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Padidinta Izraeliui

Karalius Huseinas

Esą, daugelis amerikiečių ma
no, kad dujų, alyvos bei elektros 
pasireiškę trūkumai yra dirbti
nai bendrovių sudaryti, bet tai 
netiesa.

6 m. nau

gurnui. Esą, jei Angoloje yra 
marksistinė, vyriausybė, Ameri
kos biznio,dalininkas, tai mažiau-

RIYADH
sekr. Kurt Waldheimas važinė
jo po Mažąją Aziją politiniais 
tikslais. Jis nori išaiškinti ir iš
judinti užšalusias arabų-Izraelio 
taikos derybas. Jis jau pasiekė 
Saudi Arabiją, kuri dabar pa
saulinėje arenoje lošia nemažą 
rolę.

rė, kad Kubos kariuomenė Ango
loje Įvedė tvarką ir ramybę. Am
basadorius manąs, kad būsimos 
pietinės Afrikos vyriausybės, ne
žiūrint ideologijos, priklausys 
nuo vakarų pasaulio technologi
jos, kapitalo ir kitokios pagal-

Jeigu bus pranešta žinia apie 
sovietų naikintojo kylimą, tai 
jau turimos priemonės naikinto
jo keliui pastoti. Sovietų šalti
niams pranešus apie dviejų Ame 
rikos satelitų išmušimą iš orbi
tos, amerikiečiai tuojau ėmėsi 
priemonių satelitams apsaugo-

SUĖMĖ JAV PASIUNTINIO
UŽMUŠĖJUS
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palestiniečių iš Jordano 1970 m., 
susitikti su Palestinos išlaisvini
mo organizacijos PLO vadu Ara
fatu, bet Arabatas iš Damasko 
išvyko anksčiau, nelaukdama? 
atvykstančio karaliaus. Jo iš
vykimo priežastis nežinoma ir 
visaip spėliojama. Buvo many
ta, kad Sirijos prez. Assadas no
rėjęs sutvirtinti arabų vienybę 
prieš prasidedant deryboms su 
Izraeliu.

Saudi Arabija 
laikosi kietai

Iš Europos grįžęs kongreso at
stovas Les Aspin tvirtina, kad 
sovietų karo vadai nemoka tiks
liai suderinti karo veiksmų. Sku
biais ir netikėtais žygiai rusai 
prieš 7 m. užėmė Čekoslovakiją. 
Bet da'mr paaiškėjo kelios labai 
svarbios sovietų karo vadų klai
dos. Vienur helikopteriai užne
šė sovietų karius ant kitų kalnų 
viršūnių, o sovietu tankai sulin
do į tokias siauras gatveles, kad 
gyventojai, jeigu būtų norėję, 
būtų galėję labai lengvai juos iš
naikinti. Be to, karo medžiagos, 
mašinų dalių ir maisto pristaty
mas Čekoslovakijoje buvo labai 
lėtas ir blogai organizuotas. At
stovas Aspin yra įsitikinęs, kad 
galima sutartimis suvaržyti so
vietų karo jėgų judėjimą bet 
kuria kryptimi. Jis mano, kad 
reikia būtinai uždrausti sovietų 
kariams būti tam tikrose Vd- 
kietijos vietose.

Erdvių administracija plačiai 
informuodavo visuomenę apię 
kiekvieną iškeliamą satelitą.. 
Pranešimas išdėstydayo jų tiks
lus, pajėgumą ir apskaičiuotą 
kryptį. Bet apie sekmadienį iš- 
keltąsias raketas veik jokio pra
nešimo nėra. Pasakojama, kad 
iškeltasis galės nustatyti kiek
vieną rusų, paleistą naikintoją 
amerikiečių satelitams numušti. 
Tuo tarpu nežinia, kas bus daro
ma su spinduliais, galinčiais ap
gadinti iškeltus ir apie Žemę 
besisukančius satelitus. Iškeltie
ji satelitai praneš ne tik apie 
rusu kylančius satelitų naikin
tojus, bet ir apie kiniečių, jei
gu jie tokius naikintojus suge
bėtų pasigaminti ir iškelti.

Washingtonas, D. C. — Euro
pos karo sluoksniuose bijoma 
staigios ir netikėtos sovietų ka
ro invazijos mažiausiai lauktame 
krašte. Kaip rusai išmetę visą 
tankų diviziją Čekoslovakijoje, 
jie gali išmesti kelias divizijas 
į strategines Europos vietas ir 
pavergti visą Vakarų Europą; 
Sąjungininkai bijo, kad sovietų

Ne toks šaltas
Sauli taka 6:59, leidžiasi 5:11

Waldheimas pas arabus
RIYADH, Saudi Arabija. — 

Jungtinių Tautų general sekre
torius Kurt Waldheim su diplo
matine misija važinėja arabų 
valstybėse pasitarti su jų lyde
riais ir sustojo Saudi Arabijoje. 
Jo misijos tikslas atgaivinti su
stojusias derybas dėl taikos Vi
duriniuose Rytuose. Prieš atvyk
damas į Riyadh J. T. gen. sekre
torius buvo sustojęs Sirijoje, 
kur pareiškė, kad Saudi Arabi- 

vaidina kaskart svarbesnę

JEDDAH. — Saudi Arabijos 
alyvos ministeris šeikas A. Z. 
Jamani atmetė Qataro ministe- 
rio siūlymą peržiūrėti ir pakelti 
alyvos kainas 10%. Saudi Ara
bijos ministeris pareiškė, jog 
Qataro pasiūlymai atmesti, ka
dangi jie nesuderinami su Sau
di Arabijos politikos ir ekonomi
jos interesais.
’Saudi Arabijos nusistatymą 

palaiko Jungtinis Arabų Emiri- 
tetas (kunigaikštija).

JOSEPH CALIF ANO 
Secretary of Health, 
Education and Welfare

Sveikatot ir ivietimo departamen
te sekretorius Joseph Calf ano pir. 
miauriai Įsakė iitirti medicinos per
sonalo daroma apgaulę valstybė* pi

Prezidentas Carteris nenori kištis j kainu ir algų reguliavimą. Jis yra įsitikinęs, 
kad geriausia leisti pačiai rinkai šiuo. reikalus tvarkyti. ^Bet jis jau pasiuntė Algų 
ir Kainu Pastovumo tarybai raštą, patardamas atkreipti daugiau dėmesio i šį klau
sima. kad reikalas neišeitu iš vėžiu.<

Rimta energijos krizė 
S WASHINGTON AS. —-J. R, 
Schlesingeris, prez. Carterio pa
skirtas tvarkyti energijos rei
kalus, pareiškė, kad energijos 
krizė tik prasideda ir ji yra la
bai rimta. Todėl vyriausybė tu
ri ją tvarkant giliai įsivelti. Pa
sak Schlesingerio, vyriausybė 
turi greit sutvarkyti automobi
lių ir kitų motorų efektyvumą, 
namų izoliacijos ir kitus gyvy-
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* energija r
WASHINGTON AS. — James 

R. Schlesinger, prezidento Car
terio vyriausias energijos pata
rėjas, perspėjo, kad energijos 
krizė dar tik prasideda ir kad 
bus reikalinga vyriausybės akci
ja energijos taupymui ir paskirs
tymui tvarkyti. “Daugelis ame
rikiečių šiandien tiki, • kad tie 
(energijos) trūkumai kaip nors 
patys praeis arba, kad juos pati 
industrija iššaukė. Deja, tai ne
tiesa, Trūkumai' yra tikri”, pa
sakė jis.

Ko arabams trūksta — 
tai vienybės

DAMASKAS, Sirija. — Jor
danijos karalius Hussein atvažia
vo į Damaską tuojau po to kai 
palestiniečių partizanų vadas Ya
sir Arafat išvyko. 'Tuo būdu 
sugriuvo taikintojų planas su
vesti Husseiną. ir Arafatą, ku
rie per 6 metus nesusitiko. Ka
ralius Hussein buvo pakviestas 
Sirijos prezidento Hafez Assad 
tikslu jį sutaikinti su Arafatu 
ir tuo būdu sustiprinti arabų vie
nybę, kada prasidės derybos su 
Izraeliu.

Teroro bombos Italijoje
ROMA. — Saugumo policija 

paskubomis išlydėjo ministerį 
pirmininką Giulio Andreoniti iš 
traukinio, išvažiavus iš.Romos, 
kai kitame traukinyje, turėjusia
me sustoti toje pačioje stotyje, 
kur sustojo premjero traukinys, 
buvo rasta stipri terminuota 
bomba, kuri spėta laiku išmon
tuoti. Bomba buvo suvyniota į 
kraštutinių dešiniųjų proklama
ciją.

SADLOWSKISR KALTINA
Ed. Sadlowskis, kandidatas į 

Plieno darbinįnkų unijų prezi
dentus, kaltina plieno bendro
ves, kad jos, atleisdamos dar
bininkus iš darbo unijų balsavi
mo metu, sąmoningai nori pa
kenkti imkimams. Ir tai, esą, 
nėra Šalčio pasekmė bei pripuo
lamas sutapimas, bet tai yra ben
drovių tikslas padėti oponentui1 nlgama gauti ui tariamą gydymą, Ji» 
▼ iiaic klauti-
L* McBnaG. mah, o dabar jav gali kai kg padaryti.

DAMASKAS. — Jordano ka
ralius Huseinas vieši Sirijos 
sos sostinėje Damaske ir yra Si
rijos prez. H. Assado svečias. 
Manoma, kad karalius turėjęs 
tikslo, pirmą kartą po išvarymo ja

rolę tarptautinėje politikoj, ypač sįaį tas man rūpi. Jis dar pridū 
kiek tai liečia Vidurinius Rytus

NICOSIA. — Kipro salos po
licija Nicosijoje suėmė 6 vyrus, 
kurių 3 kaltina užmušus J. A. 
Valstybių pasiuntinį R. P. Da
vies, įvykus 'prieš 2l/į 
šėms. Kaltinamieji užmušimu 
pasiuntinio riaušių metu Nicosi
joje ėjo policininkų pareigas.

Visi suimtieji yra buvę anks
čiau nelegalios graikų slaptos 
ekstremistinės organizacijos EO-: 
KA-B nariais, žmogžudystė bu 
vo padaryta 1974 m. turkų j ė 
goms išsikėlus Kipro saloje.

O*-

-MASKVA- Sovietinės- dik- 
tatūros aukštas pareigūnas Įspė
jo ir pagrasino, jog Amerikai 
ir Sovietų Sąjungai nesusitarus 
pasirašyti ginklų apribojimo su
tarties antrąją dali, gali prasi, 
dėti ginklavimosi lenktynės, įve
dant naujausius išradimus.

G. Arbatovas, Amerikos-Ka- 
nados instituto direktorius Mas
kvoje, nesiteikė paaiškinti apie 
naujus ginklus, bet tik pasakė, binius klausimus 
jog tai būtų, masiniai naikinan- 
tiejiJ

Pirmoji ginklų apribojimo su
tartis SALT I išeina iš galios š. 
m. spalio mėn. Dėl antros dalies 
dar tariamasi. Sutarties ir ki
tais reikalais JAV valstybės sekr. 
Vance kovo mėn. 28 d. vyksta Į 
Maskvą tartis su Kremliaus val
dovais.

JERUZALĖ. — Prez. Carte
ris nutarė padidinti Izraeliui 
duodamą karinę ir ekonominę pa
galbą 285 mil. dol. Iš viso 1978 
m. biudžete Izraelio pagalbai bus 
tuomet skirta 1,785 bil. dol.

Izraelio pasiuntinybė Wash
ingtone tikėjosi, jog pagalba bus 
padidinta 500 mil. dol., kurią 
sumą buvo pasiūlęs kongresui 
prez. Fordas.

Kiek kaštuoja dezertyrų 
gaudymas

WASHINGTONAS. — At
skaitomybės įtaiga (General 
Accounting Office, GAO) aps
kaičiavo, kad JAV ginkluotosios 
pajėgos 1975 ir 1976 metais ka
riuomenės dezertyrų gaudymui 
išleido 58 milijonus dolerių. GAO 
tvirtinimu, daugiau nei pusė de- 
zertąvusių -patys pasidavė arba 
būtų pasidavę negaudomi.

MAŽIAUSIAI 214 NUKENTĖJUSIŲ 
RE1KAIB CTA KOMPENSACIJOS

- Prezidentas pašaukė Čikagos merą 
pasitarti dėl CTA persitvarkymo

CHICAGOS L e. (laikinai einantis pareigas) meras Bilandic, 
pašauktas prezidento Carterio pirmadienį išskrido į Washing
tons tartis dėl Chicagos tranzito (CTA) sistemos pertvarkymo 
iš pačių pagrindų, panaikinant tuos iškeltai (“viršum miesto”) 
važinėjančius greitojo susisiekimo traukinėlius, iš “L” (iškeltų, 
elevated) perdirbant į požeminius (subway).

