadojauU, 
giau. Visi jo vakai dalyvauja ruošia banketu^ piknikus ir 
keliose Amerikos lietuvių orga- priremia savo petį kiekvienai

viri

£
F.ŠILEIKIS, O. P.

OBIHOPEPAS-PBOTEZISTAS 
kratai - Protezai Med. ban
dažai Specialįtpegelba kojoms. 
(Arch Supports; ir L L

VaL: B—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2450 Wwt 63rd St, Chicapc. IIL 60629 

Tefof.t PRoepect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYdA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonah PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Dri*hiv 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel, 499-1318

perkraustyMai

MOVING 
Leidimai — Pilna' aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. iERtHAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustyme,. 

H Įvairiu etstvmv.
ANTANAS VILIMAS

I Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS
Vhoa progrtmoi H WOPA,

IW kIL A. M.
Liefwiy kasdien nuo pir

madienio Dd penktadienio 300 
—3J0: vaL popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais Du© &30 iki 9:30 
vai ryta. f

Vedėja Aldona Pwkvi
Ttfofe MĖnMock 4-24U

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 40629

'll -———-------- ■ ■ /

įvairins' kai prasidėjo karas lai savsno- 
.etįomi bei. fiu • nuėjo laivyno tr rrybon Jam 
ii - seka tė-i tek© dirbti Pietų ĮTaci^ko tar- 

ĮP.ybę.- ėr^sisir. kare !aive-Hgo- 
'--jeda orgirj B’nėj’. I>.'ideč:mt-viena mėnes! 
1 Etuv-ų tau- ' jisctr$4ar^ja;Ley\\ Lu-zm -■

e
I ,

s gc*

tv*voc Vėliavų -karimveį
Kinese ir- UuLšAss kapinėse'sč-

Tęs ^5

Stef. Kaub’enienė, švietį- 
jaun’ąio reikalams. Kazė 
nė ir Nikodimas Abromas, 
Lklems reikalams.’
metų Vasario 16 dienos 
me, nutarta ' dalyvauti 

kartu su Altos, Chicagos skyr. 
rengiamame minėjime, $eknia- 
dienį, vasario 12 dienų. Tų die
ną, 10 vai. 15 min. rytą, prie 
bažnyčias pakeliamos vėliavos. 
Chic&gos lietuviai kvteėjami gau 
štai dalyvauti vėliavų pakėlime- 
Moterys^ prašomos vilkėti tau
kinius rūbus. Pamaldose,' 
Panelės Marijos g mimo parą- 

lios bažnyčioje, organizacijos 
dį y vau ja s;a vėliavomis; Garbes 
sargybių moterys tautiniais rį- 
>.ta. Vėliau, nariai dalyvauja 

?s rengiamame minėjime Ma 
. llįgta Staool salėję. - i

'■ c dyha aptarė 1&78 
7 - ■ " ~ L planų, kurio'de-

.s p/rr_’:as. sekančiame 
. - iarespondeata^’P.

gyvėsis, &1 bww numlrys Ir Jtal hu gyvas per amhu irnfivi*. 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yr* mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas ik numiruaių. Jėtaus mirus parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaimininuri 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iŠ numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
i7visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivint ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio Ir jo klausančio Žmogaus, 
maldavimas UŽ mūsų nuodėmes.

Viii H ne, kad mirtis yra žiauri ir palietu kiekvieną Bet kur yra mi- 
rvaieji? | t< klauiinvf atliko knygutė "Viltis p© mimes'7, kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

F. ZAVISL 3715 West 66th frTRBET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI. 

WiV»W////»WAWA

Mažeika % Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL737-8601

Laidotuvių Direktoriai

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

vaido - - - 1
rąl Hosoą. esančią 6845 S. Węs-
terį Avė., Qdęago>-

John G; yra talkaus ir didelis rožės medis, didžiausias 
pozityvaus darbo saltmnkas. visų. ‘Jo kamienas yra 40 co- 
Jis labai patenkinta^ kai pajė-įlių storumo ir 9 pėdų aukščio ! 
gia dvi diskutuojančias puses Rožė sn atsišakojimais' užderu

e Arizonos valstijoj, Tombs- ' 
tone mieste, auga nepaprastai

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA"

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
T«i.: YArdi 7-1741-1742

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas, 
(Prekybininko Ęstkos šeimom vedamas biraie}

