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chemikalams kontroliuoti. Iki 
šiol federalinė valdžia neturi 
tvirto Įstatymo efektingai kovo
ti su pavojingomis substancijo
mis kaip polichlorinated by- 
phenil (PCB).

Aplinkos Apsaugos Įstaigos 
(EPĄ) administratorius Russell 
Train paprašė autoriteto visiems 
naujoje chemikalams ištirti.

Train ir Nathaniel Reed, vi
daus reikalu sekretoriaus asis
tentas, žuvų ir laukinių gyvulių 
reikalams pareiškė Atstovų Rū
mų aplinkos subkomisijai, kad 
chemikalas PCBs yra reikšmin
gas pavojus sveikatai, tačiau šis 
chemikalas tėra tik viena dideli 
plačiai vartojamų kenksmingų 

.medžiagų, pareiškė Train. Kenk
smingų ar. galinčių pasidaryti 
kenksmingaiš chefnikalų mišinių 
paleidžiama JAV-bėse į rinką po 
tūkstantį kiekvienais metais.

Marokiečiai patyrė, kad ir vie
tos gyventojai turi gerų ginklų 
ir pali pasipriešinti. Arabų vals
tybių dinlomatai labai susirūpi
no nrasidėjusiomis kovomis tarp 
dviejų arabų valstybių. Ne tik
tai egiptiečiai, bet ir kitos ara
bų valstybės įtikinėja marokie
čius ir Alžirijos prezidentą baig
ti tarpusavės kovas ir bandyti 
gerinti žemės ūkio ir pramon ės 
reikalus.

riams pasipriešinus, beginkliai 
marokiečiai pasitraukė į balas 
ir raistus, praleido ten keturias 
dienas, o kai Ispanija sutiko 
perleisti kraštą marokiečiams, 
tai tuojau jis buvo paimtas.
Šiandien alžiriečiai reikalauja 

laisvo priėjimo prie jūros ir ver
žiasi Sacharos gilumon.

. Vienoje didesnėje ir dviejose 
mažesnėse /bazėse trečiadienio 
vakarą įvyko kruvini mūšiai, ku
rie pareikalavo aukų.

Akcijų kaina krito
Vertybės popierių vertė ku

rį laiką kito, todėl akcijų ver
teivos suskato tuo pasinaudoti 
ir pasipelnyti. Jie pigiau pirk
tis akcijas ėmė pardavinėti, kas 
ir numušė akcijų vertę beveik 
7 taškais.

Bendrai paėmus, akcijomis 
verčiasi tik didieji vertybės po
pierių verteivos ir įvairūs fon
dai. Pavieni ksmenys ir užsie
nio didžturčiai, pavyzdžiui arabų 
šachai, nesiveržia į vertybės po
pierių prekybą. Jie bent tuo

Prašo patvirtinti 
gynybos sąmatą

VAŠINGTONAS. — JAV gy
nybos sekretorius paprašė kon
greso, patvirtinti Amerikos gink
lavimosi reikalams skirtus 101.1 
bil. dol. '

Sekretorius sako, kad ameri
kiečių pasitikėjimas krašto jė
gomis silpnėja, kai Sovietai di
dina ir gerina atominius ir kito
kius ginklus, tai Ameriką' tuo 
pačiu laiku daro atvirkščiai — 
nuolat mažina.

Gynybos sekretorius dar pa
sakė, kad detente yra tiktai ban
dymas ir nepateisinama viltis.

ku prisius parlamentui svars
tyti mirties bausmės Įstatymo 
pakeitimą. Senasis mirties 
bausmės įstatymas Įsako skirti 
mirtib8 bausmę teroristams, nu? 
žudžiusiems policininką, kariuoč 
rtiehėš Karį arba kitus krašto .sau
gumo narius.

Ministeris pirmininkas pabrė
žė, kad vyriausybė tvirtai pasi
ryžusi įgyvendinti * Ispanijoje 
demokratiją. <_

Populiarios socialistų partijos 
atstovas pareiškė, kad vyriausy
bės konstitucinis projektas 
priimtinas. <

Lietviy, latvią ir esty atstovai buvo 
nuvykę į Australijos konsulatą •<
*. ” ' i. — Praeitą trečiadienį, sausio 28 dieną,

Iš Sacharos ateinančios žinios 
sako, kad Amgala provincijoje 
vyko kruviniausi susirėmimai. 
Rabato informacijos ministeris ' . z . ...paneigė žinias apie susirėmimus

turės jį priimti arba atmesti.
Konstitucijos projekte numa

toma dviejusrūmus turintį par
lamentą. Abeji rūrrraų turėtų 
vienodą galią ir susidarytų iš 
dalinai rinktų atstovų. Taipgi 
ministeris pirmininkas priminė, 
kad projekte yra priedas, lei
džiąs moteriai paveldėti Ispani
jos karaliaus sostą. Be to, kėlė 
bažnyčios ir valstybės, atskyri
mo klausimą. •

Arabų pasaulis susirūpinęs 
'/'kovomis

PABALT1EČIAI NUOŠIRDŽIAI PADĖKOJO
AUSTRALIJOS PREMJERUI '

BUENOS AIRES. — Argen
tinos prezidentė E. Peronienė 
gavo iš peronistų partijos vado 
Victorio Calabro perspėjimą, kad 
jos šalinimosi nuo politikos ly
derių iššauks Argentinoje “ci
vilinį karą ar komunizmą”. Ar
gentinos vidaus reikalų minis
teris Roberto Arės, nuosaikaus

kad ^IttHn^^^mrų^ausmės 
dųvapojimo klausimas, kaip kai
rieji reikalau j a, yrą vyriausy
bės studijuojamas. Jis pabrėžė,

Nori grąžinti 
mirties bausmę

VAŠINGTONAS. — Keletas 
Senatorių nori pravesti konsti
tucinį priedą arba bent įstaty
mą, kuriuo remiantis būtų bau
džiami visi lėktuvų bei aerodro
mų bombininkai bei bombas pa
dėjusieji, jei sprogusi bomba 
užmuštų žmogų. Kitu atveju, 
jei nebūtų nukentėjusių žmoni# 
visi bombininkai turėtų būti bau
džiami kalėjimu iki gyvos gal
vos be teisės susilaukti pasigai
lėjimo. .

pietus nuo ekvatoriaus” reiškia? 
! Afrikos kraštai “Į pietus nuo 
ekvatoriaus” yra Pietinė Soma- 
lija, Kenija, Uganda, Tanzania- 
Zaire, Gabon ir Angola, kur ci
viliniame kare dalyvauja apie 
1,200 Pietų Afrikos kareivių, 
charakterio vyras, pasakė, kad 
jis tarsis su Calabro, kurs yra 
Buenos Aires pro'ri”ri’os gu
bernatorius, kurs nusiskundęs, 
kad mrs. Peron ir jos artimų 
patarėjų grupė neleido mitinge 
pasitarti su politikos lyderiais 
dėl tautos ir valstybės problemų. 
Pats prezidentas Juan Peron, mi 
ręs 1974 m. liepos mėnesi, tokios 
pasitarimų politikos laikėsi iki 
pat mirties.

Pagaliau Argentinos valdžia 
paskelbė, kad visuotiniai rinki
mai ateinančio spalio 17 dieną 
neįvyks, kadangi opozicijos ly
deriai yra priešingi tai dienai, 
kurią prieš 30 metų Peronas lai
mėjo valdžią ir nuo to spalio 17-ji 
skaitoma ištikimybės Peronui 
diena.

Privalės aiškintis dėl 'rises detentės 
noPtikos ir pinklu kontrolės

WASHINGTON, D. C. — Valstybės sekretorius Kissingeris, 
grįžęs iš Maskvos, Briuselio ir Madrido, buvo pakviestas i senato 
užsienio komitetą papasakoti apie galimybes susitarti su sovietų 
valdžios atstovais dėl strateginių ginklų kontrolės ir visos detentės 
politikos. Senatoriai yra Įsitikinę, kad ne tik komunistų partijos 
sekretorius Leonidas -Brežnevas, bet Įr kiti Sovietų Sąjungos 
valdovai išsisukinėja nuo\arptautinės strateginių ginklų kontrolės. 

■ Sekretorius pripažįsta, kad 
Maskvoje nepavyko susitarti dėl 
strateginių ginklų.kontrolės, bet 
buvo aptarti keli kiti nauji pa
siūlymai, kuriuos Kissingeris 
pasižadėjo svarstyti ir praneš
ti. Senato komiteto nariai nori 
platesnių informacijų apie visą 
detentės politiką. Sovietų valdžia J 
visą laiką kalbėjo apie Įtampos j 
sumažinimą, tuo tarpu dabar, kai 
Helsinkyje buvo pasirašyta su
sitarimas tai Įtampai mažinti, 
jie pradėjo siųsti tankus, kulkos
vaidžius ir net lėktuvus į Ango
lą, kad galėtų mažos grupelės 
valią primesti visai išsilaisvinu
siai tautai.

Sekretorius Kisingeris pačiam 
Brežnevui bus pasakęs, kad An
golos klausimas siejamas su de- 
tentėš politika. Sovietų Sąjun- 
ga- negali. iikėtis. Įtampos suma- 

ržinim6/jeigiT’ ji bSndb. primesti 
savo va'lią tik ką iš kolonializ
mo išsilaisvinusiai pietų Afri
kos tautai. Sekretorius Kisin
geris reikalavo sustabdyti karo 
medžiagos ir Kubos kareivių siun 
timą Į Angolą, bet sovietų val
džia ir Kubos diktatorius visai 
nekreipia jokio dėmesio i Kisin- 
gerio pareiškimus.

Sovietų valdžios atstovai visą, 
laiką tebekalba apie prekybos pa
didinimą, apie reikalingą pagal
bą pramonei moderninti, bet jie 
turi reikalingų kreditų naujiems 
tankams gaminti ir kovoti besyž- 
tantiems žmonėms dalinti. So
vietų valdžia sukišo bilijonus 
dolerių vertės ginklų Egipto ka
ro vadams, bet šiandien egiptie
čiai pasilikti be ginklų. Izraelio 
kariuomenė sumušė egiptiečius 
ir pasiėmė rv.su Ekiptan siųstus 
ginklus. Dabar vėl siunčia gin
klus Angolon. Ten važiuoja ir 
sovietų valdžios patarėjai.

JAV;ambasad6rius Jungtinė
se TadtoSe pareiškė, kad jam 
sunku, nes ne kiekvieną kartą jis 
gauna Valstybės Departamento 
pareigūnų reikalingą paramą. 
Sekretorius Kisingeris pareiškė, 
kad ne tik prezidentas, bet ir pats 
sekretorius remia ambasado
riaus Daniel Moynihan darbą 
Jungtinėse Tautose. Sekreto
rius ketvirtadienį kalbėjęs su 
prezidentu, kuris pareiškė, kad 
jis pilniausiai pritaria Moynihan 
vedamam darbui.

Krizė Italijoje
ROMA. — Italijos vyriausy

bės krizė tęsiasi jau ketvirta sa
vaitė ir galo vis dar nematyti. 
Tūkstančiai darbininkų, protes
tuodami dėl nedarbo Milane ir 
Vicenzoje užblokavo traftką ge-

“Į pietus nuo 
ekvatoriaus”

CAPE TOWN, Pietų Afrika. 
— Pietų Afrikos vyriausybė tre
čiadienį priėmė įstatymo papil
dymą, kuriuo kareiviai įpareigo
jami kariuomenėje tarnauti Af
rikoje bet kur “į pietus nuo ek
vatoriaus” ginant savo respu
blikos reikalus. Dar laukiama 
Pietų Afrikos krašto apsaugos 
ministerio paaiškinimo, ką “j

- CHĮCAGA, Illinois
Amerikos lietuvių, latvių ūr estų atstovai buvo nuvykę f Austra
lijos konsulatą Chicagoje ir padėkojo Australijos premjerui 

Malcolm Frazer už atšaukimą Lietuvės, Latvijos ir Estijos pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos. Atsimename, kad darbiečio Gough 
Withlam vadovaujamą Australijos vyriausybė buvo pateisinusi 
sovietų karo Jėgų smurto veiksmus. Pabaltijo valstybėse ir patei
sino minėtų valstybių prijungimą įrie Sovietų Sąjungos. Prem- 
jerasMalcolm Frazer, didele balsų dauguma laimėjęs. Australijos 
rinkįinūs, minėtą pripažinimą atšaukė ir svetimų kraštų grobimą 
pasmerkė.'

