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JAV STATO GREITUS KARO LAIVUS
LONDONAS. — JAV planuoja pasistatyti iki 1980 m. 3,000 

tonų talpos ir 80 mazgų greičio karinį laivą, skirtą povandeninių 
laivų medžioklei. Be to, greičiausiai iki 1990 m., tokio pat 80 I 
mazgė greičio bus naujais laivais aprūpinta visos Amerikos jūrų 
karinės pajėgos.

Sovietai iš savo pusės stato ==s~~ 1 ■ ' ' ~ ~
55 mazgų greičio hydropropele- 
rinio tipo laivyną, kurio laivų 
talpumas sieks 300 tonų. Ame
rikos naujieji povandeninių lai
vų medžiotojai bus 3 kartus grei 
tesni už kitus karinius laivus. 
Jų 4 tokie laivai atstoja 42 se
nesnio tipo karinius laivus. Jie 
turės du helikopterius ir vieną 
naikintuvą,- apginkluotą torpe
domis ir raketomis. Manoma, 
kad jie tarnyboje jau pasirodys 
1985 m., o didieji 6-8,000 tonų 
talpos — 1990 m.

Naujųj laivų flotilė galės -bū
ti panaudota apsaugos tikslams, 
perkeliant pėstininkų kariuome
nę į įvairias vietas trumpiasiu 
keliu. ■

Žmonės pakluso 
prezidentui

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė energijos administracija 
praneša, kad amerikiečiai paklu- [ 
so prez. Carterio prašymui ir pra-t 
dėjo mažiau suvartoti dujų, nu
sukdami žemyn tennostatus. j 
Amerikiečiai, pasak fed. energ./

-komisijos, laikydami termosta
tus 65-68 laipsnių skalėje, su-’ 
taupo iki 13% dujų.

šiemet -šalčiai padidins namų 
savininkams 35-45% dujų-sąs-/ 
kaitas, lyginant su pereitų metų1 
sąskaitomis.

Energijos

Neaiškus komiteto

WAŠINGTONAS. — Kongreso 
sudarytas komiteto likimas, kurs 
tyrinėjo prez. Kennedžio ir dr. 
Kingo užudymą,.yra neaiškus. 
Jo viduje yra įvairių nuomonių 
ir net ginčų bei peštynių. Komi-

“caras” Schlesin- 
geris sako, kad dujų ir alyvos 
trūkumas yra tikras, ne dirbti
nis, ir jis tęsis 30-40metų. Ener
gijostrūkumą ateityje Amerika 
tegali išlyginti panaudojus ang

lis ir atomines žaliavas.

. Rodezjos pajėgumas
SALISBURY. — Pasitraukęs 

iš karinės tarnybos Rodezijos gy-
teto pirmininkas H. B. Gonzalez nybos ministeris E. D. Cowper 

pareiškė spaudos atstovams, kad 
Rodezija yra pajėgi kariauti su 
juodųjų teroristais šimtmečiais.

Jis pasitraukė iš gynybos mi- 
nisterio pareigų, kadangi Rode
zijos piliečiai atmetė jo pastan
gas padidinti,kariuomenės skai
čių mobilizacijos būdu, turint 
prieš akis vis didėjančią tero
ristų t veiklą. Ministerio many
mu, Rodezijos karinės jėgos vos 
tik gimsta, jos tebėra vystyk
luose, lyginant su Izraelio jėgo
mis, kurios reikalui esant gali 

į būti pašauktos trumpiausiu lai
ku ir j kurias įeina vyrai ir mo
terys.

stengiasi iš .komiteto išvaryti R. 
A. Sprague, kurs tyrinėjęs FBI 
dokumentus.

Komiteto pirmininkas yra ga
vęs iš gen. prokuroro G. G. Grif-. 
fino Bell susitikimą nebeleisti 
Sprague toliau tyrinėti FBI do
kumentus, liečiančius prez. Ken- 

. nedžio. ir dr. Kingo nužudymą. < 
Pirmininkas Gonzalez, pasikal
bėjęs su generaliniu valstybės 
prokurorui Bell, pareiškė spaudos 
reporteriui, kad jis paliuosavęs 
Sprague ir jam tai pranešęs. Ki
ti 11 kongreso komiteto nariai 
pareikalavo Sprague pasilikti 
komitete, neatsižvelgiant, kad 
komiteto pirmin. Gonzalez yra 
ji paliuosavęs.

Kubiečių tremtinių 
laiškas Castrui

I
CARACAS. — Venecuelos sos

tinėje Caracas susirinkusios Ku
bos tremtinių organizacijos, tiks
liau tariant jų atstovai, nutarė! 
visomis priemonėmis kovoti prieš 
Častro komunistinį rėžimą iki 
Kuba nebus išlaisvinta. Suva
žiavę atstovai priėmė laisvės ir 
žmogaus teisių reikalaujančias 
rezoliucijas, kurias išsiuntinėjo 
visoms pasaulio valstybėms, o 
pačiam Kubos diktatoriui Castro 
parašė specialų raštą, kuriame 
sako, kad nebus taikos Karibų 
jūros regione, kol kiaulės ko-.

Sovietu valstybės planuotojai suplana-.o-įr pastatė Rusijos ir .'rusu pavergtu kra
ity vergams kelis tokios išvaizdos namus. Nespėjo baigti 'statybos, jau padarė nuotrau
kas ir giriasi visam' kul+uringam pasauliui, kokiuose gražiuose (namuose gyvena Ru
sijos ūkininkai. Pavergtoje Lietuvoje tas gyvenimas teks "gražus", kad okupantas bi
jo jj parodyti Lietuvon nuvykusiems Amerikos lietuviams. Jie '.tuos kaimiečius atve
ža j Vilnių ir parodo jiems Amerikos lietuvius,'bet jie neleidžia lietuviams nuvežiuo- 
ti į karną ir pasižiūrėti Į "naują statybą*’. • _

Prez. J. Carterio
-A w -- r - ‘

diplomatinė karjera
WASHINGTONAS. — Sako 

ma, kad prez. Carterio diploma
tinė karjera prasideda vasario 
14, prezidentui priėmus Meksi
kos prezidentą J. Lopez Portil
lo Baltuose Rūmuose.

Su Meksikos ptezidentu prez. 
Carteris aptars ginklų ir narko
tikų bei vaistų neteisėtą preky
bą išilgai abiejų valstybių sie
nos, nelegalia meksikiečių imi
graciją, kalinių klausimą ir že
mės alyvos reikalus.- Taipgi bus 
aptarta Karibų jūros, Panamos 
kanalo, Kubos ir kiti reikalai.

.Laike 4 dienų vizito, prez. Lo
pez Portillo kalbėsis su Ameri
kos kabineto nariais, kongreso 
atstovais, su organizacijomis, 
spauda ir, svarbiausia, su Ame-

i tikos bankininkais. Prieš išvyk Lietuviai pasveikino
Y merą Bilandika 4.- t

Illinois Amerikos Lietuvių De
mokratų organizacijos pirmi
ninkas Stanley Balzekas ir vice
pirmininkas Charles Beacham 
pasveikino merą Michael Bilan- 

I diką gimtadienio proga. Meras 
brovė 4 valdžią, buvę, planuota, lietuvius gana gerai pažįsta, jis

damas, Meksikos-prezidentas pa- 
simaišys ir čįįągoje vasario 16 

lld;

NAIROBI, Kenija. — šeštųjų 
metinių sukaktuvių proga, kai 
Ugandos diktatorius Aminas įsi-

nužudyti Aminą. Suokalbiui ne
pavykus, . Aminas pradėjo žiau
riai “valyti” kraštą ir žudyti vi
sus įtartinus asmenis. Radijo 
pranešimu, jau nužudyta nema
žiau 300 ugandiečių ir tas skai
čius sparčiai auga.

Diplomatiniai sluogsniai iš I 
Ugandos neramumus ir žudynes 
patvirtina. Apie tai rašo Lon
done spausdinamas laikraštis 
The Observer ir pasakoja į ry
tų Afrikos sostinės pabėgę 
ugandiečiai.

priminė sveikintojams, kad pra
eitą sekmadienį jis Maria High 
mokykloje lietuviams - pasakė 
kalbą Lietuvos nepriklausomy
bės pakelbimo sukakties proga. 
Abu sveikintojai ’įteikė merui 
gražiai parašytą sveikinimo kor
tą ir abiejų pasirašytą.

Satelitas sargas
CABO CANAVERAL, Fla. — 

Amerikiečiai iš J. F. Kenedžio 
centro Floridoje paleido į erdves 
naują satelitą, kuris galės n e tik 
sekti Sovietų bei Kinijos paleis
tus j erdvę satelitus bei raketas 
ir pranešinėt į Ameriką jų keliu,s 
bet jis turi įrengimus n eduoti 
rusams sunaikinti erdvėje besi
randančius JAV ar kitų šalių 
skrendančius satelitus ar oro 
laivus. Be to, Amerikos sate-i 
litas turi specialią akį, kuri tuoj 
pastebi ir praneša apie pakilu
sias su atominėmis bombomis 
raketas.

Darbininkai grįžta į darbus

WASHINGTON AS. — Komer- 
munistati (los kochinos komunis i ^1JOs departamentas pranešė,
tas) nebus išvaryti iš Kubos.

Šaltas, vėjuotas
Saulė teka 6:48, leidžiasi 5:21

kad mažiausiai 330,000 darbinin
kų, kurie buvo»atleisti iš dar
bo paskelbus, kad pritrūko šil
dymui natūralinių dujų, dau
giausiai New Yorke, New Jersey 
ir Ohio, jau grįžo į darbus. Dar 
870,000 bedarbių tebėra negrį- 
žę, nors prieš savaitę tokių bu
vo pusantro milijono.

Kova lėktuve
ANKARA. — Turkijos lėktu

vas DC-9, skrisdamas su 51 ke
leiviu iš Istambulo į Izmirą, per
gyveno kovą. Vienas 17 metų 
Turkijos kareivis, norėdamas 
priversti lėktuvą skristi į 
goslaviją, pradėjo šaudyti, 
žeisdamas vieną lakūną ir 
tarnautoja.

Vienas lėktuve skridęs ’ kelei
vis kareivį nuginklavo. Lėktu
vas ramiai nusileido Izmiro ka
riniame aerodrome, kur polici
ja suėmė karingą, kareivį Aslan 
Mintas.

Ju-
SU-
pa-

Kalifornijoje, Palmdale miestelyje, Lockheed ben
drovė stato naujiems lėktuvams ’sudėtingas dalis. Pa
veiksle matome tuneli, kuriuo oras įsiurbiamas i galin
guosius lėktuvo motorus keleiviams ir prekėms persiy- 
sti. ils 7 pėdy siurblys bus {rengtas pačiame lėktuve 
viriui*.

Visi džiaugėsi, kad minejiman buvo 
pakviesti Amerikoj gimę lietuviai

CHICAGA, Illinois. — Praeitą sekmadienį, vasario 13 dieną, 
Chicagos Lietuvių- Taryba suruošė Lietuvos nepriklausomybės

į paskelbimo 59tą sukaktį. Minėjimas buvo tvarkingas, gerai su
organizuotas, o salė buvo pilnutėlė. Pilna buvo ir galerija. Kaip 
minėjimo rengėjai, taip ir dalyviai buvo patenkinti, kad Ameri
kos lietuviams gimtinio krašto laisvė rūpi ir jie yra pasiryžę 
padėti broliams atgauti nepriklausomybę.

Minėjime dalyvavo apie dvyli- , 
ka šimtu žinoniu. Ne visi turė
jo vietos atsisėsti. Kas laiku už- Į 
lipo viršun, tai dar rado vietos,1 
bet vėliau ir ten nebuvo. Publika 1, 
buvo nepaprastai įvairi. Salėje j 
buvo daug jaunu žmonių, bet .. . „, , , . . . ‘ , ., mgton N ews - Journalbuvo tokių, kuriems buvo reika
linga lazdelė pasiekti minėjimo 
vieta. Salėje sėdėjo Lietuvos 
kariuomenės pulkininkai ir buvę 
kareiviai, keli 1906 metų kovų 
dalyviai ir Amerikoje gimę lie
tuviai, nepriklausomos Lietuvos 
visai nematę. Buvo daug tokių, 
kurie Lietuvoje yra buvę ir sa
vo tėvų -.žemėje svečiavosi: -Sa
lėje buvo- tiidokas skaičius trem-

Popiežius smerkia 
žudynes

VATIKANAS. — Popiežius 
Povilas VI susirinkusių 2,000 
žmonių miniai šv. Petro aikš
tėje pasakė, kad prieš savaitę 
nužudyti Rodezijoje misionieriai 
yra netikėtas įvykis^ sukeliąs 
skausmus. Baltieji Rodezijoje 
veikią misinionieriai, vyrai ir 
moterys, buvo nužudyti juodųjų 
teroristų. -

MASKVA — Maskvoje sė
dintieji diplomatai pranašauja 

‘ naują ir didesnį įtampą tarp Ki
nijos ir Rusijos. Kinų-rusų de
rybos atitraukti kariuomenė nuo 
sienos baigėsi nesekme.

nimo. •* . ■„
Amerikoje gimusi lietuvaitė, 

Chicagos lietuvių. Tarybos pir
mininkė, iš anksto aptvarkiusi 
visus sukaktinio minėjimo rei
kalus, lygiai antrą' valandą pra
dėjo minėjimą šiais žodžiais.

Gerbiamosios ir gerbiamieji,

Chicagos Lietuvių Tarybos 
vardu, kaip .jos pirmininkė, pra
dedu 59-tą Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties mi
nėjimą. Kartu .paminėsime ir 
Dr. Jono Basanavičiaus, lietuvių 
tautos istoriko ir nepriklauso
mybės akto signataro 50 metų 
mirties sukaktį.

Sveikinu visas Chicagos ir jos 
apylinkių lietuvių organizacijas 
ir jų narius, atvykusius į šią 
svarbią šventę.