PAIRI A CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacrameslo)

Tet 247-5081

darbu galima "daugiau ir geriati tą. Jos šakoms parėmė yra nau 
padaryti. Linkme energingam į dojamos 68 medinėe-.i ahpanos 
lietuviui JohmXk-Evans ir to-;ir daugelis metalinių’ atsparų. 
Man turėti , gęrv- fiyeikfttą, padė- . Po rože gali susėsti -150 žmonių, 
ti-.tetaviaam ir dirbti visiems Jos kilmė yrai Škotijoj, čia pa* 
naudingą ir ySemrgą 'lietuvis-.rodyta 1884 m.
ka- darbą. '5 ’ ~ NaidĮezlsL^ f :LlLJj>

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

PADĖKA

tų dabartš br? ^8 
* uos Vaišu jose veisęs*
krokodilai. Jie buvo 50 pėdų ;
ilgio- ir turėjo apie G pėdų žiotis ! <3^-^ Uetrvtu SuralMečh; Drer 
bei gaivą. Nustatyta, kad tokio: mtcfate ^irinktina^ fryž® peak
dydžio krokodilų buvo prieš 7 < ^7 fe. Nariai pre^_
mdijoaus-metų taurinėje Indi- atsilankyti, ces m jv^rbtu reikalų 
UL» - i t aptarti ir feu laltasj$s(p»ote8tl duok.
jvH-.- ' ’. les. Bus tr valjėa. B. #hw>c*»

Atsiskvrfs su šiuo pasauliu 1978 m. ^aujdo 6A4 dieną h ptlaldctef 
sausio 10 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse, nebėgai ėdamas atsidėkot! 
tiems, kurie suteikė jam paskutinį petarnAvimą Ir palydėjo jo kūaą į 
į amžiną atilsio 7 4

Mes, giliai apgailėdami jo pasišąlinlmą, reiškiame širdingą padėt* r 
laidotuvių direktoriui ponui Evans ir jo senume už malonų ir labai ■ 
rūpestingą Laidotuvių tvarkymą; Kunigui Ansul Traktui už maldas tr i 
giesmes koplyčioje ir prie kapo; Tėviškės Bažnyčios chorui už Lsp<L E 
dingas giesmes, vargoninkams ir Aldonai Buntins už gražias giesmes^. 
gėlių aukotojams už gražias gėles, poniai Aldonai Daukus už mirties į 
pranešimą: laikraščiams Naujienoms ir Draugui už praneŠisiĄ apie g 
laidotuves bei užuojautos Išreiškimą ir grabnesiams už paskutini- pa-, g 
tarnavimą ir visiems laidotųjų dalyviams už jų paskutini atsisyelki-’ 
nimą ir palydėjimu į kapus mšūų brangų tėvą ir brolį Martyną Lacyį

Ilsėkis ramiai amžinybėje.
Giliai nuliūdę lieka:

duktė, seserys ir giminės.

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

KIMU

J. Burkaus dvi naujos knygos: '■

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNJ21AL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.; GBovehilI 6-23454 

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

[ “DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PAŠA ULI AP— 
i vieąas 'gerųjų tr kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliaL 444 psL 
i Kaina S&50. •F..: “ėonWrsbeotho terese” -
: (NFUMANN.4ITS),
į didelėm rnicė- kaina Abi knyg

visiems tengvt: suprarrtamos ir -kiek?. ie:iam 
ša? persiimti m u US $1-3.50, iš:

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTt TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

labai įdomios, 
naudingos. Abi

Sūduva, ramble st., hot springs, ar 71901. usa.

yra

1 i

vKITE

W54 So. HAL5TED STREET
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* Yėars SMT12B 
Certificate

ifyftimmn $5,400).

ANTANAS JL PHILLIPS
- i TOMAS IX LAURYNAS LABANAUSKAS 

6397 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd» 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LA/ayette 3-X57J

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TA: YArto 7-11SS-1139

BUTKUS - VASAIIIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, CLL Phone: OLympie 2*1003

STEPONAS C. LACK ER SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RJCpoblk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vhrlnla 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* H Ilk, L'L 974-4411

MEMBER f MES TAIP PAT 
BELO sus Chicagos

KO accounts com
pounded daily — 
Passbook Savinas, 

paid quarterly.