Konsulatan nuvykusiai dele
gacy jąi, vadovavo V. Viksnins, 
Amerikos Lietuvių.Tarybą atsto
vavo kun. Juozas Prunskis, &t- 
vius Ihnaris Bargmanis, o estus 
A. Koepp. Visi buvo priimti 
Australijos konsulo John S. 
Keogh./

Konsulas buvo paprašytas 
perduoti Chicagos pabaltiečių 
padėką Australijos premjerui 
Frazer už padarytą svarbų di
delės klaidos atitaisymą. Kon
sului buvo įteiktos angliškos 
knygos, turinčios plačių, infor
macijų apie Lietuvą ir.kįtus pa- 
vergtųą P^lttjtT^iaStus^

Konsulas.. Keogh - pasižadėjo 
perduoti Chicagos lietuvių' pa
dėką ir pareiškė, kad Australi
ja visą laiką rėmė pavergtų tau-i 
tų kovą už laisvę. Pavergtų kraš
tų. gyventojai visuomet rasdavo 
prieglaudą -Australijoje^/kai su
sidarydavo pavojus jų pačių 
gimtiniame krašte. ;

. ISPANIJOS SACHAROJE EINA
J KRUVINO? KOVOS

f-- Sacharos oazėse eina susikirtimai tarp 
i r avventoiu >r marokiečių

ALž-Y|AS, Alžirija. — Trečiadienio vakarą keliose Lspanijos 
( Sacharos oazėse vyko kruvini, mūšiai tarp ginkluotų vietos gyven

iniam oranę ari” n?'mtuajĮšns įsneizpijj 'fiiąs^ojum ji hfo; 
atštumoje ^no Alžirijos sienos.

b Ispanijos^ karaliui perleidus 
&iauręs Sacharą marokiečiams, 
Maroko kariuomenė užėmė Sa
charos pakraščius, bet į pačią 
dykumą nesikišo ir vietos gy
ventojų. nelietė. Dabar, atrodo, 
jau pradėjo! siųsti karius į di
desnes oazes ir bandyti nugink
luoti vietos^gyventojus, bet tai 
ne toks lengvas dalykas.

ČIKAGA. Čikagos rinkimų 
komisija yra numačiusi kovo 16 
L rinkimus į teisėjus pravesti 
pavartojant korteles vietoje ma- 
'inų. aiškindami, jog techniškai 
leįmanoma renkant teisėjus 
vartoti mašinas.

Septyni nepriklausomi kandi
datai į teisėjus tuo reikalu pa
siskundė teismui, pagrįsdami 
skundą, jog balsuojant kortelė
mis bei lapeliais yra didesnė ga
limybė sukčiavimams. Antra 
vertus, Illinojaus valstijos rin
kimų įstatymai reikalauja var
toti mašinas.

Reikalauja nuodingų 
chemikalų kontrolės

WASHINGTONAS. — Fordo

Milijonas bedarbių
Japonijoje

T0KIO. — Japonijos tarptau
tinės prekybos ir pramonės mi
nisteris pareiškė, kad Japonijos 
pramonininkai turi mokėti al
gas trims milijonams darbinin
kų, kurie yrą palengvinti padi
dinant eksportą. Ministeris To- 
shio Komoto reiškė susirūpini
mą, kad eksporto žymiai nepa- 
didihus; japonų pramonininkai 
bus priversti pradėti atleisti, ku
rie tebefiguruoja algų sąrąšuo- 

■se tik dėlto, kad Japonijoje yra 
tokia tradicinė praktika, kad 
darbininkai yra samdomi-visam 
amžiui, tai yra jiems garantuo
jamas darbas kol tik jie gali 
dirbti. Bedarbiu šiuo metu Ja- 
■ponija jau turi virš milijono.

Padėtis Portugalijoj
LISABONA. — Portugalijos 

karinė, valdžia isakė grąžinti sa
vininkams socialistams dienraštį 
“Republics”, kurį praeitų metų 
pavasarį buvo pasigrobė “kai
riausieji” darbininkai. To laik
raščio grąžinimas yra vienas iš 
daugelio priemonių prieš “kraš
tutinę' kairę” (komunistuojan
čius) po to, kai prieš porą mė
nesių kairiaspamių kariškių re
voliucija nepasisekė. “Republi
cs” dienraščio darbininkai, re
daktoriui Raul Rego vadovau
jant, pareiškimais ir demonstra
cijomis gatvėse įrodinėjo, kad 
laikraščio pagrobimas buvo gry
nai politinis komunistų ir jų 
kompanijom manievras. Nepa
jėgdami be nuostolių išsiversti, 
grobikai gruodžio mėnesio ga
le “Republics” sustabdė.

Nori sulaužyti * 
nugarkaulį

VAŠINGTONAS. — JAV at
stovas prie Jungtinių Tautų 
Moynihanas pareiškė laikrašti
ninkams, kalbėdamas apie savo 
veto J; Tautų saugumo asamblė
joje, kad jis norįs sulaužyti J. 
Tautose susidariusio bloko nu
garkauli. kuris .yra priešingas 
JAV politikos Ii iii jai. Tačiau bė
da. pasak atstovo Moynihano, 
kad US užsienio reikalų depar
tamente neturiu pritarimo. Kai 
kurie departamento skyriai tam 
uriešinasi.
ležinkeliais. Darbo unijos nuo 
vasario 6 dienos skelbia visuo
tiną .streiką. Ministeris pirmi
ninkas Aldo Moro pareiškė savo 
Krikščionių demokratų partijos 
lyderiams, kad jis negali suda
ryti tvirtos valdžios, kuri ga
lėtu sustabdyti ekonominę su
irutę. Lyderiai paprašė Moro 

dar karta bandyti.

Sirija siunčia tik 
palestiniečius

DAMASKAS. — Diplomatiniai 
sluoksniai sako, kad Sirija nu
sistačiusi nasiusti į Libanu dau
giau ginkluotu palestiniečių, 
tkslu sustiprinti kovojančių sa
liu paliaubas. Sirija nemananti 
įsivelti j Libano vidaus karą su 
savo kariuomene. Ji tik tuomet 
įsikištų ir pasiųstu kariuomenę.

Ir Amerika išplėtė 
2C0 mylių žuvų zoną
WASHINGTONAS. — Sena

tas 76 balsais prieš 19 nubalsa
vo “žavų zoną’” jūrose padidin
ti per 206 mylių nuo Jungtinių 
Valstybių pakraščių. Kai kurie 
senatoriai .protestavo, kad jūros 
zonų išplėtimas per 200 mylių 
reiškia taptautinio įstatymo pa
žeidimą

•Panašų įstatymą Atstovų Rū
mai priėmė anksčiau, tik tuo 
skirtumu, kad Senatas nutarė tą 
įstatymą pradėti įgyvendinti tik 
nuo 1977 metų, o ne kaip Atsto
vų Rūmų priimtame pasiūlyme 
pradėti nuo šių 1976 metų liepos 
1 dienos.

Senatas tą įstatymą priėmė 
nuslęgiama- balsų dauguma, ne
paisydamas Aliaskos senatoriaus 
Mike Gravel perspėjimo, kad 
toks įstatymas bus galimas įgy
vendinti tik panaudojant:“ginklo 
jėgą”.

PARYŽIUS. — Alyvą ekspor
tuojančių kraštų organizacijos 
OPEC narių iš alyvos gaunamo 
vo konferencijoje praėjusi tre
čiadienį sutiko duoti S800 mili
jonų tiems kraštams, kuriuos 
skaudžiausiai palietė nepapras
tai pakilusios alyvos kainos. Tu
rint galvoje, kad tų kraštų pa
jamos iš alyvos sieks daugiau 
kaip SI 10 bilijonų, išeina, kad 
siūlomasis 800 milijonų fondas 
bedarbiams sudarys tik vieną 
ketvirtadalį vieno nuošimčio 
OPEC narių iš aylvos gaunamo 
nelno dalei?. Alyvos turtų sa
vininkų trylikos kraštų minis- 
lerių konferencijos dalyvius mi- 
uisterius nuo teroristų pagrobi
au saugo labai sustiprintos po- 
icijos jėgos.

Ispanija keis 
-■į konstituciją

MADRIDAS. — Ispanijos mi
nisteris- pirm. Carlos Arias de 
Navarro sausio 2*8 viešoje kalbo
je sakė, kad Ispanijos vyriausy
bė 1977 m. birželio 30 patiek
sianti tautos visuotinam balsa
vimui konstitucijos pakeitimo 
projektą. Tauta balsavimo kelių
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Sirija kišasi į kilusį konfliktą

Sirijos prezidentas Hafez Asa- 
da-s, laimėjęs svarbų mūšį Liba
ne, nori perimti arabų valstybių 
vadovybę. Jis pats neskrido į 
Maroką, bet pasiuntė ten Irako 
informacijos ministerį Tarik 
Azizą.

Maroko užsienio ministras 
Laraki sukvieė JAV, Didžiosios 
Britanijos. Prancūzijos ir Sovie
tų Sąjungos atstovus Maroke ir 
pradėjo jiems aiškinti, kaip Al
žirijos valdžia ardo taiką Sacha
roje ir pradėjo kovos veiksmus 
senoje marokiečių teritorijoje.

Jis priminė, kad jau 1963 me
tais vyko kruvinos kovos tarp 
alžeriečių ir marokiečių, o dabar 
Alžirijos vyriausybė ginkluoja 
partizanus ir siunčia kareivius 
į senas Maroko teritorijas.

Ispanijos karalius atidavė 
Sacharą

Laraki papasakojo, kaip pra
eitų metų lapkričio mėnesi Ispa
nijos karalius .Carlos de Burbon 
perleido Sacharos teritorijas ma-Į kai Izraelis pradėtų užiminėti 
romiečiams. 850,000 beginklių 
arabų įsiveržė j Ispanijos Sacha
rą ir pareikalivo perleisti kraš-

rv.su
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Radijo klubo gegužine das Milkauskas. Pirmininkavo 
po stogu Mykolas Kizys, sekretoriavo Jus-

.... _ ... ... v .. ? tas Pusdešris. Pranešima pada- A B Radijo Klubo gegužine . ’ . . .. ,re ir pereito susirinkimo proto- 
sausio 18 d. Kultūriniame cent-'kolą p€rskaitė pirm. E. Milkaus- 
tre sutraukė nemažą skaičių pu-- kas, Per metus turėta 12 su- 
blikos. Vyriausioji šeimininkė sirinkimų. Buvo suruoštas Da- 
Drižicnė su dideliu būriu pagel- riaus ir Girėno minėjimas su pa-

raus maisto. Per pora valandų 
maiste nebeliko, o ypač bulbi- 
niai cepelinai tuoj išsibaigė. ITie ■ 
loteriios rato stovėjo eilės žmo- 

"-Tiių, kiekvienas bandė savo lai
mę. TGta loterija buvo stambes
nių dovanų, kurias paaukodavo: 
Antanina Jon ynienė iš šiaudų 
paveikslą, Pranė Balandienė na- 
peleono tortą ir Albinas Grigai
tis aliejiniais dažais tapytą pa
veiks’ a. Sukami loterijai vado- 
Marčiukaitis. šia klubo valdy
bos energingam pirmininkui Ka- 
veikšl'. Tai loterijai vadova
vo Vincas Kankalis ir Pet
ras Marčiukaitis. Klubo valdy- 
ziui Gogeliui ir vicepirm. Va
ciui Urbonui vadovaujant gegu
žinė gerai pavyko ir padarė gra
žaus pelno. Kiek ir kurios talki-

nkės dirbo virtuvėje ir prie į 
kitų darbu bei pyragus aukojo, 

^sųnku būtų tiksliai čia jas išvar
dinti. Klubo vadovybė nuošir
džiai dėkoja visoms ir visiems, 
pri ridėjusiems r prie to kilnaus 
darbo.

Papildau DLCC pranešimą
Vasario 1-6-sios minėjime dali 

meninės programos atliks netik
tai Moterų vokalinis ansamblis, 
vadovaujamas muziko Stasio Sli
žio, bet ir St. Butkaus šaulių 
Jęąnkiininkės su vadove Dana

Dariaus-Girėno klubo?* 
metinis susirinkimas

Susirinkimas įvyko sausio 25 
d. I ietūvių namuose, dalyvavo 
per 40 narių. Šusirinkiįhą pra-

«

fe
iI

Vakuii.ies p?.m»4Įm«8 šešta
dienį laikė dekanas Jurgis Gun- 
ga. šeštadienį po pietų buvo jau 
susirinkę 40 su viršum.žmonių, 
sekmadienį atvyko dar keletas į 
pamaldas. z '

Po vakarienės kunigas diako
nas Fr. Skėrys parodė skaidrių 
iš lietuvių evangelikų liuteronų 
gyvenimo Vakarų Vokietijoje, 
apie Vasario 16 gimnaziją, apie 
Evangelikų jaunimo ratelio iš
kylas ir savo ordinaciją į kuni
gus diakonus 1974 birželio 9. 
Bremene. Vicesenjoras kunigas 
I. Urdzė parodė skaidrių apie 
savo dvi keliones: 1975 metais 
?o Lietuvą ir lankymąsi gimta
jam kaime Gąudžiuočiose, Ak
menės valsčiuje,' apie Biržų 
miestą, susitikimą su reformatų 
superintendentu kunigu Jašins- 
ku, su Konsistorijos pirmininku 
kunigu Jonu Kalvėnu ir šeima 
Vilniuje r kitais kunigais. Vi
si su dideliu dėmesiu klausėsi jo 
pranešimo, apie jo gerus ryšius 

su mūsų žmonėmis tėvynėje. 
“Patyrianu tenai broliškumo ir 
kai grįžau iŠ tų kelionių, bū vau 
turtingesnis”, pasakė mūšų ku
nigus J. Urdzė. ' ’ '

" rife *

Vietoje susirgusio garbės sen- 
dant programą bus kalbaiha 

j oro kunigo A. Gelžiniaus nepa
siruošęs paskaitą' laikė apie lie
tuvių evangelikų liuteronų isto
riją taisyklinga lietuvių kalba 
filosofijos dr. kunigas Gustavas 
Vagneris. Reikia tik sveikinti 
kunigą Vagnėri, kad dar gerai 
’ino lietuvių evangelikų Baž
nyčios istoriją ir be klaidų-lais- 
vai išdėstė. ’ ?