CTA sekmadienio, vakarą pra-į - - ■— '
nešė, kad mažiausiai 214 bylų TRUMPAI IŠ VISUR 
būsią iškelta pnes CTA, reika
laujant kompensacijos už nuo
stolius žmonių sužeidimais ir gy
vybėmis penktadienio vakare 
įvykusioje . nelaimėje, kur “L” 
traukinėlio Wabash-Lake gatvių 
sankryžoje keturiems vagonams 
iššokus iš vėžių, kaip galutinai 
išaiškinta, 11 žmonių užmušta 
ir 183 sužeisti. CTA mano, kad 
skundžiąnčiųjų skaičius, galimas 
daiktas, bus žymiai didesnis. 
Adv. Norman J. Barry pateikia 
pavyzdį iš panašios nelaimės, 
įvykusios lygiai prieš mgtus lai
ko 1970 m. sausio mėnesį, kai 
du. CTA traukiusiai susibūrė 
Kennedy greitkelyje, kur sužeis
tų būta 300, o bylų iškelta 553.

, CTA administracijos nario 
Tom Buck informacijomis, CTA 
nuo nelaimių turi apdraudos 2^ 
milijono., ir 1977 metų biudžete 
turi atidėtų į šalį 311.300,000 
nelaivių kompensacijoms.

Iš Kennedy greitkelyje nelai
mės virš 500 skundų išsivystė 
131 bylos, kurios visos tebetam- 
pomos po teismus, 8 bylos? iš
mestos, 48 bylos atmestos, 0 305 
bylos likviduotos suitarimu, ir 
visos tos bylos CTA kaštavo 
$236,000.

Margaret M. Costance, buvusi Ro- 
/ ’ N. Y% mero pavaduotoja, 

pirmoji pasisiūlė remti Jimmy Carte
rio kandadatūrą prezidento parei
goms. Dabar ii paties prezidento pa
skirta Baltujg Rūmu visuomeniniams 
santykiams tvarkyti.

FBI ŠNIPINĖJA MOTERIS

LOS ASGELES. — Los An
geles Times pranešimu, FBI iki 
1973 m. šnipinėjo aktyvisčių mo
terų politinę ir kitokią veiklą. 
Tai daryti įsakęs FBI direkto
rius J. E. Hooveris. Hooveriui 
mirus, šnipinėjimas buvo nu
trauktas, bet surinktos šnipinė
jimo medžiagos susidarė 1,377 
puslapių, kurie perduodami mo
terų žiniai pagal Freedom of 
Informatioan Act.

RUSAI NEPAJĖGIA SUDERINTI
SKUBIŲ KARO VEIKSMŲ

Čekoslovakikįoi padarė didelių klaidų, 
galėjusių jiems brangiai kainuoti

CAGE CANAVERAL, Fla. — Amerikos karo vadovybė iš- - ' M ■ **• _ ■’į padanges du galingus satelitus, kurie greitai ir tiksliai 
informuos apie kiekvieną kylančią satelitams naikinti raketą. 
Spaudoje buvo žinių, kad sovietų karo jėgos numušė du Amerikos 
satelitus, bėsisukančius sovietų erdvėje. Amerikiečiai nięko pla
čiau apie šiuos satelitus nepranešė, bet, atrodo, kad praeitą sek
madienį iškeltos satelitinės raketos bandys numušti Sovietų 
įleistus satelitų naikintuvus.

Price 15c Library uf Ccngres Gr. JĮJ--- Antradienis, — Tuesday, February 8, 1977
Periodical Division
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Alyvos eksporteriai nori 
susivienyti

BEIRUTAS. Libanas. — Quo- 
atar alyvos ministeris vardu 
Sheik Abdel Asiz Ben Khalifa 
al Thani, kurs yra alyvą (pe- 
traliejų arba naftą) eksportuo
jančių kraštų organizacijos 
(OPEC) pirmininkas, pareiškė, 
kad poros mėnesiu bėgyje OPEC 
šauks specialų susirinkimą tiks
lu išlyginti nesutarimus dėl aly
vos kainų pakėlimo. Praėjusio 
gruodžio 9 d. devyni iš 11 OPEC 
narių pakėlė kainą 15 nuošim
čių, bet Saudi Arabija ir Arabų 
Emirstų Sąjunga sutarė kainą 
kelti tik 5 nuošimčiais. Konfe
rencijoje tas skirtumas turįs bū
ti išlygintas.

Smithas atsikerta
SALISBURY. — Rodezijos 

ministeris pirmininkas lan 
Smith vasario 4-pasakęs, kad jis 
nėra pakeitęs nuomonės ir jis 
sutinka perduoti Rodezijos val
dymą juodųjų daugumai laike 
dviejų metų, sulig Amerikos val
stybės sekr. Kisingerio paruoštą 
planą.

Rodezijos ministeris pirminin
kas paneigė naujojo Amerikos 
valstybės sekr. Vance tvirtini
mą, .kad jis trukdąs ar net ne- 
.norįs -perleisti .juodiesiems val
dymo. Smitii atmetęs Britanijos 
siūlomą taikos planą, kadangi ja
me jau nėra baltiesiems saugu
mo garantijos, koks yra sekr. 
Kisingerio plane. Pagal Brita
nijos planą, pasak Smitho, būtų 
Rodezijos valdymas perduotas 
juodųjų ekstremistų teroris
tams kurie neabejotinai yra Ru
sijos įrankiais ir kurie Rodezijos 
valdymą nori perimti teroro ir 
ginklo pagalba. Smithas akė, kad 
jis tikisi sudaryti pereinamą Ro
dezijos vyriausybę iš baltųjų ir 
Rodezijos juodųjų, kurią pripa
žins Jungtinė Afrikiečių Tau
tinė Taryba.

JAV ambasadorius Young pa
reiškė, kad derybų metu negali 
būti išjungtas Rodezijos. minis
teris pirmininkas — tipas, kurs 
turi kariuomenę. Amb. Young 
pareiškė, kad jis netikįs, jog 
marksistinė vyriausybė Afrikos 
pietuose grasytų Amerikos sau-įkaro jėgos staigiais karo veiks

mais neužimtų kelių strateginių 
Europos vietų ir į kelias dienas 
laimėtų karą.’ Rusai gali taip su
derinti savo karo veiksmus, kad 
europiečiai neturės laiko pasi
tarti pasipriešinimui organizuo-
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1931 metais Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė
Tik asmenybe susitvarkęs asmuo pajėgia imtis 

žmoniškos, veiklos. Psichologinė tiesa

Kūno, proto ir jausmu damos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
_____  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

PAŠAUKIMO REIKALAS
ZMOMSKEJIMO BŪTINUMAS

i i i

VIKTORAS VYTENIETIS

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai j

' Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

’’Įsakymus taip dažnai keičiame todėl, kad iš Kauno

ir viskas, kiek toji grietinėlė pa
jėgė ryžtis. Geriau šis-tas, negu 
niekas — kalba mūsų žmonės 
apie menkniekius. Nelaimė, kad 
tie trejopi minėtos grietinėlės 
užsimojimai yra ne tik nei šis 
nei tas, bet yra tikras niekas. 
Tai sėdėjimas prie vairo ir ne- 
vairavimas, tai laikymas irklų 
ir neirklavimas. Ir štai dėl ko.

Viena, kad tą brošiūrą apie 
dvasiškius skaitys tik dievobai
mingieji; kuriems ji naudos ne
atneš, nes., jie savus dvasiškius 
ir nuluptos pažįsta ir jų veiklą 
žino. O asmenybe neparengtą

didžiausią psichologinę netiesą, žmoniškai veiklai jiaunuolį tos 
būk pašaukimas į gerą darbą brošiūros teigiamomis mintimis 
yra Dievo (ir dar paslaptingas) persiimti ir kunigo užsiėmimu 

susižavėti nė su atominės bom
bos jėga nepriversi. O kai savu 
kruvinu prakaitu išsiauklėsi jau 

tis Dievo mums duotais įrankiais, nuolį pilnutiniu žmogum — jo- 
Taip reikiamų darbų, nedirbda- dries, prievartos nereikės — to-

Visi skundžiamės, kad nėra 
pašaukimų į kunigus, taip pat 
į vienuoles, bet nieko tikro ne
darome tokių pašaukimų pagau
sinimui. Taip elgdamiesi mes 
ligą tik diagnozuojame, bet jos 
gydyti nė nemėginame. Taip el
giasi tik pamokslininkas, o ne 
darbininkas. Tiesa, buvo susi
rinkusi lietuvių katalikiškoji 
grietinėlė į Kazimieriečių vienuo
lyną aptarti pašaukimų į dvasi
nį luomą-reikalą. Pagal tą grie
tinėlę, “Pašaukimo malonė, kaip 
Dievo dovana, yra paslaptinga”. 
Taigi, toji grietinėlė perša mums

polinkius darbo lemiančiai vei
kia žmogaus tapimą žmogumi. 
Kuo greičiau mes visi persiim- 
sime šitoms Tvėrėjo mums nu
statytomis tiesomis tuo greičiau
susilauksime tikrų kunigų savo žmegus gali ko nors gero atsifek-

kia didelių pastangų. Liaukimės 
žmones nuteikę, būk atlaidais, 
stebuklais, ritualais įvairiau
siais... net jautriais pakalbę j i- 
mais apie “amžinas linksmybes”

ko gyvenimo pavyzdį savais dar
bais. Reikia kartų ant visados 
liautis vilioti iš nesiorientuojan-

gauname įsakymus stovėti savo nuolatinėje vietoje, užsi- 
j laikyti ramiai, nesipriešinti ir įžygiuojančią raudonąją 
armiją sutikti su gėlėmis. Pulko gi vadovybė duoda įsa
kymus apsiginkluoti, priešintis ir pasveikinti rusus gink
lų ugnimi. Taigi, kokį įsakymą gauname, tokį ir jums per
duodame”. Nuoširdžiai padėkojau jam ir išėjau.

Tą liūdnąjį rytą įgulos rajone daugiausia teko su-

reikalas, o ne mums visiems aiš
kus1 ir būtinai atliktinas darbas: 
asmenybės tvarkymas naųdojąn-

čiųjų pinigus ritualais, prietarais sitikti su puskarininkiais ir viršilomis. Karininkai re- 
išsigalvojimais, fantazijomis, ‘ tai pasirodydavo, dauguma jų jau buvo civiliniais dra- 
menkniekiais, ceremonijomis bei bužiais apsirengę ir kraustė iš kareivinių savo šeimas, 
dangaus akrų pardavinėjimus. Atsimenu, vienas ulonų dalinio, majoras labai gailiai 
minės veiklos - tik naudingu verke Prase kareivių, kas tun uk], kad priimtų jį uz 
artimui darbu pragyvenimą pel
nantis.

Veidmainystė — didžiausia 
nežmoniško asmens palydovė
Su sveikai pagimdytuoju rei

kia ir toliau tvarkingai elgtis:

Trečia, kitiems pavedimas rū
pintis kunigų reikalais yra aiš
kus savose pareigose apsileidi
mas. Reikia mums visiems as
menybe žmoniškėti ir šių dienų 
psichologiniu mokslu šviestis — 
taigi sunkiai dirbti — vargti ir 
liautis tiek vaikus, tiek suaugu
siuosius nevykusiom pasakom — 
pasakėlėm maitinus, — tik tada 
ir tik tada nebus mūsų tarpe iš
naudotojų ir išnaudojamųjų. Ta
da ims gausėti gerų kunigų skai
čius. /

Du svarbiausi keliai veda 
į kunigų gausėjimą

šiandien net studentui žinoma, 
kad du svarbiausi keliai — dve
jopos pastangos veda Į gausesnį

kįė. jaunuoliai užpildys kunigų 
seminarijas siekdami sau ir ki
tiems talkinti asmenybės reika
luose.
Į Antra;' "dvasinis, žmogaus at- S"erų dvasiškių ir kiekvieno kito 
•sinaujinimas — mediciniškai kai užsiėmime darbininkų prieauglį 
bant jo asmenybės sužmogi-1 mūsų ir visu kitu žmonių tarpe. 
Animas neatsiekiamas pamoks-! Vienas kelias yra ilgas, kitas, 
lais.. Tai viena didžiausių, kuni-j kiek trumpesnis, bet abu yra la- 
gų’praktikuojamų, klaidų. Rei-’bai sunkūs ir tik asmenybe su- 
kia didėlio pasiaukojimo, šviesos tvirtėjusiam eiti galimi. Kadan-

,gi niekas iš minėtos grietinėlės įj^ose mūsų kūrybingos veiklos 
neužsiminė apie sunkius darbus,
tai čia mes tuos kelius į gerus 
kunigus ir į kitus atsakančius •

■ darbininkus prisiminsime. Pirm

mi — Dieve duotais ęrankiais — 
priemonėmis nesinaudodami, gra 
žiausįai iš nesionentųojąnčių 
pragyvendami, nuo senų, laikų 
vien ritualais vietoj reikiamos 
veiklos užsiimdami ir šiandien 
savo būtinai atliktinus" darbui 
mes pavedam kitam, net Dievui, 
tik ne sau. Kad' ir dabar, minė
toji gri etinėlė.nutarė imtis trejo
pos neva veiklos. 7* c

- R '. , ' . : ;ir-piaįfaFpsichologines tiesas- veils; nieko bus niekas ,; , ... - . .- klos, kad pajėgtum žmoguje zmo-
T. Nutarėrtoji-grietiriėįė išleis- I niškuosius- pradus išvystyti' iki 

iri brpšiurą-knygelę apie- dvasiš^ galimo maksimumo. Prigimtis, 
kius. 21: Atnaujinti; pąrapgięcių' aplinka-, "įskaitant ir dvasiškių

berną. Taigi, buvo smarkus tik taikos metu, o kai tėvy- 
nei pavojus, tai anot lietuviškos patarlės, visiškai krito 
iš klumpių. Nesistengia tokiu liūdnu momentu stiprin
ti kareivių dvasią, o tik Ieško berno, vietos. Prie karei
vinių susirinko minia vilkaviškiečių, tikėdamiesi sura
sti susiraminimą pas savo gynėjus- Bet, deja, ir ten bu
vo liūdna padėtis. . /. . .