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitom apdraustos iki 
$40 XXX)

2657 W. 69 STREET 
Chicago, i L 60629 

T»l. $25-7400
8929 SO. HARLEM AVE.. 
Bridgeview, Illinois 60455 

T.t <98-9400

llb

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254-4470

“LIETUVOS AIDAI
PROGRA.VC5 VgDSJA

V'OPA 1490 AM Fr;. ai 9:30—10:00 p. m.
WtNR 10F..3 FM Sač ai 8:00—10:00 p. m.
/•Ui Štreėt JiUnę.ii. 60629

73 537*TeM

r’Je

254-8500, 
PARDUODAME VI- . 
PRIEMIESČIUS? IR 

^7.000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0

CkioLgof
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaeodacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

1

Phcoe: YArdi 7-1111
—r ’ -



ŠIMAITIS REALTY

TeL 737-7200 arba 737-8534

MAINTENANCE

įsilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti

Loll Frank Zipolla
C208W w.ntn St. 

GA 4-U54

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontą* h. ,

oncAGą TT-Tjynr? 60G0S 

Phone: YErprli. 7<7747 

Thur,9-8 Sat* 9-1

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas ' 
2M6 WEST 69th STRUT -

REpuMIc 7-1941 Z

jos vedėju yra Antanas Ragelis, 
klubo reikalu vedėjas yra Al
binas Kamius. -

pirmininkas, Ig-
— vicepirminin-

— vicepirm..
sekretorius.

kasi-

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 AreMr A v*. 
Ohic^TilL MttL Trt. Y A 7S9K

* Pietų Prancūzijoje buvo 
rastas didžiausias suakmenėjęs 
kiaušinis, padėtas sauropod” 
veislės dinosauro apie prieš 80 
milijonų metų. Apskaičiuota, 
kad tas kiaušinis buvo 12 colių 
ilgio ir 10 colių skersmens. JĮ 
pradėjo apie 30 pėdų ūgio sau- 
ropodas.

6557 So. Tolman Ave 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717

STRAVINSKO PASKAITA 
. KATALIKŲ FDERACIJAI
Petras Stravinskas, sek mad., 

sausio 29 d. 11:30 vai. ryte, skai
tys paskaitą tema: “Mūsų Am
žiaus Dvasia’*, Gimimo Merge
lės Marijos parapijos salėje. 
Marquette Parko.

A.L.RJv. įFederaaijos 41-tas 
skyrius kviečia visus atsilankyti.

Valdyba

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Chicagos skyrius pa
skyrė Naujienų paramai $10 
auką ir juos atsiuntė su pirm. 
J. Leko ir sekr. V. Gasparienės

— Juozas J. Lekas iš Mar
quette Parko atsiuntė specialiu 
laišku gerus linkėjimus ir pen
kinę už kalendorių. J. Kava
liauskas atsiuntė du dol. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau
jienas vieneriems metams ir at
siuntė $2 auką, bet pavardės pra 
še neskelbti. Dėkui visiem.

Namai. Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
. PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto . leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose froH/ 
rantuotaf Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

TeL 927-3559

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

sss us for 
Jftt financing 

AT OUR LOW,RATES

[ ir kitchenette vienetai. 
TV, šildomas maudymosi 
telefonas, vaikams žaidimo 
Galima rezervuoti teleL 
soi^m-wu.

Gelbėk savo gyvybę! 
rpr r

Ar Čikagos miestui gręsia

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose j

PRAVES SVARBI
DARBA

• 1895 m. Cheyenne upėje, 
South Dokotos valstijoje, buvo 
rastas vandeninio vėžlio skele- 

4 colių ilgio su 
šarvais. Jis vra

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 Employe

HELP WANTED — MALk 
Darbininku RalkU

RENTING IN GENERAL
N u v m « <_____

galime mes išsigelbėti iš visiško 
sunaikinimo? Pasiklausykite 
“Gerosios Naujienos ; Lietu
viams*1 radijo banga 1) 6.3 FM. 
šį šeštadienį 9:30 vai vakare per 
“Lietuvos Aidus”.

Muz. Alfonsas Mikulskio 
vadovaujamas Čiurlionio ansam
blis pakviestas koncertuoti ko
vo 12 d. New Yorke.

Metal Fabricating Company 
needs experienced Maintenance 

Machinists and Mechanics. 
Blueprint reading required.