(naihuBp snq)

VASARIO 16- JI VISŲ CHICAGOS

Chicagos ALTos skyriaus iirvokaęija. Jau bene antri me- 
pirmininkas, p, Kazys r0ksas, tai,.taip daroma, ją kalba pa
spaudus konferencijoje padarė sauUonys, o ne dvasiškis. Ame- 
pranešimą apie Vasario 16-sios rikoje taip,yra, kad visuose 

susirinkimuose, bei seimuose 
ar minėjimuose nekalba invo- 
kacijos pasauliečiai, ją atkal- 
bėtikviečiUmas dvasiškis.

■5Ian teko išgirsti amerikie- 
^^nus&tebėjimą, kurie da-

“žmogaus gyvenimo prasmė yra tai, kad nuolatos 
aiškiau ryškėtų esmiškasis, taurusis žmoniškumas”.

l)r. Vydūnas 
vių evangelikų liuteronų Bažny- 
paduosiu gale savo straipsnio;

Numatytas pagrindiniu pa
skaitininku apie .Lietuvos' lietu- 
čios istoriją garbės senjoras ku
nigas A. Gelžinrus iš Bransch- 
weigo š. m. sausio mėn. 4 stai
ga susirgo ir tūrėjo atsigulti li
goninėn. Jis iš tenai atsiuntę 
visiems suvažiavimo dalyviams 
sveikinimo raštą ir pėrdavė ge
riausius linkėjimus. Atsiliepda
mi į jo raštą, visi pasirašė svei
kinimo kortelę ir palinkėjo greit 
pasveikti, atgauti senas jėgas ir 
Dievo palaimos.

Sveikinimo telegramą atsiun
tė ir reformatų Bažnyčios kuni
gas Fridrikas Barnelis iš Hof- 
heim /Taunus.

Raštu suvažiavimo dalyvius 
dar sveikino: kunigas Butkevi
čius iš Bochum,4' kunigas A. 
Franzkaitis iš Freistatt, kuni
gas K. Felgendreheris iš Ham
burgo, dabartinės Lietuvos Kon
sistorijos pirmininkas kunigas 
Jonas Kalvanas iš Tauragės (pa
sirašė visi Konsistorijos na
riai), senjoras kunigas A. Tra

ukis Chicagos ir kunigas Marty
nas Prėikšaitis iš Los Angelės, 
USA. ;

Pirmą diėhą vakarines pamal
dėles laikė kunigas Pi.- Vymeris. 
Po to visi susirinko kunigo 'J. 
Urdzės bute’ pasidalinti jaunys
tės prisiminimais, apie studijų 
laikus. KiekvienSs dar padarė po 
tnimpą pran^įmą.-apie išeitą 
mokslą ir darbo stažą iki šiai 
dienai. Kunigas J. Urdzė papa
sakojo apie Annbergo namo įs
teigimą, Įvairius suvažiavimūš/ 
jo džiaugsmus ir rūpesčius.

Penktadienį prieš pietus buvo 
pravestas Biblijoj darbas iš laiš
kų Romiečiams 

■* Kadafigi šitas £ąuvažiayimaš 
buvo surištas su -lietuvių -evan
gelikų Naujųjų Metų sutikimu, 
tai jau vakare būva susirinkę 25 
žmonės. Vakarines -pamaldėles 
laikė-kunigas diakonas Fr. Skė
rys. Po to vyko draugiškas- va
karas prie kamino,su-dainom ir 
pranešimais. Nikodemas Juršė
nas, filosofijos nioSSių kandida
tas doceritas iš Vilniaus, stažuo
jąs ir. riiošiąs dešėrižciją Boh- 
nos universitete, dalyvavo kaip 
svečias šitame suvažiavime-ir su
pažindino dalyviu s .-su Lietuvos 
aukštųjų mokyklų veikla ir švie
timo reikalais. Jis bus dar 7 mė
nesius Bonnoje. Pažadėjo prie 
sekančio lietuvių v Suvažiavimo 
prisidėti paskaita ir pranešimais, 

šeštadienį Biblijos studija bu
vo pravesta iš Mato .Evangelijos 
rįq -ounaX^sjed 91 iSĮtl-onu ,‘0g 
kiekvienas dalyvis prisidėjo .prie 
šitos studijos ir davė savo tei
giamą įnašą. £ '

Po.pietų paskaitą skaitė gydy
tojas. dr. Vytautas, By laitais iš 
Bonnos apie naujai įsteigtą Lie
tuvių kultūros draugiją, jos tiks
lus ir ateities .gaires.

Dailininkas Alfonsas Krivic
kas. suruošė Lietuvos knygų, 
žurnalų, fotografijos parodą ir 
skaitė paskaitą apie Lietuvos da-i 
lę šiandien, iškeldamas pagrin
dinius jos bruožus. KUnigas di
akonas Fr. Skėrys taip pat suruo-' 
šė krikščioniškų knygų, laikraš
čių ir žurnalų parodą. Jis išsta
tė virš 50 knygų: Biblijų lietu
vių kalba nuo 1895, išleistų Flal- 
lėje, 1905 metų Bėrlyne, Lon
done 1923 m., Naujūjų Testa
mentų, Mišių knygų Aiig. Efdth. 
Franko iš 1900 m.i giesirtių+ir 
maldų knygas, 4 kalendorius, iš
leistų dabartinėje Lietuvoje, vi
sas evangelikų knygas, išleistos 
išeivijoje, “Svečio’’ komplektą 
nuo 1957 m., “Mūaę Sparnų” 
komplektą nuo 1953, Žodynų, dvi 
plokšteles “LiaudMs Giesmės" 
ir “Pranaše Didis'VWirias išlei
do Tėviškės parapij<jschoras,va- 
dovaujamašl mūziklr' J. J

su bakalauro diplomu gaus algųf^ačio, kunigo A. Gelžiniaus-teffy- 
pakė’imus iš $8,700 iki $10,500. gą “Lutherische Kirche Litau- 

------ "— ens ’ ir L. t.

Lietuvių tautos likimas labai 
nuostabus, tiesiog keistas. Tau
tai pasistengus susikaupti, ne
trukus ji buvo skaldoma. O da- 

ji lyg raunama 
Jos žmonės po

šv. Antano parapijos bartiniais laikais 
bažnyčioje, išvažiavimas į gam- į§ savo šaknų, 
tą ir kiti per pereitus metus at- antrojo pasaulinio karo buvo iš-’ 
likti darbai. Klubas turi ir sko
lininkų, kurių pavardžių nepa
skelbė. Ter įsilaužimą pavogta 
iš klubo kasos 346 doleriai. Fi
nansų sekretorius Viktoras Per
minąs savo pranešimą patiekė

sklaidyti po visą pasaulį, šeimos 
atskirtos ir giminės išdrabsty
tos. Vieni gyvena Vakarų Vo
kietijoje, kiti JAV (USA), Ka
nadoje, Australijoje ir kituose 

; kraštuose. Pats tautos kamie- 
raštu ir paaiškino žodžiu. Šiai’nas iiko tėvynėje, 
dienai banke yra 4,739 doleriai. 
Atrodo, kad klubas z finansiškai 
stovi neblogai. Revizijos Komisi
jos aktą perskaitė Jonas Gaižu
tis. išdėstydamas trūkumus ir 
netikslumus. Po diskusijų dėl 
pranešimų: pirmininko, finansų 
sekretoriaus ir revizijos komisi
jos, pranešimai buvo priimti. Pa
gal darbotvarkę toliau sekė sun
kiausias klausimas tai valdybos 

jr revizijos komisijos rinkimai. 
Po keletą kartu siūlant kandida
čių,- Feliksą Blauzdį, Mykolą Ki- 
sisakyti pas Aliciją Butkūnienę 
ko tiktai 5 narius: Juozą Kin- 
cių, Fleiksą Blauzdį, Mykolą Ki- 
zi, Bronių Tatarūną ir Vincą 
Lorencą. Jiems palikta teisė pa
sikviesti dar du narius. Į. Revi
zijos komisiją Jonas Gaižutis, 
Viktoras Perminąs ir J. Atko- 
čaitis: Valdyba pareigomis dar 
nepasiskirstė. šiuo metu klu
bui reikMingas bartenderis. No
rintieji darbo, prašomi kreiptis 

r į klubo valdybą.

Detroito sporto klubo 
z<Kovds/z dvidešimtmetis
šeštačisnį, vasario 7 d., Kul

tūriniame centre ruošiamas mi
nėjimas balius. Menine dali at-

I’Uįkl KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO. ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
tą Chicagoje'1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
Įįu: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
’iįcio švietimas Lietuvoje.

' • Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
.ie£ūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
niu ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. .

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu. tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba* ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 

'žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik So.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
N A U J I E N O S

I7T> Su. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra naiurali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Kunancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
siruoia 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoj* ir Palangoje, Vaizdūs aprašymai, ką ji ten mate kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Keliones i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota ibio nuotraukomis 331 psl. $3 00

D. Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
formus pasUbumą neapgauna Inturisto ir agitprofro propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2 (X).

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ. 
84 psl. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunam;
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6^601

•nnankant darbo vs, oeHu Ir end*d>«*
čakj ar pinięinę perlaidą.

r-

Šventės paminėjimo programą 
Chicagoje, kuris buvo paskelb
tas Drauge š. m. sausio mėn.19 
d. laidoje.

Programa plati 
meninė dalis taip, kaip būda

kalbos ir

vo ir kitais metais. Tačiau ^vent^ p^mjnėji-
liečia paskelbtas pamaldas, ,;ie jieyis atrodė keista, kai

O kiekvienas žmogus ilgisi ki
to, nori artimų santykių su savo 
broliais ir sesėmis išeivijoje, no
ri pabendrauti ir praleisti bent 
keletą dienų savitarpy. Visi tau
tos žmonės juk yra viena ypa
tinga Kūrėjo valios apraiška.

Reikia džiaugtis, kad Vakarų 
Vokietijoje turime Pabaltiečių 
krikščionių studentų sąjuiigos 
laisvalaikio ir suvažiavimams su
sitikimo namą (5300 Bonn-Bad 
Godesberg, Annaberger St. 400), 
kurį 1952 metų bažnyčios vice
senjoras ir sumanus organiza
torius kunigas Juozas Urdzė su 
keliais draugais tą išdegusį pa
statą ir sklypą su skolom nu
pirko ir iš naujo atstatė. Nuo to 
laiko be pertraukos čia dirba
mas ekumeninis darbas. Kuni
go J. Urdzės įsitikinimu, tai yra 
Dievo valia ir paskirtis ir jo gy
venimo uždavinys. -

Pereitais metais rugpjūčio 
mėn. -22-24 ten—Įvyko--lietuvių 
evangelikų liuteronų Bažnyčios 
kunigų ir darbuotojų suvažiavi
mas. Jame buvo nutarta 1976 
nuo sausio mėn. 8 ligi 11 sušauk
ti visų evangelikų ir reformatų 
Bažnyčių kunigų, gimusių, au
gusių ir studijavusiū'mepriklau- 
somoje Lietuvoje ir°dabar gyve
nančių Vakarų Vokietįjpję,! Šū-' 
važiavimą be tautybių - skirtu
mo. Tai pirmas toks bandymas 
po 35 metų gyvenimo išeivijoje. 
Pasirodė, kad tai ne svajonė, bet 
realybė, šitas suvažiavimas bu
vo tikras laimėjimas ’ kiekvienu 
atžvilgiu. Tik labai gaila, kad 
dėl ligų, senatvės ir kitokių įsi
pareigojimų ne visi kunigai ga
lėjo atvykti.

Į Annabergo namą suvažiavo 
iš viso 8 evangelikai kunigai, bū
tent: lietuvių evangelikų liute
ronų Bažnyčios senjoras” kuni
gas A. Keleris iš Bremeno, pats 
šeimininkas vicesenjoras kuni
gas Juozas Urdzė su žmona, ku
nigas diakonas Fr. Skėrys iš’ 
Mannheimb, filosofijos daktaras 
kunigas Gustavas Vagneris su 
žmona iš Wietze, prie Cellėš, de
kanas Jurgis Gunga iš Lipp
stadt — Benninghausen su žmo
na ir sūnumi, kunigas Mikas 
Klumbys iš Barntrup su žmona, 
kunigas Martynas Klumbys iš 
Bensheimo su žmona ir kunigas 
Rudolfas Vymeris iš Bad Oeyn
hausen (žinomo tauragiškio ku
nigo Augusto Vymerio).

Visų’ ' suvažiavusių kunigų 
trumpus gyvenimo aprašymus

liks Rimo Kaspučio vadovauja
mas choras. Maistą gamins Zo
fija Drižienė. Stalus galima už- 
saisakyti pas Aliciją Butkūnienę 
tel. 477-8175. Klubo vadovybė 
kviečia visus sportininkus ir ne 
sportininkus j minėjimą atsilan
kyti. ....... A. Sukauskas

MOKYTOJAI NESTREIKUOJA

PITTSBURG. — Pittsburgo 
mokytojų 4,600 federacija pir
madienį baigė savo 9 savaičių 
streiką ir priėmė pustrečių me
tų kontraktą, bet jiems nebegre
sia $ 105,000 teismo uždėtos baus
mės.