Mano-tėvai visą-laiką tvirti
no, kad Lietuva turi būti lais
va, kaip yra laisvos kitos dide
lės ir mažos tautos. Lietuvoje 
praleidau tik porą mėnesių, bet 
pamilau tą kraštą, kaip Ameri
koje gimusi lietuvaitė gali my
lėti tėvų žemę. Esu įsitikinusi, 
kad mes visi, jeigu vieningai 
dirbsime, galėsime padėti lietu
viams atgauti nepriklausomybę. 
Mes turime įtraukti į mūsų dar
bą pavergtų tautų draugus ame- 
rikiečeius. Mes nieko, nepadary
sime, jeigu bendradarbiausime 
su okupantu arba neparodysime 
reikalingos vienybės.

Tiktai vieningas visų lietuvių 
darbas gali būti naudingas lais
vės kovai. Tegyvuoja laisva ir 
nepriklausoma Lietuva-

Minėjimo pirmininkė ponia 
Austin tuojau <paprašė Don Var
nas Amerikos Legiono koman- 
dierių įnešti vėliavas. Legiono 
vėliavą nešė ilgus metus buvęs 
posto komandierius A. Andrews, 
o jį lydėjo I judas Dargis, Linas 
Regis ir Alvydas Ignatonis. Ki
tos vėliavos jau buvo įstatytos 
iš anksto, kad ceremonijos neuž
imtų daug laiko.

Vėliau pirmininkė paprašė 
Amerikos lietuviams gerai pa-

Kaltinamas ČIA 
direktorius

WILMINGTON, Del. — Wash-" 
aneša

kad buvęs ČIA direktorius R". 
Helms ir ITT viršininkas H. S. 
Geneen yra kaltinami prisieku
siųjų federalinio teismo, jog jie’ 
senato komitete po priesaika me-

• lavę, liudydami apie Čilės socia
listinės vyriausybė nuvertimą 
1973 m. Laikraštis sako, kad 
prieš minėtus pareigūnus yra pa
ruošti kaltinimai, kuriuos turi 
tik patvirtinti prez. Carteris. ; .

Teisingumo departamentas 
laikraščio paskelbtą minėtą ži
nią paneigia. Pranešimas, kad 
kaltinimai yra paruošti, visiš
kai neteisingas.

Šaltis ekonomijos 
nepriveiks ;

WASHINGTONAS. — Užsi
darančios įmonės ir didėjantis 
bedarbių skaičius, veikiant šal
čiams, nelabai jaudina politikus. 
Jie tai priima labai šaltai. Eko
nomistai mano, kad ašigalio ark
tinis šaltis nesušaldys krašto 
ūkio. Jie mano, kad dujų trūku
mas, didėjančios sąskaitos, 
brangstantis maistas ir didėjan
tis bedarbių skaičius pradės šve-1 
nėti besiartinant pavasariui. 
Prėz. Carterio administracija 
mananti, kad pats blogumas jau 
praėjęs.

Pentagonas praneša
WASHINGTONAS. — Pen

tagono komitetas, kurs nagrinėja 
kariuomenės taisykles, liečian
čias Amerikos kareivių, pakliu
vusių į belaisvę, elgesį, praneša, 
kad kiekvieno Amerikos karei
vio pakliuvusio į priešo belais
vę elgesys turės būti išnagrinė
tas ir toks kareivis, kurio elge- 
sės nesiderins su kariuomenės 
įstatymais bei kodais ir taisyk
lėmis, turės būti nubaustas pa
gal kariuomenės įstatymus.

žįstam as solistes Alviną Giedrai
tienę ir Kristinu Mileriūtę Lind
quist sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Dainininkėms 
akompanavo Dr. Živilė Modes- 
tienė. Pasibaigus himnams, tuo
jau dvi jaunos mergaitės ir vie
nas vyras perskaitė invokaciją. 
Antanas Valys buvo paprašytas 
perskaityti Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo aktą.

Vėliau buvo pakviesti kalbė
tojai.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI
KūnPf h jausmu <įaFnos Pa
Naujausią aiękslo žini^ populiarus

. JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. ‘

ŽMOGUM TAPIMAS r-
SVARBIAUSIAS ŽMOGAUS ATSIEKiMAS

Būti savimi yra viena svarbiausių asmens ar tautos 
vertybių.

Anthony de Meeus, Samizdat redaktorius

I Pasiskaityti. Overeaten Ano- 
! nymous/ program: Box 34854, 
j Los Angeles, Cal. 90064.

užgniaužti irgi įvairiu tikybų 
pasekėjai: katalikai, budistai, 
Dekalogo pasauliui davėjai... Vis
kas priklausys nuo žmogaus ta
pimo žmogumi — savimi, tuo, 
kuo jis privalo būti — kuo jį 
Tvėrėjas numatė būsiant, žmo
gaus buvimas savimi — sava as
menybe aukščiausiai išsivysčiu
siu ir yra mano ir tamstos tiks-

Kiekvienas gyvis, norėdamas 
išsilaikyti, turi paklusti gamtos 
dėsniams, žmogui tię dėsniai 
tręjopi: kūno, proto ir asmeny
bės — savimi tapimo -nuostatai. 
Tik prisilaikant kįino dėsnių už
laikomas fiziologiškai sveikas 
žpiogus. Tik lavinant atsakan
čiai protą, žmogus tampa švie
suoliu. Reikia ir asmenybei atsa
kančio maisto nuo pat žmogaus las čia ant žemės gyvenant. Tik 
užgimimo: kūrybingos aplinkos, “ ’ ,
jo amžiui ir polinkiams atsakan
čios. Tik tada asmuo tampa sa
vimi — tuo, kuo Tvėrėjas nusta
tė jam būti.

Tik minėtai trejopai prisilai
kant Tvėrėj’o (Gamtos, jei no
rit — tai vienas ir tas pats mū
sų pokalbiui) nustatytų žmogui 
dėsnių, asmuo pajėgia išaugti 
tikru — geravaliu, asmenybe su
siorganizavusiu, visuomenišku, 
kitas religijos pakenčiančiu tva
riniu. Ne tik mes visi, bet ir visa 
žmonija šiandien meldžia Dan
gų, kad pastarasis pagreitintų 
tokio žmogaušįTiitėjnną mūsų' 
tarjan. Tai ti^įoks išsireiški
mas. Tikrumoje, męs patys tu
rime. išsiauginti kūnu, protu ir - 
asmenybe susiorganizavusius as
menis. Tik čia nedarykime dau
gelio dabar daromos klaidos: taip 
hoĮnįiąląus. žmogaus išsiaugini- 
įjąs- negali būti sęktantiškas.: 
nei katalikiškas, nei ęvąngęliš- 
kąs', nei ortodoksiškas nei dar 
šimtg kartu kitoks, žmogus, visų 
pinna tuyi būti žmoniškas — 
njipętjąj tręjppąj susiopgąnizavęs
— tik tada galės jis puoštis lie
tuviškomis, katalikiškomis bei 
kįtpki.omis puošmenomis. Tai 
pągrindinis Gamtas (Ti’ėrėjp) 
ręikaląviĮnąs norint pagerinti 
žmogaus ir žmonijos gyvenimą.

Vadai eina kreiyu kęliū
Gaila, kad katalikų vadai pa

miršta virš minėtą Tvėrėjo dės
nį — jie mėgina savo dvasią at
naujinti sektantiškai — pirma 
puoštis katalikiškomis spalvo
mis, o jau tada trokšti atsinau
jinimo. Kad-ir štai pepęįtų 
tų katalkiškos studęptijps žųr- 
naląs savo gruodžio mėp. ląidoje 
skelbia atąįnaujįnunp vajų. Ir 
kpkių nįękų tep pjji|-a|y|^ yis to 
ątsin^ujinįįių vaidų, pą^rįąmą 
imti |vęptą Rąstą sįąitytt- Toks 
atsinaujinimo pąėgipĮpjas iš unk
što pąęmęrkiąę pępąąįųęk™ųt 
Kitąš 
važinėti po studę&ų gtųvyk|ąsi 
Treęias užgiria atsinaujinimo 
pastąngas, pažada padėti, bet — 
bū data a s vadas — nieko jau
niems žmonėms nenurodo. Ir 
taip psichologiškai neatsakančiai 
eigias vadai — tai nėr ko ki
to norėti: organizacija, pačių na
rių pasisakymu, merdėja, o gal 
jau mirusi yra.

Aišku, atgimti visiems reikia
— tik kaip ir kuriuo keliu eiti 
j atgimimą sava asmenybe, kad 
pajėgtume nusiteikti gėriui. Ta
da pajėgsime pasisavinti mums 
prie Širdięs esamus dalykus sa
vęs žmoginimui. Pirmas ir svar
biausias dalykas atliktinas — tai 
atsikratynjas menkniekių ir at-- 
sldavnnas žmogaus asmenybės 
formavimo pagrindams. Pirma 
tapk žmonišku —tik tada galėsi 
būti katalikišku. Ir nė per aguo
nom grūdą į šalį nuo šios tiesos- 
Tai piano ir kiekvieno katalikiš
ko jaunuolio ir senuolio pagrin
dinis dabar viaų pirma atlikti
nas- Kiek ilgėliau sustokime ties 
tino viąiems svarbiu klausimu.

Ne sektantiškumas, bet

žmogum tapęs tu gali būti ka
talikas, ateitininkas, lietuvis, 
darbininkas... 0 ne atvirkščiai 
mėginti elgtis: pirma kataliku, 
o tik paskiau stengtis atgimti 
žmogum. Tai per galvą kelnių 
movimas — jis nepasiseks- nė 
vienam. Tad ir liaukimės laiką 
gaišinę tokiai veiklai.
Pamidoras nėra nei katalikiškas, 

nei protestantiškas
Juk pamidoras negali būti mu- 

zulmoniškas ar krikščioniškas. 
Pamidoras yra pamidoriškas. Tai 
jo paskirtis tokiu būti. Jį gali 
puikiausiai augint tiek katalikas, 
tiekmuzulmonas. Nauda bus ta 
pati tik su’ viena sąlygas: kad 
jis būtų auginamas pagal pa- 
midoro prigimtį.
Tas pats ir su kiekvienu iš mū

sų. Mes visų pirma turim tap
ti žmonėmis. Tik tada galėsim 
krypti tai į ateitininkus, tai i 
tautininkus... ir būsim lygiai 
naudingi Dangui ir Žemei, jei 
atsakančiai būsim brandūs sa
vomis asmenybėmis.

Nelaimė, kad katalikiškojo 
jaunimo žurnalas mėgina atsi
naujinimą ne nuo reikiamo ga
lo: nuo katalikiškų, o ne nuo žmo
niškų dėsnių savyje įgyvendini
mo! Toks nevykęs mėginimas yra 
pasmerktas iš anksto nepasise- savo galvoseną. Aš nėšiu, nuolat krutėsiu, ką nors
Hmut* Dąr blogiau: peršamos stengsįuos nebūti protiniu tingiT nežinomo išmoksiu ir sau bei ki-

Vatikano mieste šv. Petras stovi didelėje aikštėje ir 
galvoja apie Romos ir visos Italijos ateitį- Vatikano aikš- 
tėję matosi didelės minios, atėjusios katedron pasimelsti.

šimteriopi darbai, kuriuos ' ' aš 
ryžtuosi nuo šiandien savo gy
venimo dalimi paversti:

1. šiandien aš pradėsiu žings
nis po žingsnio save tvarkyti: aš 
nesistengsiu visų savo sunkeny
bių naštos atsikratyti vienu mos
tu.

Vien tik šią dieną stengsiuos 
praleisti žmoniškai, žinau, ką aš 
padarysiu-, per tuziną šios die
nos valandų; galėsiu tai pasilai
kyti visam savo gyvenimui.

2. šiandien aš stengsiuos bjfti
laimingas. Prezidentas Ljnkol- 
nas tvirtino, kad žmonėsjfera tiek 
laimingi, kiek jie patys'^iutitei- 
kia tokiais būti. Ir jis tiesą sa
kė . Aš neleisiu liūdnoms min
tims siausti mano galvoje — 
jos nuliūdins mane. Aš visas 
niūras mintis stengsiuos keisti j kinti ir dėl jo aukotis. Žjnau 
maloniomis. gerai, kad tik kitame gero pa-

3. šiai dienai aš nusiteiksiu darymu as galiu užsitikrinti, sau 
būti patenkintas tuomi ką tu- dvasinę — jausminę ramybę, o 
riu savoj aplinkoj. Aš nesvajo- tai yra brangiausias gėris mano 
§iu, bet gyvenimui tiesiai į akis J gyvenime.
žiūrėsiu. Kas galima keisti —į, 
keisiu geresniu, o kas negalima 10- Šiandien aš Rengsiuos kuo 
keisti ' priimsiu dalykus to-jaugiau išmokti k'ė nors naudin- 
kius, kokie jie yra. Į’go, svarbaus,-mšn ir?'artimui tal-

4. šią dieną aš stengsiuos paa kinančio. Už tai aš iuolat dirbi-
Aš nėšiu, nuolat krutėsiu, ką nors

yra teisingas ir aš imsiuos atsa
komybės už savo veiksmus. Aš 
nieko šiandien nelauksiu iš ap
linkinių, nes aš žinau, ką aš duo
siu aplinkiniams, tą jie man su 
kaupu grąžins. Aš šiandien im
siu džiaugtis Tvėrėjo sukurtu 
pasauliu ir jame .gyvenančiais 
žmonėmis. Visų žąsių, religijų, 
tautybių, luomų, užsiėmimo ir 
visokio išsilavinimo žmonės, kai 
jie subręsta savomis asmenybė-
mis į reikiamus asmenis yra tik
ros gyvenimff-gėrybės. Aš šian
dien vertinsiu žmones pagal jų 
elgesius, o ne pagal kalbas, ir 
vieno padarytos kaltės nemesiu 
'ant visų. Nuo šiandien._aš dar
bais, ne žodžiais imsiu artimą 
— kiekvieną -sutiktąjį mano gy
venime mylėti, gerbti, jam tal-

ANELĖ DUOBLIENĖ, 
patarėja sveikam maistui •gaminti _ 

Alvudiški sveiko maisto 
receptai '

Sausokas su kukuruzų miltais 
Prop: Vi puoduko rupių kvieti
nių miltų;
Vi puoduko kukuruzų miltų 
(Cornmeal, yellow);
Vi puoduko vandens.