Apie 10 vai dienos metu į Vilkaviškio kareivinių 
rajoną įvažiavo keletas sunkvežimių Marijampolės Įgu- 

Uos karių.. Jie atstatė tvarką ir buvo vykdomi tik pulko 
įsakymai, tačiau neilgai.

Pulko veiksmus sužinojo Kaunas. Tai gen. V- Vit
kauskas pajuto didelį pavojų, kad 9 p. p. gali sugadinti jo 

.politinę karjerą ir suardyti, kaip tuomet pasauliui rasai ' 
skelbė,, taikius Lietuvai išvaduoti planus.. Jis kadaise ir ,

žmogaus asmenybe minkštuolio 
apgaudinėjimas. Taip, ir nė per 
plauką kitaip. 2. Tik žmoniškas, 
atseit, asmenybe į tikrą žmogų 
išaugęs asmuo pajėgia eiti žmo
nišku keliu ir imtis naudingos— 
pasiaukojimo reikalingos veik
los. Iš kitaip nusiteikusio — į 
manomą pasinešusio kunigo ar
kito pareigūno nė nelauk žmo- reikiamai jį auklėti suteikiant 
niškos veiklos. Jis taip naudin- atsakančio maisto jo asmenybei, 
gai veikti negali, kaip jis nepajė- Į protui ir kūnui. Reikia taip mai
gia kelnių per galvą užsibauti. tinamąjįx apšviesti šių dienų 
Tai yra dvi nesugriaunamos gy
venimo tiesos. Kas jas mėgins I veikla, užkurios retai kas grie- 
griauti — pats sugrius — ir nie
kada geru kunigu nebus.
Auginkimės žmoniškus kunigus 

aplink žmogindami
Todėl mums reikia visų dide- trokštamas tikras kunigas, tik-1 pats vadovavo 9 p. p., tai-geraižlhojp, kaip tas pulkas bu

lėmis pastangomis iužsiauginti rą vienuolė ir visi kiti tikrai ki- ■ vo mokomas ir kariškai paruoštas. Tai buvo priedangos
~ tų užsiėmimą asmenys. Meski- i pUUįaSj paruoštas duoti priešui lemiamą smūgį. Bet gai- 

i aritė+i tsv tada galT^S’ la, viskas jau buvo pavėluota. Beveik visa Lietuva jau už-
'mes galėsime gėrėtis ne tik gulsim: kunigai reikiamo uarbo ne- imta ir tik vienas 9 p. p. Suvalkijoj vykdo pasipriešinimo 
rų dvasiškių gausa, bet gerų'dirboir-nedirbs. Mes visi, ne tik žygį; Kaunas jau rusų užimtas, dalis vyriausybės pabėgu-

kunigai, turime kreipti savo gy- si į Vokietiją, o pulko vadovybė nesutaria,- kaip tą žy- 
venimą žmoniškon pusėn, iman- vykdyti- Gen. V.. Vitkausko pasiųsta komisija pulką

* J apramino ir taip baigėsi; tas istorinis žygis. Laikmai nu-
•Musų dabartinis veidmamia vi- pulką s, įvairiais keliais manevravimo tvarka

darymas yra didžiausia priešas-" su^z0 1 savo Pamiltas Marijampolės" kareivines.
tis gerų žmonių, ypač kunigų: Po. to įvykio pulko, vadas pik. A. Gausas buvo tuojau
stokos.. Gana mums būti veid- pašalintas iš pulko vado pareigi^ iritardomas- Artimųjų a. . 
mainiais. Idealus jaunuolis ūa- .įspėtas pasitraukė i saugų Lietuvos kampelį ir:Wen®e?su*"? 
bar per mūsų netikusi elgesį ne- '
girdi mūsų-net gražiausios kai-; ; b
bos. Jis nekreipia dėmesio, ką p 9 pėst.. pulkas visą laiką priešinosi prieš įvedimą" ru: 
męs sakome, nes mūsų darbai siškos santvarkos- Lietuvoje: Ypač, karius pykino komu- 
jam kalba visai ką kitą daug nįstij propaganda už prisijungimą prie S". Rusijos. Protes- 
garsiau uz musų z zius. Tai ir. fenklan .pulke visą laiką skambėjo lietuviškos patrioti-
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paliovus Įpadebe-Į koj pagrindas. Mūsų nevykę' nės damos, kurios rusų; buvo uždraustos.. Pagaliau rasai
darbai rodo jaunuoliui, kur jam 'nutarė pulką iškelti iš-Marijampolės ir iškėlimą įvykdin- 
eiti : jis tolinasi nuo veidmainys- tį vidurnaktyje, kad niekas- nematytų ir nežinotų. Bet ne- 
tės — nuo vienaip mokymo, _ki-[ tįsėtai didelė minia marijampoliečių susirinko atsisvei-

S- kinti savo pulką- YP»Sng»i-statai dalyvavo jaunimas, 
darbiai-, lašas smalos sugadina kur jų rankose-plevesavo tautinės vėliavėlės-ir visi iškil- 
visą stiklinę geros vaisių sun- mingai sugriedojo Tautos-hinmą. Tai:buvo toks-jaudinau 
kos. Nuo gėrio atsitolinusį jau-; tis momentas, kurio-rirntj nedrįso sudrumsti'ne žiaurusis 
nuolį ima globoti gatvė su vi- ru3i?kas okupantas;
sais. pekliškais jos pagelbinin- 
kais.. Jokios maldos iš tokio jau
nuolio nepadarys gero kunigo. 
Todėl liaukimės vien maldomis 
mėginę didinti gerų kunigų skai
čių : “duokit maldų ir pinigų” tu- 
i liautis tokia apgaulė mūsų tar-

mokslo šviesa, čia ir yra tikra

biasi, nes ji reikalauja kruvino 
t prakaito iš kiekvieno. Tai nė- 
, ra svajonė, kaip mano kai kurie 
dvasiškiai, — bet per tikrą dar- j 
buotę atsiekiamas visų dabar,

gėriui pasiaukojančius žmones 
ir jiems :—tik-tokiems atsakin-

mes galėsime gėrėtis ne tik ge-

da.-bininkų nestoįkosiiūe visose

dvasia, pamokslais. £ Kviesti ki- Įįtikrą veiklą; šalia- tinkamo žmo- i viso to, atsiminkime dvi tiesas.' r 
•tus— nedvašiikiurtoikon. Tar fguf suteikto- pagal jo amžių ir I UKiekvieno gėrio įsigijimui" rei-l f

turned out.
Ir was had enough we had to fight the British 

for our freedom. But on. top of that, we had to fight 
the weather, too. '

Because winter at Valley R>rge meant snow, ice, 
and freezing teraperatures-All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing,. ; 
not nearly enough food, and short on . 
ammunition.

It was an army long on courage,

Now E Bonds per 6% fetermt when held tnanrfef
5 years (4^> the few roar). Low, stolen or daticjtt 

Bonds cn be replaced if records are provided. When 
Deeded, Bonds can be cashed at your bank Interest to 
not subject ro <are or local ineeme tares, and federal

-strong and self-sufficient. And they’re helping them
selves to safe, dependable savings. By taking stock in 

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bonds. 
They won’t leave you out in 

the cold.

Sbcne $27,000,000 from the 
pockets of new Americans. - -g

That’s how people took stock StOCiC
merica

srityse. Tai surikus, bet gerus 
vai sius., nešantis, darbas.

Pirmiausia reikia tėvus pa
rengti nesužalotam vaiko pra- 

j dėjimui, Reikia mums, savais 
j žmoniškais elgesiais nuteikti jau- 
įnųs tėvus atsakančiai elgsenai.
Čia reikės parapijoms, jaunimo 
centrams-, ir visoms kitoms- da
bar dvasiškių ir ne dvasiškių 
tvarkomoms vietovėms visų pir
ma tvarkytis — duoti pavyzdį; 
tegul apie mus kalbės--darbai, o 
ne liežuvis. Reikės^ daugiau že-Jyra visų blogybių mūsų aplin-'j 
me rūpintis, ] 
siais klajoti, reikės liautis sa
ve žudyti svaigalaiš^'Eūkalais- ir 
atprasti nuo dvasinės menkystės 
per nuolatinius ginčus — nesu
tarimus — Alto peikimus pa

iriems niekuo esant; ir nuo ki- 
1 tokiųdš tuščio į kiaurą pilstymų.
Taip sveikai nusiteikus bus ženg
tas pirmas tikras žingsnis-į-pa
traukimą idealistinio jaunimo

I naudingon veiklon ir p išsiaugi- 
nimą trejopai sveiko- — kūnu, 

[protu ir asmenybe., pormalaus 
■ prieauglio.. Jau vien nerūkymas 
i sumažins septynis šimtus kartų 
( mumyse vėžio atsiradimą. Dva
sinis vėžys tirps kaip pavasarį 
sniegas-mums išsivysčius j jaus
mais pakeičiamus žmones. Tai

Lukas-buperkeltas Lietuvos pasienin;. į. Švenčio
nėlius;. Ten; puikas taip pat nenurimo iri dar Ihbiau sūak- 
^yvino pasipriešinimą; Vėliau buvo" izoliuotas, bet jis vis 
vien, nepasidavė ir pasipriešinimo kovą tęsė toliau: Tada 
rusai u pulką ‘importava” begales-šnipų, agitatorių- ir- po- 

^.T^^ZjWaforriaJie mitingus-ir ragino pulką prisijungti 
jimas iš gerųjų, bet nesiorien-.1 P^ie raudonosios armijos, grasindami įvairiomis baus- 
tuojančiųjų mūsiškių yra asme- mėmiš. Bet Vyteniečiai liko tvirti ir nepalaužiami ir net

mūsų visų dar šiandien prade-1 nybės įžeidimas. Už tai laiko, -^atys išeidavo" kalbėti, 
tina veikla tas visokeriopos vė-* niekais neleisdami imkimės vi-i * ‘ +_;4,všJu
žio atsikratymas. Todėl palik 

.auką bažnyčioje — ir eik susitai
kyt — nustot vėžį šaukęs arti
mo pastogėn. Rodos taip aiškus 
mūsų darbų kelias’ vienog tik 
nedaugelis m "silkių tokiu keliu 
eiti pajėgia. Mes visi apsileido- 
me savose pareigose, kad palai
kome įvairiopai įvairius nenau
dėlius: juos reikia gydyti ir pini
giniais sudrausminti — jie tik 
tokią kalbą tesupranta.
Pavyzdys įgalina darbą užbaigti

Dar daugiau reikia nudirbti. 
' Ne gana vien gerai pradėti dar
bą — reikia gerai užbaigti. Tik 
tas juokias, kas paskutinis juo
kias. Už tai minėtai sveikai pra
dėtąją gyvybę priseie sveikai iš
nešioti motinos jščiose ir imtis 
aplinkos tvarkymo, čia reikės 
visiems, įskaitant ir dvasiškius, 
pasiaukdjančiOs veikios sveikai 
valgant, dirbant ir mąstant. Rei
kės neapsikraut riebalais, sve> 
galais, rūkalais, narkotikais ir ' 
tuomi visiems, ypač sunkumoje 
besirandandosioms, rodyti svei-

------  ------- - -—----- - j Viename triukšmingame mitinge staigiar į tribūna
žmogui reikale padėti, ji darbais jsenga jaun. Itn.-A. Naikehs, dar visai neseniai baigęs 
mylėti, O ne vien apie dangų kai-į Karo mokyklą. Išbalęs nuo pykčio, susijaudinęs ir kan- 
bėti ir “best selenu” nuodėmių, kiramas to momento jausmų sąmyšio, maždaug taip pra-' 
atleidimą padarius, dar net šiais — Vyrai mes neprisieksime!.Mes jau kartą davėme 
laikais nesigricb'.i žmegaus pri
gimčiai atitinkamos veiklos. Tai 
toks yra tolimas, žmoniškas, sun
kus, bet tikras kelias į pagausi
nimą. gerų kunigų mūsų tarpe. 
Dangų norintieji be jokio tarpi
ninko užsipelnys sava daugerio
pa pagalba-artimui. Tad ir rem 
kime save tokiai pagalbai.

