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Nevykusiai paruoštas atsišaukimas 
labiau suskaldė vokiečius

Vokiečiu spauda patyrė apie atsišaukimą anksčiau, 
negu Vakaru Vokietijos žvalgyba

BONA. Vokietija. — Vakarų Europos komunistų partijų, 
bendradarbiaujančių kartu su komunistų kraštuose veikiančio
mis socialistinėmis partijomis, paruošė nevykusiai suredaguotą 
Naujų Metų atsišaukimą, kuris dar labiau suskaldė vokiečius. 
ŽūriEalo Spiegei redakcija gavo visą 30 puslapių atsišaukimą ir 
atmušė pirmadienio laidoje. Visi buvo nustebę tokiu atsišauki
mo spausdinimą būdu, bet dar labiau nustebę-Vokietijos sociali
stai, kurie nesitikėjo, ka.d Europos komunistai turės tokios di
delės drąsos kritikuoti sovietų intervenciją į komunistini judė- 
j'mą. - * - "

. Vokiečių žvalygyba stipriai ■ 
miegojo

Tokios rūšiės atsišaukimai 
skaitomi svarbiais dokumen
tais: Vokiečių žvalgyba buvo 
girdėjusi apie ruošiamą atsi
šaukimą. bet niekas -nemanė, 
kad žurnalas Spiegei bus apdai
resnis už žvalgybos agentus. 
Vokiečių žvalgybos agentai pra
šė plačiai skaitomo laikraščio 
redakciją nurodyti kelius, ku
riais jie gavo pirmuosius atsi
šaukimo tekstus. Dabar aiškė-

x ja, kad-atrišaukmrns-išėjo-''nė- 
tikslus. Galutina atsišaukimo 
redakcija neturėjo būti tokia 
griežta, kokia paskelbta žurna
le. Sentimentas prieš sovietų in 
tervenciją Vakaruose yra daug 
griežtesnis, negu komunistinė
je spaudoje pasirodęs. Daugelį 
nustebino, kad vadinama Rytų 
Vokietijos socialistų partiją, ko valdžios, ir kritikavo tos 
munistų kontroliuojama, suti- valdžios glaudesnius santykius 
ko prisidėti prie ruošiamo teks- su jungtinėmis Valstybėmis, 
to ir dalyvavo jo aptarimuo
se.

Čilės bakotojus ra- į 
gina atmesti karių 

diktatūra

prezidentą 
skelbiama, 

Izraelio ir 
taikos su-

Indira suskaldė 
Kongreso partiją

NEW įJELHI, Indija — Bu
vusioji Indijos ministerė pirmi
ninkė Indira Gandhi sudarė uau 
ją partiją paskirdama save tos 
partijos pirmininke ir suskal- 
dydama Indijos Kongreso par
tiją, kuri valdė Indiją per 30 
metų.

Skilimas buyo paskelbtas pa
sibaigus dvi dienas trukusiai 
“nacionalinei kongresmanų kon 
vėncijai”, kuriai ji pati pirmi
ninkavo. Atskilusioji dalis va
dinasi “Indiros Kongresu”.

Prisiimdama naujosios par-

SANTIAGO, Čilė. — Buvęs 
Čilės prezidentas Eduardo Frei * 
pirmą kartą per ketverius pre< 
z:dento Augusto Pinochet ka-’ 
riškos diktatūros metus viešai 

atsišaukė’ i pUiečius šį trečia- . 
dinį vykstanšiame referendu- ■ 
be — plebiscite balsuoti prieš 
Pinocheto valdžią. Rerefendu- 

mas daromas paties Plnocheto 
sumanymu patirti, kaip Čilės 
piliečiams 4‘pat:nka” jo valdžia, i 
be abejo, Akėdamas būti užgir- 
tas.

Eduardo Frei yra pirminin
kas Krikščionių demokratų par 
tijos, kuri buvo skaitlingiau- 
S’ioji politinė grupė Čilėje, kol - 
praėjusių metų kovo mėnesį vi- . 
sas partijas uždarė. Referen
dume piliečiai įpareigoti*tik pa
sakyti viena is dviejų žodžių: 
“taip” ar “ne”.

ATSISAKĖ PALEISTI TRIS
- - AMERIKIEČIUS

SEOUL, Vietnamas. — šiaurės 
Vietnamo vyriausybe buvo pa
sižadėjusi Naujų Metų dieną pa 
leisti tris amerikičius, suimtus 
praėtų metų spalo 12 dieną Ki-

Prezidentas Jimmy Carter, dvi dienas praleidęs Indijoje, po kelias va
landas turi sustoti Artimuose Rytuose jr tartis įvairiais Artimųjų Rytu 
taikos klausimais. Nenumatytas buvo prezidento susitikimas su Egipto 
prezidentu Sadatu Aswano srityje, bet šiandieni jis ten sustojo bent 2 vai.

PoniaJIesalynn Carter buvo geriausia 
prezidento padėjėja

Ji vaikščiojo minioje, ėjo į maldyklas, matė

tijos pirmininkės pareigas, In-i nijos jūroje. Iš amerikiečių bu- 
dira išbarė Janata partijos vai- Į vo paimtas laivelis, o jie ilgai 

tardyti. Tardytojai nieko nega- 
lėja primesti, jie u\o pasime-^ carter užsidarė kabinetuose ir tarės ne tik s
į • *• 4 ✓s. •

džią, kuri rinkimais pašalino

Kongreso partijos skilimas 
įvyko kuomet tos partijos pir
mininkas Bnahamanda Reddy 
atsisakė duoti Indirai daugiau 
galios ir valios. Skilimą jis pa
vadino nelegaliu ir prieškonsti- 
tuciniu aktu, pastebėdamasj<ad 
Indira atplėšė iš Kongreso par
tijos mažiau kaip trečdalį na
rių.

Egipto ambasada

BONA, Vakarinė Vokietija.

Vizitas Indijoje labai naudingas abieju 
valstybių santykiams, gerovei
Prezidentas pasimatys su Sadatu, 

prašo sustoti Kuwaite

RYASRFL Saudi Arabija.— Prezidentus Jimmy Carter*, val- 
siyt>es sekretoriaus (’yrus B. Vance ir kitų patarėjų lydimas, 
sustojo Sanai Arabijoje kad galėtų pasitarti su Saudi Arabijos 
karalių Įvairiais užsienio politikos, degalų ir Artimųjų Rytų rei
kalais. Saudi Arabijos karaliaus žodis Artimųjų Rytų tVkai la
bai svarbus. Iki šio meto Saudi Arabija finansavo ne tik Eg-pto 
krašto ūki, bet taip pat davė pimgus palestiniečiams. Paskutiniu 
metu Saudi Arabijos ir palestiniečių pažiūras skyrėsi Egipto pre
zidento reikalu. Saudi .Arabija nesmerkė prezidento Sadato dėl 
jo kelionės i Izraeli, tuo tarpu palestiniečiai Egipto prezidentą 
vadino išdaviku ir nutarė pirma

Organizuoja frontą 
prieš Sadata

:s- 
pasitaikiusia proga ji nušauti.

Be to. Saudi Arabijos kara
lius pfrmas pradėjo bendradar
biauti su Amerika dėl degahi 
kainų. ■ Jis suprato, kad nuolat 
keliamos kainos prives prie da
bartinės ūkio sistemos sugrio
vimo. o tuo galės pasinaudoti 
tiktai sovietų agitatoriai arabų 
pasaulyje.

Iš Saudi Arabjos prezidentas 
Carter prižadėjo, sustoti Egip- 

t buvo pasirinktas 
didysis Aswano aerodromas. 
JPrezidentas .Sadatas prižadėjo 
atskristi į Aswana ir laukti pre 
zidento. Jiedu turi aptarti visą 
eilę Artimųjų Rytų liečiančių 
klausimų.. Prezidentas Sadatas 
labai griežtai pasipriešino Izrae 
lio premjero Begino planams 
dėl Samarijos. Vietoj trijų val
stybių administracijos, prezi
dentas pareikalavo, kad Izraelio 
karo jėgos ir visi kolonistai pa
sitrauktų iš Samalijos arba da
bar vadinamo kairiojo Jordano

BEIRUTAS, Libanas. — Ara
bų valstybės, dalyvavusios Tri
polio pasitarime, dabar organi
zuoja frontą prieš Egipto pre
zidentą Sadata. Praeitą penkta
dieni Irako premjeras ir užsie-j 
nio reikaių ministeris pradėjo 
telefonais kviest Libijos, Alžiri- 
jos, Pietrr Jemeno ir kitas vais* 
tybes siųsti atstovus į Bagdadą, 
kur turėtų-*būti suorganizuotas 
frontas prieš Izraelio premjero 
Begino sudarytą frontą prieš 
arabus- Jie apgailestauja, kad 
prezidentas Sadatas yra patekęs 
visiškon izraelitų Įtakon. Jeigu 
Beginui pavyktų visiškai suskal 
dyti arabus, tai tada Tripolio 
valstybės turėtų sudaryti sąjun
gą prieš Izraeli ir Egiptą. Tuo 
tarpu dar neaišku, ar visos ara-Į ,
bu valstybės norės toki frontą u^s kranto- Prezidentas Sa.la-
organizuoti. Tvirtinama, kad Pareiškė- kad nlKa-
Arabija tikrai i toki frontą ne- rimas Pahkti sav« karo Jepas
sides, o Jordanija su Sirija abe- j. 2”“’
joja, ar kas iš tų ekstremitų iš 
rišo galės išeiti.