Darbas: Miltus sumaišius bliu- 
de, palaipsniui pilti vandenį, su 
atsarga, kad nepraskiedus teš
los ir kad duotųsi lengvai kočio
ti. Todėl miltų reikia turėti at
sarginių. Kočiojama labai plo
nai, kiek tik galima, su bado
muoju kočieliuku. Orkaitė pri
valo būti įkaitinta prieš tešlos 
kočiojimą bent 25 min. Iškočio
jus, išpiaustoma užkandinės 
lėkštelės didumo skritinukais ir 
kepama prie 375 °F 10 minučių.

Pastaba: Įvairumui ir sulyg 
Adellės Davis Cornmeal, yellow 
maisto sudėties daugiau įtrauk
ti į geltonos medžiagos, bei dar
žovinio produkto į mitybą su lig 
jų vertingumo sekančiai:

100 gr ar puoduko:
i. u. 500

BĮ mg .110
B2 mg .110

Calcium mg ; 16
Phosp. mg - 152
Iron . mg / 0.9
protein '8
cal. '272

sektantiskos pasiskaitymui kny
gos. Ką padės, 'duokim, knyga 
apie maldą, kai jaunuolis mal
dai per. parą susikaupimą vieną 
minutę laiko beverčiu laiko gaiši 
nimu.Nėra nurodymų, kad skai
tytų žmogaus asmenybę — kiek
vienos religijos pasekėjo — bran
dinančią literatūrą. Todėl čia 
bent tris tokias knygas nurodo
me: Kutinai' kiekvienas jas iš
studijuokime, susirinkimuose 
diskutuokime. Jose paskelbtas 
tiesas visiems, viso pasaulio žmo 
įėms priimti būtinas, norint tik
ru žmogumi tapti:

1. The Psychology of Adoles
cence, Dr. Arthur T. Jersild, The 
Macmilan Col 2. On Becoming 
a- Person,- Carl. B. Rogers, 
Hounghton Mifflin Co. 3. The 
Hunger of Eve, Barbara Marx 
Hubbard, Stackpole Books.

Kartą ant visados šiandien at
sisakykime neveiklumo, nors jis 
būtų- mums labai prie širdies. 
Mes turime ryžtis ir ryžte tesėti 

• einant grįsti pamatus savam su- 
žmoniškėjimui vadovaujantis 
Tvėrėjo nuostatais, o ne Tvėrė
jo vardu mums peršamomis pa
sakėlėmis. Taip elgtis reikia 
įpratinti žmogų nuo pat mažu
mės — nuo “vilkiukų”, nuo “vo
veryčių”, nuo jaunučių, nuo ma
žiausių mūsų visuomenės narių 
pradėjus ruošti žmoguje žmogų, 
suteikiant jam kūrybišką ap
linką, jo amžiui ir polinkiams 
atsakančią.
Kas bebūtų — stenkis tvarkytis

Mums suaugusiems tvarkyma
sis bus daug sunkesnis. Mes tu
rėsime lenkti jau gerokai susto
rėjusi medį. Mažiausiai dešim
teriopai kiekvienas ryžkimės 
šiandien žmoginti savą asmeny
bę. Tada mes patrauksime jau
nimą į savęs tvarkymą. Nerei-

niu. Aš versiu save skaityti ir tam išmoktomis žiniomis pasitar- 
galvoti apie tai, kas reikalauja nausiu. Žinau gerai, kad vien 
pastangų , susikaupimo ir galvo- tik savimi rūinimasis yra grei- 
senosi’ • ■ ' Ičiausias būdas sau pakenkti.

. šiandien pirmiausia eisiu talkin-i 131 CLklvllCIi pilllHCl-Udlu vJvlU UcllIklXl

5. šiandien aš trejopai geriu- ti ]abiausiai reikalin-
2 savo asmentybę - savo šie- ^ems. akHemSj j^enusiems, 

dvasia’ kūnu 
ir protu atsilikusiems bei mate
rialinėse sunkenybėse atsiradu- 
siems. Ką pirma mesiu — tą 
paskui rasiu. Nemokėdamas 

, plaukti ir baseine prigeria, todėl 
gyventi mokysiuos tik iš gyyę- 
nimo dėsniu, o ne iš kieno per
šamą pasakėlių. Labiausiai iš-

Gėri Sfli puoselėti įvairių re
ligijų žmonės: evangelikai, hin-kės dejuoti dėl bloga valių gausos 
dusai, mahomedonat.. Gėjį . mūąų aplinkoje, štai tic dc- rūpinsiuos attikti riša tai, kas

siu savo asmentybę — 
ią 
kam nors šiandien aš padarysiu 
gerą darbą visai tam žmogui ne
žinant. O jei jis sužinos — tai 
nesiskaitys man už asmenybės 
tobulinimą. Antra, aš šiandien 
atliksiu mažiausiai du naudin-1 
gus darbus, kuriuos aš vis ati- 
dėdavau rytojui. Trečia, aš nė 
vienam nesirodysiu esąs užgau-, "^^“šiandieTyra”dvasio- 
tas. Nors ir būsiu užgautas, vie- <rwe-
nok aš užsigavimo neaprodysiu 
šiandien.

6. šiandien aš stengsiuos bū
ti visiems priimtinas. Savo iš
vaizdą aš sutvarkysiu kuo ge
riausiai, rengsiuos tvarkingai, 
kalbėsiu švelniai, elgsiuos pagėl- 
binčiai ir nė apie vieną blogai 
nekalbėsiu, šiandien aš steng
siuos pagerinti ne ką kitą, o vien 
tik save.

7. šiandienai aš susistatysiu 
darbų planą. Gal man nepasi
seks visai visi darbai atlikti pa
gal planą, bet aš planą turėsiu 
ir jis mane apsaugos nuo dviejų 
labai negeistinų dalykų: nuo sku
botumo ir nuo neapsisprendimo.

8. šiandien aš vienas būdamas 
susikaupsiu ketvirčiui valandos 
ar pusvalandžiui. Laike tokio su
sikaupimo aš melsiuos perkrati- 
nėsiu savo elgesį ir stengsiuos 
pramatyti teisingesnį savo gy
venimo kelią. Kiekvienam reika
linga savita malda — religija 

'■— net netikinčiam. Mat, kiek
vienas esame nesaugūs Susi
kaupimas saugo nuo dvasinio iš
barstymo.

9. šiandien aš neišsigąsiu ir 
net velniui žiūrėdamas į akis, sa
kysiu “Tu velnias”. Aš šiandien

je pabėgusieji paprastose gyve
nimo apystovose Besiorientuo
jantieji. Tokius saugosiu nuo iš
naudotojų medicinos, religijos, 
ekonomijos ir kitosę man priei
namose srityse. Liovėsi baudžia
va — vergija kankinusi žmogų, 
bet dar nepaliovė žmonės kentę 
dėl savo tamsumo įvairiose sri
tyse, ypač dėl jausminio žmogaus 
nesusitvarkymo. Iš Čia turime 
nekunis. iškus jv;isiskius, neatsa
kančius gydytojus, menkus tė
vus ir visus kitus atsakingas pa
reigas einančius saviškius ir ki-' 
tataučius.

Jei tamstai bent kiek prie šir
dies šitokie mano nusiteikimai 
— mieliausia man bus diena, kai 
mudu eisime savęs kūnu, protu 
ir jausmais gerinti kartu vie
nas kitą pralenkdami. Tokių 
lenktynių iš manęs ir iš tamstos 
laukia šeima, parapija, tauta, tė
vynė, žemės ir pats Dangus. 
Dirbsime abu — geriausiai dar
bus atliksime Tvėrėjo įtakoje 
būdami ir šių dienų psichologi
jos dėsnių prisilaikydami.

Išvada. Nuo savęs tvarky
mo reikia imti tvarkyti vijos ne
tvarkos siaučiančios apie mus, 
įskaitant ir nesidomėjimą ku 
nigičkomis pareigomis.

Pastaba: Sausokus ne tik pa- 
graužimui galima naudoti, bet 
ir prie daržovinio sultinio ar mė
siško buljono. Rupumas ne pro- 
šalį. Rūkoriams bei alugeriams 
ir šiaip nervų atpalaidavimui, 
negalint stipresnio maisto įsisa
vinti. žandikaulių mankštai ir 
dhntims jaunimui pakramtyti, 

manau, ne pro šalį.
Noriu pridurti, kad • esu su

galvojusi vieną dar panašų triu
ką su sausukais. .Prisidžiovinau 

’ gavusi arbūzų Įeorę ir Butter: 
nut. Jų milteliai labai geltoni, 
saldūs ir skoniu truputį pana
šūs migdolams. Kepiau su kvie
tiniais miltais, alyva, citrinos žie- 
vėlėmis ir ęarniation. Jie la
bai sausi ir traukia drėgmę, su
maniau pridėti proteinų. Jei dar 
jų kepsiu, ragausite ir per sa
vo prizmę perleiste. Džiugu bū
tų sulaukti pastabų ir pasiūlymų. 
Be to, esu jau ir su džiovintam 
morkom kai ką dariusi. Juos ke
pant nereikia cukraus nei me
daus. - . .

A. Duoblienė

Kaip James Trager savo kny
goje “The Foodbook” rašo, 
George Bernard Shaw metė val
gęs mėsą būdamas 25 metų am
žiaus ir perskaitęs Shelley 1813 
metais parašytą veikalą, kuria
me Shelley aiškino, kad žmogaus 
virškinimo sistema yra sutver
ta tik augaliniam maistui. Shaw 
išgyveno iki 94 metų amžiaus.

Vegetarai buvo ir Mahatma 
Gandhi, Plato ir Leonardas da 
Vinci, juos pamėdžiojantieji 
dabartį ntės scenos žvaigždės — 
aktorės Susan St. James ir Dyan 
Connon ir Toni Tennille, krep
šininkas Bill Walton ir muzikas 
Ravi'Shankar.

Aktorė St. James aiškina, kad 
l“nėra gera negyvą mėsą dėti įl 
savo kūną”.

Naujoko atsiminimai

(Tęsinys) •

Liudvinavas. Miestelis yra 9 km. atstume į pietus 
nuo Marijampolės, prie plento.į Alytų. Apylinkėje yra 
Pirmajame kare žuvusių karių kapai. Juos prižiūrėjo ir 

I tvarkė Liudvinavo šaulių būrys.
Ramygala. Miestelis įsikūręs 25 km. atstume į pie

tus nuo Panevėžio. 1930 m. parapijos kapinėse palaido
tas vienas pirmųjų būrio šaulių, šaulys Kazimieras Krot- 
kus. Velionis buvo 1905 m- Didžiojo Vilniaus Seimo da
lyvis, knygnešys ir narsus kovotojas už lietuvybę cari
nės Rusijos priespaudos metais.

Skaisgirys. Miestelis yra 16 km. atstume į šiaurės 
vakarus nuo Joniškio, prie kelio į Žagarę. Parapijos ka- ' 
pinėse palaidotas vyr. policininkas Antanas Peleckis, 
tragiškai žuvęs 1929 m- gegužio 15 d. Skaistgirio šaulių 
būrio iniciatyva velioniui buvo pastatytas paminklas, 
kurio pašventinimas įvyko.1930 m. gegužio 15 d.

Jonava. 1930 m. gegužio 20 d. Žuvusiųjų ir miru
siųjų karių kapams tvarkyti komisija, sutvarkė Jona
voje palaidotų karių kapus. Jai talkininkavo kuopos 
švietimo vadovas kpt. Jankus ir iš kuopos paskirti ka
reiviai. . - -

Daugailiai. Vietovė yra 18 km. atstume į šiaurės ry
tus nuo Utenos, prie .plento į Zarasus. Kaimas istoriniuo-

■ se šaltiniuose minimas nuo 1254 m. Pro Daugailius ėjo 
Peterburgo — Varšuvos traktas ir prie kaimo buvo sto
tis- šalia bažnyčios ant aukštoko be jokių medžių kalne
lio yra senos kapinės. Žmonės pasakoja, kad senovėje 

. čia buvo šventa vieta ir lietuviai ten degindavo aukas. 
; Toliau ant kito kalnelio yra senosios ir naujosios vietos 

kapinės. 1919 m. kautynėse su bolševikais, apylinkėje 
žuvo keletas savanorių ir jie buvo palaidoti naujose ka
pinėse. Vėliau Daugailių gyventojai, padedant.klebonui

j kun. Kiršai, pastatė žuvusiems kariams kryžių. Visuo
menė įvairių švenčių'progomis, lankydavo savanorių ka
pus ir uždėdavo ant kryžiaus vainikus-

Meškuičiai. (Šiaulių\aps.J 1930 m. rugpjūčio 24’ d. 
vietos šaulių būrys minėjo savo gyvenimo 10 m. sukaktį. 
Ta proga buvo pašventintas kapinėse žuvusiems ka
riams atminti kryžius. Vietos kapinėse yra palaidota 
12 žuvusių karių.' -

Radviliškis. 1930 m. rugpjūčio 31 d. Radviliškio ka
pinėse buvo pašventintas žuvusiems kariams paminklas. 
Vyriausybę atstovavo Krašto apsaugos, ministeris plfc Gc‘ 
B. Giedraitis, kuris atidengė paminklą ir uždėjo Vyčio 
kryžiaus spalvų kaspinais papuoštą vainiką.

Būdvietis. (Seinų aps.) Parapijos kapinėse yra pa- . 
laidota du kareiviai : Stasys Povilauskas ir Pranas Mic
kevičius, nukauti 1920 m. kovose su lenkais. Jų kapus 
suntvarkė ir prižiūrėjo strubagalvės šaulių būrio šau- 
lės B. Prabulytė, Q- Rudinskąitė, M. šalinskaitė ir k. 
Jos 1930-1931 m. ruošė vakarėlius, kurių pelną paskyrė 
geležinės tvorelės įtaisymui.

Tauragė. Čia yra palaidotas vyr. Įtn. Kybartas, žu
vęs kovose su lenkais ir vyr. Įtp. JIessąs, žuvęs 1927 m. 
Jų kapus prižiūrėjo vietos šaulių būrio moterų skyrius.