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

Call or Apply: ' 
681-1880

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas miegamas kambarys su virtuvės 
privilegijomis ir kitais patogumais, 
pirmame aukšte, vyresnio amžiaus 
vyrui ar moteriai.Tol. WA 5-6742

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

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

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašmų garažas, 
63-čia ir NarraganseL $54,000.

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

50 AKRŲ žemės Lemonte. SI0,000 
už akrą. \ M,

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

9727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643
Telef. 312 238-9787

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Chicagos Lietuvių Taura
gės klubo metinis ysiisi rink imas 
įvyks m. m. sausio 29 . d., sek- 
madienį, 2 vai. , po pietų šaulių 
namuose, 2417 W. 43 St. Pra
šoma atsinešti nario knygutes. 
Susirinkimas įvyks neatsižvel
giant atvykusių nariu skaičiaus.

— Illinois valstijos loterijoje 
sausio 26 d. Bonanza traukime 
laimėjo 28, 484 ir 0410, spalva 
mėlyna. Gold Strike traukime 
laimėjo 27, 45, 28 ir 38.

— Aldona Daukus praneša,1 
kad jos vadovaujamos šiokia
dieninės radijo programos nuo 
šio pirmadienio prasidės 3 vai. 
popiet ir tęsis iki 3:30 vai. Sa
vaitgalių programos — šcštadie- 
niai&vyks iki šiol buvusiu laiku.

D t M I S I O
5?—90 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $9S pusmečiu! automobili* 
Liability apdraudimas pantininkami 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4*45 So. ASHLAND AVI.

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

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

HELP WANTED — FEMALE
Darbininldy R«lkl«_____

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSJMOK ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l J“ x 
MUTUAL FEDERAL SAVINOS 

PETRAS KAZANAUSKAS. Prez'dentis
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nnnm In inkus
4243 W, 63rd St., Chicago 

TeL 707-0600.

Haven, Conn. Apskaičiuota, kad 
gyvas jis galėjo sverti apie 6,000 
svarų. Tie vėžliai veisėsi virš 

valstijose 
Klube yra virš prieš apie 80,000,000 metų.

0e<-*<ay , 
MANUFACTURING COį

2700 S. 17th Avė.
Broadview, III.

Equal opportunity employer
M/F

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town of Ukc)

Orto namu* K 1»u*o Ir U 
Darbet parantuetav

Skambinti YA 7-9107

LIETUVIŲ KOPLYČIA, 

3638 W. 83 St-, Chicago.
Kiekvieną sekmadienį kvie

čiame pasiklausyti visus, šv. 
Rašto tiesų 2:30 vai. po pietų.

M. ii M K U S 
Motery PvUlc 

IMCOMI TAX SBRVIC1 
4259 A Mepbvoedl TeL 154-74M 
Taip pat daromi vertimai, fi minty 
^kvietimai, pildomi pilietybie »r«- 
šymal ir kitokį blankai • . ,

BALTAS SNIEGO PARKAS.
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38,800.

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tų mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
uirrmti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RĄNCH beveįk naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymio kontrolės. Daug priedų. 
2 auta mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! už $40,000. ~- -- - • . * > i

GRAŽUS 5 kamb. apie 205n. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $^7,900. ....... .  . į

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

PERRY PLAZA AAOTEL 

1007 Pirk Av»n Het Sprinęi, Ark. 

Albertas ir Kastutė Ražėnai, Siv. 

Kambariai 
Spalvota 
baseinas, 
aikštelė.

SIUNTINIAI i LIETUVA 
MARDA NOREIKIENf

2608 Wert SU CNetto, m. • TeL WA 5-2787
DldXlf ^arirtnklnMi rWw |viHv 

MAISTAS Ii IUROFOS SANDtLIU,

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18 — 8 d, 
BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 — 10 d, 
LIEPOS 25 IKI RUGPJŪČIO 3 —10 d. 
RUGPJŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis-. 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti L 
Chicagą tuo pačiu bilietu.

Į kainą Įeina visa transportacija iš Chicagos, viešbučiai 
(po du kambaryje), pervežimai ir maistas.