Nauju kontraktu dvalifikuotų 
mokytojų algos iš $16,700 pa
keliamos iki $20.300 metams pra
dedant nuo 1978_meįų koyp -1 
dienos. Pirmamečiai mokytojai

is atirodė keista, kai 
jie pamalė kalbant iriyokaciją 
paSauli^ųš^ypačT tada, kai i’e 
matė atvykusį į ininėjjmą vys
kupą. Tikiu, kad ALTqs Val- 

'dyba į šias pastabėlę iškreips 
Teikiamą ’dėmes. ■ K. Str.

tenka nustebti;
Atrodo, kad ši Šventė lyg bū- 

tų grynai šv. 'Kryžiaus bažny
čios parapijinė šventė. ' Mat, 
Chicagos lietuviams .katali
kams paskelbtos tik vieninte
lės pamaldos, į kurias kviečią-, 
ini visi Chicagos lietuviai^ Toks 
paskelbimas pamaldų nėra vy
kęs, kadangi Chicagojė yra^ce- 
iętas lietuvių parapijų, ktinos 
lietuvių skaičiumi uč Kry
žiaus parapiją yra. daug gau
sesnės.

Pagaliau ar įmanomą visiems 
Chicagos lietuviams nukeliauti 
įšv. Kryžiaus parapiją ir ten 
bažnyčioje visiems sutiljrii? 

dBėrodš, ’kad jau ir sęniau toks 
.Chicagos lietuvių nepasitenki- 
niUias buvo keliamas dėl igno
ravimo kitų lietuviškų parapi
jų. Iš pranešimo atrodo,‘ kad

kitose Chicagos lietuvių kata
likų, bažnyčiose šios šventės 
proga nebus organizuojamos 
pamąĖčios, nors jos gausios lie
tuviais, turiištisą eilę tautinių 
ir bažnytinių organizacijų, tu
ri net; iškilius chorus, kaip 
pvz. Marquette Parke, Gfihi- 
nio švčyMergelds parapija. Man 
rodos, ALTos Valdybai reikė
tų pasirūpinti, kad tą dieną 
pamaldos būtų laikomos viso
se Chicagos lietuvių parapijų 
bažnyčiose.

Be to, p. pirmimukas pra 
nešė, kad salėje prieš prade

•‘ ^pnipLS «J7r x? bktr

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 7 j 
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a best egg for 
something (or someone)

UJS. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

nanism—

©

want įo usethat money 
right away, .there’s ■}, 
a 10-ycar extension 
privilege. Ėither way, 
you’ll find that Bonds.: 
mature at just the right 
age for you.

Bonds matare in less than six year*.

*
A-



APLANKYKITESENUS KRAŠTUS NEW CENTURY

grupė)

2:30 Airių Šokėjai, dainininkai, vamzdeliai, švilpynės ir gitarų gro-

30 Airių Čenipijonai šokėjai, tautinių instrumentų grojikai

jos nariai

4:00 Jaunų šokėjų grupė iš Lenkų katalikų draugijos centro

4:30 Ukrainos dainininkai, šokėjai ir gitarų grojikai iš šv. Nicho

las Ukrainiečių katalikų katedros Jaunimo Ansamblis
Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Michael Flatley, pasaulinis Airių step šokėjas, pasirodys kaip Den

irgi dalyvaus mugėj

Prof. Vaclovo Biržiškos

J.739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

TaupykitePraei

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

Investavimo knygelės sąskaitos

THURSDAY, JANUARY 29, įglį

ii*

(1869-1959) metų
664 psl. Kaina

$5.00
$3.00

$2.00
$5.50

$6D0 
$6.00 
Gra- 

$5.00

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

aide ojpiu sepaud p sofpniijs 
-uqjį piuepBjf ‘sBunppĮ pq seul£>( 
-esi ouisioą pąjn; oįejįjoj ająu 
tai nesako.

3:30 Čekų, tautiniai šokėjai iš Domov klubo; čekų katalikų draugi

1:30 Wakayagi Shiu Kai — Japonų šokėjai

11:30 Norvegijos “Nordic” tautinių šokių šokėjai

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di-T 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums paA 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antrai 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben-e 
druomenę ir parūpina fondus namams įsi *

Sausio 31 d^ šeštadienį popietų.

12:00 Wakayagi Shiu Kai — Japonų šokėja

X; Ta visa šventę vyks pačiame CENTURY SHOPPING CENTER aikš- 
^e, kuri-yra apsupta šešiaaukš^ų krautuvių ir galerijų ant rampų, de
koruotų teatro apšvietimo, lempomis. Salia yra paikinimo vieta, kuri 
veda jus tiesiai-į krautuves bet kuriam aukšte. Linksmas laiko praleidi
mas, geras maistas ir gera muzika^ Pažinkite naujus pasaulius šį savait
galį, su senais papročiais iš senų šimtmečių, iš senų kraštu naujame

CENTURY SHOPPING CENTER. •' r

mitai, reels ir jigs; smuiko įr akordeono muzika

• VAŠINGTONAS. — Los An- 
• gėlės mieste, Kalifornijoje, po

licija turėdama žinių suėmė ka
vinėje sėdintį H. 0. Watsoną ir 
vėliau iškratė jo automobilį, ne
turėdama teismo įsakymo. Kra
tos metu automobilyje buvo ras
ta dvi vogtos kredito kortelės.

Apylinkės teismas Watooną 
nuteisė, bet apeliacinis teismas 
jį išteisino; pamatuodamas, jog

, policija pažeidė Watsono konsti
tucinę teisę Jį suimdama ir todėl 
apylinkės touėją BgrąndunąĮ

‘ 'Vyriausias gi Amerikos teis
mas tuo klausimu pasisakė prie

šingai apeliacinių rūmų spren
dimo ■atžvilgių.; jis 6 balsais
prieš 2 nusprendė, kad tokiais 
-su feuĮ^F^t ,.4iretmns ‘srefoM® 
rBępųodi^foįeĮA. efosaiA jiptp

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Policijai praplėstos 
teisės

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

Įsteigta 1923 metais.

3:30 Žilvitis — Lietuvių tautinių šokių grupė

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai'minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose

~ '* ■ ‘"'viršeliuose*už $6.00. ‘
Abi knygas gausite. Jei pinigus pasiusite tokiu adresu: į-

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygy, kurios^papuoš bet kelely 

knygp spintą «rlentyną.

G K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 ps£ _ ______

- Dr.’ Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
šiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

—- Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais —$2,00; II dalis, 225 psl„ irišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ____ ____________________ -

ties atgarsiai” rašo ’apie sunyki
mų Vaškų valsčiuje evangelikų 
sįkaSčiaus. Anksčiau toje- apy
linkėje būro mažai katalikų. Bet 
pradėjus katalikams su evange
likais kovoti, evangelikų skai
čius labai sumažėjo, nes: “Su lai
ku jėzuitai taip. įsigalėjo, kad 
sugavę jiems nepageidaujamus 
žmonės išveždavo į Kretingos 
vienuolyną, iš kur niekas nebe
grįždavo” Gaila neparašyta, kur- 
jėzuitai išvežtus į vienuolyną 
žmones padėdavo?

Hermanas Povilionis rašo apie 
Lietuvos Evangelikų jReformatų 
tremties bažnyčią (tęsinys) ?

J. Kregždė — XXVIII Trem
ties Sinodas, kuriame buvo svar
stoma, ar moterys gali būti ku
nigu. Moterų kunigų klausimu 
rašoma: “Iškilus klausimui dėl 
moterų ordinacijos į kunigus, ne
atsirado nė vieno iš Sinodo daly
vių, kuris būtų pasisakęs prieš. 
Tatai parodė, kad reformatams, 
išpažįstantiems žmogaus sąžinės 
ir laisvės principus, bet kokia 
diskrimnacija yra svetima.

Dvasininkai taipgi nerado 
prieštaravimo Evangelijos moks
lui, kad moterys negalėtų būti 
kunigais... Moterys nėra žemes
nės vertės individai už vyrus. 
Jos savo verte kai kuriais atžvil- : 
giais vyrus toli pralenkia. Mo
terys, būdamos jautresnės, tu

rinčios ir daugiau kantrybės

SM can't coma to you for the 
truth, but you c«n roach htr. 
Radro Fraa turope does get the 
Vuth through.
•n is rkw rm Ewom
Mi UU.MLYomu LT. «M-

nehy Champio Dancing Group narys. Airių gražuolė Moria Byrnewill

- / PASIRODYMŲ TVARKARAŠTIS 

Sausiu 31 d., šeštadienį popiet.

7:03 Wakayagi Shiu Kai — Japonų klasiški šukėj

lietuvis, pirmos 
baž-

. žmogų išklausyti ir globoti.' Jos prieštarauja konstitucijai 
geriau sugebėtų perduoti ir įs
kiepyti ■* žmonijai Evangelijų 
skelbiamą meilę.- Joms geriau 

. pavyksta perduoti moralines ir 
tautines savybes.

Sinodas, pasisakydamas prieš 
kai kurių Bažnyčių -konservaty
vias -pažiūras ‘į motėrį-kumgą, 
kurios dvelkiančios viduramžiš
ka -dvasia, -aiškiai, pasisakė už .

• moterų ir vyrų lygiaė teisės ir 
kad moterys turėtų, būti ordinuo- 
jamos kunigais”*<

Atrodo vargu. ar ir katalikai 
galėtų susilaukti, kad ir mote
rys taptų kunigais?'; >■' '
• Jonas Jokubonis papiliečių pa
davimuose primena legendą apie 
Kubilį ir jo sūnus, stačiusius baž
nyčią ir kitką. | x

Paminėtos ne tik evangeli- 
kams-reformatams, bet ir Lietu
vai nusipelniusios mirusios mo
terys: Marija Kregždienė, Elzė 
Palšienė, Ella Čigienė, Elena s 
Stankaitė,- Edita Stankuvienė ir 
Ona Glažienė. Įdėta keletas Da- I 
gio eilėraščių ir keletas skulptū- į 
ros nuotraukų. Be to, apsčiai ži
nių apie Amerikoje ir kitur gy- I 
venančius evangelikus ir kitus. ( 

žurnalas gausiai iliustruotas. .
Įdėta ir muziko, buvusio konsu- ‘ 
lu Antano Kalvaičio 80 metų su- i 
kakties paminėjimo Nuotrauka, j 

žurnalas tikrai įdomus, nepro- I 
šalį būtų jį ir kitos tikybos žmo- I 
nėms pasiskaityti. j

•. Stasys Juškėnas i

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. 4
JL,- s

Knygą galima gauti Naujienose arba pasuinčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

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

Atvykite į etniniy grupių mugę šią savaitę ;
? - Dalyvaukite linksmoje etniškos Chicagos šventėje penktadienio naktį, 

šimtadienį po pietų ir sekmadienį po pietų, ši pramoga bus Century — 
£2ucągos naujausiam Shopping' Center. Ir ta pramoga Jums nieko ne- 
kainuo$. Taigi,-padarykite sau ir savo šeimai malonumą, kur-galėsite 
išgirsti tarptautinių dainų ir šokių. Linksmas seno pasaulio pasilinks- 
jninįmas, Airių liaudies šokių ir choro grupė, the Raparės... ugningus 
lietuvių — “ŽILVITIS” šokėjus... Lenkų jaunimą, šokanti greitą Tro- 
j ak šokį.-Prie toa, grupes, reperzen tuo jaučias Japoniją, Prancūziją, Uk- 
rain?’ Čekoslovakiją ir Norvegiją — visi bus apsirengę spalvingais tau
tiniais rūbais. / ' -

c / Galėsite pavartyti visokius išstatytus įvairių" tautybių rankdarbius. 
Taip pat galėsite paragauti visokių tautybių paruošto maisto. Rankdar
biai ir maistas bus’parduodami, o pelnas eis bažnyčioms ir kitokioms 
labdaros organizacijoms. ? ;

. "k./;

ARN A T ' Įdomus ir turėtų būt paskleistas 
AltliiVI; didesniam lietuvių skaičiui.

\ j' ..---■■ . .-

- Pasirodė* 1975* m. gruodžio Jurgis Jašinskaš -k Dęvenių 
mėn. 3$“Mūšųsparnų” numeris, kultūrinis Fondas ir kas toliau? 
Leidžiamas -evangelikų reforma- Kun.' St. Noimanas duoda šmul- 
tų-kol^ijdš. ^Redaguojamas Jo- kių žinių, apie Nemunėlio. Rad- 
Kūfo-Kregždės^;’- Z viliškio parapiją, šioje parapi j o-

r.-Aoryji raJ„ kjn. St ft mokjMas, ^ugiįas,
^ima^/aįietAdvento reikš- Dnez.urą, gydytojus,
JfĮga-a--T7 pamaldas, santykius su katan-ttfę. V. Karosas — Lietuvos f . . . , J --r:. . kais, kūne buvę korektiški irl$syes tomą. ilgąme straipsny-
j e' -nagrinėja.. Lietuvos praeitį, X7.,'. T7 . . ..:p.,. » -tf. -o/ •. ■ -. ... . Vilius Vanakojis •būtĮ ir . atoitį. Straipsnis tikrai _.

TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 psL 
Kipras Bielinis, GANA TO -JUNGO, 492 psL, minkštais vir- 
f Sėliais. ______________________ _________ ___________
Juozas LiCūHIus, RAŠTAI, 250 psl. ____________ _1______
P. Llūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL__________________ _ __________ ;_________ :__
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

M. Gudelis,. POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
‘ puslapiai _______ 1____________ ;__________________

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

> 2828 North Clark r
KRAUTUVĖS IR RESTORANAI POKALBIAMS IR MALONUMAMS

kk-r:?*;-;VA 2^0:
■

5.. aį^-....

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jįj suorganizuotos šalpos draugijos, statytos 
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 3H veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, Rocailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETITVTŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
' vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608- -

t
f _



Eiti" nelaimės

(Bus daugiau)

57.50
$2.50

Apie jo galvoseną galima 
rimtai studijai ne visai tin-

330.00
$16.00

$3.00

$26.00
$14.00

as, nugalėjo 
įjos ir psicho

Po Voldemaro atleidimo ■ neteki snmah&iš' virži'

jie aukavoši- atkuriant- Lietuvą); 
ir visais .atžvilgiais (kiekybė,- 
ginklais, aprūpinimu • ir t t} 
pranašesnį priešą nugalėjo. -Kū 
rėjai-savahoriai visas kovas!lai

likau, koltas Kfašto Apsaugos ministerijoje. x 
Ilgainiui mano bendradabiavimas diena iš dienos

OlEkitAŠrj “NAUJIENAS”

karžygiška drąsa ir beatodai- 
rinis pasiautoj:
priešus. Karo isl
logijos autoritete įsako, jog ne 
tiek kariuomenės > skaičiuje ar 
ginklų pranašiinrt, kiek kario

vėpta šventoji laisvės trošku
lio ugnelė, ilgai' skendėjusi 
Lietuvos padangės rūkuose ir 
fūsenusi tautos sąmonės gel
mėse, prasiveržė milžinišką 
bepsna ir skaisčiais laisvės 
soAnpn ąiajAsnu sreųnpinds

muko — ministerio, kai tų sumaniųjų nedaug teturėk 
jau: be Voldemaro čia tenka prisiminti Ernestą Gal
vanauską, vėliau Prekybos i Instituto rėk'tojių > ir >J<Į)ną 
Masitiūną,^ paskutinį Nepriklausomos Lietuvos Susisie- 
kimoniinisteU- Masiliūną, žinoma, negalima, prilygto -

Įėję pakreipti lietuvių laimėjimo linkme”. (Ten. pat).
Kur gi tie mūsų “višų-sričių kultūrininkai”, kuriems 

viešąjį gyvenimą, dominavę politikai privalės perduoti 
vietas? Jie gali būti labai išmoningi laboratorijose, ligo
ninėse, pobūviuose, bet kai reikia spręsti politinius lie
tuvių kovos reikalus, tai tų kultūrininkų nesimato. Kur 
mūsų teisininkai, susipažinę. su tarptautine teise? ; Kur 
mūsų gydytojai pasiryžę vadovauti lietuvių tautos laisvės 
kovai? Kur klaidžioja mūsų’literatai, chemikai, jaunes
nieji daktarai? Vietoj kovos jie ieško būdų koncertams 
suruošti, dainų pasiklausyti, i atsiskirti • nuo platesnių vi
suomenės sluoksnių. Jie nėnori eiti j'politines grupes ir 
stoti kovos priešakiu. Protingesnieji įsitraukę į politi
nes grupes ir dirba naudingą darbą, o mūsų kultūrinin
kai dairosi iš kur vėjas pučia.

- Karvelis žino, kad pavergto krašto laisves kovai 
vadovauja politinės lietuvių grupės. Jos vadovavo pra
eito šimtmečio pabaigoje, jos vadovavo šio -šimtmečio 
pradžioje, jos tą darbą dirbo nepriklausomos j Lietuvos 
laikais,, jos perėmė vadovybę, kai-kraštas vėl .teko ver- 
gijon. Jos visos randa bendrą kalbą ir dirba naudingą 
darbą. Jos neperduos savo vietų abejotinos vertės kultū
rininkams, kurie net savo tautos kovų už laisvę istorijos 
nežino. i' -į-y

Neretas mūsų tautiečių, ir 
sveikas būdamas; vengia daly
vauti viešuose VASARIO 16-sios 
minėjimuose; Tai aukų rinki
mas nepatinka, tai programos 
neįdomios, tai jos per ilgos... 
Minima jau ne kartą girdėti da
lyką! ir t. t. |

Argumentai, manding, - per 
lėkštus. Nepatriotiški, egoistiš- 
noizpip — if-9j oubsba 4nr ’PI 
šia mūsų tautos šąentė. inėda- 

: tautos am
žiais svajotą didžiąją mūsų, sva
jonę — tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę, kurių. atstatymą- 
atkūrimą ir susijusius su tuo 
vivisus svarbiuosius istorinius 
įvykius minėti susirenkame, tai 
kaipgi jų neminėsime ir nekar
tosime!?

Vasario 16-tosios šventė, ta! 
nuolat" šviečiąs mūsų tautos ^ži
burys. Jis visada uždega mūs 
žodžiais sunkiai išreiškiamu 
jausmu ir neatiaidžiai -skatina 
mus ryžtis nenuilstamai kovai 
dėl mūsų tautos ateities, dėl 
laisvės ir nepriklausomybės,; 
kurias prieš 36-rius /metus 
klastingai ir brutaHai rusas-bol 
ševikas mums išplėšė. 

T
Neįtikėtina, kad vieną kartą 

metuose paaukoti porą -valan
dėlių laiko paminėjimui savo
sios tautos iš vergijos išlaisvi
nimo ir savo nepriklausomos1

Lėkšta studija
Kazys Karvelis, vienintelis valstietis liaudininkas, 

pajėgiąs plačiau ir giliau pastudijuoti tarptautinės poli
tikos vingius, šį kartą paruošė labai jau lėkštą studiją. 
Paprastai savo mintis jis pagrindžia tikrais duomeni
mis, padaro drąsias išvadas, siūlo naujus kelius neiš
sprendžiamoms problemoms, bet šį kartą jis į faktus 
nekreipia daugiau dėmesio, o išvadas padarė labai jau 
nerealias. .

Turime galvoje io darbą “Helsinkis, politika ir kul
tūra”, atmuštą Liudo Šmulkščio redaguojamame žur
nale. Jis apgailestauja, kad lietuviai neturi “platesnės 
politinės perspektyvos”, todėl vieni buvo įsitikinę, kad 
Helsinkyje Lietuva buvo parduota., o kitiems, kad ji ne
parduota. Kaip pats Karvelis šiuo reikalu galvojo, taip 
savo darbe jis nepasisako, 
spręsti tiktai iš užuominos, 
karnos.

Beieškodamas Lietuvos

1926 — 1940 Metai , 
tonos — Voldemaro asmeniškų santykių blogėjimo ir 
jų pagerinimo reikalu; paliesta p. Smetonienės veikla, 
Sipavičiūtės nuolatinis lankymasis prezidentūroje ir iš 
to kylantieji nesusipratimai; tautininkų partijos san
tykiai nebuvo diskutuoti. Voldemaras buvo raginamas 
klausyti prezidento, bet kartu buvo išreikšta abejonė 
ar klausysiąs, nes jo esą, kaip Mironas tada išsireiškė, 

“prostrelianaja psichologija” (peršauta psichologija).
Ir po to pasimatymo santykiai nei kiek nepagerė

jo. bet vis ritosi blogėjimo linkme. Pagaliau visiems 
Voldemaro kabineto nariams atsistatydinus, Volde
marui esant užsienyje, likęs pats vienas vyriausybėje, 
Smetona tuomet , pasirėmęs 1028 m. konstitucijos 49 ir 
57 paragrafais, 1929 m. rugsėjo 19 d„ po poros mėnesių 
nuo ano pasimatymo Palangoje. Voldemaro kabinetų 
atleido.

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

jau nepakenčiamai^ įkyrėti, juo
ba, kad tos valandėlės • paįvai
rinamos ir menine programa. 
Joki čia paslaptis, jog (tokie 
egoistai “užeigose” prie barų 
dažnai be jokių kultūringų pro 
gramų, prasėdi valandų-valan-

mta tautos kata 
kūrėjų-savanorių karžygiškas, 
ryžtas ir drąsa atkovojo tautai 
laisvę ir atkūrė nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Tiesa, kaip jau minėjome, 
mūsų Tėvynė vėl pavergta, bet 
tai juk nė kūrėjų-savanorių, 
tiė-kariuoinėšės’fr'toėkieno ki
to kaltė. Pti - Antrojo 'Pasauli
nio karo daug tautų.iŠ naujo

— “Per 70 metų izraelio tau
ta išbuvo Babilonijos nelaisvė
je. Izraelitai jau buvo netekę 
vilties savo valstybę atgauti. 
Pranašas Ezekiejas kartą regė
jo didelį kaulais nusėtą lau^ą. 
Ir papūtė vėjas, gyvybė sugrį
žo Į mirusiųjų kaulus, kurie 
apsivilko t kuriui ir i iš ■ jų .pašiiia? 
rė didelė kariuomenė. .Mūsų 
tauta nelaisvėje išbuvo ilgiau 
negu IzraėEtai ir įkartais nū- 
stodavo vilties išsilaisvinti. Ta
čiau. .. ši diena Lparocio; ’.kad 
mūšų tauta apgavo gyvybę, o 
riėningai dirbdami, įgysime. įė-. 
gų tai gyvybei ir laisvei atko
voti ir išląikyfi”.*taiip kalbė
jo J. E. Arkivyskupas Pranniš- 
kus Karėričiūs,71^t^jif. 'V.-n<£i 
aškitaangai' prisaikiridamas ‘ša- 
vanorius prieš iišefriant jietn§ j 
frontą. (Nors pulkai savanorių 
ir be tos didžiosios "priesaikos 
Trčfifė jąū" kariavo " *

jos globėju' buvo paskirtas Vidaus Reikalų ministerijos 
generalinis sekretorius Bruno Štenceliš (vokiečių kil
mės, žrriona žydė). Kiek vėliau organizacija-buvo ofi
cialiai panaikinta, o jos'vadas Voldemaras iš Lietuvos 
Banko buto jėga iškraustytas ir išvežtas į Zarasų kalė
jimą. ' .

>10) KRAŠTO APSAUGOS MINTSTERIS 
ATS. PULK. LT. JONAS VARIAKOJIS

IR PULK. BALYS GIEDRAITIS

čia pat Smetona pavedė vienam buvusio Voldema
ro kabineto nariui, finansų minisleriui Juozui Tūbe
liai. sudaryti naują kabinetą. Tūbelis sudarė naują vy
riausybę iš xasTi buvusių VoMemaro kabineto narių, 
kurį rugsėjo men. 25 d. Smetona patvirtino. Jis buvo 
tokios sudėties: Juozas Tūbelis — ministeris pirminin

kas. finansų ir laikinai užsienio reikalų meisteris (vie
toj Voldemaro), Jonas Aleksa —žemės ūkio; ats. pulk, 
lt. Jonas Variakojis krašto apsaugos; Aleksandras 
Žilinskas teisingumo; pnlk. Ignas Musteikis — vidaus 
reikalų; inž. Šakenis švietimo ir vienas naujas — inž.

vardo Helsinkio akte, jis 
konstatuoja, kad “mums brangių vardų' ten nerasime. 
Ten nėra Lietuvos vardo ne todėl, kad ji neparduota, bet 
dėl paprastos priežasties... ” 0 ta. priežastis yra tokia: 
Helsinkio svarbiausias architektas — Sovietų Sąjunga 
šia konferencija norėjo “užtikrinti savo didžiosios vals
tybės vakarinių sienų saugumą, kuris labai svarbus rim
tai besiruošiant karui su raudonąją Kinija”. Toliau Kar
velis šitaip rašo:

-Raudonoji Kinija tuoj pat suprato Sovietų Są
jungos stipriai dengiamus tikslus ir pradėjo juos 
skelbti pasauliui. Jei ne stipri Amerikos pagalba de- 
•tentės sumetimais Sovietų Sąjungai, kiniečiai būtų 
paraližavę Helsinkio konferenciją” (Sėja, 1975 m. 
Nr. 4, 31 psl.)1
Kaip kiniečiai būtų galėję paraližuoti Helsinkio kon

ferenciją, Karvelis net nepamini. Kokia yra ta Ameri
kos pagalba “detantės sumetimais” — taip pat nei žodžio. 
Kad amerikiečiai trejus metus Vienoje priešinosi sovie
tų planams — neužsiminta. Kad JAV diplomatams pa
vyko Į Helsinkio aktus Įrašyti tokius paragrafus, kurie 
kiekvieną dieną atsirūgsta ne tik pačiam Brežnevui, bet 
kiekvienam sovietų imperialistinės propagandos atsto
vui — nė žodžio. Helsinkio aktas dar ilgus metus kenks

jauno amžiaus), tačiau jis suprato susisiekimo reikš
mę, jo uždariiritiš;(ttt<teūkftrf, kitų šfe
dalykai brrvo visai svetMrii. Jie buvo arba tik technikai, 
o kafkurie neturėjo nei tu kvah'fikaciin ' A y

JONAS BUTEIKA

VASARIO 16-JĄ ŠVENČIANT
“Aš nežinau kokį kėlią kiti pasirinko, 
bet man — duokite laisvę arba mirtį”.