Ukmergė. Įgulos karių kapus labai gražiai sutvar
kė 1 pėst. D. L. K. Gedimino pulkas 1930 m. Neskaitant 
bendrinių vyriausybės >skirtų, pinigų, pulko vadovybė- 
karių kapams tvarkyti; paskyrė iš savo ekonominių su
mų 1.000 litų.

Šiuose kapuose ilsisi kariai, žuvę kovos lauke ir mi
rę 1919—rl921 m. 1 p. pulko: efl. Kazys Raupys, eil. An? 
tanas Kurila, eil. Antanas Gugaitis, eil- Jonas Šlapelis ir 
eil. Petras Dilys. 1 rait. p. Kazys Černiauskas, 1 gus. p. 
eil. Augustas Šmitas, 3 rait. p. eil- A. Gausiniauskas, 1 
kar. ap. eil. Antanas Jauniškis. 2 pėst. pulko: vyr., psk. 
Juozas Šatraitiš, jaun. psk-; Aleksas Juškevičius.ir eili
niai: Antanas Miliušauskas, V. Bogomoliukovas, Pra
nas Šulinskas, Simas Jatonis, Martynas Čirulis, -Juozas 
Raškevičius, J. Jalaveckas, Stasys Mičiulis ir Kostas Ruk 
šys. 3 p. p. eil. Aleksas Mongirdas. 4 p. p- eiliniai: Bro
nius Bielutis, Bronius Laščiukas, Jeronimas Garšva ir 
Jonas Lukošius. 7 p. p. eiliniai: Kostas Tuinila, Petras 
Beniotis, Jurgis Bliuvas, Domas Balčiūnas, Petras La- 
sauskas, Zigmas Jasinskas, Antanas -Aksimavičius, Vin
cas Preikštas, Petras čiurlys, Stasys Rudzinskas, Ignas 
Pupelis ir St Jakauskas. 8 p. p. eil. M. Mockaitis. 3 arti- 
p. eiliniai: Antanas-Kriščiūnas, A. Bartusevičius ir Ba
lys Mirončikas-

1. p. p. mirusieji nuo 1923 m. iki 1930 xm.: kpt Juo
zas štukas, vyr. psk. Stasys Bumbulis, vyr. psk. Jonas 
Kazlauska, gr- Jonas Kučinskas, gr. P. Paulauskas, gr. 
Feliksas Bučkis ir eiliniai: Antanas Bilišauskas, Ignas , 
Našlėnas, Antanas Žebrauskas, Mikas Qudonis, Mikas 
Budzevičius, B. Ibelhauptas, Vincas Kikiunas, Stepas Ei- 
girdas, Jonas Kazlauskas, J. Dobrovolskis, Jonas Janavi
čius, K. Paškauskas, Silvestras Andrinskas ir Juozas Bai- 
kštas.

(Bus daugiau)
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FRICAS JONAS SKĖRYS

Gražieji upės Šušvės skardžiai

%

kongrese ir dainų šventėje Chi

klausomos Lietuvos prisikėli-

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

Canada

rio 16 gimnazijoje. Joje

papikietuoti už bolševikinių .1
I

->•

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

(Reguliari prenumerata — $10.00)

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozčs Vaičiūnienės knyga

______ ______J e Žmogus yra šios planetos 
gausiai paplota.! savininkas tik tol, kol joje gy-

Mkt F. Skėrys, laisvai mo
kėdamas vokiečių kalbą, yra 
ne tik nepavaduojainas įvairių 
iškilmių pranešėjas, bet ir 
pats rašo straipsnius vokiečių 
spaudai ir populiarina ne tik 
gimnazijos, bet ir lietuvių, tau- > 
tos bei Lietuvos vardą vokie- j 
ciu visuomenėje. Taipgi jis na 
šiai bendradarbiauja ir lietu-! 
vių laisvoje spaudoje. j

Visų didžiausias jo rūpestis, i 
— t Vasario 16 gimnazijos eg
zistencija ir lietuvių tautos iš- , 
likimas, šiuo svarbiu reikalu !

. 4daro žygius per spaudą, platin
damas “Mūsų Sparnus”. “Sve- 

lo-kultūros židinyje — Vasa- cią”. asmeniškai kalbina tėvus 4 
iki ragindamas juos leisti savo al

siai dienai dėsto vokiečių kai- žaiyną į lietuvių Vasario 16 
ries tik čia gali

Klaipėdietis mkt. F Skėrys 
gimė 1919 m. liepos 2 d. Kale
nu km., Lauksargių vis., Pagė
gių aps. Molcėsi Pagėgių Do
nelaičio gimnazijoje ir vėliau 
Tauragės mokytojų seminari
joje, kurią baigė 1940 m. Semi 
narijoje priklausė šaulių bū
riui ir buvo treciojo skyriaus 
ryšininku. Taipgi seminarijoje 
buvo ketverius metus jūrų 
skautų laivo vadu. 1938 m. su 
laiveliu iš Panemunės prie Til 
žės atplaukė į Aukštąją Pane
munę, į buvusią ten tarptautinę 
skautų stovyklą. 1939 m. lankė 
šventosios uoste būriaviipo 
kursus ir dalyvavo kelionėje' 
burlaiviu į. Latvijos Liepoją ir bą žemesnėse klasėse ir vijose gimnaziją, — 

klasėse tikybą evangelikams, jaunimas išlaikyti lietuvių kai 
Dabar dėsto tik tikybą.

Mkt. F. Skėrys nesitenkina 
į savo tiesioginiu darbu. Jis yra 
I ne tik nepakeičiamas evangeli- 
, kų jaunimo ratelio vadovas, 
t bet ir gabus organizatorius ir 
' darbšti asmenybė bendrinėje 
į gimnazijos veikloje. J j randa
me vadovybėje ruošiant pačias 
didžiąsias Vasario 16 gimnazi 
jos iškilmes — Kalėdų Eglutę, 
Joninių šventę ir kt., į kurias 1 
atsilanko nemažas būrys vo
kiečiu visuomenės, netolimu

.•Jas surengė komturistų reorga
nizuotos bendruomenės ir'na- filmų reklamavimą, 
eių elementai”. :

Pasirodo ir čia Draugo re
daktorių nesirsigaudymas. Iš’ 
ok. Lietuvos įvairius renginius ‘ 
reklamuoja skelbimais komu-, 
nistinė Vilnis, Vienybė Ir Drau 
gas. Vadinasi Draugas ir Vil
nis renginius reklamuoja, o po 
to komunistai, komunistų pa
gamintus filmus pikietuoja!- 
Kur logika?

Juk jau praeitą rudenį po-

Šiuos Gintus norint demons- -4. 
truoti irgi buvo griebtasi klas
tos ir melo. Per Sophie Dau- ,* 
kus radiją, net tris kalius bu- - 
vo skelbta, kad ok. Lietuvoje 
susukti filmai nebus rodomi. 
Tuo tarpu Draugui skelbimų 
nea’šai’kus. k i kas sužinojo, 
kad tai esanti apgaulė ir fil-.

Jinai vitiek bus rodomi.
Lietuviai pajutę apgaulę,

Švedijos Gollando salą;
Baigęs seminariją vienerius 

metus (1940-41) mokytojavo 
Žemaičių Naumiestyje ir, po 
pasitraukimo 1941 m. į Vokie
tiją, kurį laiką Pietnemunio 
srityje, Tilžės aps. Kaip aiškus 
lietuvis ir gyvenąs.netoli pasie 
nio, F. Skėrys vokiškiems na
ciams atrodė nepatikimas (r 
1943 m. liepos mėn. buvo iš
tremtas į Tiuringiją. Atsidūręs 
Bad Blankenburg miestelyje, 
mokytojo darbo gauti negalė
jo. Kaip savanoriškai atsisa
kiusiam umsiedlerio (repat
rianto) teisių, jam buvo išduo 
tas svetimšalio pasas. Iki II 
Pasaulinio karo pabaigos tar
navo Telefunken firmoj ir po 
to įvairiose įstaigose.

1953 m. iš Rytų Vokietijos 
pabėgo į Vakarų Vokietiją, į 
Mannheimo miestą. Nuo 1955 
fn. balandžio 18 d. pradėjo mo
kytojauti lietuviškame moks- palaikyti gerus ryšius.

Keisti Drauge išvedžiojimai
Gruodžio 29 d. 298 nr-Drau- mo Centrą pikietavę lietuviai 

ge tilpo vedamasis b. kv. (BroJ tikrai nemetė. Išeina, pagal b. 
nius Kviklys) “Griauna lietu- kv. išvedžiojimus, demonstra- 
viškas institucijas”. Straipsnis cijas prie Jaunimo Centro iš-) 
rašytas, atrodo, dideliame 
įkarštyje, privelta nelogišku
mų bei prieštaravimų. Praė-

rą savaičių jaunimo Centre bu- sP°ntaniškai griebėsi, plakatus 
vo skelbiama, kad bus rodomi- Hainintj ir pasirengė Jaunimo 
trys lietuviški filmai. Draugas 
irgi skelbė. Bet abu nutylėjo, 
kad tie filmai ok. Lietuvoje ga
minti. Jaunimo Centro vedėjas 
kunigas Kezys, pajutęs spau
dimą, kad filmai nebūtų ro
domi, ciceriškiui Edvardui 
Šulaičiui salę atsakė, o pats 
diplomatiškai iš Chicagos “pa
bėgo”. Tuos filmus Šulaitis vė-

bą, likti susipratusiais lietu
viais tautiniu ir kultūriniu at
žvilgiu. Visur kitur lietuviškas 
jaunimas nutaulės ir pražus ki 
tų tautų tarpe” (cituota iš Fr.
Skėrio H)68. V. 1 laiško). į savo rašinį, iš gėdos pa- 

Nuo 1955 m, kaipo narys, raus-
dirba Liet. Ev. Liuteronų Vyr.! Rašo, kad prieš lietuvius, gy 
Bažnyčios Taryboje. - 1959-68 venančius Marquette parke, 
m. ir nuo 1971-1977 buvo PLB kažkas organizavo juodosios 
Vokietijos krašto tarybos Ba- 

’ riu. 1962 m.___ ___ ______
valdybos narys.

_______ —, ___ _ 1966 m. mkt. F. Skėrys Ian_ 
darbo kuopų amerikiečiai ka- kėši JAN ir Canadoje. Dalyva 
fiai, vokiečių žurnalistai ir net vo pasaulio lietuvių jaunimo 
foto reporteriai, kurie teigia- J - 
mai aprašo iškilmes įvairių cag°Je- Aplankė liet. ev. para- 
miestų spaudoje, straipsnius PBas Yorke,. Čhicągoje,

f rasės žmonių demonstracijas.
. buvo LB krašto'Dar pažymi, kad bolševikinių 

j agentų yra buvę: Alteė Vlike, 
Naujienose ir aišku, Drauge. 
Gi dabar: “Burtas krito ant 
Jaunimo Centro”, čia pat ky
la klausimas, kas gi tų burtą 
metė Jaunimo Centrui? Jauni-

provakavo, ne Jaunimo Centro j 
vedėjas kunigas Kezys, bet bol<- 
ševikinis agentas.

Tai kas gi pasidarė su Jau- liau demonstravo mažoje Don 
nimo Centro vedėju kuniku Ke Varno posto išnuomotoje salė- 
ziu ir Draugo redaktoriais? Jau' je. 
nimo Centras ir Draugas šiuos} Tnnn? 
filmus reklamavo, 
kažkoks sovietinis agentėlis į 
savo pinkles abu pagavo!

Toliau rašo, kad filmai pro
pagandai netinkami, techniš
kai blogai pagaminti. Tai kam.1 kunigui “Keziukui 
gi tokį šlamštą rodyti? Toliau} kimą iš agento pinkliij ir neda- 
dar gražiau, dedama Jaunimo vimą salės filmams demons- 
Centro biuletinio. žinias: “Prieš. truoti, buvo g____  ,
Jaunimtf’Centrą demonstraci- Kitas-siūlė Draugo redakciją vena.

• i ‘ ‘ F‘

- . j Bet Jonui Bernotui tuos pa- 
asiroc o ^us fj|mus demonstruo

ti. Tik vieną filmą pakeitė. Vie 
name susirinkime šis klausi
mas buvo iškeltas. Vienam da
lyviui'išreiškus pasigerėjimą 

už išsisu-

Centrą pikietuoti. Nežiūrint 
apgaulės, prie Jaunimo Cent
ro*’ susirinko per 200 pikietuo- 
tojų. Jeigu nebūtų dauguma 
suklaidinta, tai pikietuotojų 
būtų buvę ne pora šimtų, bet 
keliolika.

Taigi, dvasiškieji tėveliai ir 
Draugo redaktoriai privirę ne
lemtos košės, nepravardžiuo
kite Jaunimo Centro pikietuo- 
tojų naciais,.komunistais ar ki 
tokiais. Prisipažinkite prie kai 
lės ir mušdamies į krutinę, 
tarkite: Mea culpa, mea cul
pa, mea maxima culpa. Bus 
sveikiau ir Jums patiems ir 
tuo pačiu apraminsite įsijaut
rinusius padorius lietuvius.

Stasys Juskėnas

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jssmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvmin nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario mėtą. Vidutinio formato. 142 
psl.. kainuoja $2.00.

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

riangrrma Hu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. -Tas ir i 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar; 
piniginę perlaidą.

papuošdami gražiomis nuotrau Bostone, Toronte ir kitus JAV sinančiam Vasario 16 gimna- 
komis. Šis nuopelnas didžiu-! miestus: Cleveland?, Detroi- ziją ir per ją Lietuvą, 
moj priskirtinas mkt. F. Ske-į1?’ Buffalo, Brockton ir kt Vi- dŽiam lietuvių- tautos 
nui. Jis sugeba su vokiečių zur 
nalistais, spaudos agentūromis

Taupykite dabar
pas mus 1. ■■■< WS4CJ00

UNIVERSALlietuvis, pirmos

Naujienos, Chicago t, ill. — Tu.«i.y, February is, 1977

£ $ į(1 ^9-1959) metu
664 psl Kain«

i
!

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

f

I
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80605 

Gtvę ptalrnu, tuojau tam paMpMme.