NEW DEHLI, Indija. — Ponia Rosalynn Carter, preziden- 
Carterio žmona, ne tik Lenkijoje, bet ir Indijoje buvo pati ge- 

1 riausia prezidento padėjėja šioje svarbioje prezidento kelionėje, 
su prem

jeru, -bet ir su kitais atsakingais Indijos pareigūnais, tuo tarpu 
ponia prezidentienė ėjo į minias, įžengė į musulmonų maldyk
las ir leido gražiai pasipuošusiai moteriškei padėti juodą tašką

to

te jūroje.
Vietnamo vyriausybė buvo 

pasižadėjusi paleisti juos Nau
jų Metų dieną, bet paskutinę { ^^oje
minutę vietnamiečiai pranešė, 
jie pakeitę savo nutarimą ir 
suimtųjų nepaleis. Kodėl tas nu: 
tarimas, pakeistas ir kodėl ame! 
rikiečiai toliau laikomi, iki šio 
meto reikalas neišaiškintas.

— Rytų Vokietijos “socialis
tams” nepatinka, kad Voketijo- 
je paskelbtame Europos komu
nistų atsišaukime pasakytajog 
Markso ir Engelso dvasia sti
pri Vakaru Europoje. Jie yra 
įsitikinę, kad ta dvasia stipri 
tik Rytų Vokietijoje.

Carterio pasitarimas su 
Sadata bus trumpas

ASWAN, Egiptas. — Prezi
dentas Sadatas iš anksto atvy
ko Į Aswana, kad galėtų pasi
ruošti sutikti trečiadinio rytą 
atskrendantį JAV 
Carterį. Oficialiai 
kad pasitarime bus 
Egipto planuojama
tartis, bet pasitarime bus svar
stomas palestiniečių klausimas. 
Kiekvienam aišku, kad trys mi 
lijonai palestiniečių privalo ra
sti vietą gyventi ir dirbti. Da-j — Prie Egipto ambasados Bo-
bartiniu metu yra vienas mili-j noje pasienyje iš lauko pusės 
jonas palestiniečių Samerijoj ir paskutinę minutę prieš sprogi- 
du milijonai palestiniečių Liba- mą pirmadenį prieš pietus bu- 
ne. Kol tie palestiniečiai nebus vo rastos plastikiniame krep- 
aprūpinti žeme ir darbu, tai tai- šyje padėtos dvi stiprios bom- 
kos Artimuose Rytuose nebus. Į bos ir spėtos “nuginkluoti” 
Prezidentas Sadatas padėjo į j dvi minutės prieš nustatytą j — t------ ---------- -
kalėjimą kelis šimtus veikles-j sprogimo laiką. Į turistai pasakoja, kad Havanoje
nių palestiniečių, kai oficialiai} 
buvo peskelbta, ,kad jie bandys 
nužudyti Egipto prezidentą. Jor 
danijos karalius buvo privers
tas panaudoti karo jėgas pales- 
tiničiams išprašyti iš Jordani
jos. Sirijos prezidentas paten
kintas. kad karo metu jam pa
vyko ir daugumą palestiniečių 
išprašyti į Libaną ir neturi jo
kio noro leisti jiems grįžti į Si
riją. Libane palestiniečiai gali

Atliko didelį diplomatinį 
darbą

Visi pripažįsta, kad ponia 
prezidentienė atliko didelį dip
lomatinį darbą. Prezidentas bu
vo užsidaręs kabinetuose, vedė 
diskusijas su užsispyrėliais po
litikais, tuo tarpu ponia ėjo į 
minias, su jais sveikinosi, jų 
klausinėjo ir buvo fotografų 
labiau sekama, negu preziden
tas su savo patarėjais. Preziden 
tienė yra įsitikinusi, kad ji 
gali prezidentui Carteriui pasa
kyti daugiau, ko Indijai reikia, 
negu bet kuris kitas prezidento 
patarėjas. Indijos laikraščiai

— Dolerio vertei sumažėjus, 
vokiečiai planuoja leisti atosto
gas Amerikoje, nes čia kelionės 
bus pagesnės, negu pačioje Vo- pilni josios fotografijų kartu su 
kietijoje. Indijos gyventojais. Ji pasakė 

kelias trumpas kalbas, kurias
— Iš Kubos grįžusieji jauni! Indijos spauda kartojo.

“Jei tos bombos būtų sprogu-1 jiems buvo smagu, 
sios, būtų sunaikinti ne vien Į 
ambasados, bet ir artimieji ki
ti pastatai”, pasakė Egipto 
charge d’affaires Hassan Ab
del Hadi. Bombos sprogti lai
kas buvęs nustatytas lygiai 12 
vai. dienos, kada ambasadoje 
buvo visas štabas. •

— Kalifornijoj, El Cajon kai-į 
nuošė rastas sudužęs lėktuvas,) 
kuriame rasta 11 metų Michelle 
sudužusiame lėktuve. Josios tė
vai žuvo nelaimėje. Ji negalėjo 
iš lėktuvo išeitu

I i c
ŠIANDIEN ČILĖS GYVEN

TOJAI BALSUOJA

w .šiltesnis.
SmM T:1Ą čil

ątędytį.perdai apgriautos val-

ŠALIA BOMBĖJAUS IEŠKO 
213 LAVONŲ

BOMBĖJUS, Indija. — Dide
lis Indijos keleivinis lėktuvas, 
vos pakilęs iš Bombėjaus aero
dromo, sprogo ir įkrito į Indi
jos vandenyną, 4 kilometrų at- 
stumoje nuo krantų. Iki šio me
to rasti tiktai trijų keleivių la
vonai, o kiti nuskendo kartu -su 
lėktuvo likučiais. Policija ir jū
reiviai stengiasi nustatyti spro 
gimo priežastis, bet visa tai 
užima kiek daugiau laiko. Nus
tatyta, kad lėktuve buvo du A- 
merikos piliečiai, kilę iš Saudi 
Arabijos.

Angliakasiu streikui
O 6

galo dar nematyti

Jų Rytu taikai. Tuo tarpu prem 
j eras Begin gavo Izraelio par
lamento pritarimai tokiai Artim. 
Rytu taikai. Izraelis reikalin
gas saugumo, ir jis negalįs leis
ti karingų palestiničių pašo
nėje.

Begino pozicija labai nepaten 
Jordanijos karalius.

(talijos komunistai 
reikalauja valdžios

1 SANTAGO, Čilė. — šiandien 
Čilės gyventojai turės progos* 
pasisakyti prezidento Pinochet 
vyriausybės klausimu. Gen. Pi- 

inochet vadovaujama karių gru
pė nuvertė buvusią pusiau ko
munistinę vyriausybę ir krašte 
sustabdė visus komunistų par
tijos planus ekonominėms re-

1 formoms. Vyravo įsitikinimas, 
kad didelė krašto gyventojų 
dauguma pasisakys už dabarti
nį prezidentą. Paskutiniai tik
rinimai rodė, kad bent 70% Či
lės gyventojų balsuosią už dv

ROMA. — Italijos ministeris 
pirmininkas Giulio Andreotti 
penktadienį atmetė komunistų 
reikalavimą dalintis su jais val
džia, bet Andreotti atsakė, kad 
su parlamento pagalba valdo 
Krikščionys demokratai ir kad 
jokia “neatsakinga iniciatyva”; 
nėra reikalinga.

pries rinkimus krikščionių de
mokratų vadas Frei patarė 
krašto gyventojams nebalsuoti 
už gen. Pinochet. Politikai nori 
nustatyti, kokia yra krikščionių 
vado . įtaka krašto gyventoj ų-

Pastangos baigti jau 25 dienas i kintas ir 
besitęsiantį minkštosios anglies pre7Jdentas Carter prašė jį įsi- 
darbininkų streiką penktadinį terpti j dabar vedamus 
baigėsi nepasisekimu ir tedera- pasitarimus, 
linis derybų tarpininkas paša-į sejinas atsisakė, 
kė. kad greit baigti tą “lauki-j palestiniečiai, 
nių katinų” streiką” vilčių nė- j neduodama 
ra. UMW angliakasių unijos }mybė taj turėtų būti Jordani- 
prezidentas Arnold Miller paaiš
kino, jog derybos nutrūko, kuo
met į unijos reikalavimą toliau 
tęsti sveikatos ir pensijų bene- 
fitus daugiau kaip 800,000 ang- 
liaskasių ir jų išlaikomiems 
(šeimoms), operatoriai derybas 
aple:do. 0 Bitumine Anglies] 
Operatorių Sąjunga atsakė.kad 
derybos nutrūko dėlto, kad uni
ja atsisakė sudrausti “laukinių 
katinų” streiką ir anglių maino j 
se :

taikos < 
bet karalius Hu- 

Jam atrodo, 
jei pu jiems 

pilna nepriklauso-

jos globoje, nes minėtos žemės 
priklausė Jordanijai. Preziden 

tas yra įsitikinęs, kad jam pa
vyks rasti bendrą kalbą su Egip 
to prezidentu Sadatu.