Kainos bus praneštos vėliau 

Marius Kiela

X/ ei
Ccap.oimded

Quart e rl

OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

Naujai išrinktas pirm. Juozas 
Skeivys, kreipėsi į draugijos na
rius piašydamas^remti valdybos 
ve kla. siekiant draugijos narių 
gerovės rr Marquette Parko apy
linkės išlaikymo kuo ilgiausiai 
lietuviška bei saugumo visiems 
gyventojams, kad nariai dary
tu žygių daugiau narių pritrauk 
Ii į mūsų draugiją. Lankyti su
sirinkimus bei parengimas. Bū
tų drausmingi ir pareigingi. Kad 
nariai nekrautų naštos, ant val
dybos pečių, bet siūlydami su
manymus ir patys remtų saąo 
darbais. Pristatė 1978 metų val
dybos narius šio sąstato:. Juo-

212 WEST CERMAK ROAD

SOTRSt Mon.Tae.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Marquette Parko lietuvių na
mų savin nku draugijos nmi’j 
susirinkimas buvo sausio m. a. 
20 d. parapijos salėje. Susirm 
kinių pradėjus pirm. Juozas 
Bacevičius perskaitė susirinki
mo darbotvarkę. Jonas .Stonkus 
(>erskaitė praėjusio sus.rifikmio 
protok<dą.

Juoz. Laec vai us prim i j 

buvo kreiptasi prie C1 
mero Bjlandic ir policija 
prašaht Marquette Paiki 
linkei geresnės apsaugos 
ta daug skundų, kad nepagei-’ 
daujami svečiai iš-moterų ati
ma rankinukus, maisto produkJ 
tus, grįžtant apsipirkus iš mais * 
to krautuvių, vartodami apsvai-į 
giniJno. taktika< Iš už^akąHo ’ 
trenkia ą galvą, o fada su auk i Į 
lengvai susidoroja. Iš viso pa
daugėjo kriminaliniai Įvykiai.! 
Gauta pažadų atkreipti dėmėsi.; 
Ar susilauksim pagalbos, pa-i 
rodvs netolima ateitis.

Padarė keletos metų veiklos[ 
apžvalgą, kas buvo daroma na- i 
mų sav. gerovei.

Padėkojo valdybos nariams,» 
komisijoms ir visiems, kurie gel 
bėjo jam vykdyti namų savi-Į 
ninku uždavinius, siekiant na-1

PASSBOOK 
SAVINOS., 
the best way to savyegulartyl 51/4%x?\

zas Skeivys — 
nas Petrauskas 
kas, Stasys Patlaba 
Vladas Garbenis — 
Bronius Andriukaitis 
ninkas, Stasys Lukoševičius — 
f in. raštininkas, Petras Martinai 
tis — kasos globėjas, Alfonsas 
Gudauskas — kasos globėjas, 
Adomas Ūseliu .— patikėtinis, 
Julė Sadauskienė — patikėtinė, 
Aleksandras Atutis :— patikėti
nis, Charles P. Kai —teisinis pa
tarėjas ir korespondentas angL 
kalb. Jurgis Janušaitis — kores-i 
pondentas liet, kalb.; Bruno. 
Klemka — parengim. koms., 
Kostas Repšys - 
Alfonsas Si dagis 
Juozas ZenkiLs — 
tas JuškaitLs —r 
ja, Mykolas Simokaitis — rev. 
kom. Kostas Repšys — rev. kom. tus. 
Kaip matote iš sąrašo daugumas siunčiu jums 
valdybos narių yra patyrę, geri; prenumerata, 
darbuotojai ir atrodo, kad Lie-Jdui skiriu $5 Mano didelis pa- 
tuvių namų savininkų draugija Jgeidavimas. kad Jūs išsikeltu- 
yra gerose valdybos rankose. 
Ypatingai pirm. J. Skeivys yra 
pirmininkavęs šiai draugijai 
virš 10 metų. Valdybai linkėti
na dirbti draugijos gerovei ir 
mūsų kolonijos išsilaikymui dar 
daug metų. Susiklausymo, pa
reigingumo, nesiskaldymo ir 
vienybės. Nes būdami vieningi 
būsime galingi, o su organizuo
ta galybe visuomet daugiau lai
mėsime. Stasvs Patlaba

mėtė iš dabartinės apylinkės ir 
nupirktumėte tinkamas patai-1 
pas kur nors už Chicagos ribų.} 
Žinau, kad tai sunku finansi-Į 
niai, bet paskelbus atitinkamą 
vajų, gal ir tai būtų galima pa
daryt?’. Dėkui už laišką ir už.toks pats likimas kaip Sodomai 
auką, taip patui ankstybą pro-j ir Gomorai? Ir kaip greitai? Ar 
numerates pratęsima.