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

Įsteigta 1923 meUk. ~ TEL. 421-3070
įrtalgoe pietnoM klem*e automobiliams partatytt

J»u kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti naskutiniu PO 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistiniu. laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kt

Norintieji šia knygų Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, m. 60608

i sūnui, 
' sur darė pranešimus susirinki- linkime visuose darbų baruose 
' muose, rodydamas skaidres ir i sėkmės ir nepalaužiamo ryžto 
per liet, radijo stotis pasakojo Lietuvos laisvės kovos kelyje,! 
apie Vasario 16 gimnaziją, jos šventai tikint į laisvos ir nepri- Į 
džiaugsmus ir rūpesčius.

Mkt F. Skėriui, daug dir- mą. Sveikatos, jėgų ir Dievo 
bančiam jaunimui, gražiai gar palaimos!

I

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virs nurodytu 
premimeratos 
mokesčio.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

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 j daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. ■ r
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu:

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

RIMTA KNYGA — PERT AUSTA DOVANA
[ NfuH«no<« galimi c«ut! utHMv knvęiu, kurioj dspugž 
r knveu rtlnfa Yenfvna.

> Aleksandras Pakalniškis. MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 
atsiminimai ir fwkiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl Kaina £5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu frvkiu prisimink 
ir laiko iwkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 daliu. 296 psL. kaina 85.

Dr. Vbtvj Griniui. ATSIMINIMAI IR MINTYS. IT tomns. Gra
žiais virWJaig 826 psl. Kaina S6 0Ū Minkštai® *nrš 06

• V«cL RlrttnnT StTMUJU « ICTUVlW’rYNYfiu’ISTO
RIJA. T nri. __ s? no TnlrWafc rir.
Wiafff — <9 no: 1J dalis 225 dsL. įrišta — 6S.nn minkš- 
trią viralinis S*? 06

Henrikas Tomas — Tamašauskas. LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
PakalnAc ir Lab^uvnc anskritv* cn įdomiais aprašymais, iliu- 
strariiomK ir dnkumAntaciia 386 nd. kaina $6.

P. Kadūnaj. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trim daHu Lietuvos 
narrixanu buitie? romanas 292 puslapiu. Kaina 83.

JanIn* TRYS JR V15NA, iannvstp* atsiminima.!
170 psl. ................. ............ ............... .....................................

M Gu4nH< POVILAS MILERIS binmfiios bruožai 
puslapiai __ _____ ____ __ ________ ___

Knygas užsakant ^Hria nrMAH 75 rf noSfn išlaidoms

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

Knygos bus išsiųstos, jei SI.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

POLITIKA

53.00

1739 S. Halsted SL. Chfearo. TU. 60608. — Tek HA 1-61 <10 >

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

O Dnuparvf. ŽEMČS ŪKIO ŠVIETIMAS StudHfi 
h» ChlencoiA 1966 matais autoriaus lė^omfc. Kn^?« rtvfeln da
liu: ūkio Švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu Ir suklestėjusiu Lietuvos Politiniu, ekonomi
niu ir kultūrinių laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta salėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemė<r ūkio kultūros vaisiais 
Ir pritverti pačioms iškiliosioms Euronos tautoms".

Knvsos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvtl. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dausuma (88.12%) buvo Ūkininkai ir no Pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dausuma yra arba patvs buvę ūki
ninkai arba ūkininku vaikai reiškia, kad ši knysa bus brausi ab<o 
liūčiai lietuviu daugumai, vnač kadansi knvsa su tokia meile Lietuvos 
ž^mei parašvta kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knvsa 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus —- myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 33.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

1739 So. Halsted St-. Chicago, HL 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli poslapiai, dang nuotraukų.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi (jnvcfl kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovona globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremtie? vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I73S So Halsted Street. Chicago, IHinois 60608

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

Taupykite dabar. »
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio di&- 

na, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki I
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Indijos gyventojai kiekvieną metą renkasi prie Gango upės tikybinėms ceremo- 
joms atlikti. Jie yra įsitikinę, kad šios upės vanduo šioje vietoje juos gerokai apra
mins. Šiais metais prie Gango prisirinko dešimt' milijonv tikinčiyjy.

Lietuvių laisves troškimas
Amerikos lietuvių pati didžiausioji kolonija Lietu

vos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį minėjo praeitų 
sekmadienį, vas. 13 dienų. Buvo susidaręs įspūdis, kad 
lietuvių vienybės skaldytojai pajėgs minėjimui pakenkti. 
Jie patys keliose ruošė savo nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktis, kad atitrauktų žmones iš tradicinio Chiea- 
gos Lietuvių Tarybos minėjimo, bet jiems nepavyko.

Pas pasipinigavimo ruošėjus nuėjo juokingai mažas 
lietuvių skaičius, o Maria High mokykla buvo pilnutėlė. 
Pilna buvo ne tik didžioji salė, bet pilna buvo žmonių 
ir viršuje žmonės suprato lietuvių vienybės skaldytojų 
tikslus, pamatė jų vartojamus metodus ir nuo jų nusisu
ko. Tai labai svarbus dalykas didelei Amerikos lietuvių 
daugumai. Jis turėtų daug pasakyti ir naujiems musų 
“gudragalviams”, bet jie iš smūgių nesimoko. Jie klauso 
kelių vadų įsakymo, o visa kita jiems neberūpi-

Visi džiaugėsi, kad minėjime dalyvavo ne tik naujai 
atvažiavusieji tremtiniai, bet ir vyresnio amžiaus ameri
kiečiai. Jie ne tik patys dalyvavo, bet jie ir savo jaunimų 
siuntė į minėjimo salę. Vieni šoko programoje, kiti dai
navo, o. tretieji klausėsi kalbų. Nauji “politikai” buvo pas
kleidę gandus, kad seni Amerikos lietuviai buvo beraš
čiai, nieko didesnio ir kultūringesnio nepajėgiantieji su
organizuoti ir tokių renginių, kaip Lietuvos .nepriklauso
mybės sukakčių pravedimas jiems buvęs svetimas, viską 
jie darė atgrubusiais nagais. Tuo tarpu praeita sekmadie
nį pravestas nepriklausomybės paskelbimo sukakties mi
nėjimas buvo pravestas skoningai, apdairiai ir labai pa
vyzdingai. Jis parodė, kad viena grupelė, kad ir labai mo
kyta, neturi specialių privilegijų tėvų žemės meilei ir 
ryžtui kovai-

Chicagos lietuvių dauguma nori žinoti, kas dabarti
nėje Lietuvoje darosi Jiems rūpi patirti, kaip gyvena Lie
tuvoje likę broliai, seserys ir kiti giminaičiai- Jie taip pat 
žino, kad joks bendras darbas su okupantu nepadės pa
vergtam mūsų kraštui. Okupantas jėga pavergė pačių 
rusų tauta, ta pačia jėga jis bando pavergti ir kitas kai
mynines savo tautas. Gudija okupantui jau pavyko suru
sinti. Vienas kitas gudas patikėjo komunistinėmis idėjo
mis, susibičiuliavo su okupantu, bet dabar jau mato, kad 
komunistinės santvarkos Gudijoje dar nėra, pati^Gudija 
baigiama surusinti. Tais pačiais keliais okupantas pla
nuoja surusinti ir pavergta Lietuvą bei kitas Pabaltijo 
valstybes. Karaliaučiaus sritį- jis- apsodino rusais koloni
zatoriais. Kad lietuviai negalėtų susisiekti net su Rytų 
Vokietija, Karaliaučiaus sritį okupantas priskyrę prie 
Leningrado srities.. Senoji Rytprūsių, žemė, derlinga ja
vams, daržovėms ir miškams, apsodinta rusais kolonis
tais. Jeigu lietuvis bando patekti Į Rytprūsius, tai jis sun
kiai baudžiamas. Iš visof lietuvis baudžiamas, jeigu jis 
bando išvyktiį užsienį, bet nebaudžiami rusai, važiuojan
tieji į Lietuva. Jiems statomi nauji namai, jiems duodami 
geriausiai apmokami darbai, jie turi specialistų privilegi
jas. Užtenka vykti Lietuvon, kad rusas taptų specialistu-

Bet koks bendras darbas su okupantu ar jo samdy
tais tarnais yra naudingas tiktai okupantui. Amerikon 
keliais atvejais buvo atsiųstos parsidavėlių grupės ir pa
vieni asmenys, bet jie atstovavo ne pavergtų lietuvių tau
tą, bet patį moderniškiausią ir žiauriausią lietuvių tau
tos ir lietuvio darbininko išnaudotoją. Su okupantu gali
ma tik žūtbūtinė kova. Amerikos lietuviai negali su oku
pantu kumščiuotis, vartoti ginklus, bet jie gali užkirsti 
jam kelią įteisinti lietuvių tautos pavergimą ir išnaudoji
mą. Jis leidžia milijonines sumas Amerikos lietuvių ryž
tui pakeisti, bet jam iki šio meto nepasisekė. Jis siūlė di
džiausias privilegijas kaikuriems nuvykusiems turis
tams. jis samdė Kanados dezertyrus sovietiniams filmams 
rodyti, jis bandė pavergti vienuolius, kad pačioje Lietuvo
je nebūtų persekiojami broliai ir seserys, jis kurstė vie
nuolius šmeižti už Lietuvos laisvę kovojančius lietuvius,

Algirdo J. Kasulaičio ri
KNYGOS PRISTATYMAS

RICHADR GILIOT,
JAV Krikščioniškosios Deokratijos Centro Direktorius ir 

Krikščioniškosios Demokratijos Sąjūdžio Pirmininkas

(VERTIMAS)

Daugeliu atvejų yra džiaugs- tybėse. Todėl mums malonu, 
mas sulaukti naujos knygos kad Lithuanian Christian De- 
apie krikščioniškąją demokra-! mocracy yra išleista anglų kal
tiną. Algirdo J. Kasulaičio kny- ba. : 
ga Lithuanian Christian De-; Nevisos knygos apie krikš-

1 »y t i j-.r «■> V* Vili V AX.A.AA VJ.J Lį J

___v__ iečia, ypač tos, kurios turi tei Valstybių juodžiai.
Atliktu darbu kiek autorius, singąi atpasakoti apie nepil-, Lmtuviat kovoja už visas tris 

tiek Lietuvių Krikščionių De-|nas ar iš dalies klaidingas ide- teisves formas. Karinės jėgos 
mokratų Sąjunga, kurios pir- ologijas ir programas, vidinius pagalba Sovietų; Sąjunga už- 
mininku jis yra buvęs, pasitar partijų skilimus ir vadų bei m..birželio
navo ir krikščioniškosios de-: organizacijų, nepasisekimus, 
mokratijos idėjai bei

Christian De-'
.mocracy yra iš tikrųjų viena čioniškąją demokratiją ją nuš- 
tokių knygų. v:

studi-’ Laimingai, tai nėra lietuvių 
joms ir Lietuvos valstybingu- krikščioniškosios demokratijos 

atvejis. Nuo lietuvių krikščio-mui.
Daug knygų ir straipsnių niškosios demokratijos formu- 

yra leidžiama krikščioniško-i lavimo savbprogramos ir jos 
sios demokratijos tema, bet jų paskelbimo 1904-1907 m. parti 
daugumas yra kitomis, ne ang- jos vadovavimo' Steigiamaja- 
lų, kalbomis. Krikščioniškosios me Seime 1920 — 1922 m., par 
Demokratijos Centras ir Krikš, tijos vadovavimo Lietuvos vals 
čioniškosios Demokratijos Są- tybei 1920 — 1926 m. iki da- 
jūdis veikia turėdamas tikslą kartinės lietuvių laisvės kovos 
propaguoti krikščioniškosios lietuviai krikščionys demokra- 
demokratijos studijas ir veik-į tai parodė ideologinį grynumą 
lą angliškai kalbančiose vals- ir atsiekimus lygius bet kuriam

bet ir šios priemonės nedavė lauktų rezultatų. Amerikos 
lietuviai moka atskirti grūdus-nuo pelų ir neklauso šmeiž

šino klausimu įdomus yra dar vienas momentas. Ka
da Chicagos Lietuvių Tatybos pirmininkė įžanginiame 
savo žodyje, atidarydama minėjimą, pareiškė, kad mes 
nieko negalėsime padėti pavergtiesiems broliams ir sese
rims, jeigu mes patys bendradarbiausime su okupantu, 
visoje salėje pritarimas šiai minčiai buvo palydėtas šil
tais plojimais- Kada pagrindinis kalbėtojas Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas pastebėjo, kad bendradarbiavimas, su Mas
kvos agentais nieko gero kovojančiai lietuvių tautai neat
neš, jis buvo pertrauktas garsiais plojimais. Tai rodo, kad 
didelė lietuvių dauguma nenori bendro darbo su okupan- "gerovės8 reika’raTTi’g^nL
tu. Ji žino, kad rusiškas komunizmas yra tiktai skraistė slaugymo namai, ligonių
lietuvių tautos išnaudojimui tęsti._ _ . r kasos, socialinis draudimas —

Įtakingesni Amerikos politikai padės lietuviams siek {viskas neturtingųjų — vargdie 
‘ " - - - ]abui .Kaip Kasulaitis tei

singai pabrėžia, kalbėdamas
ti laisvės, jeigu patys lietuviai nebendradarbiaus su oku
pantu, jeigu jie neįsivels į jokias “kultūrines”, “politines” 
ar kokias kitokias machinacijas. Kad amerikiečiai yra 
šiltai nusiteikę pavergtos lietuvių tautos atžvilgiu, paro
dė sekmadienį sakytos politikų kalbos. Labai šiltai apie 
lietuvius ir jų siekimus atsiliepė Chicagos meras Micael 
Bilan die. Jis pats yra kroatas, bet jis pusėtinai gerai yra 
susipažinęs ir su lietuvių tautos problemomis. Tas žinias 
jis gavo iš savo kaimynų, Bridgeport© lietuvių. Jis visai 
teisingai pastebėjo, kad maždaug tuo pačiu metu kroatai 
neteko nepriklausomybės, kaip ir lietuviai. Jis žino, kad 
kroatai siekia laisvės ir nepriklausomybės, kaip ir lietu
viai- Labai šiltai apie lietuvius atsiliepė Chicagos alder- 
manas Pucinskis, o dar gražiau pakalbėjo Cook apskrities 
tarybos pirmininkas George W. Dunne. Jis gerai pažįsta 
ne tik įtakingesnius Amerikos lietuvius, bet jam yra ži
noma ir lietuvių tautos tragedija. Itakingesnie-ji ameri
kiečiai mums padės, jeigu mes sieksime gimtiniam kraš
tui laisvės. Jų paramos neteksime, jeigu pradėsime nuo
laidžiauti okupantui.