R dienos Indijoje buvo la
bai naudingos, ne tik 
Indijai, bet ir Amerikai, 
kalbėjimas su premjeru
išsklaidė kelias nepamatuotas

* . nuomones apie Ameriką.

pačiai

Desai

atstatyti darbo pastovumą, j ----- ■' ....
-  j ei jos, pabėgo per pačią Piazza 

di Spagna. Penkios naujos ata
kos Romoje ir po vieną tokią 

’ Florencijoje ir Bolognoje dar 
padaugino ligšiolinių politinių 
bombardavimu, šaudymu ir pa- 

Atskiros jau- 
išmetė bombas 

bardavo dviejų laikraščių įstai-! prie laikraščio II Mesagero ir 
gas ir kitus taikinius ir atsišau- žurnalo L’Espresso įėjimų.Try s 
dydami Hue bevejančio# poli-. Espresso tarnautojai sužeiaH, f'Cj* ** **. * f *_ * • i z

Bombamanija

ROMA.— Praėjusi sekmadie- j degimu sąrašą, 
nį ekstremistai Romoje suborn-1 nikliu grupės 
u_ I —i -1___________________________TV*



Intymios jaunystės draugės...

rus, malonius šeimyninius san
tykius.

Lupti gauti nuo žmonos — 
reiškia, jog tave išrinks j klubo 
valdybą.

Liemenę sapne matyti ar dėvė- 
. L — turėsi reikalų su Balfu.

Spaudoj bendradarbiauti sap
ne — vadinas, turėsi nuostolius 
ir pragaištį.

, Drauga sapne skaityti — nu
sipirk Naujienas ir pasitikrink 

i ką ruso...

Naujienas sapne skaityti — 
turėsi nesusipratimų su drau
gais...

Vilnį ar Laisvę skaityti — 
tuoj skubėk pas akių gydytoją...

Akiračius sapne ne tik skai
tyti, bet ir matyti — saugokis, 
kad neįkąstų kaimyno šuo, ku
ris visuomet budi “drausmės

netoli Vasario 16 ir reikės ta pro 
ga aukoti Altui.

Bolševiką sapne regėti — žen
klina badus, marus ir ateinan
čius karus.

Beismontą susapnuoti — se
nam ateiviui reiškia geraširdys
tę, o naujam ateiviui — laimin
gų ir ilgą gyvenimą.

Važiuoti Chicagoje arkliu — 
bet ne automobiliu, — neužsi
būk per ilgai 69-4 os gatvės ga
liūnuose ir grįsk namo laiku, kol 
dar “bosai** eina...

Sapne ką nors kritikuoti — 
tai įspėjimas, kad nevažiuotum 
į Cicero, ba gali kokie “ (rūbe
liai” atsitikti...

Pikniką sapnuoti — reiškia, 
kad iškilsi į veikėjus savo kolo
nijoje. Pačiam piknike būti — 
saugokis galvos skausmų ir ki
tokių ligų.

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAIIM
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys)

Gerai ar negerai padarė Prezidentas, nesutikęs su 
Maskvos reikalavimais? Atsiminkime, jis yra prisiekęs 
saugoti Lietuvos suverenumą. Jei sutiktų, vistiek ku
riomis sąlygomis ar aplinkybėmis, jį kam perleisti, tai 
būtų lygu savo krašto išdavimui, savo asmenybės su
naikinimui ir negarbės užtraukimui savo tautai. Pali
kęs savose pareigose, savųjų raginamas, jis būtų galė
jęs daugiau, nei kas kitas, pakenkti ir nusidėti Lietuvai. 
Turėdami jį savo valioje,, Maskvos valdovai būtų nuka
muotą galėję panaudoti visiems smurtams. Žinant bol
ševikų moralę, ar nemoralę, lengva įsivaizduoti, kaip 
jie būtų elgęsi Visam pasauliui yra žinoma, kaip Mas
kvos valdovai geba priversti savo nekaltus žmones, 
dargi augštai pastatytus, ištikimoms pareigoms, kad 
viešai pasisakytų esą nuo pradžios ligi galo kalti Prezi
dentas- kaip atsimename, parašė laišką, įkalbėtas min- 
pirmininko ir kitų ministrų, Kalininui, — laišką, kur

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIčIUS

Kiauliškas darbas
(Vietoj feljetono)

Kai aš savo bosui pasakiau: 
"Gerą dieną”, jis, matyti, buvo 
kiauliškai nusiteikęs, nes atsa
kė: "Tylėk, parše’” Dabar su
prantu, kad jis išreiškė pagar
bą kiaulei.

Net ir tėvas A. Tamošaitis, S. 
J., rašydamas “Laiškuose Lie
tuviams" apie kiaulę ir žmogų, 
išveda tokią analogiją:

— Stengtis nekreipti dėme do 
Į kiauliškumo šerius, kad ne
darių, juos tartum svilinti, yra 
gera. Bet tai ne visada ir ne vi
siškai pavyksta. Kai kuriuos jų 
dūrius vis tiek jaučiame. To
dėl ten išmintinga ir sveika juos, 
priimti, sakytum, daryti iš jų j 
šepetį švarinti ir skaistinti savo 
sielai. Tai drauge siuva gerus 
batus sparčiai žengti tobulumo 
keliu. (Iš kiaulienos galima deš-

įsu mumis elgiasi kiauliškai, nes 
j tai neša mums daug gėrybių, 
j Toks žmonių elgesys ugdo mu
myse tokias didžiavertes dory
bes... (Tokių "kiauliškų dory
bių” rezultatus jau turime: Lie
tuvių Bendruomenės skilimą, 
Čiurlionio Galerijos savinimąsi

• Jaunimo Centre, Altos griovi- 
Lną, pornografinių romanų pre- 
I mijavimą, frontininkų užma
čias "Naujienas” uždaryti kitaip 
[galvojančiai visuomenei burnas 
! užčiaupti viešai platinamalsais 
paskviliais ir t. t. — D. P.).

Tėvas Tamošaitis savo straip
snio pabaigoje nebejuokauja, 
bet gryną tiesą pasako:

— Bet dėl kiauliškai besiel
giančių žmonių nesibaiminki
me: jų mums nepristigs niekada. 
Dievas vis iš naujo papildys mū
sų gardą naujais bekonais. Tik 
skersk! Don Pilotas

Vilniaus” krautuvėje

sivilkęs vilkuose ir pasiliko su 
vilku. Žmogus ant juoko užsi- 
sznekino vilką teip kalbėdamas: 
a. pažįsti kas asz ėsiu ir ką ga
liu ?

— Silpnas ėsi ir nieko negalį 
kad be musų kailio apsieiti ne
gali, atsakė vilkas.

Tai girdėdamas žmogus nu
kaito, kaip vėžys keptas ir nosį 
nuleido.

Mums rodosi, kad mes už vi
sus iszmintingiausi esame, o ki
ti nieko neiszmano, bet su visu 
ne teip yra. Labai tankei atsitin
ka kad nuo visų už neprotingą 
paskaitytas kuo iszmintingiau- 
sei žodį pasako; labiausei netin
ka isz nelaimingo szaipytiesi.

(Iš Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės 3-čios laidos 1906 m.).

Politinė apžvalga
Floridos kaimynė Kuba 
Susilaužė savo klubą: 
Dabar po Afriką šlubuoja 
Tyliai verkia, aimanuoja.

sargyboje
Keleivio — Malk į skaityti — 

saugokis, kad kalbėdamas lie
tuviškai neįnia^tum per daug 
netieiuviskų žodžių, kurių pats 
nesupranti...

Darbininką skaityti — prisi
mink rusišką posakį, kad dur
nių darbas mėgsta.

«■

Tėvynę skaityti — jeigu esi 
SLA narys, tai skubėk užsimo
kėti, nes už trijų mėnesių būsi 
suspenduotas; o jeigu dar ne
įsirašei į SLA — tai skubėk įsi
rašyti, kol specialus vajus dar 
nepasibaigė.

Bendruomenę sapnuoti — sau 
gokiš per šventes toenusigertį 
kad akyse iš vieno nesirodytų 
du.

Spaudos klubą sapnuoti i— 
skaityk rimtesnes knygas negu 
šių laikų premijuoti romanai.

Sapnuoti Altą — reiškia, kad

Skrendančius karvelius sap
nuoti — tai reiškia, kad dar il
gai taikingos ir vieningos veik
los mūsų visuomenėje nebus...

Sandara
■ I

Montessori mokykloje
Aplinkos pažinimo pamokos 

metu mokytoja aiškino apie gy
vius ir klausė Algiuką, koks gy
vis yra žmogui naudingiausias. 
Algiukas atsakė:

— Naudingiausias gyvis yra 
višta.

— Kodėl tu taip manai?
r — Vištą žmonės valgo ne tik 
paplautą, bet ir dar negimusią, 
— paaiškino mokytojai Algiu
kas.

1

Kilmingi kačiukai

Omahos mieste, Nebraskoje, 
blogos apylinkės namo lange 
buvo iškabintas toks skelbimas:

— Parduodami kačiukai: mo
tina yra persiškos veislės o tė
vas iš geros apylinkės.

rų padaryti, bet “skaistinti*’i 
savo sielą kiauliena, lai jau kia’iį 
liškas darbas. — D. P.).

Toliau ten rašoma: ?

"Ta rybinėj e’’ vaisių k ra vi u - 
vėjo. Vilniuje. įeina žmogelis iv 
klausia:

■ Ar turite obuolių?
— Ne — atsako pardavėja.
— O kriaušių yra?

i () kaip su slyvom?
— Draugas pilieti, čia ne 

biuras. Aš negaliu 
visus jūsų klausi-

in-

— Be abejo, nuo tvarto iki 
stalo yra gerokas kelio galas. 
Kol iš smirdančio paršo tampa 
kvepiantis patiekalas.