— Kotryna Grigaityte, Paulius 
Jurkus, Aleksandras Merkelis. 
Pranas Naujokaitis ir Vytautas 
Volertas pakviesti vertinti bei 
apžvelgti praeitų metų lietuvių 
grožinę literatūrą ir paskirti 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premiją.

— Klemas Jui-gėla išrinktas 
St. Petersburgo Lietuvių klubo 
pirmininku. Jonas Jasinskas — 
vicepirm., Kazys Urbšaitis — 
sekr., Kazys Sabalis — ižd., Ire
na Kačinskienė — f in. sekr., 
Gražina Jezukąitienė, Stasė S te- n pėdu ir 
ponkienė, Kostas Dimas, Pranas 6.5 pėdų ilgio 
Juška, Pranas Kraujelis, Kostas Yale universiteto muziejuj, New 
Vaičaitis ir Simas Velbasis — 
direktoriais

Ikonas Kačinskas, Alfonsas
Plepys ir Jonas žbs tau tas—revizi minėtoj ir Kansas 
jos komisijo
350 narių, turi gausią biblioteką

raštu, sveikinant visus bendra
darbius ir linkint sėkmės 1978 
metais. Dėkui valdybai ir vL 
siems to skyriaus nariams.

— žum. Juozas Kapačinskas 
iš Marquette.Parko, dviejų .kny
gų autorius, prenumeratos pra
tęsimo progį palinkėjo Naujie
noms bei jų darbuotojams ge-

Iros sėkmės'įr atsiuntė laikraš- 
įčio paramąi $7. Dėkui už auką 
į ir už pastangas padėti lietuviŠ- 
jkai spaudai.

— Apolinaras Skopęs iš Cice-
o,’Ilk, tarp kita ko taip rašo: j Po susirinkimo bus vaišės. (Pr.) 
Linkiu sėkmės ir ryžto toli-j Klubo valdyba

— parengimų, [mesnėje kovoje už Lietuvos ne-
— maršalka, priklausomybę ir gos žmonių 

maršalka, Kosį laisvę, pasisakant prieš visokio 
rev< komisi-1 plauko bei sį>alvos pataikūnus 

okupantui ir okupacijos toleran
Nelaukdamas raginimo 

sekančių metų 
» Mašinų fon-

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

Didžiausios kailhj' 
pasirinkimai
f r Urtcvį bUUulalci

^ifcNORMANĄ
^iRkBustžniNA

26M2*

6T144S9

ja’ ūkės gerovės. Kuktas 
itis rev.komisijos pinu,
d’č revizijos komis jos 
š kurio buvo a’Šku, kad 

o l sėlio — kas. ižd. pi- 
ui vra vesti tiksliai r pa

pa leN namais dokumen- 
I s priminė, kad 1977 mo- 
laiaą sav. kor<*spondento 
p a as via draugijos ineF*- 

:tai u buvo 16,000 neaIi- 
Ii ąsos knygai, čia buvusi 

* t įtj k!aidų. A»>simokėju- 
! i»i dabar esama 370 (šau
ti.). Naujai įstojusių per 

metus 10, mirė 13. Kili 
ūos pareigūnai atlikę pa

pūgai esamomis aplinky-

New Yorko lietuviai minės 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 60 rn. sukaktį vasario 
19 d. Brooklyno Kultūros židi
nyje. Kalbės Jaunutis P. Nasvy- 
tis iš Klevelando, meninėj pro
gramoj dalyvaus pianistė Aldo
na Kepalaitė, sol. Kazys Yakutis 
ir tautinių šokių ansamblis Tryp 
tinis, vad. Jadvygos Matulaitie
nės. <

< K_ V. Sąjungos “Ramo
vės” Chicagos Skyriaus valdyba 
kviečia visuotina narių susirin
kimą, kuris Įvyks Jaunimo Cen
tre šių metų sausio 29 d. 12vaL 
Darbotvarkėje yra naujos sky
riaus valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI .

į — SATURDAY, JANU ANY IBM

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUrrn Of FT FARCIO H1YC1 
1501 W. Chte»<e, ILL W19. — Trt. WA LVtr
ms u. iil ~ t< Hl rm

V. VALANT1NA9
'war -rr.::gr « ujEdMexjir.

INSURED

BEST THINGS IN UFE

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO f>T YOUR INCOME