čia' kunigų vadovai turi irgi t 
liautis liguistai vadovavę — jie 
tori sutvarkyti kunigų šeimy- ’Ka j-formavo. Daug karininkų, puskarininkių^ ir karti 
ninį gyvenimą, liautis ritualais

nimo reikalus, turi-versti kuni- ėmimai kartojosi iki vokiečių - rasų kAro pradžios, 
gus imtis žmoniškos veiklos —Į (Bus daugiau)
pinigus savu darbu ^užsipelnyti, •
kaip kiekvienas kitas padorus 
žmogus pelnosi: maldą laikant 
ne darbu, ir-kiekvieno susikau
pimui skiriant dienoje ne dau- 
■giau pusės valandos. Pakanka 
jo ir ketvirčio.

Išvada. Kalbėjome apie

■" priesaiką ir jos nelaužysime. Ką pasakytų tie savanoriai, 
kurie mirė rankomis apglėbę gimtąją žemę ir žemėtomis 
lūpomis tarė paskutinį atodūsį — mirštu dėl Tavęs.

J. Itn. A. Naikelis kalbos nebaigė. Jis buvo nuo tri
būnos išvežtas į nežinią. Buvo suimta, ir daugiau kalbė
tojų, kurie stiprino kareivio dvasią, kad nepalūžtų po 
sunkia okupacijos našta. Pagaliau pulkas buvo rusų tan
kų apsuptas. Jį puolė iš- ‘lietuviškų” komunistų, sudary
tas ginkluotas dalinys. Vadus atskyrė nuo kareivių ir pul

vių buvo suimta ir išvežta. Jie dingo be žinios. Ir tie su-

žmogaus tvarkymąsi nuo dar ne-1 tvarkymosi darbo pradedarft nuo 
gimusioje pradėjus. Bet kaip ! savęs. Apie tokį savęs tvarky- 
tvarkytis dahąr mums- patiems mą — sekantį kartą. , 
’au suaugusiems elgtis, kad gė-j Fasiskaityti. Starosta Vydū- 
rų kunigų ir kitų darbininkų nas: žmogaus Tdbulėjimo Pa- 
skaičiy pagausinus.-Imtis reik i ar'grindai. Liet. Skautų^ leidinys.
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VASARIO 16 IR AUKOS
abu ragintojai prisideda prie 
LB(C) neteisėtų veiksmų vyk
dymo. Tuose staluose, kuriuo
se yra .registruota LB (R), te- 

'.nai ji yra legaliai veikianti or 
ganizacija ir tuo pačiu vardu 
kita organizacija veikti nega
li. Jei kokia nors organizaci- 

■ ja ‘savo naudai aukų rinkimui 
l naudoja registruotos organiza- 
I ei jos vardą, ji padaro apgavi- 
kišką nusikaltimą, kuris pagal 

" įstatymus yra. baudžiamas. Dėl 
to Vasario 16 minėjimo rengė 
jai ir aukų rinkėjai šitą turėtų 
gerai įsidėmėti, kad bereikaio 
nereikėtų turėti reikalų su tei
singumą vykdančiomis jstaigo 
mis ir bereikalingai nesusida
ryti sau nuostolių.

Manau, kad LB (R) Vasario 
namai — apie; 16 aukų rinkimo eigą, akylai

(Tęsinys;
Organizacijų įvertinimas 

ir aukos

Turime visą eilę garbingi;, 
patrijotinių organizacijų, ku
rtis leidžia lietuvių ir anglų 
kalba knygas, aktyviai •daly
vauja kultūrinėje ir politinėje 
Lietuvos laisvinimo veikloje, į 
tik nevažinėja į Wašingtoną, 
nes tai yra ALTos pareiga. Ge 
rai yra susiorganizavusios į 
kitų organizacijų reikalus ne- 
sikiša< jų veiklai netrukdo ir 
jų negriauna, savo nagų į Va
sario 16 aukas netiesia ir vis 
dėlto, financiškai neblogai lai 
kosi. Pavyzdžiui, šauliai per 
trumpą laiką sugebėjo sutelkti, 
153,000 dol. ir įsigyti namus j 
Liet, tautiniai i
120,000 dol., Lietuvos dukterys seks, kad nebūtų piknaudiškai 
apie —;
mus, Lietuvių Fondas virš — ir kilų pasipelnymui.
1,000,000 dol., lietuviii jaunimo Pabaigai patiekiu JAV ,Lie- 
suvažiavimui Argentinije bu- Į tuvių Bendruomenės kūrėjo 
vo suaukota virš 70,000 dol. ir prel. J. Balkūno, Vasario 16 
vigą eilė kitų organizacijų, ku- minėjimo proga atsišaukimą ir 
rioms liet, visuomenė gausiai JAV LB įsipareigojimą lietu- 
aukoja, dėlto kad jų darbus ir ~i“ a t

veiklą įvertina. Dėlko LB (f.) 
neaųkoja, dėlto kad ji veda 
griaunamąjį darbą.

Nusikalstamas veiksmas

Pilvis de Chavannes

50,000 dol. ir įsigijo na laužomi įstatymai jos nenaudai V1Ų Bendruomenės vardu, kvię 
ciu brolius ir seseris Vasario 
16 sukaktis paminėti ko įspū
dingiausiai ir, jas minint, mo 
raliniu pritarimu ir piniginė- 
mins apkomis stipriai paremti 
Lietuvos laisvinimo veiksnių 
darbą. v

Kreipiuos į organizuotus Lie 
tuvių Bendruomenės vienetus 
ir į jau po Bendruomenės šū-

vių tautai ir ALTai. (“Karys" 
1953 m. vasaris Nr. 8, 39 pi.) 
“Laikinojo Organizacinio Ko

miteto Pirmininko Atsišauki
mas. Brangus Amerikos Lietu- susibūrusius Amerikos lie- 
viai! Vasario 16 proga mes, lie tuvius? prašydamas, kur ir kaip 

Br. Kviklys ib. kv. ir PLB tuviai, jungiamės iš naujo su- • .....
pirm. Br. Nainys ragina Vasa-į tartinai remti Lietuvos Nėpri- 
sio 16 minėjimo proga rinkti klausomybės atstatymą ir vi- 
aukas LB(C) tėra registruota sais būdais siekti, kad lietuvių 
tik Connecticut state ir tik te- tauta gyventų amžinai.
nai teturi teisę rinkti aukas. šios didžiosios lietuvių šven 
Kituose štatuose jos aukų rin- tės proga sveikindamas visus 
kimas wa neteisėtas ir dėlto Amerikos lietuvius JAV Lietu-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmfnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2^0. t - : *. -<■

Dr. Juozas B. Kon8us, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

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

į gali, aktingai prisidėti prie 
Lietuvos Nepriklausomybės su 
kakčių minėjimo ruošimo vi
sose lietuvių kolonijose, s

Laikau savo pareiga primin 
i ti JAV LB LOKo nusistatymą, 
kad Vasario 16 minėjimo pa
rengimų pelnas bei visos au
kos 
mo reikalams ir kad-tie pini
gai turi būtį perduoti Ameri
kos Lietuvių Tarybai — jos

turi eiti Lietuvos laisvini-

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

RIMTA KNYGA — WRTAUSTA DOVANA I
NaulIenoM galima gaut! suMu knygų, kurios papuos bat kokią d 

IrnvoTi <plnf» ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME, Įdomūs jatmų dienų 

atsiminimai ir Ivvkin bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- S 
manas. 3B7 nsi Kaina $5. §

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu ivvkin prisimini- S 
ir laiko iwkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- > 
tyli i 12 dalių. 296 psL. kaina $5. .

Dr. K»TV<r Grinfirt, ATSIMINIMAI IR MINTYS. TT tomas. Gm- § 
žfais virbeliais nsl. Kaina .^00 Minkštais Hrš SS 00 §

Prel v«d. <;PNUIU t tFTUVHKU V’Mvr.Ų ISTO- £
PIJA. T nei irlSf* __ *9 no. rninkHak vi r. g
VHaia — *9 fM): U dalis. 225 psl.. įrišta — $3.00 minkš- S 
fnJę viraliniu ... .

Henrika Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, j 
Pakalni ir I>ah?nTvnc anskritve su idomiais anrajymajg. fllu- į 
straciiomfc ir dokumantaclia 33fl nsl . karna $&

P. Kesonas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trim daliu Lietuvos g 
partizanu buitie? romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

JanIn* N«rO^. TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima! »
170 psl. -- ------------- ----- - --------------------------------------$5-00 1

•A GuHells. POVILAS MILERIS ' biografuos bruožai 231 ‘
pnslaniai __________________________--------------------- L1.0C <

KrrrVAR nesakant r*Wa nridAH 25 rt pašto išlaidoms

NAUJIENOS, ;

1739 S. Halsted SU Chicago. TIL S0608. — TeL HA 1-9100 V

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS |

Dr Juozas Dautaras. ŽEM$S OKIO ŠVIETIMAS. Studiia Išleis | 
fa Chicaeoje metais patirs autoriaus lėšomis. Knvea dvieiu da- | 
Hu: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. 11 dalis: Žemės Į 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Te! liūdnas lietuviu tautos likimas j 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir, nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, eknnomi- f 
nlu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilvgti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knvgos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma buvo ūkininkai fr po be
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, vpač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos I 
žemei parašyta, kad pradėtus skaityti nebesinori pertraukti. Kurna I 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli- 1

Knygos^SOO puslapiu su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik $5.00. | 

Gaunama Naujienose.
čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS — I
17S9 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060S f | 

Gavę pinigus, tuojau knygą pariųrime. Ii ' I!
į   ___ ___ wiimu U. IHIIHIIII jiiuLnr m u X jj- J- 'r'-— - •-.r1-"y

Ar po nepaprastai šaltos 
žiemos paprastai seka karšta 
vasara?. Pasirodo, niekas tik
rai nežino., bet daug kas spėlio 
ja, kad taip.

Amerikos Okeaninės ir At
mosferinės A d m inistracijos 
Washingtone valdininkas Mur 
ray Mitchell -šitaip galvoja:

“Jei būčiau azartinis lošikas 
ir priverstas lažintis iš pinigų 
pasirinkdamas už šlapią šaltą 
vasarą ar už karštą ir sausą 
vasarą, aš pasirinkčiau karštą 
ją sausąją”. Nors lokiam tvir
tinimui faktų pakankamai nė
ra surinkta, bet dažniausiai
taip pasitaiką, kau nesezoniš- iš eilės diena su temperatūra 

į kai šaltą žiemą seka nesezoniš žemiau šalimo laipsnio. Kita 
; kai karšta vasara. i panaši žiema būvi 1895 me.

1 tais, bet ir ta truko 29 dienas, 
ne 41 kaip dabar.

Pirmo atadrėkio su tempera 
tėra iki 40 laipsnių Fahrenh- 
cito (5 C) laukiama šį trečia
dienį. . i

Vykdomajam Komitetui Chica 
goję arba Tarybos skyriams 
vielose.

Perduodamas JAV LB Lai
kinojo Organizacinio Komite
to ir savo linkėjimus, drauge 
reiškiu tvirtą viltį, kad, budė
dami Lietuvos išlaisvinimo ir 
lietuvių tautos gelbėjimo kovo 
je, taip pat energingai ir vie
ningai dirbsime JAV Lietuvių' 
Bendruomenėje didžiajam lie
tuvybės išlaikymo reikalui.

Perl. J. Balkūnas
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Laikinojo Organizacinio Ko
miteto Pirmininkas.

štai tokie santykiai ir bend
radarbiavimas buvo tarp AL- 
Tos ir JAV LB ir buvo išlaiko
ma visli lietuvių vienybė, kuo
met LB vadovavo garbingas 
patrijotas lietuvis. Palyginkite 
dabartinius LB (C) santykius 
su ALTa, jos vadovų pasisaky-

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

CReguliari prenumerata — $10.00)

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčio.

(Pavarde ir vardas)

(Tikslus adresas)

Bėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina SI.50.

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

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

■ I HU W 1^——1

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIAUNIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi U n vgp kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana <zlobėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tronMies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
173S So Halsted Street Chicago, Illinois 60608

b ____________________________

sausa vasara
tinka, kad pranašauti orą ilges 
niam laikui kaip 30 dienų, yra 
tik spėliojimas. Amerikos Na- 
cionalė Oro Tarnyba ir daugu
mas privačių meterologijos tar 

oro 
Mit-

rvto

speiimų nedaro, pasakė 
chell.

Praeito sekmadienio 
apie 4 valandą Chicagos apy
linkėse 5 laipsnių žemiau nu
lio temperatūra buvo dar vie
nas rekordas. Tokia tempera
tūra vasario 6 d. buvo 1962 me 
tais, bet buvo 4 laipsniai že
miau nulio, ne 5 kaip dabar. 
Praeitas Sekmadienis buvo 41

Liam jrwwiu'-u
Jau kuris laikas atspausdintu ir galima gauti knygų rinkoje f

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprslanti paskutiniu 90 C18WM5WID metu 

Chicayos lietuviu gyvenimą ir ju ~ atliktus darbus 684 pat Kaina 
$10. Teleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija. _

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiSkl chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu tmonhj biografi
jos. Duoti dokumentai katalikilku. aocailistinnj. laisvamanišku ir 
kitų organ tea ei Ju atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityki c« ban- I 
kai ir kt. * '

Norintieji Ma knyga įsigyti, pratomi paraJyti čekj arba Money 
Orderi ' ' > ■ w

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

173$ So. Halsted St, Chicago, HL 60608
—......   W.,.T. M. ............................   1 Į

Mitchell dar pareiškė, kad 
“tos klimatinės sąlygos, kurios 
iššaukė praėjusios vasaros sau
sras, o vidurvakarip valstijose 
šios žiemos orą, atrodo, tebėra 
kaip buvusios”. Bendrai, atro
dą kaip įrodyta, kad sausros 
kartojasi eikliais po 20 metų. 
Baisiai sausi metai buvę 1930- 
eji, kiek’ mažiau 1950-ji ir da
bar 1970-ieji. t. . -

Daugumas meteorologų su- sio 23 1 Jono St?io salėje
įčioje 4346 S. Calif onia Ave.

malonu matyti gausius ir links
mus.