...Tai pasakytina apie kiauliš
ką žmonių elgesį su mumis. Bei-j formac jų 
kia pastangų iš to d vokiančio į atsakinėti į 
žmogaus dalyko pasidaryti kve-jmus-.. 
p ančių Dievo dovaną.

...Čia gera lygiagretė su kiau
lišku žmonių elgesiu. Tiesa, ga-- 
Įima svilinti iš jo kyšančius ir 
duriančius šerius, taigi, mesti 
juos lauk iš savo dėmesio. Bet 
iš jų išeina labai geras šepetys
valyti mūsų vidui (Nereikia rū-i ikiečių imperializmas!” 
pintis: “griešninkams”, pragsuj Balsas senutės iŠ vidurio 
re šerius ir barzdas nusvilins ne-i ’-ės: 
mokamai. D. P.).

...Tai galioja ir kiaulienos ga
miniams ir kiauliškiems žmonių 
darbams.

šalin visi “izmai”!
Viename susirinkime paverg

toj Lietuvoj agitatorius pasakė 
smarkią kalbą, kurki užbaigė 
šaukdamas: “šalin kapitalizmas, 
laeionalizmas, fašizmas ir ame-

sa-

— Ir reumatizmas, drauge 
rcmnaCznns!

Senbernį užklausus...

ir

..-Šiuo požiūriu. laikydamLs'ui 
prieš akis kiaulės skerdimą ir 
dorojimą, kaip tik ir mokėmės, 
kaip gamintis gerų ir sveikų pa-j 
liekalų iš kiauliško žmonių el
gesio. Tad džiaukimės, jei kiti

Taip sutemo dangus.
Viešpatie mieliausias!
Ar >ia ilgą nakfj
Žvaigždžiu nesulauksim?

FeUoneie Ormtaitė

Vesčiau Anusę.
Jei būtų nors pusė 
Kas yra pas Oną - 
Mat. noriu aš žmoną 
Turėti figūrną 
(Su uždara burna...) 
Anielė mergiotė — 
Ta moka nešioti 
Ir skudurą puikiai. 
Bet akys — kaip zuikiai — 
Visur taip ir šauna... 
Ameliją — jauną 
Norėčiau pamilti. 
Bet ji mano viltį 
Iš karto sužlugdė...
Mortelė išugdė 
Vi įlies kiek (ik nori — 
Bet apie jos svorį 
Baisu pagalvoti... 
Čia reikia sustoti: 
Ir aš — ne jaunikis. 
Pražilęs, nuplikęs... 
Perdaug aš rinkausi... — 
Kvailys! (Kam dar klausi!)

Arėjas Vitkauskas
ŽMOGUS IR VILKAS

Near kabinėki .k \ieno. 
nes vėzi fezkcp Z

Ėjo žmogus žiemą keliu ap

Tas barzdočius Fidel Castro 
Vyrus iš seimų išvaro: — 
Lėkit greičiau iš namų 
Gaudyti juodų varnų...

Rusas pinigų neduoda 
Veža Kubos cukrų rudą. 
Nėra duonos dėl karių, 
Nėra pieno dėl vaikų.

Maskva rėkia ir putoja. 
Jau ir jos įklimpo koja: — 
Duokit vyrų milijoną, 
Gausiu Kiniją geltoną.

Afrikos graži Sumalė 
l’ž tėvynę viską gali:
I panosę kumščiu davė 
t r visus rusus išvarė —

Greičiau bėkite iš Rago.
Daugiau neduosim jums pyrago 

Milžinas nykštuko klauso — 
Savo maišus namo krausto.

Maskva Fidel Castro kviečia 
Ir jam padėtį nušviečia: 
Atvažiuokit čia pasitarti, 
(ral reiks mudriems pasikarti... 
Aš visų atsiprašau, 
\ id iš galvos čia rašau.

G- Aiva
Dialogas

Kodėl tu mane taip negali 
mylėti, kaip jis ją mylėjo tame 
film e, — sakė žmona vyrui iš
einant iš kino. Vyras jai atsake:

— Nebūk juokinga. Juk tu 
puikiai žinai, kiek jam moka 
už tokį mylėjimą...

Banko kasa
Direktorius: “Kiek kartų aš 

turiu kartoti, kad pinigų kasa 
turi būti visada užrakinta?!”

Kasininkas: "Bet koks gi rei
kalas užrakinėti, kai joje nei cen
to pinigų nebėra”.

Direktorius: “Prašau vis vien 
užrakinti! Kam gi turi visi ži
noti, kai pas mus pinigų nebė
ra”.

Naujausias sapnininkas
Kadangi per šventes žmonės 

daugiausia sapnuoja, lodei čia 
duodame svarinamų sapnų pa
aiškinimus:

čigoną sapne matyti at
mink, kad dabar jau ir kiti va- 
gtių ne tik vieni čigonai.

Kočėlą sapnuoti — reiškia ge-

Protestuoja prieš kačię sulyginimą su šunimis ir su pelėmis...

Magaryčios

• Modernus filosofas pareiš
kė: “Jei karvė būtij estefė. tai ji 
pastiptų gražiausioje pievoje’’.

• Modernūs kritikai niekam 
nematant nmšasi į krūtinę save 
kaltindami, bet vėliau mūša ki
tus dvigubai daugiau.

• Paskaitininkui burna iš
džiūsta nuo ilgo kalbėjimo, o pu
blikai nuo ilgo tylėjimo.

9 Moteryspc:e mūšiu siak> dvi 
skonio nesiginčija: jos valgo. 
Tą klausimų jus aptaria šeimi
ninkei negirdint.

9 Apie sulaukusį ilgo am
žiaus mirusį arba apie vedusį 
senbernį vienmlai sako: "Pagy
veno žmogus”.

— Vienas turėjo gera širdį

jis laukdavo, kad draugams at
sitiktų nelaimė, idant galėtų pa
gelbėti.

• Pilypas per šventes taip pa 
sigėrė, kad net su savim negalė
jo susikalbėti.

< Paliaigai duodame Arėjo 
Vitkausko modernių eilėdarą 
apie liemenį ir menų:

Natalijos _
talija 
ideali, .lą 
piešia. Gali jų. 
pavyzdžiui. Italiją, 
marmure kurti — 
žodžiu, užburti 
vyksta Natalijai, 
dėka savo talijai, 
bet kokį kūrėjų: 
t<xlėl ir nespėja, 
kaip kokių regaliją, 
girti

buvo pareikštas visiškas lojalumas Sovietams. Ir šit 
po tokio laiško brutalus, ciniškas jų ultimatumas mūsų 
vyriausybei, reikalaująs iš jos atsižadėti Lietuvos ne
priklausomybės! Jūs, Lietuva, reiškiate ištikimumą su
tarčiai su .mums, o mes jums atsakome: Nusispiauti ant 
sutarties ir jūsų ištikimumo. Argi po to neaišku, kad 
bolševikai, nebepripažindami Lietuvos suverenumo, ne- 
bepripažino ir jos Prezidento. Taigi jo pasišalinimas 
buvo būtinas, jo pasišalinimas buvo mažas protestas 
Maskvos smurtui, toks, koks buvo galima susidariusioms 
aplinkybėmis. Su šitokia argumentacija sutiko visi, 
dargi tie, kurie nusileido sovietų reikalavimams.

Vienas kitas gali manyti, jog Prezidentas vis dėlto 
norėdamas galėjo įsakyti kar. vadui priešintis ginklu 
Sovietų įguloms. Argi jis ne veltui yra vyriausias gink
luotų pajėgų vadas? Taip teisiškai, bet kitaip praktiš
kai. Prezidento įsakymas turi būti gynimo metu pasi
rašytas min. pirmininko. Pasisakę nesipriešinti, nė 
Merkys, nė gen. Raštikis nebūtų davę savo parašų. Ži
noma, dar būtų galima paskirti min. pirmininku gen- 
Musteikį, pasisakiusį už pasiprišinimą, ir iš jo gauti pa
rašą įsakymui. Tada reikia ir naują kar. vadą turėti, 
nei gen. Vitkauskas negi būtų ėjęs prieš savo ištartą 
nuomone. Tokiems pakeitimams, jeigu iri būtų buvę į- 
manomi, kaip aukščiau minėta, nebebuvo laiko. Tai 
reikėjo anksčiau daryti, ne valandomis, o dienomis skai
čiuojant. Ar kariuomenė kalbamajam pasipriešinimui- 
cuvo ruošiama, buvo paruošta? Tuo klausimu būdavo 
kalbama, bet nebaigiama kalbėti. Min. pirm. Merkys ir 
vadas šiaip tkar. ir taip manydavo: gal teks, o gal ne
teks ginklu pasirodyti. Klausiami abejodavo, ar būtų 
galima įvykdyti pasipriešinimas, kai raudonosios ar
mijos tankai ir aviacija visai arti Kauno. Gal tik viena 
msų divizija galima būtų, esą, paruošti žygiui Žemai
čiu pelntu, Raseinių linkui- Su tąja divizija trauktųsi 
vyriausybė ir, kiek galėtų, valdininkai. 0 kaip Kauno 
įgula pereitų Nemuną ir Nerį, jei raudonųjų tankai ir 
aviacija pastotų tiltus ir juos apspistų, to nemokėdavo 
dorai paaiškinti. Kaip vyriausybės suspėtų trauktis? 
Tai, sako, gal aeroplanais išskristų. Iš viso darėsi įspū
dis, kad mūsų kariuomenė nebuvo paruošta pasiprieši
nimui. Jam nebuvo palanki ir vadinamoji Ašis, kaip jau 
teko įsitikinti. Jos įtaka buvo juntama, ne tik Ministrų 
Taryboje, bet ir kariuomenėje, ypač jos aukštojoje va
dovybėje. Galiausiai ir vyr. ginklo pajėgų Vado, Prezi
dento autoritetas buvo Ašies nuolat žeminamas kariuo- . 
menėje ir visuomenėje. Tai- žinoma, buvo didelė žala 
ginklo gaiios pajėgumui. Kar. vadovybės darbai neside
rino su žodžiais. Dar tebebūdamas kar. vadu, gen- Raš
tikis ši ąžiemą deklamavo paskutinę savo kalbą šau
liams, jog neatiduosime priešams nė vienos pėdos savo 
■žemės, o savo straipsniu “Karde”, jau įteikęs atsistaty
dinimo raportą, rekomendavo kariuomenėje ir vyriau
sybei (nė iš šio, nė i što), laikytis nouširdžiausiai su So
vietais, kai tie, įvedę Lietuvon savo įgulas, klastingai, 
kaip mes kiti jutome, ruošėsi duoti jai smūgį. Ir kai da
bar jie pareikalavo iš mūsų nevieno, ne kelių pėdų, bet 
visos žemės, tai gen- Raštikis lakoniškai ir drąsiai ta
rė: Su'ikti su visais Maskvos reikalavimais! Jis vado
vavo kariuomenei penkerius metus, tai jo auklėjimo 
įtaka ten negalėjo palikti be pėdsakų.