Amerikos ‘lietuviai nori laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos. Kiekvieną metą ruošiami minėjimai Šį lietuvių 
troškimą aiškiai pasako. Jis buvo pareikštas ir Chicagos 
lietuvių minėjime.
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yra koncentracijos pavojų.
(Bus daugiau)

i atsiminti, kad šie punktai bu- Jungtinėms Valstybėms ar. 
vo formuluoti... tuo laiku, kai t jaut į 200 metų sukaktį, tnes 
demokratija Europoje, kaip ją galėtume tik viltis, kad Ame- 
me» šiandien suprantame, bu. rikos Tėvai Kūrėjai būtų buvę 
vo kūdikystės stadijoje.” taip toli pramatą, kaip lietu- 

1904 m. programos pagrindi viai, kurie puoselėjo ekonomi- 
| nis-esminis pareiškimas randa nę demokratiją. Tiesa, fonė 
m as jos įžangoje. Ten rašoma: buvo dalinama gana laisvai, 
“Mes vadinamės krikščionys ir mat jos buvo labai daug, bet 
tą žodį dedame į savo susi vie- Amerika turėjo kitas ekonomi 
nijimo vardą, dėlto, kad tiki- nes institucijas, kurios greitai

| me, jog yra Dievas ir Kristus apgadino politinę demokrati- 
. mūsų Išganytojas. Jėzaus moks ją. Tokie vadai kaip Thomas 
lą mes priimame ir jo įsaky- Jefferson, Albert Gallatin ir 
mus apsiimame pildyti.” Aš Samuel Adams suprato turto 
sutinku. Jėzus Kristus ; 
krikščioniškosios demokratijos 
pagrindas. Be jo negali būti 
nei sąjūdžio ar partijos, nei 
pačios demokratijos.

Aš manau, kad šis pasivedi
mas Kristui įgalino lietuvių 
krikščioniškąją demokratiją 
išvengti tiek kapitalizmo, tiek 
socializmo-komunizmo kraštu

** tinumų, į kurių spąstus yra pa- 
kliuvusios daug sistemų, aspi- 
ruojančių į demokratiją. Ka
sulaitis nemini šiuo klausimu 
debatų savo detalizuotoje vi
dinio istorinio lietuvių krikš
čioniškosios demokratijos vys
tymosi analizėje, tad mes gali-

krikščioniškosios • demokrati j o5 
sąjūdžiui pasaulyje.

Liūdnoji knygos pusė yra ta, 
kad ji turi atspindėti Lietuvos 
valstybės ir lietuvių tautos kan 
čių istoriją, kuri taip pat pri
lygsta bet kuriai pasaulio tau
tinei, rasinei ir religinei gru
pei. “Išsilaisvinimas” yrą rak
tinis žodis šiandien daugelyje 
tautų; tautinių grupių, kurios 
siekia grįžti į savo tvyėnes,t 
kaip palestiniečiai; gausių gy
ventojais mažumų grupių, ku-

Apskrities biudžetas 
187 milijonai dolerių

Cook Apskrities Tarybos pir
mininkas George Dunne patei
kė Tarybai biudžetą 1977 me
tams sumoje $187 milijonų, tiks
liai $187,794,798. Biudžete nu
matyta galimybė pakelti vi
siems 11,000 apskrities tarnau
tojams algas 8.75 nuošimčiais 
visiškai nedidinant mokesčių.

Prižadėdamas, kad numato
me prileisti; kad šio dvilypis- moję ateityje nebus reikalo kelti 
kūmo nebuvo ar jis nebuvo, mokesčius, Dunne pasakė, kad 
svarbus.

Šio dvilypiškumo dilema at
rodo maždaug taip. Kai kurie 
kraštai sukuria tik politinę de- 

... , - - - - .z . mokratiją ir net nebandonos siekia lygaus traktavimo, . • ? • , . i
su gyventojų - dauguma, kaip: ^kono°un^ “elygj^es.. Apskrities Taryba biudžetą tu-

t Eventualiai nesukontroliuotas yj priimti ligi šio vasario mėne- 
gobšumas, dažniausiai kapita-, ^8 dienos, 
lizmo formą, nuveda-tokią sis-į 
temą į korupciją ar net pačios Dimne nudejavo, kad metai iš 
demokratijos nuvertimą iš de- metl^ dau«iau ^tuoja teisin
simo sparno. Socializmas.ko-| f“0 aistem.a 
munizmas tuomet periamas ir kova su juo. Ta
kaip alternatvva. Tas meko nė\s“te”a. s“™ant 7° 
- -įr .. v j is kiekvieno dolerio numatytameissprendzia. Kapitalizmas bu-’ .. ~ .y ninri'/oTA o o

v'o klaida. Socializmas-komu- 
nizmas yra klaidingas atliepis 
klaidai. O dvi klaidos “nepa-

šį biudžetą įgalino padidinti tai, 
kad praeitais metais buvo gau
ta neįtikėtinai stambi pinigų su
ma $21 milijonai iš likerių tak
sų, o be to, tikimasi, gauti $18 
milijonų mokesčių nuo gazolino.

lizmo forma, nuveda- tokią sis-j 
temą į korupciją ar net- pačios

15 d. ir iki šiandien ją laiko 
žiaurioje priespaudoje. Todėl 
lietuviai ir kiti, kurie tiki de
mokratija, privalo išlaisvinti 
lietuvių tautą ir valstybę, kad 
visi pasaulyje izblaškyti lietu- 
viai galėtų grjzh i tėvynę, o| dar0„ _
tuo tarpu, . garantuoti lietu- į a ir u^ demo-
viams įjungtiems j Sovietų Są- į. politinę,
junga ir gyvenantiems kituose. A- monlentą kdiu_ nes skai. 
Rytų Europos kraštuose zmS-( tMt KasuW1Ho studiją> 
gaus teises.

Viena iš pamokų, kurią mes 
Jungtinėse Valstybėse tik da
bar pradedame mokytis yra 
ta, kad yra nerealistiška ugdy
ti politinę demokratiją, jei kar 
tu mes nedirbame-ir nesiekia
me ekonominės demokratijos. 
Lietuviai krikščionys demokra 
tai buvo toli numatą suprasti 
tai. 1904 m. programa (žr. 9- 

| tą skyrių) kuri buvo organiza
cinio suvažiavimo priimta 
1987 m. savo įžangoje jau tai 
kalbėjo kaip apie vargdienių 
demokratiją o 5-tame skyriuj 
jau išdėstė ir specifinę ekono
minę programą. Tarp progra
mos punktų buvo žemės pada
linimas mažažemiams, kredi
to sąjungų organizavimas, vie

(priimti biudžete. Svarbiausias 
faktorius valdžios išlaidose yra 
kriminalo didėjimas. Daugėjan
čioms teismuose byloms greičiau 
spręsti paskirti 66 nauji valsty
bės gynėjo asistentai ir padidin
tas teismo kamerų štabas, pra
nešė Dunne. • ■' v, . '

bai aišku, kad lietuvių'krikš-1 teiraujasi, kuomet
čioniškoji demokratija atliepė suina^11"
į ekonominės demokratijos iš. 
šūkj pačioje savo sąjūdžio ir 
savo valstybes modernios eros 
pradžioje.

Pradėdami Steigiamajame, 
1920 m. krikščionys demokra
tai nedvejodami pasuko į eko
nominę demokratiją Kaip Ka-I 
sulaitis aiškina, Lietuva ture-’ 

M

tos. Mūsų įsitikinta nuomone ta- 
■ tai tol neįvyks, kol patys žmo
nės nepradės susidisciplinuoti ir 
susivaržyti”,- baigė Cook apskri-

Persivalgymas
_______ ___ WASHLNTGTONAS. — Nepri- 

jo pirmiausiai žemės ūkio eko- ^ausolha privati organizacija. 
nimija. Tokioje tad ekonomi- Worldwatch Institute paskelbė, 

kad milijonai amenkiecių per-
i sivalgo iki mirties”. Iki šiol jau 

‘’(plačiai yra žinoma, kad dieta
I (maistas, ką ir kaip jį valgome) 
yra priežastis širdies ligų, smū
gio, cukrinės (diabetes), hyper- 

itensijos (aukšto kraujo spau
dimo) ir kt. ligų. Naujausi pa- 

jant kun. Mykolui Krupayi- kaį valgomas mai.
čiui, žemės ūkio ministeriui jr vįena svarbiausiųjų
naujoje lietuvių vyriausybėje, priežasčių vėžį gauti, gal būt, 
423,000 ha. žemės buvo išda- pavojingesnė už tabaką.

Amerikos Sveikatos Fundaci-

joje, kur pati žemė yra gamy
bos pirminis faktorius, žemės 
kuo plačiausias padalinimas 
yra pirmas žingsnis kelyje į 
ekonominę demokratiją. Tai 
lietuviai krikščionys demokra
tai kaip tik padarė. Vadovau-

apie ekonomines programas ir de Gasperi, labai giriantį kun. Wynder perspėja, kad visame 
1904 m. Krikščionių Demokra- Krupavičiaus žemės feformą ir 
tų Programą apskritai “reikia partiją;

Imta tarp 1922 ir 1925 m. Ka
sulaitis cituoja didįjį italų # ,
krikščionį demokratą Alcide ^os Prezidentas Dr. Ernest L.

'pasaulyje surinkti faktai rodo, 
jog dieta yra atsakinga už 50% 
moterų vėžių apsirgimų ir už 
visą trečdalį vyrų ta liga apsir- 
gimų. Dėlto Dr. Wynder pata
ria mažinti visais 40% cukrų ir 
nuo 50 iki 85 nuošimčių mažiau 
druskos, taip pat mažinti mėsas, 
kiaušinius ir riebalus, juos pa
keičiant vaisiais, daržovėmis, 

grūdais, žuvimi ir paukštiena.

PAVASARIO GIESME

• Valstybingumas gimdo vai 
stybę ir yra jos tėvas, ir todėl 
emigracijos rėmai jo neapspren 
džia. Atvirkščia, politinė emi» 
gracija gali būti ir dažnai bū- 
na palankesnė dirva- valstybių* 
gurnui tarpti, negu laisvas kra
štas, nes politinės emigracijos 
realybėj valstybingumo idėja 
sužiba skaidresnėmis varso* 

'mis.
Algirdas J. Kasulaitis, Ko 

monizmo grėsmė emigraci
jos kryžkelėje.



UR. K. G. BALUKAS 
kKUeBRIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

X GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Se. PuladU Rd. (Crawferd 

Med.ial Building). TaL LU 5 6446 
PziLaa bgoniui pagal soruruitii 

ei neatsiliepia, skambinti 374-P!'C4.

Konsulas atsisveikina konsulą

DR. C K. BOBELIS
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Valley Medical Center 
8/ 0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Lietuvos Generalinio Konsulo Aniceto Simučio tartas 
žodis, atsisveikinant Lietuvos Generalinį Konsulą 

dr. Julių-J. Bielskų
Susirinkome šiandien ali-, dus konsulato veikimui, o jo' 

duoti paakutiuę pagarbą ir at- pramintais takais ėjo jo įpėdi-‘ 
'sisvetkinti su pirmuoju Lietu- niai generaliniai konsulai: Hen! 

vos Konsulu J. A. Valstybėse1 rikas Rabinavičius, 
Dr. Juuu J. Bielskiu.

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 SJAanheim RWestchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis u

Povilas'
Žadeikių, Jonas Budrys, Vy-į

I Velionis atvyko į JAV-bes J tautas Stašinskas ir dabar 
1908 metais iš Rusijos carų vai Anicetas Simutis, 
domos Lietuvos, vos 17 metų 
amžiaus būdamas. 1915 metais 
baigė Naluroputijos kolegija 
Hartforde ir tvirtai įsijungė

Nors 1926 metų gale velionis 
formaliai ir pasitraukė iš Lie
tuvos konsųlarinės tarnybos,' 
bet < nepasitraukė iš pareigų 

į Amerikos lietuvių politinį ir( Lietuvai.
visuomeninį darbą. 1916 me-; . T. , ....: . , - , • ™ jo pastangoj Lietuvai ir .lietais Amerikos Lietuvių Tary- L . \ ... r - , . . . . tuvių tautąi puvo Lietuvos \ y-bos deleguojamas nuvyko su e . . • . . *. . .

mL

SUSIRINKIMU

bėgant jų šviesa užges. Jei 
nebus tinkamas jo dangiškai

• Nežiūrint to;' kad praeities 
meno lobiai-dulkėmis apnešti, 
bet žiba geriau už naujuosius.

paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
"Viltis po mirties", kurią gsusite

't

Avė.

Upytės Klubas ,
Upytės Draugiško klubo su-

ir malonus pobūvis ir filmas.
A. Ralys--

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

9 B >
"Nes širdimi tikima, q burna išpažįstama, ir tąip įgyjama s iiga- 

nymas"\ — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
no maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kurį kai- 

. bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos 
į Kurie taip daro, težino, kada laikui 

gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas 
raiysteL

V UI Fino, kad mirtis yra fiaun Ir 
rusi e j i? f tą klausimą atsako knygute 

' nemokamai. Rašykite:
F. ZAVJST; 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Žiema kalnuose

V* K? * V* i* * ** » y IV A# O U * • « •

kunigu BarluSka per Skandi- paalebelos ir |verUn| Po susjrinkinl0 buvo kavutė
° * | 1Q<7 rvYzJniC knirn '

n a vijos kraštus į tuo metu vo
kiečių okupuotą Lietuvą. Karo 
metu vykti į Europą ir ypatin
gai į okupuotą Lietuvą buvo

lionis buvo pakeltas-į Garbės
... , , Generalinį Konsulą, kurio iš-tas kokiu buvo velionis dr. , ’

Bielskis Grižes iš kelionės sa-f i>UV° lkl mlrUes- - sirinkimas įvyko \ asario 4 d.
• -’j. * . .. Skausmo valandoje Lietuvos Rataan salėje 4046 So Westernvo įspūdžius smulkiai apraše ■, x. . „ J , . . .naiaan saieje, oo. » u

.. , . . u,r , i Diplomatines Tarnybos ir irt-ilgame raporte, kurį rautos r 
Fondas” išleido, atskiru leidi
nėliu.