; Nutarimų raštininkės proto- 
■ kolas perskaitytas ir valdybos 

narių raportai vienbalsiai pri
imti.

knygų tikrinimo komisija 
Jeanie -Povilaitis paruošė gerą 
rajjcrtą, iš kurio \i.:iems buvo 
aišku, kad knygos yra tvarkin
gai vedamos. Ealgdąma savo ra
portą rašiininkė nuoširdžiai pa- 

' dėkojo Josęphinai Masilionis už 
i karališkas vaišes. Kiti komi
sijos nariai patvirtino tą patį, 
raportas priimtas su pagyrimu.

laiškas gautas iš Lietuvių vy
čių, kurie kvietė į banketą pa
gerbti ponią Josephine Daužvar- 
dis, Lietuvos generalinę konsu- 
lę. Laiškas priimtas. Sekantis 
klubo susirinkimas įvyks vasa
rio 27 d. anksčiau minėtoje sa
lėje.

Jau laikas užsimokėti klubo 
duokles, nariai prašomi to ne
pamiršti. Po susirinkimo buvo 
vaišės ir malonus pobūvis.

Rožė Didžgalvis, koresp.

Ža gar iečių Klubas
Lietuvių Žagarės klubo meti

nis narių susirinkimas įvyko sau-

S Indijos imperatorius Šer- 
šanas viliojo turistus j savo kraš
tą. Nuo 1540 m. ištisus 5 metus 
jie buvo neribotą laiką valgy
dinami ir apgyvendinami vieš- 

' bučiuose veltui. Prieš dešimt
meti buvo užplūdę Indiją hipiai

mus ir veiksmus ir lietuvių vie susirinkimą sveikindamas gau- 
nytės išardymą.

(Pabaiga)

‘ Pirm. Paul Masilionis pradėjo ir kitokie tinginiai bei vagabun-
dai, klaidinami čia atvykusių pa

A. Piesky's šiai atsilankius narius, nepabū- sipinigauti įvairių jogų ir dva- 
gusius to labai šalto oro. Buvo'sinio gyvenmo akrobatu.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja §2. -Užsaky* 
kite -dabar..-, - ■ .......

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

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

orderi tokiu antrašu: t .

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

Taupykite dabar
pas mus

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- 
/’delitis darbus. Pirma, jie padeda Jums pa

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įši-

Taupykite dabar. ' .
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. . . ' i J

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

?E

s 
« 
j

UNIVERSAL
• { •

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

Įsteigta 1923 metai*. •> TEL. 421-3070
Įstaigos pietųom kiemas automobiliams pastatyti.

y __ NAUJIEMOS, CHICAGO I, ILL. >— Tvssday, F«brv«ry 1, 1977
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Subscription Ratos:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
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Three months. Canada $30.00 per year; 
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Gaelic darko partija 1 Gražiai sutiko JAV 
dainininką

LAGOS. — Amerikos daini
ninkas Stevie Wonder buvo Ni
gerijos visuomenės triukšmin
gai sutiktas, kur jis atvyko da
lyvauti antroje pasaulio juodų
jų ir afrikiečių dainų šventėje.

JERUZĄLĄ -r- Izraelio 'ey- 
riaųsybės jyini,steris pirminin
kas Yizhak Rabin Įr gynybos 
mmisteris Shimon Perez yra 
viens kitam konkurentai. Vienas 
ir kitas nori vadovauti darbo 
partijai, kurią jie atstovauja.

šis klausimas bus sprendžia- policija negalėjo suvaldyti mi
mas darbo partijos suvažiavime nj0S) kurj amerikietį dainininką 
vasario 23. Gi visuotini rinkimai bučiavo, glamonėjo ir nešė ant 
į parlamentą Izraelyje įvyks ge- rankų

17. įI Dainininkas Wonder pasisa- 
Izraelio gynybos ministeris- kė, kad jis paaukos aklųjų ir iš

krypėlių vaikų įstaigoms tam 
tikrą sumą, kad pajustų, jog ir 
Dievo ar gamtos nuskriausta
jam yra gyvenime įvairių gali
mybių.

17.

Neatrodo, kad įtampa atsileistų
Ne tik Leonidas Brežnevas, bet ir propagandinė so

vietų spauda reikalauja, kad prezidentas Carteris vai
ruotų kraštą detentėg kryptimi. Maskvai labai rūpi susi
tarti .del strateginių ginklų gamybos ir kontrolės, bet ji 
nesiima jokių žingsnių tai kontrolei įvesti. Tuo tarpu, 
kol prasidės pasitarimai dėl Vladivostoke pradėtų ir iki 
šio meto nebaigtų klausimų, Maskva, nori, kad naujoji 
administracija pagyvintų prekybą ir duotų dar didesnių 
ir lengvesnių kreditų sovietų pirkliams.

Dar labiau įtampą padidino sovietų policijos nutari
mas galimai greičiau išsiųsti “Associated Press” kores
pondentą George Krimskį. Jis iškirto sovietų valdžiai, 
jų cenzoriams ir visai sovietinei biurokratijai pokštą. 
Maskvos policija jau kelis kartus tardė Ginzburgą, bet 
patys rusai apie šią sonetų policijos sauvalę nei vienu 
žodžiu niekam nepranešė- Nepranešė, nes nenorėjo, kad 
krašto gyventojai patirtų apie policijos sauvaliavimą. 
Pasirodo, kad tas Ginzburgas, be eilėraščių, dar rūpino
si ir pagrindinėmis kiekvieno žmogaus teisėmis. Jis pri
siminė, ką Brežnevas Helsinkyje pasižadėjo vykdyti, ir 
reikalavo, kad jam pačiam ir kitiems tokiems žmonėms, 
kaip jis, būtų leista pasinaudoti tomis teisėmis. - - i

Žurnalistas Krimskis, patyręs apie apklausinėjimus 
ir sužinojęs, kad Ginzburgas vis dėlto buvo areštuotas, 
tą žinią perdavė Londonui ir -New Yorkui. Žinią pakar
tojo Amerikos Balsas. Rusai iš amerikiečių patyrė apie1 
Ginzburgo areštą anksčiau, negu sovietų valdžia norė
jo. Jie, žinoma, .tuojau išaiškino, kad žurnalistas Krims
kis minėtą žinią perdavė Jiems buvo nepatogu kaltinti 
Krimskį už teisingos žinios perdavimą, bet jie apkaltino 
jį “rusų papirkinėjimu”. Jis kambario valytojai duodavo 
čeki, o ta, gavusi dolerius, neeidavo į Maskvos dolerinę 
krautuvę ir nusipirkdavo tokių prekių, kurių sostinės 
krautuvėse nebuvo. Dolerinėje krautyėję ji mokėdavo 
žymiai pigiau, negu sovietinėse -krautuvėse.

Kiekvienam buvo aišku, kad Kriskio elgesys skau
džiai palietė Maskvą. Europiečiai manė, kad žurnalisto 
Krimskio-išsiuntimas iš Rusijos didesnės reikšmės netu
rės. Savo laiku Maskva yra išsiuntusi įtakingesnių Ame
rikos žurnalistų iš Rusijos, tai dar vieno išsiuntimas būtų 
tiktai priedas prie ilgo išsiųstųjų sąrašo. Europiečiai 
kreipė ypatingą dėmesį į naujos administracijos algesį- 
Vieni manė, kad prezidentas Carteris nekreips jokio dė
mesio į Krimskio išsiuntimą. Visi žinojo, kad ne tik sek
retorius Vance, bet ir prezidentas Carter norėjo gerų 
santykių su Sovietų Sąjunga. Reikalr šiek tiek galėjo pa
gadinti sekretoriaus Vance pareiškimas apie pagrindi
nes žmogaus teises, Helsinkyje prižadėtas plėsti kiekvie
noje valstybėje. Tuo rekalu prezidentas .Carteris kalbė
josi su sovietų ambasadorium Dobryninu, kuriam prezi
dentas taip pat prižadėjo kęlti pagrindinių piliečio teisių 
klausimą.

Įtakingiausieji Europos politikai sekė, ką preziden
tas Carteris darys su sovietų valdžios nutarimu apkal
tinti žurnalistą Krimskį nebūtais nusikaltimais ir įsa
kyti 7 dienų laikotarpyje .dingti iš Sonetų Sąjungos. Dąu 
gelis manė, kad prezidentas Carteris nesiims griežtes
nio žingsnio. Geri santykiai su didele valstybe esą $yar- 
biau, negu vieno žurnalisto išsiuntimas

Bet prezidento Carterio administracija nustebino 
ne tik politikus, bet ir pačius .rusus. Jis įsakė vyriausiam 
sovietų Tąss agentūros viršininkui Aleksejevui išsikrauk 
tyti iš/ĄV septynių dienų laikotarpyje- Kodėl? Kuo jis 
nusikalto? JAV administracija nieku nekalto žmogaus 
nekaltino. Ji nesielgė taip, kaip Maskvos policija pasiel
gė. Sovietų valdžia žino, kad visi amerikiečiai, gyvenan
tieji Maskvoj, doleriniais čekiais moką rusams už patar
navimus. Mokėjo Krimskis, moka ir kiti. Tai nėra joks 
nusikaltimas. Tai yra papraščiausia sovietų valdžios 
priemonė doleriams gaudyti. Dolerį sovietų valdžia ke-

liais atvejais nuvertino, bet nieko ji taip atidžiai negau
do, kaip Amerikos dolerio. Ji dolerius lupa iš . kiekvieno 
Amerikos piliečio. Ji bando dolerius išlupti iš lietuvių, 
latvių, estų, lenkų, ukrainiečių ir kitų. Lupa dolerius di
deliais muitais už siunčiamas Lietuvon jjlovanas, lupa ir 
iš turistų, kurie ryžtasi labai brangiai mokėti už ilgą ke
lionę į Maskvą ir Lietuvą. Be to, sovietų valdžia pačioje 
Maskvoje ir keliose kitose vietose įrengė dolerines krau
tuves, kad galėtų iš turistų išvilioti galimai didesnį do
lerių skaičių.

Sovietų valdžia apkaltino žurnalistą Krimskį, ,o Val
stybės Departamentas apkaltino sovietų valdžią- įsaky
dama išsiųsti Aleksejevą, ji sovietų laikraštininko visai 
nekaltino, jam jokių priekaištų nedarė, nes jis rinko ži
nias kaip ir. Krimskis. Valstybės Departamentas įsakė 
Aleksejevui išvažiuoti todėl, kad sovietų valdžia išsiun
tė iš Rusijos žurnalistą Krimskį. Kaltas čia ne Alekseje- 
vas, vet pati sovietų valdžia. Prezidentas .Carteris padė
jo tašką tinkamoje vietoje ir laukia sovietų valdžios to
limesnės reakcijos. ’ ’

Šitas prezidento Carterio elgesys teigiamai nustebi
no Europos politikus. Jie pamatė, kad gaujas preziden
tas nesirengia rusams daryti nuolaidų. Jis nori taikiai 
sugyventi su Sovietų Sąjungą, bet jis nenori daryti vie- 
napusines nuolaidas.' Iš viso atrodo, kad šioje srityje 
sekretorius Kisingeris yra padaręs žymiai nuolaidų. Jis 
privertė Amerikos diplomatus nedaryti ųuolaidų Vieno
je, kol buvo aptarami Helsinkio pakto " paragrafai. Ta 
politika buvo nustatyta dar sekretoriaus Rogers laikais. 
Kisingeris jos laikėsi. Bet sekretorius Vance pirmas pa
reiškė, kad jam rūpi pagrindinės žmogaus teisės, ir jis 
šitą klausimą kels Maskvoje, kai kovo mėnesį vyks į So
vietų Sąjungą tartis strateginių ginklų sutarties klausi
mu. 1 į

Amerikos lietuviai labai atidžiai seka prezidento 
Carterio laikyseną šiuo .svarbiu klausimu.

vių tautos iš viso-nėra. Jei lie
tuviai ir . toliau neinformiios 
pasaulio apie savo tautą, tai 
atėjus išsilaisvinimo laikui pu- 
saulį tvarkančios jėgo$ be kal
bų Lietuvą prijungs prie Len- 

gijo£.
Vilniaus Krašto Lietuvių Są

junga senai kelia reikalingumą 
išleisti Lietuvos etnografinių 
sienų studiją, kurioje moksliš
kai ir nesugriaunamai būtų 
įrodyta lietuvių gyvenami plo
tai ir lietuvių tautos esmė Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (VUK-as) buvo su
tikęs tokią studiją parųošt ir 
išleist, bet po 10 metų .vilkini
mo pagaliau pasakė,' kad to
kios studijos neleis.