Taigi, rodos, rizikinga būtų buvę Prezidentui duo
ti kariuomenei įsakymą priešintis. Jeigu jis nebūtų bu
vęs įvykdytas, tai būtų nemažas smūgis visam kraštui. 
Ruošti kariuomenė pasipriešinimui reikia ne paskuti
nę valandą, o daug anksčiau, visą laiką ruošti, lygiuo
jantis į vyriausią krašto vadovybę, o ne vien į kariuo
menės vadą.

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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III Mokslo ir kūrybos simpoziumas
Įvykęs 1977 m. lapkričio 24- 

27 dienomis Trečiasis Mo- 
slo ir kūrybos simpoziumas Chi 
cagoje palyginus su Antruoju 
įnešė daug naujumo ir sukėlė 
ne veną staigmeną. Matomai pa 
ve’kti lietuviškos spaudos kri
tikos, atvykusių iš anapus žy
mių intelektualinių pajėgu ir 
vykstančios pasaulinės politi
kos kitimo, palietosios ir Lietu
vos padėtį, išeivijos mokslinin
kai ir kūrėjai nusileido iš aka- 
dieminiai abstrakčių aukštumų 
ir atsisuko Į dabarties problemų 
svarstytas, prieš kurias tapo 
pastatyta lietuvių tauta.

Tiesa, šis reiškinys toli gra
žu neapėmė visų prelegentų. Di
džioji jų dalis nepajudėjo iš sa-i skaitų santraukos, 
vo užsiskleidusio pasaulio ir 
kaip buvo, taip ir liko begyveną 
praeitimi. Jie nedrįsta, gal ga
nau pasakius nesugeba priartė
ti prie dabarties ar ateities pro 
b]emu svarstymo. Tai itin ryš
ku humanitarinių mokslų ir kū 
rybos srityse, kai tuo tarpu 
griežtųjų mokslų atstovai žvel
gia iŠ dabarties perspektyvų Į 
ateiti, ieškodami realių spren
dimų.

Jiems pirmon eilėn priklau
so mokslininko kūrėjo vardas, 
kai tuo tarpu humanistinių mo 
kslų sektoriuje iš bendros inte
lektualinės pilkumos pasireiškė 
pavienios asmenybės, bene pir
mą kartą sušvitusios lietuvių 
išeivijoje naujomis mintimis ar 
idėjomis.

Palyginus su Antruoju sirupo 
ziumu, Trečiasis susilaukė žy
miai didesnio susidomėjimo lie
tuvių visuomenėje. Pirmą kar
tą naujosios kartos intelektua
linės pajėgos, atvykusios iš ana 
pus ar subrendusios šiapus, išė
jo prieš visuomenę su savo skir 
tingomis pažiūromis ir tuomi, 
be kritikos žodžių, atsiskyrė 
nuo vyresniosios kartos mokslo 
ir kūrybos atstovu.

Per anksti kalbėti apie Įvy
kusį lūžį šiame simpoziume, 
bet matomai pirmieji ledai ta
po pralaužti.

Apibūdinant ir komentuojant 
<<NaujienoĮsen Antrąjį simpo-

ziumą, įvykusį prieš ketverius 
metus toje pačioje Chicagoje, 
teko gan pesimistiškai nupiešti 
vykusį Jaunimo centre su važia vi 
mą, nes jame veik nemėginta 
priartėti prie degančių mūsų 
dienų pioblemų nagrinėjimo ir 
nusivilti jaunosios kartos aka
demikais, paskendusiais ameri
koniškoje subkultūroje.

Trečiu simpoziumas sutei
kė nemaža įdomios medžiagos, 
kuiną teks analizuoti ir savo ra
diniais pasidalyti su skaityto
jais. Įspėju, kad čia nerašoma 
simpoziumo apžvelga, apiman
čią be išimties virš šimto skai
tytų paskaitų aptarimą, nebus 
paduota meno išklausytų 24 pa

nebus krei
piama dėmesio Į smulkmenas, 
bet bus einama prie simpoziu
mo intelektualinio ir idealinio 
išaiškinimo.

Bendras žvilgsnis i Lietuvą j 
Simpoziumas buvo suskirsty-j 

tas pagal mokslo šakas i įvai-Į 
rias sekcijas, kuriose buvo skai tini{> ir apibūdinti !ietuvio iden. 
tomos įvairių mokslo atstovų titeta, dabar 
paskaitos, vienu laiku laikomos y . 
keturiose atskirose patalpose. prcblemas 
Lankytojas galėjo laisvai pasi- • 
rinkti paskaitas pagal savo su- ’ 
sidomėjimą. Be šių sekemių pa- • 
skaitų simpoziumas turėjo ben
drinio pobūdžio paskaitas, Li
teratūros ir muzikos vakarą, 
kuriame buvo įteiktos laurea
tams premijos, ir banketą.

Pirmos dienos bendriniame 
posėdyje, vykusiame didžioje 
Jaunimo centro salėje, užpildy
toje iki paskutinių vietų, buvo 
tarti principiniai simpoziumo 
žodžiai, nusaką šio suvažiavi
mo esmę.

Atidaromame žodyje dr. Rim 
vydas Šilbajoris pabrėžė, kad 
žmogaus laisvė yri toji magiš
ka galia, kuri įkvepia mūsų pa
vergtos tautos vilti i išsilaisvi
nimą ir jos atstovus atkeldino 
į mūsų tarpą. Mums svarbu, ne 
pasitenkinti vien Įgytu įvairių 
sričių’mokslo ir kūrybos laimė
jimų pasidalinimu, bet svar
biausia priartėti -prie šiandie
ninės Lietuvos sąvokos supra

A. TENISO

SU SAULE J VAKARUS
(Tęsinys)

Sulaukęs ket ’rių sūnų — An- gub€T ‘ 
riejaus, Ivano. Idanieliaus ir My 
kolo — ir dviejų dukrelių, ku- 

1 riog m rė dar mažytės, senolis 
dengd mas jauios stogą, nukri
to nuo stogo ant akmenų. Pasir-į 
go kiek ir mirė, sulaukęs 54 me-Į 
tus. Senolė Ieva pragyveno dar į 
18 metų. Sen j lai mirus, ūk:- • . rmnkauti praJėm jo ‘vyresny< > 
sūnus Andri '■<. Andriejus . 1 
Ivanas mirė 1. it vi joje. Dė<:ę« 
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koloniją bet 
rusų revoliucijai, jie vieti- 
■s’ i buvo pu vadinti “kulo- 
buržujaiš’l ir visi iš tenai 

r e žin os. Jie buvo arba 
until arba išvežti Į Sibirą, 

ir Rusijoje. Jaroslauho i Taigi ir vėl pasitvirtino prof.
pranašiški žodžiai: 

?rieš saulę i rytus, tasKlubas nutarė pasveikinti su j 
Kalėdų švetėmis Naujienas, So
phie Barčus radijo vedėją ir ve
teranus Dariaus Girėno.

Pirmininkas pranešė, kad rei
kia išrinkti naują valdybą, st!p-j 
res.ne ir gere’ 
bet nariai prašė pasilikti tą 
čia valdybą, k 
ėmė.