Jo niėilė savo kraštui, savo 
krašto žmonėms atsispindi 
kad ir šiuose žodžiuose: “Ge
gužės 23 dieną išvažiavom iš 
Lietuvos. Jei ne ja pasiuntinys 
tė, tai nebegrįžčiau Amerikon, 
nežiūrint į dabartinį vargingą 
padėjimą, visgi likčiau bran
gioj savo tėvynėje... Pati gain 

“ ta Lietuvoje kitaip atrodo; čia 
neapsakomas žolynų ir mede
lių dailumas, jų žiedų kvepė
jimas susij’unggs. su įvairių 
Iiaukščių čiulbėjimu, su aidu

■ dainų Lietuvos mergelių, pa- 
”*1. pagtu susitarimą. Uždaryta treč. gauna žmogaus mintis ir nune 

” ša kur ten tarp dangiškų gro
žybių; čia -tarsi girdi angelų 
giedojimą, pritariant kanklių 
stygoms, čia girdi prabočių pa 
sakas apie Lietuvos praeitį, ro 
dos čia tik gyventi) ir mirti...

į Taip, niįela mūsą tėvynė Lie7 
J < tu va,,mės dėsim yjsąs savo pa 

DR VYT " TAUBAS jėgas, kad iškovojus tąu iąis-
. GYDYTOJAS Ir CH.RURoZs . i ] ?' ° Pask»“‘ ' 

8*ndr« praktiką, spec. MOTERŲ Usos
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR 8-1223 " .
OFISO VĄLJ pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietą ir kitu laiku 

pagal susitarimą

Te L: 562-2727 arba 562-2728

REZu GI 84)873
DR.W.LIS1N-EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
Z GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
6132 So. K ėdžio Ave^ WA 5-2670

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

Telef. BE 3-5893

labai rizikingas uždavinys, ku
rio galėjo imtis tik didis patrio-

i tos. 1937 metais velionis buvo 
apdovanotas Gedimino Ordi
nu, o 1939 metais paskirtas 
Lietuvos Garbės Konsulu Los 
Angeles mieste. 1966 metais ve

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

1907 West 103  r d Street 
VrifiMos pagal susitarimą

0R. K. A. V. JUČAS
489-4441 5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas Atsakomas 12 vai.

DR. ftiANK AfCJUS
OPTOMETRISTAS 

tLHJxHA uliSl'U VlSKAl 
želi W. 71st St
rita-in# akis. Pritaiko akinius ir 

’contact lenses’*

Tai. 737-5149

SR. LEONAS SElBUTiS 
inkstų, PŪSLES iR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
265* WEST 63rd STREET 

VaL. vn-./ad- nuo 1—4 po- pietų.

. 776-2880-
Naujas-ret tęlef.t-4484545J <*

savo vardu reiškiu gilią užuo
jautą velionies našlei Onai 
Bielskienei, sūnui _______,
dukrai Rūtai ir jųjų šeimoms.i

Ar Ispanija legalizuos 
komunistus?

MADRIDAS. — Ispanijos mi
ni šteri o pirmininko Adolfo Su- 1 
arez vyriausybė pavedė Aukščiau 
šiam Teismui kontroliuoti lega-' 
lizavimą politinių grupių, įskai
tant ir išmestą už įstatymų ri
bų komunistų partiją. Karališ
kuoju dekretu panaikinta 

.vyriausybės galia suteikti 
oavi Onai Pirmininke Ąnne Wieeheeki ar atįmti legalizavimą politi-' 

Alfredui, a^^ar® susirinkimą ir pranešė nėms partijoms, suspenduoti jų 
’ liūdną žinią, kad mirė vienas veįklą ir jas bausti iki $75,000.

Dr. Juliaus-J. Bieskio atmintis na7S F^. Lu?S’ Xariaj atsi’' Leisti ar neleisti politines parti- 
per amžius išliks lietuvių tau
tos atmintyje tarpe kitų gar
bingų Lietuvos sūnų.

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir Kul-i * 

txros klubo susirinkimas jvyko; * ra
Vasario 1 d. Šaulių namuose,
2417 W. 43rd Street. __ __

Pirmininkė Julia Sačauskas išdavė Nellie Skinuiis, 
atidarė susirinkimą, sveikinda- kad knygos yra tvarkingai ve
mia gausiai1 atsilaikiusius na- damos ir nariams aiškiai 
rius.

stojo minutės tyla pagerbti sa- jas veikti teismas spręs pagal 
vo klubo narj. i parlamento pernai priimtą įsta-

Naujas narys prisirašė į klu- tymą, kuriuo draudžiamos to-, 
bą—Walter Bražionas, vienbal- kios partijos, kurios “yra totą-' 
šiai priimtas, • litarinės arba priklausančios in-

Raštininkė perskaitė proto- j ternacibnalinei disciplinai”.
kolą iš gruodžio 3 d. Susirinki
mo. Protoko|as ir valdybos 
raportai vienbalsiai priimti.

Knygų patikrinimo raportą
, Rado,

pa
ruoštas raportas, kad buvo leng 

Nutarimų raštininkės proto- ya suprasti klubo padėti. Padė
kotas persakitytas ir kartu su kojo Nellię Skinuiis už skaniai ■
raportais vienbalsiai priimtas.‘ ‘ ” pagamintus pietus ir valdybai

Knvgų revizijos komisija — bei komisijai už darbą.
Ligonių, lankytojai raportavo, į, 7,7aįtva^- ^9 Ižuose, 2417 

, , , - ~ - t . - 4 W. 43 St.. Po susirinkimo bus vai-
sės.

Peggy Davidauskas išdavė ra
portą, kad knygos yra tvarkiu- ; kad serga Mary Neberieza, An
gai . vedamos ir. raportas buvo t tanas Stukas ir Agnės Deikus. 
aiškiai paruoštas, kad visiems 
nariams buvo lengvai suprasti

UTENOS DRAUGIŠKO KLUBO su
sirinkimas šaukiamas š.m. vasario 15— ——į -

. Po susirinkimo bus vai- i
A. Brokevįčius,- sekr.

TĖVAS IR SONUS
’E FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehffi 6-2345-5,

Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

/

UODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
'v LA I DOTH VIU DĮRFITORIAI

Air Ceaditioned Chapel m<845 S». Westen Are.

REpublic 7-8600-8601 r““»» F^uu"'

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

f Linkime jienis greit, pasveikti.
. - Klubas rengiasi^turėti Bunco

klubo padėtį. Buvo padėkota parfy kovo 2dien^ Dariaus-Gi- 
pįnn. Julijai Sadauskas už ska- rėžno post(? salėje,. Komisijoj—

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 16 d, 1:00 vaL popiet naujoje 
vietoje Šaulių Namuose, 2417 West 
43 St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra. svarbių reikalų aptarti, taip
gi laikas užsimokėti klubo duoklės. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast I

j tave gyvensime meilėje ir suti
kime.” šie žodžiai tebėra to
kie pat prasmingi ir šiandien, 
praėjus 60 metų nuo jų užrašy
mo.

Nebuvo lemta jam grįžti ir 
mirti savo gimtinėje, nors jam 
ir teko garbė būti pirinuoju sa
vo, šalies konsulu šių laikų pa
saulio sostinėje, v

. Pirmasis Lietuvos Konsula
tas JAV-bėse buvo atidarytas 
1923 metų liepos 16 dieną. Nuo 
tos dienos ^velionis pradėjo ei
ti pareigas kaip Lietuvos kon- 
sularinis agentas, b sudarkius 
formalumus. Lietuvos Prezi
dento Aleksandro Stulginskio 
buvo paskirtas konsulu, 1924 
melų vasario 9 dieną JAV-bių 
Prezidentas Calvin Coolidge 
pasirašė pripažinimo ekzekva 

E turą. Jam teko padėti pagrin-

niai pagamintus pietus.
Ligonių klubas turi: Mary Ne _ 

berieza, Antanina Aukštai tienė Davidauskas. 
ir Antanas Stukas.

Klubas nutarė turėti antrą vi- bus balandžio 1 d. Bataan Salėj 
cėpirmininkę, tai išrinkta Nel
lie Skinuiis. Taipgi išrinkta 
Emily Surwill ir Nellie Skinu
iis vaišių pagaminimui po susi
rinkimo.

Vyčių daržas paimtas pikni
kui, kuris Įvyks liepos 10 die
ną.

Buvo proga pasveikinti Julijų 
Žilonienę 
sudainuoti 
Celebrante prisidėjo su bonka 
stipresnės.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio o d. šaulių namuose. 
Dabar mokamos narių duoklės 
už 1977 metus.

Anne Wieeheeki, Matv Radzu- 
kąnas, Antoinette Kalys ir Peggy

Klubo sekantis susirinkimas

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

ir gėrimais. Pietūs užsibaigė 
linksmai su pašnekesiais ir dąi-i 
nelėmis. A. Kalys.. •

Po susirinkimo visi nariai bu
vo pavaišinti skaniais valgiais 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440
P. ŠILEIKIS. 0. P.

ORTHOPEPA^-PRQ [EZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagal&a «ojorr>» 
(Arch Supports) ir 11

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

a

Tel. WA 5-8063

su gimtadieniu ir 
“Ilgiausių metų”.

2850 Wast 63rd St, Chicago HL oV6x> 
T®leL; PRospecr 8-5084

SLA

SLA

ŠIA

SLA

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos - -
Lietuvių
laidotuvių
Direktorių
Asaociacijos

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

GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS
, Tuma* ik Laurynas Labanauskas 

3307 So. L11LAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

— jau 50 tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo daa
giau kaip bLETYNlUb MILIJONU b dolerių savo apdraus, 
vauULAS Lioaiauis. x

- didžiausia lietuvių Inter na line organizacija — duoda 9y*y- 
bes apdraudę ir hgo|e pa$O v Kuh yra pigi, nes SUblVlEr 
NLJLMAb neieško pelno, o ttKia patarnavimus savitarfHūea 
pallkjb pagrindu.

- jau LUTI daugiau, Kaip Tnš s« puse milijono doieriy kapitalą, 
tau jv a p ai a wūa nkra ir saupu rsaeKvienas Ueluvis Čia gau 
gauU gairių Klasių reikalingiausias apdraudė* nuo S1UU.UU

■ ui 4>lū,OUU,UO.
— jaunimui duodu gerą Taupomąją A pd r a ūdą • Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi 
jums ir gyvenimo pradžiai.. -
duoda V A IK A Mb ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą. 
už Sl.OUU.UO apdraudos tik $3.00 mokesčio melams.

— AKC1DENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
mins, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugi|v 
6ams. Už $1,000.00 akctdenuiea apdraudos mokestis $2.00 
‘ metuA

SLa —- kuopos yn daugumoje lietuvių kmomju Kreipkitės | kuopų 
veikėjus u* jie plačiau paaiškins apie hUSP^lENLlMO darbus

BUTKUS - VASAITIS
1440 So. atllh Avė., Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 .WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€€7S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL £74-4413

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure- to-pl ease 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 50£ 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 sauce. 
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 
goea together quickly and easily*

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
aŪ the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 servings)

1^4 eup« canned pitted
California ripe olives'

1 (14b.) package 
frankfurters

^4 cup sliced green onions
2 tablespoons cooking oil
1 (14b.) can tomato wedges
Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices. 

Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and simmer, Uncovered, five min- 
tttea. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖUlNYČlA 

2443 -WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0^33 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Driship krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

rtKKKAUSTYfAAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIU 
AMERIKOJE

SI X

MOVING
Apdraustas perkraustyma* 

iš hteirię etstump.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Viso* proprąmo* iš W0PA, 

1490 kil. A. M.
Lietuvly kalbą: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
l __ 1:00 vaL popeL — šeštadienį
i ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
! vai ryto.

Talef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Gaueite spausdintas informacijas, jeigu parašysiu

LITHUAMAiN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Wl ism II i—i liynwiljlll IMU I—II JI Ii ■—W Wilf ffJSrĮMSh^^WWW|EĮĮMFWJBlWlį VIWIII

1 (10 % or.) can condensed 
chicken broth

1 *m a II bay leaf, era mW cd 
*4 teaspoon ba^il, crumbled 
% teaspoon salt 
*4 teaspoon pepper

V/į tablespoons cornstarch . 
Thin Mpafhettl

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7*1911
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Mes nepavargs! m •TRUMPA! HELP WAITED — Mė LE-FEMALE 
Reikia O*rbir;nkg ir Darbininkių

ESTATE.LIETUVĄ Lš PLĖŠIKU VADUOTI —-------T“”"—
' I ‘ . ■ ■

Jau 7 metai kai susirenka-| tuvos Vyčiu. Užuolaidai pasi- —Markus Juška ir Ričardas 
me dide-nėse salėse skelb i pa; kėlus, scenoje jau buvo išsta.’KoPmas iš Chicagos pietvaka- 
sauliui, kad mes be laisvės t\ta eile vėliavų, oSuvienytu iių, yra St. Paul aukšt. mokyk- 

neiiurimsim. Kas pa-j \ alstvbm <r Lietuvos vėliavas los garbės mokinių sąrašuose, j 
žmogui visą — .... : - - - •r- '
amžinybei yra til 
minulė. Nieko 

juo labiau mūsų gim
tosios šalies pavergimas nėra 
amžinas. Nekintamu įstatymu 
skriauda atitaisoma, tik reikia 
nenurimti ir laisvajam pasau
liui savo tautai padarytas žaiz
das garsiai minėti ir skriaudi
kų pirštu rotlyli.