X ilniaus krašto lietuviai ape 
Kuoja į visą liętuyišką'UęivL 
ją susirūpinti informuot pašau, 
lį apie lietuvių tautą. Be tokios 
informacijos yra visai’ tuščios 
visokios kitos kalbos. Pavyį- 
vs 1973 m. JAV-se kongresma- 
no rezoliucija, kad Lietuvą 
buvo išvadavęs Lenkijos mar
šalas J. Pilsuckis.

Pėrės yra kietesnis už ministe- 
rį pirmininką Rabiną sprendžiant 
užimtų arabų žemių reikalą. 
Bendrai, jie abu sutinka, kad 
darbo partijos suvažiavimo plat
formoje būtų įrašyta teritorinis 
kompromisas visuose trijuose 
taškuose: Sinajaus pusiasalyje, 
Golano aukštumose ir Jordano 
upės vakariniame krante.

Pasišiaušė ūkininkai
MINEAPOLIS. — Vakarų ir 

centrinėje Minesotoje kelia 
triukšmą nepatenkinti ūkinin- 

|kai, kad per jų laukus žadama 
pravesti aukšto įtempimo elek
trą perduodančius laidus. Jie 
mano, kad didelis elektros vol- 
tažas gamina ore ozoną, kurs 
mažina javų derlių, susargdina 
gyvulius ir plačius ūkininkus. 
Koks 300 Minesotos ūkininkų 
traktoriais ir kitomis ūkio ma
šinomis užblokavo laukus ir pa
keles kur yra pradėti elektros 
laidų tiesimo darbai.

Aukšto įtempimo elektros lai
dų linijos', kuriomis bėgs 400,- 
000 voltų įtampos "elektros sro
vė, sudalys 410 myŪųrilgį irkaš-

Vasario šešioliktoji ną yien įuos $40 mil. dol. 1 
pagyvęnt gražiais prįsimini- 
mais ir pagrąžbyliaut, bętį! /.Jean Louis -Pone (1761 - 
pareigoja daugiau susirūpinti 1831), Marselio observatorijos 
tautos ir valstybės ateitimi. To- direktorius, prieš paskyrimą 
dėl ir kviečiame šia diena su- šioms pareigoms buvo tos ob- 
simastyti. servatorijos šlavėjų, bet juo bū

VKLS-gos Kanados Krašto dam*s d“r‘čį°b 
s per-7 metus atrado 17 kome-
VALDYBA tų. ... \ '

Atidėjo teismą
FOT BONIFACIO. — Filipi

nų karinis teismas atidėjo 3 die
noms bylos nagrnėjmą, kurio 
j e kaltinama 3 amerikiečiai ir 
kiti ■J ąsmentys norėjus nužu
dyti Filipinų prezidentą F. E. 
Marcos, prašant laikraščio lei
dėjo Eugenio Lopez Jr. advoka
tui. Lopęzo .advokatai prašo vy
riausio Filipinų teismo bylą pa
naikinti, kadangi-Lopez ir kiti 
kaltinmieji negali turėti beša
liško bylos nagrinėtimo.

SVEIKI, SULAUKĘ VASARIO 16-TOS
1^18 m. vasario 16 d. Lietų-j Skaitant lenkų fronte daly

ves patriąrkui J. Basanavičiui, vavusių kovų dalyvių prisimi- 
vadovaujant, Lietuvos Taryba nimus, susidaro vaizdas, kad 
įš Vilniaus paskelbė Lietuvos tik dėl stokos informacijų apie 
nepriklausomybę. Šis aktas j Lietuvą lenkai tose valstybėse ’ 
lietusių tautai buvo tekanti sau! turėjo dideles simpatijas ir dėl 
iė. Lietuvos kaimynėms — Bu-' to juos taip rėmė. Kada lietu-’ 
sijai, Lenkijai ir Vokietijai — viams fronte nesisekė, Antan- 
dįdelis netikėtumas, nes jos lai tės valstybių atstovai tylėjo, 
kė Lietuvą mirusia tauta ir vi- nekreipė dėmesio net į jų pa
šos trys tik ieškojo progos pa- čių nustatytas ir lenkų sulau- 
sigriebti jos teritoriją. Tačiau, žytas demarkacijos linijas. Bet 
susidūrę su lietuvių tautos gy- kada lietuvių kariuomenė pris- 
vąją jėgą, buvo priversti lavi- pausdavo lenkus, tuoj tie atsto- 
ruoti. Rusai dangstės* (ir da_ vai prisistatydavo sustabdyt 
bar .tebesidangsto) lietuvių liau | kautynes, o lietuviai paklus- 
dimi, lenkai — lietuvių nesu-i niai vygdydavo ir tik dėlto len 
brendimų valdyti—tik susidū 
rę su lietuvių fizine jėga, prie
dangą pakeitė praeities federa 
cija vokiečiai dangstėsi Ber- 
montų 4ir stęngėąi .sąyo jėgas 
žūt būt Lietuvoje palikti

Lietuvos nepriklausomybės

kai galėjo pasigribti trčdalį 
Lietuvos teritorijos su sostine 
Vilniumi. '

Dalis tos teritorijos po II-jo 
karo rijungta prie Tarybinės 
Lietuvos, kita dalis — Suval
kai, Seinai. Punskas ir kiti li-

- ko prie Lenkijos. Tų sričių lie- 
ąklą ginant, reikėjo jį aplais-’ tuviai veda žūtbūtinę kovą dėl 
tyt jsąsu tautos krauju. Bene savo kalbos. Kita Lietuvos te- 
suftkiausia kovą ^uvo su pieti-1 ritorijos dalis brukta gaudamas 
niu kaimynu lenkų. Sunkiau- kur lietuviai dar nuožmiau ver 
šia ne dėl jo fizines jėgos, bet čiami nutautėti.
dėl klastos ir del tuo metu vei-.j šiandien vėl galvojame ir 
kusių Antantės valstybių para mes ir jie kada nors iš to pa
mos. 1917 m. fįenkaj buvo su- ties okupanto išsivaduoti. Lie
ti arę Lenkų Tąutinį Komitetą tuviai vien tik kaįba apie ru- 
Paryžiuįę su jo pirųjininku, sų vykdomą Lietuvoje religi- 
Roųian Dniowskiu, kurį An-| jos persekiojimą, o lenkai pla- 
tantės valstybės pripažino ofi-,čiai reklamuoja savo tautą į 
cialia Lenkijos valstybės atsto- ją įjungdami ir lietuvius. Anks ■ 
vybe. Jis šias valstybes ir in- čiau dar sakydavo, kad Lietuva! 
formavo,-kad lietuviai savisto-jyra neatskiriama lenkų valsty- 
viąm gyvepimui nepribrendę," bės dalis, c dabar jau ncatsk: 
kad jie anksčiau buvę LenkL'riama ler.kų tautos dalis (‘T. 
jos sudėtyje ir dabar privalo Ž.” Nr. 2 (4405, 1977 m. sausio; 
pijįkląusyti Lenkijai. 13 d., 9 pus.) Išeina, kad lietu-
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Chicagos Lietuvių Tarybos
RUOŠIAMAS

VASARIO 16-sios
MINĖJIMAS

įvyks š. m. vasario 13 d
MINĖJIMO PROGRAMOS SANTRAUKA SEKANTI:

1. ŠEŠTADIENI, VASARIO 12 D.
12 vaL žuvusių dėl Lietuvos laisvės pagerbimas prje pamin
klo Jaunimo Centro sodelyje.

2. SEKMADIENĮ, VASARIO 13 D. '
10 vai. pamaldos Šv. Kryžiaus par. bažnyčioje. Pamaldas 
laikys ir pamokslą sakys Vysk. Vincentas Brizgys. Pamaldų 
metu giedos soL Algirdas Brazis ir Dainavos Ansamblis.

Mašinos pastatomos miesto mokyklos sklype.
10:30 vai. pamaldos švč. M. Marijos Gimimo par. bažnyčioje.
10 vai. pamaldos Liet Evangelikų Liuteronų Tėviškės par. bažny
čioje.
2. yaL p. p. Marijos Aukšt. Mokyklos salėje:
Lietuvos Gen. Kons. J. DAUŽVAR&JE^ĖS sveikinimas, ALJęs 
pirm. dr. K. BOBELIO godis,
Chicagos Miesto Mero MICHAEL A. BILANDIC kalba,

, Dr. LĘONO KRIAUČELIŪNO paskaita.
Meninę dalį išpildo soL ALGIRDAS BRAZIS, diorąs,
vedamas Dariaus Lapinsko ir Vyčių Tautinių Šokėjų grupė, veda
ma Frank Zapolio.

Minėjime kviečiame lietuviškąją visuomenę kuo skaitlingiau
sia dalyvauti < w '

Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su -vėliavo-

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA



DR. K. G. BALUKAS
XKL-8RIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOL.OGIN* CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medial Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus* u run* 

ei neatsiliepia, skambinu 374-8«>04

pano. Jis buvo geras. Kai at
nešė, tai paprašiau ir padavė
ją, kad kartu išgertų.

— Tarnybos metu mums už
drausta gerti, bet kiek vėliau, 
kai visus aptarnausime, tai aš 
su tamsta išgersiu stiklą šam
pano, — ji niao atsakė.

PRANEŠIMAI
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Pom Valley Medical Center 
•TO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

— Matai už pusvalandžio jau 
sueis lygiai 75 metai, kai ma
ne paleido ant teįneš, tai norė-

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

<938 SAAanheim Rd.,Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

TeL: 562-2727 arba 562-2728 _ į

REZu GI 8-0873

DR. W.E1S1N-EIS1NAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
6132 So. K ėdžia Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001

pasakiau. — itulariau šia su
kaktį paminėti padangėse™

Ji galvą pakraipė, gerti ne
sutiko, bet tuojau nuėjo į lėk
tuvo priešakį o aš jau buvau 
vienas pats sau. bekeliąs šam
pano stiklą. Už poros minučių 
lėktuvo kapitonas garsiakal
biu paskelbė, kad keleivių tar
pe yra vienas amerikietis, Chi 
cagos, kuris švęs savo 75 metų 
gimtadienį. s Šiai sukakčiai jis 
pasirinko “Concorde”, kad ga-

"Ii Hkryjp ai b0*1 u su tavim". — 2 Mozės 3:11
w šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visor ir visa-

' NAŠLIŲ, NA&LIUKIŲ ir Pavienių kuon»t jie stengiasi atlikti kokią nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
Ui,ha. vasario mėn U-tą dieną 7 va- i® pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
landą vakaro turės įtrinkimą Vy-1 mQsų ^“ėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
čiu salėje 2455 W 4ftb St Viri klu-: kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir
ha nartai ir ori jaučiamieji yra kvie- Pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
x- . ____ enrinki i kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš-

* paciui ir tiems, kūne yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
bus vaisęs ir . on o or- ^manymo j kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “E tik-

kestrui grojant,____________ in a rųjų aj būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime
LITHUANIAN National Democra-! Viri žino, kad mirti* yra žiaun Ir paliečia kiekvieną. M kur yra ml- 

tic klubo metinis sutrinkimas įvyks ru*ia|i?,| tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirtie*", kurią gau*He 
trečiadienį, 7-tą vai. vak.. Šaulių na- nemokamai. Rąžykite:
muose, 2417 W. 43rd St. Kviečia yisus 
joarius apsilankyti, 
bus vaišės.

D . . v- ’ F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629Po susirinkimo Jy rajto

Bernice žemgulis, 
Prot rast.----------------------------------------------------------------------------------------------------

VI 7-2879 ^-n. H. , -HTmeTe.ee. - ~ii n—.r.............................

LIETUVIŲ Moterų Draugijos Ap- 
švietos metinis narių susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, vasario 12 d., 2:00 v. 
po pietų. 2549 W. 71 St. Narės kvie
čiamos atsilankyti, nes yra daug svar
biu reikalų aptarti ir jau laikas užsi
mokėti duokles. Bus ir vaišės. v ( 

Rožė Didžgalvi.s. rast.

-Vladas Rasčiauskas, giminaičiu lydimas, buvo 
apžiūrėti.

nuvykęs

4-F Minėjau gimtadienį mėlynoj aukštybėje
Telef. BE 3-5893 1

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS-IR CHIRURGAS i Jau esu minėjęs, praeitais 

metais sačo 75 metų gimtadie
nį minėjau padangėse. Pasi
rinkau patį naujausią lėktuvą 
“Concorde”, kuris pakyla 60,- 
000 pėdų aukštumon ir per ke
turias valandas nuskriejau į 
Prancūziją.

žadėjau tuojou par ašyti, 
bet nepajėgiau.-Skridimas bu-

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

pgga) susitarimą

DK. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
52U N. WESTERN AVE: 

Telefonas atsakoma* 12 vai.