Pirm. Paul Masilionis, vicep. 
Adeline Gedvilą, nutarimų ra.U. 
Rožė Didžgalvis, finansų rasi. 
Herman Danta, kontr. rast. Jo 
sephine Masilionis, iždininkas 
Matt Povilaitis, koresp. Rožė įf ėc 
Didžgalvis. Knygų revizijos ko
misiją apsiėmė Jannie Povilai-

1978 niekini

įrašoma ausi

ŽŪs t
‘ tėvas irgi ten buvo Įsi
us žemės sklypą, bet gavęs 
ško žvalgo (objezddko) tar
ta Telšių urėdijoje (lesničes- 
>). s tvo sklypą perleido ki- 
n :r patraukė su saule į Lie- 
ą. o kartu ir aš.
1915 m. balandžio mėn., kaize
ri Vilrelmui okupavus Lietu- 
, tėvai liko Tverų girininkijo- 
o aš — septintos klasės Ry- 

ls gimnazistas, buvau fronto 
skirtas nuo tėvų. Nuvykau pas 
dę Andriejų i Vikšnius. čia 

pamačiau senolio visą kvartalą, 
jo statytus trobesius ir laukus, 
kur pirmiau žaliavo giria. Miš
ko jau nebebuvo, tik pora ber
žynėlių tarp laukų. Dėdė sirgo 
širdies liga, dirbti nebegalėjo. 
Žentas buvo mobilizuotas, ir vi
si ūkio darbininkai buvo — ma
no dvi pusseserės. Tad uoliai 
dirbau per visą pavasarį (moks
las gimnazijoje baigėsi tada dėl 
karo balandžio mėnesio 15 d.) ir 
vasarą. Reikėjo užsidirbti rub-

(Nukelta į 6 psl.)

m

r: t

kaitą, ką skaitau didele spraga, 
nes iš kitų pasakojimų susigau
džiau, kad buvo iškeltos nau
jos mintys, bet apie jas nieko 
negaliu pasakyti.

Rez. Jurašo žodis

statų, 10 liaudinio teatro namų 
InX Efoąop? ĮBvsL\ą; bjiuqx"’ 
tūros ministerija"? skirdama 
stambias lėšas jo ir teatralų iš
laikymui Bilietų kainos žemos. 
Visumoje sudaromos puikios 
materialinės sąlygos teatrui au 
kieti, kurioms gali pavydėti 
varguose beplustantis išeivijos 
lietuviškas teatras.

eles sąlygose.
Laimingu sutapimu, mes 

svarstysime ne 
ni. atitrūkę nuo savo tėvynės 
tikrovės, bet drauge su atvyku 
siais iš anapus mūsų tautos lai-1 
svės šaukliais. Pirmą sykį mū- j Bežisorius J. Jurašas nėra 
su čia rengiamų simpoziumų naujenybė lietuvių išeivijai, 
istorijoje, išeivijos ir kamieno Daug kartų girdėtas auditorijo- 
intelektualinės pajėgos apsijun sese ir skaitytas spaudoje. Jo 
gia Į bendrą savo tautos prob-. ilgesniame pranešime buvo 
lemų ■ svarstytą, kas padės: praktiškai atkartoti jo išgyve- 
mums nutiesti tikrovišką keliąjnimai, patyrimai ir kovos už lie 
i ateitį. ’ tuviško teatro išlaikymą tota-

r) . 1 litarizmo sąlygose.Po siu įvadinių dr. Silbajoro1 
žodžių, nusakančiu šio simpo-l Prie pulpito atsistojo aukšta, 
ziumo tikslus, buvo pristatyti! liekno sudėjimo, asmenybė, 
visuomenei pagrindiniai kalbė-j Tamsiai gauruoti plaukai, kiek 
tojai: rež. Jonas Jurašas, poe-Į pražilę, dengė galvą ir apkirptu 
tas Tomas Venclovas, prof. Vy-Į vainiku apjuosė veidą* Judė- 
tautas Kavolis ir prof. S. Var-1 adai ramūs ir tikri savęs, bet 
dys. Apgailėtina, kad šiame kalboje reiškėsi skubotumas, 
principiniame pasisakyme ne- noras trumpu laiku išsakyti be 
dalyvavo vienas iš žymiausių iš gales išgyventų karčių patyri- 
eivijos intelektualų prof. A. j mų ir nuoskaudų.
Greimas, kuris atvykęs vėliau/, PreIegentas savo 
skaitė savo paskaitą venoje pradžioje at;dengė 
sekcijoje. , pug, budingus

Negaliu sau dovanoti, kad tikrovėje, taip pat besireiškian 
nuo ryto iki vakaro lankydamas čius teatraliniame, kaip ir ben- 
ivairias paskaitau, pražiopso- drai visame meno gyvenime. Iš 
jau spaudoje paskelbtą trumpą 1 vienos pusės Lietuvoje pastaty- 
žinute apie prof. Greimo atvy-’ti dvieji juošnūs operos rūmai, 
kimą.Taip ir nepatekau i jo pas- 10 moderniai įrengtų teatrui pa

šias
vie-

paskaitos 
priešingu- 
sovietinėje

(Bus daugiau)

Žagariečių Klubas
Lietuvių žagariečių klubo 

priešmetinis narių susirinkimas 
Įvyko 1977 m. gruodžio 11 d.. 
Anelės Ko j ak salėje, 4500 So. 
Talman Av. Pirm. Paul Ma- 
silionis atidarė susirinkimą, svei 
kino narius, gausiai susirinku
sius, nors neįprastu laiku ir 
skirtinga diena, bet tai ne dėl 
klubo kaltės, nes salė buvo iš
nuomota parengimui. Turėjo
me susirinkimą nukelti į lais
vą dieną, pareiškė pirmininkas.

Raštininkės protokolas bu
vo skaitytas ir valdybos narių 
raportai vienbalsiai priimti.

vidauskas. Sausio 7 d. 2:30 vai. 
po pietų pas Masilionius.

Sekantis klubo susirinkimas 
[Įvyks 1978 m. sausio 22 d. anks
čiau minėtoje salėje.

Po susirinkimo buvo vaišės 
ir malonus pobūvis ir visa val
dyba linkėjo visiems nariams 
linksmų švenčių ir geros sveika
tos ateinantį metą.

Rožė Didžgalvis. koresp.

NA ('URNOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

J36 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, ««nm |« 
gyventojus ir gamtą. 1.200 lietuvišky vietovardžiy sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted SL, Chicago, DI. 606C8

IM

pas mus

Chicago, III. 60608
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtom 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės saskaitoa 
neša

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš Fardintomis knygomis. 
Ch suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

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

ČIKAGIETtS {SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO- LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S 1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalba.

M. ZaUanko. SATYRINIS NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE 1 ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuidsto ir agitpropo propaganda bei ' 
užmaakavtmaL Abi knygos parašyto* lengvu, gražiu rtiliumi. s'

Prof. P. P a kirk 11 v, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BąUOŽAL 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas tamalHs. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖ J E,

I — NAUJIENOS. CHICAGO B ILL— WEDNESDAY, JANUARY 4, 19TS

Bėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

A35
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti įtakos į krašto politiku. 102 psl. Kaina ?1.50.

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

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St, Chicago, DL 80808

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėti] žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimų 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psl.. kaina 2 doL

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ’’ ADMINISTRACIJOJE

Pas znui taupomi jūsų pinigai at
liek* didelius darbus. Pirma, jie pa
deda- Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio ‘dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki * >

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niu|Uno«« tolima Mufl puikių knyjų, kur lot p«puol bot kokią 

kn^ęu tplnfą ar lentyną.
Aleksandras PakafnlIkH, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir Įvykių bet vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
Ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti J 12 dalių. 296 psl.. kaina S3.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas Grt- 
tlaia viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais ririk 15.66 

Prot. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 p«L, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 223 psL, Įrišta — $3,00. minki- 
tais virbeliais_______________________________

Henrikas Tomes — Tamašauskai, LIETUV1IKA5IS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymali, iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Uetuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystė* atslmlnimaJ 
170 psL___________________________________

M. Gudaiti, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 231 
puslapiai _______________ _

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et pašto fllaidoma.

NAUJIENOS.

UNIVš
1800 So. Hoisted St

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metals. T4. 421-3070

Ištaigos pietuose Hemau automobiliam* pastatyti.
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Komplikuoti prezidento Carterio 
pasitarimai

Prezidentas Jimmy Carter, sekretoriaus Cyrus R. 
Vance ir kitų Įtakingų patarėjų lydimas, išskrido labai 
svarbion 9 dienų kelionėn. Pradžioje apie sekretoriaus 
Vance skridimą nebuvo minima, bet kai paaiškėjo, kad 
reikėjo spręsti vietoje sudėtingus ir svarbius klausimus, 
tai kiekvieno sustojimo metu aiškėjo Įtakingų patarėjų 
palyda.

Lenkijoje prezidentui teko spręsti svarbus Lenkijo
je siaučiančio bado klausimas. Paaiškėjo,: kad ne vienas 
lenkas dieną leidžia labai jau;suvaržęs diržą. Apie mėsą 
ir kalbos negali būti, bet paskutiniu metu trūksta ir duo
nos. Praeitais metais Giereko vyriausybė pardavė ru
sams Amerikoje pirktus javus. Prezidentas dar prieš ke
lionę buvo pareiškęs, kad neduos kreditų toms valsty
bėms, kurios Amerikoje pirktus jaws pardavinėja savo 
kaimynams.