. Patrik Henri
— “Dulce ėst pro patria mo- 

ri” — kąran išeinantiems sava
noriams pamoksluose, sakyda
vo kunigai. Ašaruose skendo 
savo jaunuosius sūnetius atsis
veikindamos Eetuvės motinos, 
verkė, žegnodavo ir laiminda
vo bernužėlius,.mergaitės, te
kedamos jiems sveikiems, lai
mingai grįžti. Lietimų kunigų 
vjedamos procesijos su bažny
tinėmis vėtiavomis ir orkest
rais iš bažnytkaimių ir mieste
lių karau išeinančius savano-

'“aukaš”... Kaip ^tai šndėrinti,: 

kaip suprasti?
Šiemeti jau 58-jį. kartą tą di

di j į mūsų šventadienį minėsi
me. Kartu derėtų paminėti ii- 
pagerbti -tuos tautos sūnus ir 
dukras, kurie kovodami dėl 
Vasario 16-sios įdealų įgyven
dinimo paaukojo savąsias gy
vybės savąją sveikatą. O laisvė 
ir nepriklausomybė • tautai juk 
kainuoja netik neapsakomai 

datfg -katičids, /bet ir daugelį 
jčš. vaBtų gyvybių.. . Dėl lais
vės ir riepriklausomybės šiftif- 
niėčiais kovojo visa ■ tauta. Toji 
kovo pareikėlavo ne tik kraujo 
aukos, bėt iščiūlpė tautai ma
rias ašarų, jaunų gyvybių ir at-padangę... , ' ;. '
■nešė daugybę^ kitokių rielai- Tik labai aukšta lietuvio ka-

rio-kūrėjo^savanorto moralė, T^šą5 psl

Lietuvos kariuomenės autori
tetai sakydavo, kad Eetuvis ka
reivis kariškų dalykų noriai ir 
greitai mokosi, o pramokęs — 
priešui labai pavojingas...

Vien tik Valstybės Tarybos 
Vasario 16-tosios nutarimas — 
popierinė deklararija, be kūrė
jų-savanorių kraujo aukos, dek 
laracija ir butų pasitikusi, ne
priklausomos Liėtiivos valsty- 

įsi. Mat, nė 
jei jos nere- 
ąs.., Tiktai

luzu la. 24 a. uo' Kelių menų ntfėjaU pas jį su pirmu 
tarnybiriiu pranešimtf. 'Labai trumpai, kelfūdše saki
niuose, pranešiau apie Skyriaus padėtį ir po paprašiau 
atleisti iš Karo Statybos viršininko"pareigų.

— Tai Tamsta nori demonstruoti, — buvo jo pir
mas reagavimas

Atsakiau, kad nedemonstruoti noriu, bet nenoriu 
sudaryti Tamstai sunkumų, nes mano padėtis ryšium 
Su prezidentu ir su visa eile įvykių, dėl knriifTairistet, 
būdamas Susišiėkimo ministeriu, riegMėjai grįžfūti 
mane į 'Geležiikėlių Valdybą, ne tik ri^pasfkėltėjtet 
dar pasffnkčjo (jau buvau išstojęs iš tautininkų), tai ra- 
dus rūane dabsfr čia, Krašto Apsaugos ministerijoje, 
Tamstai galės susidaryti suūktimų’ir nfūsų*tenteadaf- 
bi a vi rite.

Vffrfėkojis daug nekalbėjo, b^rt'dfai p'S bnvp UJįj 
kalbus. Posake, kad manimi čia patenkipti ir jis pats 
paleisfi.dėbar nesutinkąs. Taip, saulei paunksmę*kai«j 
taliojąn(» keitėsi Vyriausybės narių nuomonės ir sį»reū-» 
dimaixj”Dal>ar V«friakojis, per'Ministeriu Kabinetą, - iš
gavo man 40d litų asmens priedo Urtė A’fal’rė btigė'dds

nužėtius 
drąsino, švitimo tie'tik itteti- 
nos, mylimos mergužėlės, arti- |to' 
miėji —: šeimos įtariaiir -para
pijų kunigai, bet pats Arkivys
kupas, Respųbtikos Preziden
tas, Vyriausias . kariuomenes 
vadas, - generolai ir aukš t: e ji ri- 
suonfefi^vditiSjai. •

-Tėvynės ineilės ir rryžto Jai- 
mė ti -ąrĖa- žūti kupini, ėjo - į ka
ro frontus savanoriai (vėliau, 
specialiu : įstatymu pavadinti
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Vytautas Vileišis — susisiekimo, į laisvą Variakojo; vie
tą, gavusio dabar krašto apsaugos ministeriją. (Vol
demaras, be ministerio pirmininko pareigų valdė už
sienio reikalų ir krašto apsaugos ministerijas). Volde
maro rėmėjai vilkai jo neišgelbėjo. Smetona su buvu
siais jo kabineto nariais jį nugalėjo. Buvęs jo kabinete 
vienas vilkas—Variėkojis, nėjo prieš Smetoną, V6I- 
detnaro negynė. Vafriūkojui buvo duotas krašto apsau
gos ministerijos portfėb’s. taigi nei vienas buvusio ka
bineto, narys nebuvo nuskriaustas.

Tai buvo Smetonos ir Voldemaro kabineto narių 
sukilimas prieš Voldemar^ —ministerį pirmininką, ir 
tas jų sukilimas visai pavyko. Tai buvo ne vyriausybės 
krizė, bet Voldemaro ir jo rėmėjų. Geležinio Vilko 
organizacijos krizė, tarėjo, be abejonės, Lietuvai 
pasėkų. Jei būtų laimėjęs Voldemaras, Lietuvos poli
tika būtų ėjusi kito kėliu. Smetona su savo gudravimais 
nugalėjo Voldemarą. Galima pasakyti — Voldemaro 
nelaimė buvo Smetonos menkystė ir su tąja menkyste 

’ Voldemaras iš pat pradžių įprato nesiskaityti. Jei Sme
tona iš pat pradžių būtų sugebėjęs suVAldyti Voldemarą 
veikiausiai šito nebūtų atsitikę. VoMetnaraš’buvo di
delis užsispyrėtis ir labai kerštingas, bet negalima 
tvirtinti, kad Volderas su nieku nesiskaitė ir nieko ne
paisė. Jis buvo gabus, suprato įvykių eigą, nuoseklu
mą. buvo darbštus, mėgo studijuoti (kaip profesorius), 
bet ir jo gabumaL jo sugebėjimai, jojo šatinihkų buvo 
perdėti. Urtiversitcfas vertino Voldemaro paklydimus 
ginče su prof, šilkarskiu. dėl PI a tono'vertimų, o jo kri
tikos raštai — “Lietuvy” — esant jam opozieijųję^ulad 
bei finansų klausimais, pav. lito įvedimo, yra>pusėfi- 
nai diletantiški. ,

Po Sūrėto nūs su Voldemaro nVlnisteriai s . laimėto 
preiš Voldemarą sukilimo, prasidėjo Voldemaro ir jo 
rėmėjų — Geležinio vilko organizacijos tikvidavimas
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sovietų propagandistams ir oficialiems valdžios atsto 
vams, nes jame sovietų valdžia pasižadėjo, pripažinti ke
lias pagrindines žmogaus teises. Vienam kitam žurna
listui ji priversta lengviau leisti lengviau įvažiuoti ir iš
važiuoti, vieną kitą savo pilietį išleidžia, bėt didesnių 
koncesijų ji nepajėgia padaryti. 1 ■

Lietuvos vardo Helsinkio aktuos ieškojo ‘tik tie, ku
rie neturėjo supratimo, kuriais sumetimais tie aktai pa
ruošti, bet geriau informuoti' Amerikos lietuviai, iš 
anksto žinojo, kad Helsinkio konferencija sienų klausi
mo nespręs ir Lietuvos vardo į minėtą dokumentą neįra
šys. Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė prieš du- me
tu buvo informuota apie Vienoje vykusius paruošia
muosius darbus, apie sovietų diplomatų užsimojimus ir 
JAV diplomatų poziciją. Dr Kazys Bobelis nė be reikalo 
važinėjo į Washingtona, informavo atsakingus parei
gūnus apie lietuv ių susirūpinimą ir jam užtikrino, kad 
Lietuva, Latvija arba Estija nebus Helsinkio konfėrėri-"te P^teenaine 
cijoj liečiama. Dr. Bobelis dar toliau nuėjo. Jis prašė ir 
reikalavo, kad atsakingi JAV pareigūnai padarytų vie
šą pareiškimą apie Lietuvą. Toks pareiškimas buvo pa
darytas. Jj padarė ne koks nors paprastas Valstybės 
Departamento pareigūnas, bet pats krašto ’prezidentas.’ 
Jis buvo padarytas kongreso vadų,' Amerikos lietuvių 
galingiausių organizacijų atstovų ir paties valstybės se
kretoriaus akivaizdoje. Tą pačią dieną jis buvo paskelb
tas visam pasauliui ne tik spaudos konferencijoje, bet ir 
per galingas Amerikos radijo stotis, siunčiančias žinias 
į pavergtą Lietuvą ir kitus rusų pavergtus7 kraštus.

Bet pati lėkščiausioji Karvelio išvada yra ši: .•
“Visą pokario laiką mūsų viešąjį gyvenimą do

minavę politikai savo vietas privalės užleisti visų 
sričių kultūrininkams. Jei mes politiką suprantame 
galimybių numatymu ir jų išnaudojimu saviems rei
kalams, tai lietuvių politinėje veikloje , pasiektieji 
rezultątai nepateisino net jiems skirtųjų pastangų, 
nei išleistų pinigų, šiais žodžiais netvirtiname, kad 
mūsų politiniai veiksniai nesugebėjo išnaudoti susi
dariusių jų galimybių arba neatliko savosios parei-
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tinus su skaitytojais manyčiau,

CHIRURGIJA

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

šeštadienį ir

Telefonas: LAfayette 3-0440

Tei. 737-5149

CHICAGO, ILL. 60629

from mushrooms. Wash caps and brush with.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYT

Phone: Y Arda 7-1911

7 vaL. 
.. tree.

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

v Every 
fitter bit 

hurts YOl/

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449. So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

GARANTUOTI 
RADIJAI 

NUO $8.50

Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sauce
Frito-Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crushed Fritos brand corn chips

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

. iš įvairių atstūmę.
ANTANAS VILIMAS.-) 

823 West 34 Place L
Tel.: FRontier 6-1882

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Smokey’s friends 
don’t play 

with matches!

Ne vien tik amžiaus našta 
slegia mūsų kūrėjus-savano-

TEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
th > Telef.: GRovehill 6-2345-6

mažiau varginamas jis gdlėtų 
daugiau laiko ir jėgų skirti sa-

Kas antrą antradieni Sophie Barcut radijas skelbia švento Rašto tyrinė
to Į y aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rūsiai i? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią sausite 
nemokamai. Rašykite: '

F* ZAVIST, 3715 WEST 66th, STREET.
f CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ž IV. RAITO TYRINĖTOJA*
V«¥»¥«SV>V>¥AV>VAV>VA’iVAWAWi,/i’i,.,iW.,.V7.,.W7A

DR. X. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

' CHIRURGIJA .
'Telef. 695 0533

Fox .Volley Medical.Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

Litter doesn’t throw 
itseif away; litte? 77 
doesn’t just happen. 
People cause it-and 
-only people can prevent 
It “People" means you. 
Keep America Beautiful

?MAS 97 METŲ.
venime daug “naujovių” praei
nant matęs .dailės veteranas 
klausia kada užsibaigs dvasinis 
žmonijos lūžis ir kada melas 
vėl bus vadinamas melu,' o tei
sybė — teisybe?

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, ill.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8-^3 vaL 
TeL: 562-2727. arba 562-2728

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock «849 

Rezid;: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais £r ketvirtai 1— 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. 

ir šeštad. tiktai susitarus.
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SOPHIE BARČU Si
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A- M. ’•

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G-f L I N Y Č I A
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ip PR 8-0834

miršti. Kasdienybės rūpesčių

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. - EISIM - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA\f
6132 So.* Kedžie Ave.,-WA 5-2670

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

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

> "Neapleiskite savo susirinkimu — Ebr. 10:23. 
/ .. ■’* 7

Kaip Dovydas norėjo būti vis arčiau prie padangtės (senobinės maL 
_ * ' . . . ’ _ _ i
[s kuo arčiausiai prie mūsų dangiškojo Tėvo

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at ally party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms inarched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

This prfcgę-winning recipe combines Fritos brand com chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 

rtighf amount bf wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

* Happy Hour Mushrooms rAay be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 

-juice or white wine before stuffing and they’will retain their 
light color during cooking.

>HAPPY HOUR MUSHROOMS
>6 medium-ahed Fresh mushrooms
3 tablespoons
Ifttkk

, 1 clove *
cup

XUblesptxma
2 tablespoons
IpackagW -i

r
DTRFCTWC5:

Remove Mem 
melted bQMhr.