Traky pilies lėtų gimtadienį atšvęsti 60,000 
aukštumoje. Lėktuvo ] 
rodė 60,000 pėdų ir daug jau 
nebekilo, nes toks aukštis bu
vo nustatytas. Jis tani keleiviui 
palinkėjo geros sveikatos, kad 
jis galėtų dar daug gimtadie
nių minėtj “Concorde” lėktu- 

< ve, įnėlyniausiose padangėse.
Bet jis nepasake, kuris yra tas 
keleivis, tai visi pradėjo dairy’- 
tis; vienas j kitą žiūrėti, kuris 
čia galėtų būti tas laiminga
sis... žiūrinėjau ir aš, greta sė-

laikrodis Išrinkta Lietuviu Rašytoju j

Rašo Vladas Rasčiauskas
go. 0 kai pradėji kilti, tai man 
teko ant nugaros atsigulti. Ne
gulėjau, bet beveik buvau pa
dėtas ant nugaros. Liektuvo 
motorai turėjo labai smarkiai 
ūžti, bet viduje mes to lėktuvo 
ūžimo negirdėjome. ' Viskas ' ~
taip pastatyta, kad viduje di- v. ... . ' v. -j- ; dmcių klausinėdamas...■dėlių motorų ūžimo nesigirde- 
tų.---- ---- —..  nei nepajėgiau. -OKnuimas ou- į

DR. fKANK HsCKAS . vo nepaprastai įdonius, bet jis Į Lėktuvo priešakyje įrengti di 
optometristas buvo ilgas. Nespėjau baigti vie dele rodyklė, kuri nuolat ro-

kalba LIETUVIŠKAI ! nos kelionės, jau man teko do, kiek mūsų lėktuvas pakilo 1 
... ... — Tol. 7374149 skristi į kitą. Buvau Paryžių- <ir kokiu- greičiu jis nešasi pir-j 

je, Montekarlo, Šveicarijoje, myn. “Concorde” kilo labai 
Lietuvoje,, Maskvoje, Italijoje, greitai, nes rokykle rodė vis 
Romoje; Maltoje, Buenos Ai- didėjantį jjėdų skaičių. Juo 
res, Mar de Plata ir vėl Chica- aukščiau iškilo, tuo tiesiau sė- 
goję. Laimė, kad • padariau dėjome. O kai lėktuvas ištiesė 

; daug šios kelionės fotografijų, 
■ pasižymėjau, kur buvau ir, kas 
» geresnio liko atmintyje, tai da- 
j bar, kol nebus pląnų naujai 
kelionei; lai parašysiu. t 

— Pirmiausia noriu pradėti
DR. VYT. TAURAS i nuo gimtadienio.

Mane pasodino prie didelio jos nešė ir" siūlė įvairiausius 
lėktuvo'mažo lango. Juo didės gėralus.-
nis lėktuvas, tuo didesni, atro- kokteilių. Galėjai gauti geriaii- 
do, turėtų būti ir langai, bet šių Amerikos gėralų, bet buvo 
taip nėra. “Concorde” langai j ir paties geriausio prancūziš- 
yra žymiai mažesni negu pa-.’ ko. šampano bei vyno. Jeigu; 
prūsių dideliii keleivinių lėk- kas norėjo Chivas Regai, tai

—s. Tr_j ,v i----- ; patarnąutojos anti-ą kartą pra
šytį nereikėjo. Ji tuojau atida
rė bonką ir pripylė stiklą. Ga
lėjo pilti nelaistant, nes-lėktu
vas labai ramiai skrido, visai 
nejudėdamas. Kas norėjo, tai 
galėjo užsakyti ir stipriausių, 
džinu.

.*•’« w. 7ist st__
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 

contact lenses”

•t. pagw susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEI8UTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
3AS6 Wg$T 63rd STREET

4Jii/ad. nuo 1—4 po pietų, 
"kefvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofise telef„- 776-2880
___ Naujas rez. telefu 448-5545

v GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
žesor* praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas; 2652 -WEST 59th STREET 
Tai.: PR 8-1223

OFISO VAU; piram, antrad.. trečiad. 
tr penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
ciais 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

nagai susitarimą

savo nulenktą snapą ir Įtraukė 
kojas, taj mes galėjome gra
žiausiai jame sėdėti.

i
Lėktuvui išsitiesus, kaip, iii 

gai- kelionei pasiruošusiai ger
vei, tuojau pradėjo po lėktuvą 
zuiti patarnautojos. Pradžioje

Buvo sudėti ngausių

P. ŠILEIKIS, 0. P.
o ORTHOREDAS-PRO TEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bao- 
r dažai. Speciali pagalba kojoms 
k (Arch Supports) ir L L

UI50 West 63rd St., Chicago. UI.. 60629 
TeleL PRespect 6-5084-

Gėlės ’ visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖUNYČ1A 

244J WES1 ojrd SI KELI 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Dnshig krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

r'CKMtAUol YMAI

M 0 V IN G 
« Leidimai — Pilna apdrauda 

•2KMA KAINA
R. t E R t NA i 

Tel. WA 5-8063 
^i—i imi, j-ja na ■ ■_ m, - ____________ _ ,

M 0 V I N G
Apdrausta* parkrauetyma*

Ii įvairiv atrtumy,
- ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

tuvų. Kodėl tie langai mažiu
kai, negalečiaū pasakyti, netu
rėjau progos paklausti, užmir
šau. Lėktuvas iškyla labai-aukš 
tai, o viduje spaudimas dide
lis, tai mažesnį langą sunkiau 
išstumti. ’

Laikrodžiui parodžius Iva- 
landą, lėktuvas tuojau pradėjo 
judėti Motorai turi būti labai 
galingi, nes jis pradėjo kilti 

į beveik stačiai. KoF lėktuvas 
{ stovėjo, 4ai aš sėdėjau prie Jan

SOPHIE BARČUS j
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir* 
nūdienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadieni 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30

I vaL ryto.
HEmlock 4-2413 —

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 ‘

Bet netrukus į kabiną įėjo 
pals lėktuvo kapitonas, paspau 
dė man ranką ir žodžiu palin
kėjo sveikatos. Tada visame 
lėktuve prasidėjo tikras ūže
sys. Visi keleiviai mane svei
kino ir linkėjo-ilgų metų ir lai- 

; mės. Jie nenorėjo tikėti, kad 
jman jau būtų 75 mėtai. Jiems 
i atrodė, kad: esu/keliais metais 
i jaunesnis. Jie norėjo apie ma
ne daugiau sužinoti. Tuojau vi 
sas lėktuvas-sugiedojo “Happy 
Birthday’*, o man teko su kiek
vienu keleiviu ^luktelti taurę. 
Visi tapome pažįstami ir “se
ni draugai”. Papasakojau 
jiems* kad: vadovauju turizmo 
bizniui; mėgstu važinėti. Paša 
kiau; kad-gimiau Lietuvoje, tai 
manęs klausė, kur ta Lietuva.

Kai pasakiau, kad šviesą pa
mačiau Panevėžyje, tai reikė- ’ 
jo aiškinti kur Panevėžys ir Ne. 
vėžis.

Draugijos valdyba |?
1

Lietuvių Rašytojų Draugijos i 
valdybos susirinkime sausio 22 ? 
d. New Yorke suskaičiuoti bal- f 
sai renkant' naują valdybą. Bal
sus skaičiuojant, vadovavo, val
dybos kviestas, JAV LB New 
Yorko apygardos pirmininkas 
Vakselis. Į valdybą trejiems me
tams išrinkti: Leonardas And
ri ekus, Jurgis Jankus, Paulius 
Jurkus, Algirdas Lansbergis, 
Antanas Vaičiulaitis, Leonardas 
Žitkevičius, Į revizijos komisiją 
— Stasys Yla, Ona Mikailaitė,1 
Stepas Zobarskas. Išrinktieji į 
valdybą pareigom pasiskirstys 
vėliau.

• Kalbėti todėl apie bendra
vimą kitokioje plotmėje, iš
skyrus politinę, reiškia kalbėti 
apie nerealų dalyką.

Nemažesnis imperatyvas yra 
realybė, ir žiūrint Į bendravimo 
klausimą iš politinės emigraci
jos taško. Dažniausiai bendra
vimo premisa remiama dviem 
vadinamom aksiomom. Viena 
—- “tautos gyvybė yra pati auk
ščiausia vertybė, tad reikia vis
ką jai paaukoti”. Antra—“lie
tuvybė emigracijoje mirs, jeįz 
emigracijos nemaitins kamieno 
sultys”. Deja, realybė tokiu ak-, 
siomų nepripažįsta.

Algirdas J. Kasulaitis, Komu- j 
nizmo grėsmė emigracijos kryž
kelėje. y.

Turiu prisipažinti, kad gir
tuokliauti nenorėjau, bet šam
pano stiklą pasiėmiau. Savo 
laiku galėjau gerokai išgerti, 
bet kai įsitikinau, kad 
neišgersiu, tai nutariau 
norus pažaboti. Prie
-kampanijos dar ir šiandien iš
geriu, bet žilas plaukas man 
pradėjo pasakoti, kad geriau 
nerodyti, ką gali išgerti.

visko 
savo 

geros

Nespėjo moteriškės sustatyti 
geriausio gėralo bonkas ir pri
pildyti stiklus, tuojau pradėjo 
nešti užkandas. Pirmiausia at- 

, nešė įvairiausios rūšies kavia- ■ V
t r-o. Pats geriausias kaviaras pa 
’ ‘langėse buvo skaitomas, Be- 

k . jajrrijW |lugos kaviaras. Labai skanūs
buvo vėžiai ir vėžiukai, bet 

- inan labiausiai patiko lengvai 
..rūkytas salmonas. Skanesnės 

žuvies aš nevalgiau. Tas jos 
igsgh aliejus, gelsvai rusva josios mė

sa' retai pasitaikančios ašakos 
ĮĮffO ■ j' ? ■ Jį^BĮI sahnoną daro pačia skaniausia 

žuvimi. Bent man ji yra pati 
tagw * skaniausioji. Gražiausia, kad’

šios žuvies užkandęs labai ge- 
ĮPEBMfįffl Į raj. jaučiuosi. Sotus, ramus ir 

Connecticut gubernatorė Ella jukš rėniuo neėda.
Grasso, patyrusi, kad oficialiai Už valandos los pačios pa- 
josios rezidencijai apšildyti ir tarnautojos pradėjo nešti karš- 
apšviesti reikia $3,900 dolerių, tą valgį. Padavėja ir vėl pa
tai įsakė išjungti elektrą, o ant klausė, ko aš norėčiau išgerti 
langų pastatyti žvakę. Ji pati tą i prie pietų, 
žvakę atnešė.

Už valandos los pačios pa-

Gerti nenorėjau, 
j bet paprašiau kito stiklą šam-

IEVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J// 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-S
S 1410 So. 50th Ave., Cicero 
1 Telef.: TOwnhaD 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TŪTOMOBUJAMS PASTATYTI

Wl
- UODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA«EVANS
> LAIDOTUVIŲ DIREKT02IAI

5845 So. Wester. Ave. Air Conditioned Chapel ui 

REpublie 7-8600-8601 FaciUfiefc

DEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-plea.se family dinner. Olive-Frank* 
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 500 per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauca. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives irr one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way u^p to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKITAET SUPPER
9 (Makes 4 to 5 servings) 

1^4 cup« canned pitted 
California ripe olives

^4 Jiced freen onion*

1 (10% oz.) can eonden*ed 
chicken broth

I a mall bay leaf, crumbled 
^4 teaspoon basil, crumbled 
14 teaspoon nit 
% teaspoon pepper 

154 tablespoon* cormUrtk 
Thin spaghetti1 (1-Ib.) can tomato wedges

; Cut olivet in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices. 
Saute olive wedgea, frank* and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper, 
bring to boil, lower beet and simmer, uncovered, five min- 
txtea. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArfs 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
-   -„..'.W. Į L, ■» '.U, J.M., ! I Hill  

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
direktorių 

Associaėijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
1UA1AO IK LALKl’lNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YAxds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144v So. 50iti Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. L1TUAN1CA AVE. TeL: YA rds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET IL public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€67S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. $74-4410.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds T-1J11

S — NAUJIENOS, CHICAGO ą ILL — Tuesday,' Fabruar^ 8, 1977

HTmeTe.ee
plea.se


Ilardmg. 1156-536$. Pelnas ski-; 
linrnus <v.m salės skoloms mo

—Estelle Rogers, Lietuvos Vy
čiu veikėja ir choro valdybos 
narė iš Marquette Parko apylin
kės, si liga susirgo. Lydinsi šv. 
Krvžiaus ligoninės *>/>3 2 kam

| — Amerikos Lietuvių Tary-, 
bus SI. l\tersburgo skyriaus 
valdybą sudaro A. Rukšlelė! 
(pirm ), 1. Valauskienė, O.Gai- 
vydie.iė, K. Kleiva ir A. Plepys. 
Vaidyba pasiuntė dr. Juozo Ka 
skeliu suredaguotą raštą Anli- 

; komunistiniam Tautų Blokini
_  Gražina ir Jonas Stankų- ruošiančiam pasaulinę laisvės 

nai, buvę restorano biznyje Be dienų.
Ind , apylinkėje, | 
Petersburgo Lie- 
pri/Jūrėlojais bei 
ir namų šeimi-

Shores,

tuviu klubo C
virtuvės, baro 
lunkais.