Lenkijoje prezidentas buvo priverstas keisti šį savo 
nutarimą. Kai Gierekas pasakė, kad jis nei vienos Ame
rikos pirktų javų saujos neparduos kaimynams, tai pre-/ 
zidentas buvo priverstas duoti net 200 milijonų dolerių 
paskolą Amerikos javams ir mėsai pirkti. Mėsos lenkai 
jau seniai nemato- Jiems labai reikalingi doleriai sko
loms mokėti. Jie vis dar pardavinėja Lenkijoje rūkytus, 
kumpius, kad galėtų gauti dolerių praeitų metų skoloms 
mokėti. Gierekas prisipažino prezidentui sunkią krašto 
ekonominę padėti. Gierekas nieko nesakė, kai milžiniška 
lenkų minia priėjo prie valstybinės Įstaigos h' gatvėje 
šaukė “Carteri, išgelbėk mus”. Lenkai prašė ne tik duo 
nos, bet prašė prezidentą išgelbėti iš komunistinio chao
so, i kuri kraštą įstūmė Lenkijos komunistų partija, va
dovaujama to paties Giereko. x

Indijoje padėtis nebuvo geresnė, negu Lenkijoje. 
Ten Indijos premjeras pripažino prezidentą Carteri, 
kaip didelį kovotoją už pagrindines žmogaus teises. Prem 
jeras Desai pareiškė, kad jis vedęs rinkiminę kampaniją 
žmogaus teisių pagrindu ir laimėjo didele balsų daugu
ma.. Prezidentas Carter turėjo pripažinti, kad Ameri
koje ir Indijoje padėti stiprūs demokratiniai pagrindai, 
kad ten pravedami laisvi rinkimai ir žmonių balsas spren 
džia pagrindinius klausimus. Premjeras pareiškė, kad

ŽIEMOS PASAKA

Indijoje buvo netvarka, bet buvo pai ’ 
kurie sustiprino demokratinį procesą- Jis z.no, kad ir 
Amerikoje rinkimai yra laisvi ir. žmonės gali savo nuo
monę pasakyti pačiais svarbiausiais klausimais.

Premjeras Desai yra taikos šalininkas. Jis reika
lauja demilitarizuoti Indijos vandenyną. Jis yra Įsiti
kinęs, kad vienpusiškas demilitarizavimas bus naudin
gas Indijai. Prezidentui Carteriui, atrodo, pavyko Įti
kinti Indijos premjerą pažiūrėti Į gyvenimo tikrovę ir

A. SVILONIS

Vedamieji turi būt paremti faktais
Beveik kelias dienas prieš 

Kalėdų šventes, b. kv. Drauge 
paskelbė du savo vedamuosius 
(žiūr. gruodžio mėn. 19 ir 21 d. 

i d.). Vienas jų įvadintas: “Kur 
bus sprendžiamas Neprikiau- 

! somos Lietuvos klausimas” ir 
kitas: “Nukryžiuotas, bet nenu 

I galėtas”. T emos intriguojan
čios. Deja, juos paskaičius širdį

nusmelkia gilus nusivylimas. 
Klausi save, ko šis Draugo re
daktorius tokiais vedamaisiais 

siekia?
1.

Viename jų užgiria Vliką, 
kad buvęs įžvalgus, nes į savo 
seimų pasikivetė dr. Al. Štro
mą. Tai patikimas prelegentas, 
kadangi jis nesąs nei rusofi-

i tas Įsitikino, kad nei palestiniečiai, nei Sirija nenori tai
kos su Izraeliu. Jie nori sudaryti tokias sąlygas, kad 
Egiptas būtų Įtrauktas Į kovą prieš Izraelį. Karų metu 
Egiptas labiausiai nukentėjo. Egipto gyventojai nepa
jėgia atsigauti nuo karo metu gautų žaizdų, o žemių 

: letekimas labai skaudžiai atsiliepė Į krašto ūkį. Izraelis
' atidavė Egiptui jam pačiam reikalingas žibalo versmes, 
ibet Egiptui dar sunku verstis ir atsigauti-

Kelione Į Jeruzalę gerokai palaužė prezidento Sa- 
. dato prestyžą arabų tarpe. Sirijos prezidentui pavyko 

ucrganizuditi Tripolio grupę prieš Egipto prezidentą. 
Zisi arabai nepajėgs sustabdyti Egipto prezidento pa- 
Usagų susitaikyti su Izraeliu, bet minėtos arabų vals- 
Įie naudos darbo neturinčius ir dirbti nenorinčius pa- 
estiniečius. Be to, jie bandys Į šią kovą Įtraukti Libiją, 
■Jžiriją, Siriją ir gal dar vieną kitą arabų valstybę. Da- 
:ar aiškėja, palestiniečiai sudaro pačią pagrindinę pro- 
)lemą Artimųjų Rytų taikai. Izraelis nori saugumo. Jis 

j iro, kad palestiniečiai ves kovą prieš Izraelį. Izraelis
-os, č.iori leisti jiems Įsistiprinti kaimynystėje ir leisti jiems 

! pulti Izraelį. Logika reikalauja, kad palestiniečiai, da-
:ar gyvenantieji Samarijoje, atitektų Jordanijos globom 
Bet pats karalius abejoja, ar jis vienas suvaldyti maiš
tauti mėgstančius. Prezidentas Carteris turi rasti tokią 
formulę, kuri garantuotų Izraeliui saūgumą ir leistų 
Jordanijos karaliui valdyti savo žemes ir piliečius. Ugi 
diplomatų pasitarimai rodo, kad tai yra ne koks lengvas 
dalykas .

atkreipti dėmesį Į sovietų pastangas Įsistiprinti Indijos 
vandenyne-

Kelių metų patirtis rodo, kad sovietų karo vadai, ■ 
skriausdami ne tik pačios Rusijos, bet ir okupuotų kraš
tų gyventojus, skverbiasi i buvusias kolonijas. Jie bandė 
Įsistiprinti Indonezijoje, Egipte, Libijoje, Alžirijoje, Ira
ke, o dabar jau kelia koją Į Siriją, Pietų Jemeną, Abisi
niją ir kitas vietas. Visur sovietų valdžia siunčia dide
lius kiekius naujų ginklų, kursto perversmus ir sten
giasi Įsteigti atramos punktus ne tik sovietų karo lai
vams ir aviacijai, bet ir didesniam “karo patarėjų’ skai
čiui. Jeigu amerikiečiai demilitarizuos Indijos vande
nyną, tai sovietų karo laivai ten turės savo bazes. Ma
noma- kad premjeras Desai suprato šią sovietų valdžios 
politiką, kuriai Indija nepajėgs pasipriešinti. Amerikos 
karo laivai Garcia saloje nesudaro ir nesudarys jokio 
pavojaus Indijai, nestabdys jos prekybos laivų.

Bet pats sunkiausias prezidento Carterio klausimas 
— taika Artimuose Rytuose. Jis ir arabai priėjo Įsiti
kinimo, kad taika neįmanoma tarp visų arabų valstybių, 
ir Izraelio. Tuo Įsitikino Egipto prezidentas, kai jis pa-, 
matė, kur pradėjo sukti Sirijos prezidentas. Egiptas ne
nori, kad kitos arabų valstybės vestų Egipto užsienio 
politiką. Paskutiniais keturiais karais Egiptas nuken
tėjo daugiau, negu bet kuri kita arabų valstybė. Sada-

las ar sovietofūas, kuris nors
griežtai neteigia, kad Sovietų 
Sąjunga jau tikrai žus, bet jos 
sistemos griuvimas esąs labai 
aiškus, šiuo jo tvirtinimu pasi
remdamas b. kv. kelia susirūpi
nimą, ar lietuvių tauta tėvy
nėje ir išeivijoje bus Sovietų Są 
jungoje griovimui pasiruošusi? 
Jam nėra žinoma, kad okupuo
toje Lietuvoje būtų toks kovo
jančios tautos organas, kuris iš 
tikus reikalui, galėtų alisvės 
kovai vadovautu Man atrodo, 
kad kelti viešai tokį klausimą 
yra ne kas kita, kaip ugnies 
kurstymas, įsiūtinimas okupan
to, dar labiau prislėgti paverg
tuosius. Nežinau ar kas gali to
kį jo samprotavimą laikyti iš
mintingu, keliant jį viešai spau 
do j e.

(Bus daugiau)

— Komunistai skelbia, kad 
Europos komunistų atsišauki
mas, kritikuojąs Maskvos ko
munistus, neišlygintas atiduo
tas spaudai. Jį dar reikėję nu
šlifuoti.

— Saudi Arabija leidžia di
deles sumas pinigų taikai Įgy
vendinti, bet iki šio meto nie
kas nežino, kiek tų pinigų ka
ralius išleidžia.

— Du Rodezijos juodžių va
dai sutiko baigti kovas ir daly
vauti paskelbtuose rinkimuose.

— Rcsalynn Carter pareiškė 
Indijos moterims, kad netolimo
je ateityje moteris gali boti iš
rinkta Amerikos prezidente, 
čia moterys turi didelę galią.