Combtoa Wftened butter, garlic, and grated cheese; mix weh. 
Add wine; any sauce, dip mix and crashed corn chips to make 

paste. ' ‘ "
Fill mushroom caps with mixture. Place on baking sheet and 

VroH for. t mlautaSj or until bubbly and lightly browned.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET ‘ REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, UI. 974-4410

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-n ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Pratetai. Med. Ban- 
5^7 dažai- Speciali -pagalba kojoms 

ą (Arch Supports) ir 11.
VaL: A—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St, Chicapo III. 60629 

Tohf^ PRospect <5-5084 s

2512 W. 47 ST. • PR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir kebe 12—8. 
*.i. • Sekm. ir tree, uždaryta.

DĖDES -ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
; ‘ v % t- I ♦ bv A’"’ ‘ ‘ 1

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adoffiaiti Yjėdę 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 jj at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimaa 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla. ‘ ,

Antanas Rūkas, VtSNIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ*;* Juoko Ado 
maičto t šerno gyventtno bruožai. Išleido Amerikos Uetnvtu įstoti 
jos Draugija, Chicago, 1Š62 m. 206 psL, kaina 2 doL

..GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Dailininkas '-Adunias Varnas 
sausio mėn. 1 d. pradėjo 98- 
uosius metus./ Apsilankęs jį 
pasveikinti gimimo dienų ra
dau ponių Varnienę ir profe
sorių geroje nuotaikoje. Sakė
si- tik 4 valandų ryto grįžę iš 
ponų Zujų, kur sulikę Naujuo
sius Metus.

Rūpestingoje žmonos glo
boję prof. Varnas dėstė savo 
planus ir rūpesčius. Jo Lietu
vos kryžių fotogrofijų rinkinys 
yra bene pilniausias, sudary
tas .prieš daugelį metų skersai 
— išilgai apvaikščiojus Lietu
vą su foto aparatu rankose. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
“rankiniu būdū” sudarytas al
bumas teapėmė mažą dalelę 
jo turimų kryžių. Pilnas kry
žių albumas, jo ilgų metų dar
bas, su reikiamais aprašymais 
ir suskirstymu į grupes, esąs 
beveik paruoštas spaudai ir 
laukia leidėjų; Būtų skaudu, 
kad toks liaudies meno turtas 
neišvystų- širiesos ir laiko dan
tų būtų sunaikintas, — tuo 
skaudžiau, kad-Lietuvoje oku
pantas, lyg hunų barbarai, su 
pikčiausių įtūžimu naikina pa- 
čius kryžius.

Čiurlionio metų užbaigai pro
fesorius parodė ruošiamą savo 
prisiminimų ir- minčių pluoš
tą apie mūsų genijų, šioniis 
dienomis tas vertingas ir 
sodrus rašinys jau pasirodė 
“Naujienosė’^fl. 22.) Savo gy-

Perkeita is l p0. f r .... '
ną gera paskaita apie anuos ne
užmirštamus laikus, kai visos 
tautos laiminami mūsų jauni 
bernužėliai klumpėti ir sermė
gėti su bardankomis išėjo į ka
ro frontus Tėvynę ginti ir tik 
jų-.kraujo ir gyvybių aukų dė
ka-šiandieną ir mūsų bendruO- 
menininkaf turi galimumo būti 
kas esą ir jaunimas koks jis be 
būtų — yra vis dėlto lietuviš
kas!...

dyklos) ir arti prie tikrojo ir gyvojo Dievo, taip ir mes, Dievo mylimojo 
Sūnaus pasekėjai, turime " “1 ' ‘
ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. O tai darydami mes norėsime būti arti 
prie ir draugauti su broliais ir seserimis, ir kuo dažniau dalyvauti šventųjų 
draugystėje. Kurie stengiasi būti arti prie Viešpaties ir draugauja su jo 
išrinktaisiais ir' mylimais, tie taip pat norės skelbti ir kuo plačiausiai ga- 
sjpti-gerąsia. Dievo karalystės žinias. 0 taip pat darydami jie parodys bro- 
liams savo gyvą tikėjimą, meilę ir paklusnumą ir bus gerais pavyzdžiais 
ir kitų padrąsinto jais.

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

TEL. — BE '3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR-'CHIRURGAS 
ODOS LIGOS

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

r > .t« s AJenatijo ir
vė Giltine, netoli toji diena, kai 
kurėjų-savanorių mūsų tarpe 
nebebus, nes tik Žiūrėk laikraš
čiuose — tai vienoje, tai kitoje 
Dgoninėjė noksta ■ kūrėjas- sa
vanoris, o iš ten jų nebedaug j 
namus begrįžta.

Nepaisant viso to, mūsų or
ganizacijose užuot patriotizmo, 
užuot savo karžygių pagarbos 
jausmo įsigalėjo materializmas. 
Štai net į Vasario 16-tosios mi
nėjimus kūrėjų-sa van orių be 
bilieto neįsileidžia.:. Nori da- 
lyvąuti minėjime — mokėk 
2.00!.

Praėjusiais metais, koki tai 
jaunuolė (Mergaitė, pavardės, 
nebeatsimenu.) Dirvoje, str. 
“Daugiau, pagarbos kūrėjam- 
savanoriam” *— kėlė - panašų 
klausimą, bet... jos balselis — 
liko balsu paklydusio tyruose 
šaukiančiu pagalbos. , .

Ar tai nėra kovos dėl laisvės 
idėjos ’‘į arčhyvinimąs”?... 
Čikaga, 1976 m. Sausio 14 d.

kad lietuviškoji visuomenė 
mūsų veterano neturėtų pa-

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom
; (PUTRAMENTAS)

gražiausios gėlės ir. vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Mariem Avė. — 586-1220

Savo naminę vaisto spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvykty klaidy, nes vaisfp su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaistu trūksta ir juos pa
pildyti/ kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs. t,

io xei.Ftrwr* ' I II ■ JI

Toliau, mūsų pašnekesys nu
krypo kasdieninės duonos te- 
mon. Nusiskundė, kad pinigi
niai ištekliai baigia išsekti, 
nes pensijėlės neužtenka ga- 

’ y>\ • * -• 
lams suvesti. 250 dolerių jų 
pinigų yra “užšaldyta” a. a. P. 
Puzino paveiksluose. Tai Var
nų paskola tiems paveikslams 
išpirkti. Tikisi, . kad Lietuvių 
Fondas savo pažadą išpildys ir 
skolą grąžins.

•srejiarej[ oqjt?p fijįubj sreįj 
Pąsidatindamas šiomis min-

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma- 
.dienio iki penktadienio .12:30— 
—1:00 v. popiet. —■ •
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE?

V. Tumašomį M. 0., S. C 
e H-l R u lt G K’S - 

2454VWEST 71st STREET ;
Ofiso telef.: HEmlodc 4-2123 Y

Rožidū telef.; Gltean M195
Priima ligonius pagal sūėitaHrną. Dėl 
valandos skambinti telet HEff4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai teief. GI 8-6195.

vo planams vykdyti.
D. Adomaitis

, : LIETUVOS VARDO KILMĖ
'-Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, 

mažai kas šį klausimą studijavo, Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu- 
vos-vardas. . : • f

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 mėtų, peržiū
rėjo labai daug senu dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. .Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: > _ •
. NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St^ Chicago, Ill. 60608.

TELEK PR 8-3229 - ■ "

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street ’

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

•‘•contact lenses”. , 
Vai. pagal-susitarimą Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: aisL-ad. nuo 1—4 po Pietų, 
ketvii’tad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
'Naujas rez. teief.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS v 

Bendra praktika, spec.' MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652; WEST 59th STREET 

' f TeU PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antrad„ trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir, .6-8. vai. ,vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal, susitarimą.

DR. K. < V, JUČAS;
TdKf5.5I^4i05 ir 489-4441 .

“ OFISAi:,,Z ' 
1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Valandos :pagąl . susitarimą.

Ofiso'tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J., MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais^ nuo-3 iki 7 vai, popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

GRADINSKAS

SMOK,

PERKRAUSTYMAl

■ , -

BOSSES--—— ----------------- 7

ir

/■'11 M

;M 0 y I N G
Leidimai — Pilna. apdrauda

, ŽEMA KAINA 
R. $ E R E. N A S

TeL WA 5-8063



vals.tybeiš taraus

VALDYMAS

tusti tu-

ADRESAS

BUY.U. A SAVINGS BONOS

HEART 
FUND

$3.00
$2.00

ŽYDAI ATŠAUKĖ
MEKSIKOS BOIKOTĄ

Kaip žinia, Meksikos valsty
bės atstovas Jungtinių Tautų 
asamblėjoje lapkričio mėnesyje 
balsavo už sijonizmą smerkian-

The Lithuanian American 
Community of the United
JSStateš, Eįcbrp oratėd

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Help Keep

Our Economy

Strong

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. 
Chicago, Ill. 60608

— ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Dabar tik_________

Call Frante Zapoits 
3208 & W. 95th St.

GA 4-8654

Prieš dvi savaites Meksikos 
įlankoje buvo sugautas retos iš
vaizdos isopodas,-smėlio spalvos 
vėžys Bathynemus Giganteus, 
turintis 10 colių pločio ir 18 co
lių ilgio. Vėžys, kuris manoma 
iau gyvenęs žemėje dar prieš 
žmogui atsirandant. Tokio vėžio 
1x14 colių dydžio tebuvo anks
čiau rasta suakmenėjęs egzem- 
liorius.

Dabar sugautas gyvas vėžys 
— izopodas yra perduotas New 
Yorko akvariumui.

pietavus jo rezidencijoje, boiko
tas atšauktas, prieš tai gavus 
užtikrinirąą, kad Meksįkųs yals-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Talafj REpublIc 7-1941

MISCELLANEOUS FOR SALE 
. ; įvairus Rardavimai

.3-BUTŲ PO -4 KAMBARIUS mū- 
rinis.t ,2. auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke’.

2501 W. 69fh St., Chicago, III. 60629. —
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

V. VALANTINAS

M. A..ŠIMKUS '•
Real Estate. Notary Public. 

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

. šymai ir kitokį blankai. / ?

KĖSINOSI APGAUTI 
ILLINOIS LOTERIJĄ

CHICAGO. — Cook apskrities 
grand jury apkaltino Theresa 
lies ir Michael Hoffman, 18, nore 
Brown 24, iš miesto pietinės da- 
jusiųs apgauti Illinois valstybi
nę loteriją. Miss Brown praeitą 
spalio mėnesį įrašiusi kitus nu
merius, parodydama, kad laimė
jusi 5,000 dolerių;, o Hoffman iš 
Schaumburg State Banko , pavo
gęs 2,500 tos literijos tikėtu, įra
šydamas visos eilės savo; pažįs
tamų vardus ir “-išlošdamas” 4 
tikėtus po $20. Abudu bus tei
siami Kriminal. teisme vasario 
4 d. -

BUVĘS GUBERNATORIUS 
NUTEISTAS 1 METAMS į >

DETROITAS. — Buvęs Mi
chigan© gubernatorius, Antrojo 
pasaulinio karo herojus, fronte 
PrancūzijąjėUnėtekęs abiejų -ko
jų, John Swainson už kyšių ėmi
mą trimis atvejais praeitą lap
kričio menes j nuteistas metams 
ir vienai dienai kalėjimo, bet U. 
S. distrikfe’tėišėjaš bausmę su
mažino iki 60 dienų lengvo reži
mo kalėjime.' . . <

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti 
ligotą moterį. Prie Lemonto. Skam
binti, po 8 valaridbs vakaro iki vidur

nakčiu. TeL: 257-2044. t

pb^'<Pwsdcidelninės-dalies bus 
rodomas ;’ Tėyo ĄLg. 'Kezio, SJ. 

■ )ą&£nuntaš, “filmas iš velionies 
gyvenimo bei veiklos • Rampvė- 
nai,; velionies vadovautų -orga
nizacijų- nariai* if visuomenė 
inafebiši ’'Icviėčiami ’minėjime 
dalyvauti^ Minėjimą rengia 
rengia LKVS' Ramovės Čehtro 
Valdyba. ’ ' L \ ' .<;' 1

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki* Darbininkų ir Darbininkių

PARDUODAMA . į 
SOFA; IR KOCKTEILĮO STALELIS 

- - Tei>auti$:tel.-476484* -" ’ ‘

BringanyMs, Laikrodžiai, Dovano* 
5’ ’ visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST, CHICAGO

Telef. 434-4660

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

Floridos vaisių ūkis
Vaisių auginimas Floridoje — 

apelsinų, citrinų įr kitokių — 
yra gerokai išsiplėtęs, ir vis ple
čiasi. Šį sezoną; pasak .žemės 
ūkio departamento, Floridos vai-

REAL ESTATE me SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

Siuntiniai į Lietuvą 
X ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 AreharA v* 
ęhitirROi HL 60632. Tai. YA 7-5980

TALPA. ^Medinis,* gęrai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY
.- a - - a - \ -%-

r’ Insurance. Income Tax ‘

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
/Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A U R A IT I S* 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HELP WANTED — FEMALE 
*£ * DarbininkiŲ reikia

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

ft BUT Ų WU,0 M A VIM A S 
NAMŲ PIRKIMAS PADAVIMAS

NOTARIATAS — VERTIMAI.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius. air-conditioning._van- 
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 Se. WESTERN AVE?

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJ1MAIS• N / - - -

DilTviSŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, UL 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairiu prekiy. *

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

u.wv wZ! 
skelbė boikotą ir apie 100,000 
žydų atsisakė lankytis Meksiko
je, nors jau leidiniai buvo gauti 
ir viešbučiuose vietos užsakytos.