Mes nepavargom ir nepavar 
gsime! Jei daug didesnės salės 
turėtumėm ir tos būtų per
pildytos protestuojančių lietu
vių. Prieš tarptautinius plėši
kus. kurie ginklais žvanginda
mi nakties metu įsilaužė per

gentkurtę: iškilmingai įnešė Don Varnas 
: ge- postų veteranai studentams 
nėra Kęstučiui Kaveckui, Linui Re- 

• gini ir Alvydui Ignatoniui ly- 
r.ėraj dint, be šautuvu ir “kamandu”, 

visai auditorijai pagarbiai sus 
tojus.

Amerikos ir Lietuvos him
nus į 
zis, kaip programoje skelbta, 
bet dvi lietuvaites Alvina Gied 
raitiene ir Kristina Mileriutė 
Lindą u i t.

Maldų Už' Tėvynę arba invo- 
kaciją susikaupė perskaitė jau 
nuoliai studentai Audronė Pen 
kūnaitė, Loreta Andrijauskai
tė ir Algis Jonušas. Nepriklau
somybės Aktą skaitė savano- 
ris-kūrėjas Antanas Valys stu
dentams Vidai Kraučeliūnaitei 
ir Zigmui Mikužiui asistuo
jant.

Pirmininkei poniai Austin 
paprašius, kad salėje esantieji 

kailiu nepatiria kad tarptauti-l buvę Lietuvos laisvės kovoto
ms kriminalas tebesiaučia ne
nubaustas. ’ ‘

vieniui

amžino

nesnę tautą ir jos žmones išsi
varo j vergiją. Taip atsitikda
vo priešistoriniais barbarizmo 
amžiais, ir laisvos tautos dvi
dešimtajame amžiuje stačiai 
nenorį tikėti, kol pačios savo

— Diana Statkutė, Janina Pe- ( 
rutytė, Alfonsas Liakas ir Ann 
Charaska, Richard J. Daley 
(Southwest) kolegijos studen- ( 
tai, dalyvauja grupinėje meno 
darbų parodoje Scottsdale bib
liotekoje, 4101 W. 79 St. į 
. — Toney Lietuvnikas žaidžia

MICHAEL BLUMENTHAL

WE NEED EVERYTHING
• RESTAURANT

HELP •
Tte newest Me Donald’s Restaurant 
in the loop is now hiring for morning 
hours male and female, 20 to 40 hours 
per week. Convenient to “L” and bus 
transportation.

Apply in person:
N.E. CORNER ADAMS and WELLS

' ROOM 500
or cafl 236-0276

10:00 AM-6:00 PMbetween
Monday through Saturday

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE ~| REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS- PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

giedojo ne Algirdas Bra- Marquette Parka krepšinio rink
tinėje, Pirmenybių rungtynėse 
su West Lawn komanda jis lai
mėjo 30 taškų 71-50 laimėjimo 
rezultate.

— Ford City prekybos centro 
salėje šios savaitės darbo dienų 
vakarais bus įvairių lietuviškų 
tautinių šokių grupių bei chorų 
pasirodymai “Salute to Li
thuania” programose, kurios

jai savanoriai kūrėjai atsisto
tų, sukilo dar įspūdingas bu- 

čikagos Lietuvių Gimnazijo' relis, kurių, deja, per pusę mi- 
je, oficialiai vadinamoje Ma- nutės spėti suskaičiuoti nebuvo 
ria HighschooL. praėjusį sek J įmanoma.
madienį rimtai susikaupusių 
lietuvių buvo lygiai tiek, kiek konsulės Juzės Daužvardienės 
kiekvienais metais Vasario šė- sveikinimo žodis. Dr. šidlauš- 
šioliktos proga susirenka, tai ko už Dr. Bobelį (kuris kalbč- 
yra kiek telpa. Lietuvos Nepri jo Washington) pasakyta kal- 
klausoinybės paskelbimo minė ba, Čikagos l.e.p. mero Mi- 
jimo programą puikiai prave-įchael A. Bilandic kalba, alder- 
dė Čikagos Lietuvių Tarybos' mano p. Pucinskio sveikinimas 
pirmininkė ponia Kristina Kris ir oficialės programos pabai- 
čiūnaitė Austin.

Minėjimo programa buvo 
kuklesnė, bet Įspūdingesnė. 
Didžiulės scenos visas plotis 
buvo užtiestas milžiniško didu 
mo skaisčia geltona-žalia-rau- 
dona Lietuviu Tautos Vėliava 
su dailaus darbo didžiuliu Lie-

Įmanoma.
Po to sekė Lietuvos general.

— Dėkui Antaninai ir Antanui 
Vilimams, gyv. Bridgeporto 
apylinkėj, už nuolatinę paramą 
ir atsiųstą §18 auką. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautietei,, 
užsisakiusiai Naujienas 6 mėn. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos yra siunčiamos susipažini
mui 2 savaites nemokamai pa
gal gautus pageidavimus arba 
platintojų atsiųstus galimų skai 
tytojų adresus.Visi lietuviai kvie 
čiami atkreipti savo asmenišką 
dėmesį į Naujienas, gerai su jo
mis susipažinti ir pareikšti sa-

— Jonas Ulevičius iš Marquet
te Parko apylinkės, prieš metus 
atvykęs iš Anglijos ir tuojau ta
pęs Naujienų skaitytoju, lankė
si Naujienose pratęsti prenume
ratą. Dėkui už vizitą, gerus po
kalbius ir už dvidešimt dolerių 
Mašinų fondui. Jis yra narys 
garsios Ulevičių, giminės, ak
tyviai kovojusios prieš Lietu
vos okupantus už nepriklauso
mą Lietuvą ir jos gyventojų lai
svę, neinant su okupantu bei jo 
tarnais į Iš
pins.

— “Pelkių žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7—8

COSMETICS
EUROPEAN TRAINED 

COSMETICIANS
To work in Georgette Klinger’s 

Skin Care Salon.
Opening in Water Tower t Place

Spring 77
Send Resume in confidence to:

Box 686-N
v 225 W. Washington St..

Chicago. Ill. 60606

PERSONAL
Asmeny Ieško

NORIU SUSIPAŽINTI su vyresnio 
amžiaus inteligentišku lietuviu Či
kagoje. Atsakysiu i visus laiškus.L bu UMipailLU UVi jvp . a viouo

nuolaidumo sande- :Prašau rašyti- Lie.tuvei- Box 213’ '
c/o Naujienos, 
1739 So. Halsted St„ 
Chicago. IL. 60608

— Naujienose galima įsigyti
vai. ryto iš WNIB stoties, šį Algirdo J. Kasulaičio anglišką
ketvirtadienį bus paminėta Va
sario 16 d. Ištrauką iš Balio 
Sruogos dramos “Milžino paun 
ksmė” atliks Montrealio Lietu
vių Dramos Teatro aktoriai.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. Dr. K. Bobelis kvie
čia gausiai dalyvauti Vasario

knygą - “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psi., minkšti 
viršeliai, §4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

vo asmenišką nuomonę jas už- 16 minėjimuose’ir aukoti Lie- 
-------- įuvos laisvinimų reikalams.

gai Dr. Leono Kriaučeliūno kai 
ba ir rezoliucijos skaitymas, 
kurią perskaitė stud. Algis Ja
saitis.

Ar akustikos kaltė, kad kal
bėtoju balsas atsimušęs į bal
koną po balkonu sėdinčius var 
giai bepasiekia, ar kalta klau-

sisakant.
— Vilniaus Krašto Lietuviu Negalį dalyvauti minėjimuose, 

S-gos Chicagos skyrius, vykdy- prašomi savo^ aukas nukreipti 
damas vieną iš daugelio veiklos! v^e^os AmefSfdš Lietuviu Ta- 
sričių — remti lietuvišką pat- rybos skyriams arba atsiųsti į 
riotinę spaudą, paskyrė Naujie- centr?* 2606 W. 63 §t«, Cluca..,o, 
jienų paramai §10 ir juos at- 60629.
siuntė kartu su pirm. J. Leko _ —- ------
ir sekr. V.Gasparienės sveikini- j * Geriausiai karpomis groja 
mais bei gerais linkėjimais. Dė-!^^ moterys. Jų jautri širdis ir 
kui valdybai ir visiems to sky-1 švelnios rankos sugeba išgauti
riaus nariams.

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

iš šio klasiška instrumento ne
paprastai gražių muzikos akor
dų derinius. Žymiausia iš visų

SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY♦
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

72 IR SAWYER —6 kamb. 4 mieg. 
mūro rezidencija. Pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $37,900.

42 IR WESTERN — 12 butu po 6 
kamb. pilnai išnuomotas mūrinis na
mas. Tik $76,500.

72 IR TALMA N — 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai įrengtas pilnas rū
sys. 2 mašinų garažas.

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

57 IR SACRAMENTO — 8 būtu 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
"vestavimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY
CO.

. įvairi andrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

ŽIŪRĖKITE!
DIDŽIULIS gražiausias 2.butų mū

ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam Žmo* 
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzįe. 
Virš $5 500 įengyų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

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

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

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.
y17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 

auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru ranku priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534 /

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

rūpinimą.  $8.00 
Dr. A. J. Gusssn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  $3.00
Minkštais viršeliais' tik  $2.00 

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiaL Dabar tik ________ - S2.0C

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį pria 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

'naujienos,“
1739 So'. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 606C8

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio Steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamu Naujienų, platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai rtovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių Ulrrę, 
neidamas ir nesidėdamoi 1 sandėriui su okupantais ar jų įgallo- 
tinlaix

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupet, jų bendras Institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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 l 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 renessE».
KAINUOJA: Chleagofe Ir Kanadoje metama — 130.00, puse! metp S1C.00, 

trims men. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — S14J3C, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Q Siunčiu —----------- dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių JaiptreigojimųL

PAVARDft IR VARDAS

iDRESAS

sy ojo ausis, kad kalbų žo-įharpisčių buvo ponia Nichola 
us sunkų buvo girdėti. Iš. Desyveteaux, gyvenusi 17-me 

plojimu ir ovacijų buvo gali- šimtmetyje. Jai projant atvira- 
ma spręsti apie kalbų ir sveiki me ore, nutildavo lankštinga- 
nimų padarytą Įspūdį. jos iir atskrisdavo iš arti klau- 

Po pertraukos fekė meninė, sytis tos pasakiško grožio mu- 
dalis. J. Pr. zikos.

vių 
Čia

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbuvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose?
Juozas Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL
L., i*f^as11Kaptč’nsk?$'. IŠEIY'O DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 

anksiesniųją atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi-
S”°3s> 0 “°“s g”“si“
. . ČIK1^G,ET.Ė,S ^PŪn?Ž11AI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.

Vįn.lnJe- .Tral™ose; Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias

® p„Tkainas S’ G'"ia'a'“
D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumų neapgauna Jnturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu <HUnmi 
no.i«?L ™P’k?rk!iV KRYŽIUOJU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą

UUBL,N0 UNIJOS SUKAKTIES PARAŽTĖJE. 84 psL Kama S 1.50.
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pažtu (r prldadam 
žaki ar piniginę parlaidų.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMA5AUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

334 puslapiai* tu žemėlapiu Ir pavaiktlait apr.Jo pamarL tanu, |o 
??7*nt<L^Jr vietovardžių Mralat. Knygo,
kaina 56.00, minlcžti nrlaliai.

Persiuntimui paJtu reikia pridėti dar 50 centu *

NAUJIENOS ’ ' ■
1739 So. Halstod SL, Chicago, ūl. $0608

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’^administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — S3.50.

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

įgaliotinis tvarko 
prez. Carter io ūkį

FLORIDAI MACKLE BROS. INC.
DELTONA CORP.

A famous name in Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-82.00
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

Pigiai ir lengvomis sąlygomis par
duoda šildymo ir vėsinimo biznį. • 
Skubėkite. . »

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, DI, 60609 Tel. VI 7-3447

ji. i inriiw «.-. n- n ■ mu IW | 

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, į 
Dirbu ir užmiesčiuose “ greit, ga- 
rantr->tai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

WASHINGTONAS.— Baltie
ji Rūmai praneša: 3,400 akrų 
Carterio šeimos žemės riešutų 
ūkis pavestas tvarkyti Įgalioti
niui Ch. Kirbo, geram preziden
to draugui. ’

Generalinis tarnybų adminis 
tratorius J. M. Eckerd pasitrau
kė iš tarnybos, kadangi prez. Car- 
teris neleidžiąs jam pasirinkti 
savo padėjėjų.

Prez. Carteris pažadėjęs 
siųsti Į Vietnamą komisiją, 
ri turėtų gauti iš Vietnamo
riausybės pilną žuvusių Ameri
kos karių ataskaitą, kurie yra 
dingę,be žinios ir kurių priskai- 
toma apie tūkstančio.

FBI direktorius C. M. Kelley 
nebegalės būti FBI direktoriumi, 
kadangi jį prez. Carteris skiria 
į devynių narių komitetą FBI di
rektoriui surasti.

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

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

pa- 
ku-
vy-

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

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

DOMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams .

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

* Jeigu kas numestų kumščio 
didumo plutonijaus gabalą, su
naikintu visa kontinentą.

BEST THINGS IN U FE LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Lail Frank Zapolis 
120872 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FARM

Statė FarmXite lr»suran^e\.Ci

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICESKAITYK PATS IR P-'RAGIN, 
KITUS SR TTYTl 4259 S. Maplewood. TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminip 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai -

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69tt» St., Chicago, III. 60629. _ Tai. WA 5-2737 

3333 So. H»l«t.d «t., Chicago, III. 60608. — To!. 254-3320 ____
V. V A L A N T I N A S

► . .... XU..... _ _________________________________________________ I

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKDEN« — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli • pati rink Im>« p«ro« rOilet |vi Irly pnHų. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

K1I91

4 — NAUJIENOJ CHICAGO t, ILL. *- Taawlay, F.Wruary 14, 1*77

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pea vleolBteU 
Uetuv| liniuką

Chloagoje — ntll,ž*NORMANĄ

185 North WaJtxah Amo.

263-5826 
(įabugoa) ir 
67^848$)

2nd Floor Chicago, HL 60601