— Jonas čiapas ką lik baigė 
John Marshall teisės mokyklą. 
Anksčiau jis buvo baigęs politi
nius mokslus kitame universi
tete. Jonas turi du brolius ir 
dvi sesutes. Dideliu jų tėvelių 
rūpesčiu ir pastangomis, visi 
yra išauklėti šviesiais lietu-, 
viais. ėiapų šeima gyvena Bri
ghton Parke, Chicagoje.

— Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje centro valdybą suda
ro: Karolis Milkovaitis, Alfas 
Šukys, dr. Kazys Pautienius, 
Stasys Bernatavičius, Stasys 
Juozaitis, Stepas . Paulauskas, 
Stasė Ceeevičienė, Stasys Joku 
baitis, Jonas Jasaitis, Antanas 
Markauskas, Petras Padvais- 
kas, kun. Jonas Borevičius, SJ, 
Algirdas Budreckas, Alfonsas 
Gailius iri Jonas Platakis- Valdy 
bos pirmininku yra Karolis Mil 
kovatis. Jis taip pat yra pirmi
ninku ir Klaipėdos jūrų šaulių 
kuopos Cicero, J. J.

— 36-ta vyčių kuopa ruošia 
šokius vasario 26-tą Dariaus ir 
Girėno salėje, 4416 S. Western 
Ave., Chicagoje. Gros Wally 
Tendinger orkestras. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti, su
sipažinti su 36-tos kuopos vy
čiais. Pradžia 8:30 vai. Dėl vie
tų skambinti reikia Marilyn

i — Ponia Anna Rakauskas iš
Beverly Shores, Ind., išvykda- 

f1 nia žiemos metui-į Miami Beach,
I Fla., įteikė $2 už kalendorių ir
Į $3 Mašinų fondui. Ji apsistos 
savo draugės ir kaimynės Joze- 
finos Kriščiūnienės bute.

— Rožė Didžgalvienė lankėsi 
Naujienose įvairiais klubų bei 
lietuviškų organizacijų reika
lais. Ta proga, pratęsdama pre
numeratą, įteikė dešimkę už ka
lendorių. Dėkui už vizitą iir už 
auka.

— Frank Birbilas, ilgametis 
Naujienų rėmėjas iš Brighton 
apylinkės, dėl silpno regėjimo 
nepajėgdamas skaityti Naujie
nų nė kitų laikraščių bei knygų, 
yistiek įteikė Mašinų fondui de
šimkę, dėkodamas bendradar
biams ir darbuotojams už Nau
jienų nuolatinį tobulinimą, lin
kėdamas Naujienoms ilgai gy- 
vuoti visų lietuvių naudai ir ge
rovei. Dėkui už auką ir už gerus 
linkėjimus.

— P. Zdanavičius, gyv. Mar
quette Parko apylinkėje iš ank
sto pratęsė savo prenumeratą. 
Dėkui už vizitą ir už dešimkę 
Naujienų paramai. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujienas 
3 mėn. bandomajam laikotar
piui, todėl pavardės prašė nes
kelbti. Dėkui. Platininio vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites ne 
mokamai.

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

Šiaudinė pastogė Kuisi kaime, Unguros apskrity.

— Korp. Vladas Navickas iš 
Bridgeporto apylinkės, antrus 
metus tarnaująs Amerikos ma
rinuose, po sėkmingo jauno jū 
reivio apmokymo ir specialių 
kursų, dalyvavo reprezentaci
nėje kelionėje, kiek ilgiau apsi
stojau! Norvegijoje. Dabartiniu 
metu pratimų bei reprezentaci
jos tikslais lankosi Karibų jū
roje bei kraštuose. Porp. V. Na
vickas yra dirbės Naujienų eks
pedicijoje ir visuomet mielai ge 
ru žodžiu minimas. Malonu gir
dėti, kad jam gerai sekasi Ame 
rikos elito daliniuose, kuriuose 
dar turės tarnauti 2 metus •

— Lietuvos šaulių Sąjungos

metu, pirmieji uždaviniai yra kul 
tūrinio suvažiavimo suorgani- 
savimas ir knygos “Lithuania: 
the outpost of Freedom” išpla
tinimas. Ši Lietuvos reikalams 
vertinga, dr. Jurgėlos parašyta 
ir šaulių Sąjungos išleista kny
ga turėtų patekti į Atstovų Rū
mų, Senato narių ir kitų politi
kų rankas, o taip pat Į žymes
nių universitetų bibliotekas. J.J.

Pakėlimai Chicagoje
Vasario 15-tą Chicagoje bus 

keliami vyčiai i pirmą ir antrą I siusti
laipsnius. . Pakėlimo apeiga 
vyks Šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos salėje, prie 
68-tos ir'Washtenaw gatvių su 
sikirtimo. Prasidės pusę devin
tos vakare. Tu laipsnių dar ne 
turintieji turėtų į pakėlimo apei 
gas atvykti. Į trečią laipsnį bus 
keliami -veiklesnieji vyčiai, per 
šv. Kazimiero šventc.Apiejuos 
dabar renka žinias apygardos 
apeigų komieto pirmininkė 3ū 
ta Dagienė.

, —r
AK JAH PASlDAKffl E
SAVO FESTAMENTĄ?

tuo reikalu Joins gab daug 
padėti teisi ui nku Prano šulo pa 

ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, •‘Sūduvos” išleista 
knyga —

. KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna 

niS ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legali&ko- 
mis formomis \— $3.50.

Užsakymus su Money orde- 
_______ 1: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St-, Chicago I1L 60608.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

REAL ESTATE
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KĖJ1MAIS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tąl. YA 7-5980

BESTJHINGSINUFE<

i

Ijail Frank Zapolis 
12081/2 W.95th St 

GA 4-8654

State

rMSUlAMO

uz

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. ŽIŪRĖKITE!
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa- 
jamų. Palikimas — nupirkite. j DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 

. \ j patogiausioj
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

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

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 501 sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus' Marquette Parke..

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai: Senutė nepa-' 
j ėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000. ’

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

Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa-. . " ■ į _____ .
GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 £^s Narąuętte* Ųarį° 

ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui _

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3
i inieg. ir valgomasis. Labai patogus

11 susisiekimas Į^ vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios..

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance^ Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

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

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

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

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas. telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

LIETUVIŲ FONDO LEIDINIO 
REIKALU

Iki š.m. vas. 1 d. 421 LF na
rys atsiuntė prenumeratą 
leidinį “LF”. Kai kurie užsisa
kė po du egzempl. IŠ bendro 
prenumeratorių skaičiaus, 360 
atsiuntė po $15, $20 ar $25; 58 
garbės prenumeratoriai — po 
50 dol.; 5 rėmėjai — po 100 
dol. ir 2 mecenatai — po 250 
dol. Prenumeratoriai, siųsdami 
pinigus, sveikina LF ir redak
cinę kolegiją už sumanymą iš
leisti istorinės reikšmės knygą 
apie LF.

Iki š. m. antros pusės nori
me paruošti 'leidinį' spaudai. 
Kviečiami višįrLF nariai, ku
rie dar neatsiuntė prenumera
tos, bet norėtų tą leidinį turėti, 
prašomi galimai greičiau atsių
sti prenumeratą. Kas. tai atliks 
iki š. m. LF narių metinio su
važiavimo (1977. V.7), bus dar 
įrašytas į prenumeratorių są
rašą, kuris tilps leidinyje. Pini
gus siųsti LF adresu: 2422 W. 
Marquette Roaii, Chicago, IL. 
60629. Piniginėje perlaidoje ar 
siunčiamame laiške pažymėti, 
kad pinigai už leidinį “LF”.

Redakcinė Kolegija
(Pr.)

57 IR SACRAMENTO — 8 būtų Į PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in Pigus.
vestavimas. _ 7 J

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu-garažas iš gerų rankų priešais parką, 
tai Gazo šilima, pilnas rūsys kaina—’Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 
5 metinės pajamos. * fra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

BUDRAITIS REALTY CO.
įvairi aodrauda — INSURANCE

BUTU NUOMAVIMAS — patenkam 
nuomininkus " T

4243 W. 63rd St, Chicago
Tel. 767-0600.

Geras iii f ligoninės Pigus.
4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro

R. L. B-nės Valdybos posėdis

Marquette Parko apylinkės R. 
L. B-nės Valdybos posėdis Įvy
ko šių metų vasario mėn. 4 d. 
19 vai. J. Bagdžiaus patalpose, 
7243 So. Richman gatvėje.

Pirmininkavo V-bos pirmi
ninkas Bagdžius. Svarstyta 16- 
tos Vasario minėjimo klausi
mai ir nutarta: Pranešti vašiems 
organizacijos nariams ir visuo
menei, kad vasario mėn. 13 d. 
10 vai. ryto dalyvauti prie Mar
quette parapijos salės pakėlime 
vėliavos, 10 vai. 30 min. para
pijos bažnyčioje iškilmingose 
pamaldose. Pamaldose organi
zacijos dalyvauja su vėliavomis.

Po pamaldų 2 v. Marijos mo
kyklos salėje, lietuvšika visuo
menė, dalyvauja bendrame Chi
cagos lietuvių Vasario 16-tos 
minėjime. Valdyba..

Socialdemokratai kviečia daly
vauti Vas. 16-tos minėjime

Gerbiamieji,
Minėdami Lietuvos Neprik

lausomybės Vasario 16-sios su
kakti, sveikiname Chicagos lie
tuvius šios šventės proga.

Kviečiame kuo skaitlingiau
siai dalyvauti minėjime, kuris 
įvyks Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje š. m. Vasario 
.13 d. 2 vai.

Gausiu atsilankymu ir auka 
paremsime Altą, kuris veda 
atlaidžią kovą su Lietuvos 
vergėju.

Reiškiame pagarba.
Socialdemokratų S-gos, 4- 
sios kuopos valdyba Chi
cagoje.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534 -

ne-
pa-

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park,. Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES ■ 

Lithuanian Representative

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N am v Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR
CONDITIONING

. DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

f Tel. VI 7-3447
A J. kJVF. v T 

Chicago, UI, 60609

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena _ arba nenori užvažiuotų tai gali atsiųsti $L50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigu? prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

KAtTJIKNOKS šiemet suėjo 60 metų. Minint ta sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei“ lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išllklinui xkel- 
bianijLi Naujienų platinimo vajua ž,

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja ui Lietuvei ir pavergtų lietuvių laisvę 
neid&mos ir neaidėdamos 1 sandėriui ru okupantais ar jų Įgaliem 
tinlalx

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupei, Jų bendru Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Mali 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 
įkalbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes»L2sk
KAINUOJA: Chlcigo|* Ir Kinadolv metams — $30.00, — $16.00,

frrimi mėn. — $830, vienam men, $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniu©- 
m — $31.00 metams. Susipažinimu! siunčiama savalty nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

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

Q Siunčiu-------------- doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

□ Vajaus proga, prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

kDRESAS

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

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas

ELECTROS IRENG1MAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvę ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Nandakinose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $150. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

M. Zosčenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

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

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2. >

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARA1TĖJE. 
84 pst Kaina SL50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
iak| ar piniginę perlaida.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

lietuviškąjį pamarį
PimsrL mfiim jo 
tą rašot. Knygai

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraio 
gyventojus ir gamt*. 1,200 lietuvilkg vietovardžiu 
kaina $6.00, minklti virbeliai.

Persiuntimui paltai reikia pridėti dar 50 centu

1739 So. Halrted St, Chicago, Hl. 60608

— Marius Kiela turi paruošęs 
Į Lietuvą kelionių tyarkraštį per 
Gordon Travel Service, Chica
go. Kreipkitės tel. 312, 434-9655 (paštu kainuoja dar 50 centų- 
arba rašykite: Marius Kiela, Knygoje yra daug geros lietu- 
6557 So. Talman, Chicago, Ill. viškos visuomeninio gyvenimo 
60629. (Pr ) informacijos.

TAISAU NAMUS 
IK VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

D fe'M E S I O
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

*

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted eL, Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 

V. V A L A N T I N A $

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St. Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairi v preklg.

Maistas ij Europos sandšlių.

IĮ1PĮ

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gutten — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančias 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _________________________________$8.00

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941
'■ - - - - _ ~ _ — --

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

Didžiausiom kailių 
pasirinkimas 

pat vlenintelj 
lletuv| kailininku

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
6774489 

(buto)

$100

MAUJIIMOS, CHIC A VO I, ILL, -

$3.00
$100

185 North Wahath Avanm

rūpinlmą. _ _______________________ ______________ _
Dr. A. J. Guuan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais vilkeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliais tik ___ _________________

Dr. A. J. Gussan — AŲKiTA KULT0RA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europa (spūdžiai. Dabar tik __________

Galima tslp pat užsisakyti paltu, atsiuntus čalcĮ arba money ordarĮ, prla 
nurodytos kaino* prldadant 50c. parsiuntimo lilafdoma.

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