Dabar, 15-kai asmenų žydų de
legacijai apsilankius Meksikoje, 
pasikalbėjus su Meksikos pre
zidentu Luis Echverria ir pa-

Ut igaitora Ieško lie- 
. _ _ .. Su moterį) vyrų pa
dėti organiznoti' Chieagos apylinkėje 
keleivius“ mūsų “ numatytoms ekskur
sijoms i Lietuvą/ Dirbtt pilnį* arba 
dali taiko. Sumingi kandidatai gaus 
atlygfrumą sulig atliktu darbu (com
mission), apmokymą ir kelionių pri
vilegijas. Informacijoms rašyti:
/ - ALGIS MITKUS-

-8 -WHITE OAK RD. 
NEWTON. MASS. 02168.

Skambinti collect TeL 617 - 237-5502. 
Po 6 yąt vat. tėi. 617 — 969-1190.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagofe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniui

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

ministram j ai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama , skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo \ vajaus 
proga Naujienos yra jiunčia- 
inos _ susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 

8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — S38.00C.

DIDELIS MŪRO NAMAS. 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
sraži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21.000. ' ;

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildvmas. 
Puikioj apvlinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildvmai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. S36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
ūpnt air. ėond. Arti Maria Sigh. — 
^45.500. ;

8 BUTU MŪRAS., naujas gazu Sl
avinas. nauia elektra, alumin, langai 
*15.000 metinių pajamų. Arti mūsų. 
^71.700.

VALDĮS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

> SUKTYBĖS VAISTINĖSE
IR SLAUGYMO NAMUOSE

CHICAGO. — Aštuojii-asme
nys, visi vaistinių arba slaugy
mo namų savininkai antradieni 
apkaltinti suokalbiu suktiai pa
sipelnyti iš Medicaid ir Medicare 
ir devintas asmuo “už valdžios, 
apgaudinėjimą”,...

Kaltinamųjų pavardės: Šiięl- 
don Miller, Gerald Nachamkin, 
Brad Miller, Howard Zeman, 
Dan Lipman, Hymam Naiman, 
Sam Veintraub, Norman Rutten- 
berg. .

U. S. prokuroras Samuel- K. 
Skinner pareiškė, :kad federalinė 
valdžia kasmet pila daugiau kaip 
po bilijoną įvairioms socialinėms 
programoms Chicagos . srityje. 
“Mūsų preliminariniai tyrinėji
mai . parodė, kad sukčiavimai ir 
apgaudinėjimai tomis progra
momis pasiekė astronominių pro
porcijų”, pasakė prokuroras.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,- THURSDAY, JA.\UARY 29, 1979

— Roma'Mastienė, Chicagos 
Lietuyių. Operos solistė, pakvie- 
sta’koncertams Pietų Ameriko- 
•j^J^Pifinasis koncertas bus Ve- 
necuelos sostinėje Caracas Va- 
sario 16 šventės proga. Vasario 
23 ir 24 d. ji dainuos Kolumbi
joj,-. Medelino mieste.

— šiandien, MtusįO.: 30 ;<L 7 
vai. vak. •Tl 1̂ Century salėje, 
2828. No. Čląrft 
tautinių grupių tautinių .šokių, 
dainų ir muzikos festivalis, 
šeštadienį programos prasidės 
1130 vai,, o lnWų ‘tauįtonį" šio
kių >. grupė. ‘‘ŽifeiaUšt’ .^asirpdys: 
scenoje - 3:3Q«vąl.

Iš Elenos Juciutes liudijimų
ki n tieji -- bažnyčią”.

•Tadą jau prasideda , "rojaus” 
gyvenimas. Visi būna paten
kinti, laimingi, ^už jriską dėko
ja partijai ir vyriausybei, vis
ką “su džiaugsmu^ atiduoda 
valstybei, 119,8% balsuoja, “su 
džiaugsmu pasirašo nepake
liamus įsipareigojinius, vykdo 
darbo normas, stengiasi pa
kelti darbo našumą, “prašo*’ 
padidinti išdirbio normas, ne
keliant atlyginimo daro soc- 
lenktynes, stengiasi nusikra
tyti” religiniais prietarais”, 
smerkia “liaudies priešus", 
kantriai stovi ištisas valandas

tfc. . . kiekvienos komunistų 
“išvaduotos” tautos — ta pati 
įvykių raida. Pirmiausia tie 
"išvaduotieji” masiškai bėga į 
užsienį, kol galima. Kai jau 
aklinai uždaro sienas ir pra
deda "valymus”, tada žmonės 
bėga į miškus, slepiasi, ginasi. 
Kai jau susidoroja su miškais, 
slepiasi, ginasi. Kai jau susi
doroja su miškais, išžudo ir 
sugaudę išgabena į Sibirą pa
jėgesnius žmonės, ypač inteli
gentijų, tada jau kraštas perei
na į "hlos respubliką”, o ti-

centre. iReh^mu; rūpinasi, Re
ginos Kučieriėštpįr^ininkaują- 
mas -Tėvų kortiįĮe-
tas taip į>at Jhsdhibiio vadovė 
Irena Smieliatišldeliė. M'

Young Americans for Freedom
Chicagos pietvakarių sky

rius išreiškė ’ padėką lietuvių 
kilmės nariamš mž dalyvavimą 
piketuojant IBM bendrovę dėl 
sudėtingą korti^hlterių parda- 
vino Sov. Sąjungai. Pikietai 
prisidėjo pric onUbspr.endžio tų 
kompiuterių neparduoti. YAF 
vadovybė prašė perduoti padė
ką visiems lietuviams ir ki
tiems pavergtųjlį tautų kilmės 
amerikiečiams’ už dalyvavimą 
pikietuose ir kitokiose akci
jose. rC

— LIUDAS STAŠAITIS, ži-.
nomas statybos, bei- remonto BRIGHTON PARKE savinin- 
k on t rak t orius iš Gage Parko kas parduoda mūrinį namą su 
apylinkės, išvyktii lankyti saYpĮayerną ir 2 butais antršnie 
dukrą Ireną ir;Žetita p. Bergogaukšte. Kampinis.2 mašinų ga
ni,’ gyv. BroWnsriUe, Texas, ražas. Gazo -šildymas: Skambin
— EVA PANAVIENĖ iš Bright! tel. 376-5233. ’

ton Parko apylinkės lankėsi______________________ ___
Naujienose pratęsti prenume- - Kun ,Gurih®kak>i.r 7 
ratą. Dėkui jai užRomplimen- atlėktas pensijon - 
tus Naujienoms it“ už penkinę Aušros Vartų parapijos'New 
jų paramai, k,,— . . v . ... / . . . „. ,

— ELENA čIŽAtJSKIENĖ iš^orife k165?™1 paskirtas 
Marquette Parko apylinkės.^1 Pefas Kmita iš Paterson 
SLA organizacijos veikėjam* ' T
SLA seimo Ddejaty ir svečių.. 'į“n. J' aUc!?t“
priėmimo koimšijoš narė, lan-1 no 
kėši Naujienose. Ta proga iš 
anksto apmokėdama prenume
ratą, sveikino vyro Kle
menso \-ardu,_ kūris taip pat 
prašė išreikšti .Jiaąigėrėjimą 
daugeliu bendradarbių už jų 
puikius 5r naudlnffris .-rtegi^ps-

GEORGIAN HOME located 
in. , Marquette Park on nice 
quiet ■residęntiąl7l.'Streęt,cx~Ąll- 
brick, plastered walls, 3 bed- 
roms, full basement, 1 1/2 car 
garage on full yard. Reduced 
to sell fur, $22,90. The sėllem 
is listed op Spicers . name. 
Tel. 636-5550.

GEROS DOVANOS
SIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE1 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __

Minkštais viršeliais tik ____
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

Kelionės po Europą įspūdžiai.

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbi 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT PARDUOSIT —

■ NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS draudimai

2 Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
. Tel 254-5551

tfeMONTO APYDTNKŪ.TE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861 ’ ‘

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W, Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia IrllM

dėžių vynuogių. • -
Floridoje, išaugintiems vai

siams rinka.yra gera; vaisių pa
reikalavimas didėja, tačiau, kaip 
vaisių augintojų, kooperatyvas, 
turįs 15,55d) narius — auginto
jus, sako, vaisių auginimas pa
sieks savo aukščiausią ribą Flor 
ridoje už kokių 4-5 metų ir,to
liau jau nebegalės plėstis dėl vis 
didėjančios namų statybos ir dėl 
nepąlan kių"augintojams urbani
zacijos taisyklių. ; ;

Toliau į šiaurę, iki Jackson- 
villes, vaisių ūkiui-plėsfis <. ne
įmanoma dėl pasitaikančių šal
čių, nors vaisių augintojai da
bar ir turi mokslo išrastų priė
mę nių apsaugoti vaisius nuo. šal
čio. _ . . ' . / . .

Jackšbnviiles apylinkėje citri-^ 
ainius vaisius pradėjo auginti 
1890 m. -■ ’ y;

< il< s*4 prie krnuluviii ir tiki 
ateinančia gerove, kai bus per- 
eitą įš sociglizųio j koinųniz- 
iną, kur",visiems “viskp bus pa
gal poreikius”, O kol perei
sim į tą komunizmą, einame j 
kalėjimus už vogimą savo ga
minių be ko pragyvenimas sun
kus ar visai neįmanomas”.

Už šią trumpą “išvadavimo” 
istoriją ir vaizdų “rojaus” gy
venimo aprašymą turime E, 
Juciūtei nuoširdžiai padėkoti. 
Nors daugumos mūsų iš kitų i šių augintojai priaugins. 172 mi- 
šaltinių susidarytas okupuętosllijonūs dėžių apelsinų ir 50 mil, 
Lietuvos gyveninio vaizdas bu
vo panašus į aprašytąjį, tačiau 
tame “rojuje” ir “mėtyto ir vė
tyto” asmens liudijimas turės 
ne vienam uždaryti burną apie 
“rojaus” laimingą ir gerą gyve- 

Įniiną. Žinoma, “valdžios sve- 
Įčias” okupuotoj Lietuvoj be
silankančių tautai neįtikins, 
nes jiems toks gyvenimas ne
rodomas, — jie temato okupan
to pastatyti] dabartinių “ponų” 
gyvenimo paviršėlį. Antra ver
tus, “valdžios svečiais” besi
lankantieji jau čia yra stropiai 
patikrinami ir nustatomas jų 
“regėjimas”. Okupantas klaL 
dų nedaro: jo “svečiai jo “sve
čiai” turi “regėti” taip kaip ir 
valdžia.

] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS__________________________ _____

.JUBILIEJINIU METU
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metą Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

nins bei- žinia s., Dėk ui; jiems;nž 
linkėjini.us -ir, ,už ;?10 Naujienų, 
puraiuai. , ■ ..vq-i

— Jū'ozės Augustaitjtės — 
Vaičiūnienę, -poetės ir publi
cist, dvięjų metų mirties., -su- 
kąfcties Ž mihėjimas rengiamas 
1976 m. vasario mėii. - 29 d., 
Tautiniuose namuose. Minėji
mą rengįa specialiai' sūsiorga* 
nizavęs komitetas. .

Sekmadienį, vasario mėn. 
1 dieną vai/popiet Antano Ru
džio vadovaujamoje Lietuvių 

Radio Forunąo programoje bus 
perduodamas p a. šikalbėjimas 
.apie dabartinę ekonominę pa
dėtį, Pasikalbėjime . dalyvaus 
U.. S. Depar t men t of C ommer- 
ee Mi dwes t *Regįon>District T)i- 
rector. Mir. Gerald Marks ir Met 
ropolitan Bank and Trust Co. 
vice prezidentas ekonomistas 
Adolfas Baliūnas.. Klausytojai 
galės skambinti -,tele. 445-6842 
ir kląusinėįi . dalyvius jiems, 
rūpimais^klausimais. .
— Prof. Gen Stasio Dirmanto

7 ’’ ;t Siirties tsukaktis Ūy
fcį “Prof.. Ceim Stasio Dirmanto 
mirties m e tinis.sukakties - . mi- 
nęjįmas.-lvyks. vasario 1 d. 
Jauhinio Centre, šv. Mišias ai- 
nąsaus Jo t Eksėlencija ,;yyskų-' 
Tp?? ¥•’ BRIZGYŠ :2 valį'po piet 
Tėvų Jėzuitų . Koplyčioje, šv.

mu. 
zįkas. Mjanigirdaš . Motiekaitis. 
ii^Mįėmime,d^įs tfvyįįs^yval.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P° vieninteli
'fNA UfetavJ kailininką

Chlcagoje ------

VaLNORMANĄ
jMGSkBURŠTEINĄ
WEwSį^TeL 263-5826 

rT1 (i>taigo») ir 
677-8489

■Hf gPp (buto)

gramos prasidės 14:0V <yalj-p<> 
piei. —■ GRANDIES,. ANSAM
BLIO tradicintS-v^araš'ir^ bah-

-- ■ / A •> ? - ‘ ./-s •’ '

HOME INSORANcE

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada

tik už §5.00 metams! '•?
(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti (Pavardė ir vardas)
su virš nurodytu •

prenumeratos 
mokesčiu.

(Tikslus adresas)

—2________ _ ________ r