VYTAUTAS KLOVAS

VIEŠNIA UŽKLUPO
NEPASIRUOŠUS

(Tęsinys)

Daug ondatrinių kepurių galima pamatyti ir tuose ra
jonų centruose, kur šių žvėrelių gausu. Kokia dalis 
iš jų su fabriko ženklu, galėtų pasakyti tik teatrų, res
toranų rūbininkai. Ko gero, mc tokia jau didelė. 
parduotuvėse mažai kas gali pasigirti ant prekystalio 
matęs ondalrinę kepurę.

kas solidesnius pinigus. Taigi, gal būt, vertėtu ondat- 
ru kailiukų supirkimo kainas kiek padidinti. Tiesa, i 
nei supirkimo punktai, nei Lietkoopsąjunga negali čia; 
ko nors pakeisti — kainos sąjunginės. Bet, matyt, jei-1 
ketų garsiau belstis į las duris, už kuriy šie klaus 
sprendžiami. O gal ir vietoje galima surasti būr

i paskatinti šių žvėrelių gaudytojus.
Bet tai atskira tema. Visai nereiškia, k 

dabartinėms kailiukų supirkimo kainoms, 
jai gali nuleisti rankas. “Medžioklės plotu<;

Tuk * džioty švelniaplaukiy žvėrių kailiukai turi
tomi paruošų organizacijoms". - sakoma 
lės taisyklėse, ir to reikalavimo privalome h 
ondatros — medžiokliniai žvėreliai ir 
medžioklę reguliuoja medžiok k s L . 
šiuos žvėrelius dabar ėmė gauuyti ne i.

tokius nevalas irgi įveiktų.
Dabar Smurgainiai — nemažas (13 tūkstančiu gy

ventojų) miestas, rajono centras. Jame išplėsta staty
biniu medžiagų ir medžio bei linų apdirbimo, pieno 

nuti į šias apylinkes nesunku — iš Vilniaus ’ produktu, kombinuotų pašarų pramonė, yra kelios vi* 
’ i. autobusai. Ne toliau, kaip į Kauną. Ke’durinės, muzikos, sporto mokyklos, švietimo įstaigos, 

laipiojęs aukštokų Kkštašlaičiy kalvų į paminklai karo auku atminimui.
taliau ima leistis į plačias banguotas j Miesto sodų žaluma nutrūksta tik ties plačiais lau 

itias. Ima rodytis platesni laukai, vien-įkais, o vietomis ir nenutrūksta — susiliečia su miš- 
tarp jų labai lėtai sukinėjasi Neris, ra- kais. Tie miškai čia “balarusiško” derinio, kuriame vy- 

i jos intakai, čia ir yra Smurgainių kraši rauja pušys ir beržai. Jie sausi, šviesūs, savaip pat- 
Į raukius siluetu, ramiomis laukymėmis, čia teka Neris 

kiniuose raštuose pradėta minėti XV amžJį1- iDtak^‘ Tėk,nės y’ienaf “PeUs <Gervet

ČESLOVAS KUDABA

SMURGAINIŲ PAUPIAIS

Smurgainiuosc tebestovi tų ka) srūva pro Smurgainius. O toliau, keliaujant Mins-
ko link, kas du trys kilometrai skersai plento teka ir 
teka upeliai į Nerį. Nesunku suprasti, kodėl jy tiek. 
Dešinėje kelio pusėje staigus žemės laiptas — dunkso 
padumijusios aukštumos. Nuo jy šlaitų ir srūva šie

leko vartyti sąžiningo ondatrų gaudytojo (jau
minėto Jono Grinciaus) kailiukų pardavimo kritus..------------ —~ - r
Juose didžiuma kailiukų pirmos, vienas kitas antros! bet ir žvejai, ir šiaip pašaliniai asmenys 
rūšies. Sklaidžiau ir ki!(^ gaudytojo dokumentus —į nieko blogo, tačiau aišku viena, jei jau ___ _ _______
juose tik antrarūšiai, trečiarūšiai (nė veno pirmarū-' Įteisinsime, tai kontroliuoti visus tuos .gaudytojus v k, nŲ>~įCpv‘klų 'fki šiol"^nonės "netikėta “SniurginTų I aukštupiukai. žemai jie patenka Į lygumą, suplautą iš 
šio). Ne iš karto suvokiau, kad toje pačioje upėje to- tiek privalėtų medžiotojų ir žvejų draugija, (ial Zoo-,mešky akademijos”. Baltarusių tyrinėtojas J. Solodu-! i--— 
kios skirtingos ondatros. Tik vėliau iš kalbos išėjo, jog centrui per draugijos rajoninius skyrius vertėtų pa- cfaas kad xvn 3inžiuje Radvilos netoli miesto ' 
supirkimo punktas iš pastarojo gaudytojo gavo vos lai, bandyti suburti laikinas ondaltų gaudytojų,, brigadas, vadinamuose “prancūzų kalneliuose” įsteigė klounų' 
kas gadina gerą preke. į gal ne taip sunku būtų surasti rajonuose vieną mokyklą, kuri sugaunamus miškuose jaunus meškiu-

Kodėl gi lain vra*> \tsakvmas i ši klausimu nėra,^n’°^’ kur’s ^ainQ užsiimtų ondatrų lu- į.us ypatingais būdais išmokydavo vaikščioti dviem i
4el g, la.p >n, Ak.U„,.s 1 , klaus,„N n<ra . kailjukų _ ,ada kepure rinkli pinigus už vai-!

M. k, ondulr, gaudytojui „ž kailiukus siūlo supinki- XnktairiiK«W*rw”wtimu“- mlloi.’.'
....  ” <uz »■'•'''«■>'» 'dssiM kmltuka mo- Svarcsnį ž,)dj kovojc w švc|„i,pk„ki„ kail-okų °

spckuliačija turėtų tarti ir vidaus reikalų organai — 
j šis darbo baras jiems pavestas.

PABAIGA

se

z ?. ifrinų bažnyčia — vertingas architek- 
n1 as. Pastatas šiuo melu visas pastoliuo- 

restauruoti. Viduramžiais Sniurgainiuo- ‘ 
o popieriaus manufaktūra, odų dirbyklų, malū-

j smėlio, žvirgždo. Tuose ledynų gadynės smėlynuose ir 
I žvyry nuose gausu vandens.

šie smėlynai ir kitkuo naudingi žmogui. Per de
šimtį kilometrų Minsko link srūva upelis Belą. Prie 
jo buvo ncdidelis-pakelės sodžius, taip pat Belą. Tu- 

giliai pasislėpęs Per dau« iau didelis skirtumas t irui “ i 7 —v.kojom, šokti, einant su kepure rinkti pinigus už vai-t®1.®“ sian.^e“ to so(1zldns Iau. "crasl; nnlžl*
■ P ; J ’T’! gausesnis būrys -medžiotojų. Gal... Kaip ten bebūtų, pa dillblią ir kty išmonų. Smurgainių meškininkai toli n^kas silikatinių ir betono dirbimų kombinatas, žaha-

’nukeliaudavo — vaikščiodavo po Baltarusiją, Letuvą, ūnantis iš tų Žvirgždy nų.
a Rusiją, nuklysdavo į Vokietiją. Neretai dar ir dabar [ (Bus daugiau)
•kaime išgirsi rambius mokinius gąsdinant “Smurgai-'fctvAlTl KITE IK LLzifiiNKiTF 

nių akademija". Esą, ten ir meškas išmokydavo, tad DIENRAŠTI ^NAUJTENA^

kaina iik 2^ : ublio), ir ką jis gali gauti “iš šalies“. O 
siu kailiuku paklausa gan didelė. Beje, žinoma fakty, 
jog ir supirkimo punktuose supirkėjai, jei tik medžio Į 
jojas sutinka atsisakyti kvito, už kailiukus siūlo kur
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darbą. Tuo tarpu stojusieji j JAV 
armiją rizikavo, kaip sakoma, 
padėti savo galvas, bet už tai 
jie pamatė daugiau pasaulio, 
armijoj greičiau išmoko anglų

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree pačios Amerikos ir Amerikos

PERKRAUSTYMAI

ir pažįstami nuė
jai paskutinį pa-

4&S0 West 63rd St, Chicago. III. 60629 
T*lef.- PRospec* 6-5084

Leidimai — Pilna aparauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-3063

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< >RTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Prorezai. Med. banr 
dažau Speciali pagalba kojoms? 
(Arch Supports/ ir L t.

i

-
■

DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ Llteva 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 5% Pulaski RdL (Crowford 
Bidding). ToL LU 5-6444 
, ponius pagal susitarimą. 

Je' ne' siliep.a, skambinti 374-8004.

T ei.: YArdz 7-1741 1747

4330-34 So. CALIFORNIA A VEN L b
I'ete-antis ■ 1 Afavotte

S a R 1 A I:

5307 So. LTTUAN1CA AVENUE.

SOPHIE BARČUS

i

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairiu atstumu, 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Att, Uco

n
K'

AIKšTft WYOMOSIL!AM> PASTATYT

GEORGE K RUDM1NA8 
5319 So. LITUANICA AVK Tek: Y Arc’s 7-113b-113$

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vak ryto.
Vedėja Aldona Daukus

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

CHICAGO, ILL. 60629

ANTANAS Al. PHLLLT 
rOMAS IK LAURYNAS LA 3 -

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

OR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Te te f. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

jajam kraštui ir stojo į JAV ar
miją, kur ne piliečiai tuojau pat 
automatiškai gaudavo JAV pi
lietybę. Prieš tuos asmenis, ku
rie buvo mobilizuojamo am
žiaus, bet nebuvo JAV piliečiai kalbą ir visiems laikams, gavo 

karo veterano varčią ir teises 
bei privilegijas, kurios tikrai yra 
nemažas, yapč sveikatos ap
saugos.

(Bus daugiau)

ir nėjo j JAV armiją, valdžia 
nesiėmė jokių represijų, bet to
kie asmenys užkirto sau kelią 
kuomet nors ateityje gauti JAV 
pilietybę ar kokį nors valdišką

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Hanheim Rd., Westchester, IL. -
VALA. DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te1 : 562-2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873
DR. W. E1SIN-EISINAS

A^UŠFRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei neat

pl liepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

PR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

D R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

M. slLE'KIS Mabelė

Iš 1919 m. “Naujienų” komplekto
Rašo A. Mg.

Atsirado reikalas pavartyti 
1919 metų “Naujienų” komp
lektą. Tai nėra toks neįdomus 
darbas, kaip kai kam gali atro
dyti, nes nors kiek pageltę “Na u 
jienų” puslapiai, bet atskleidžia 
mąždaug prieš 60 metų buvusį

JOSEPHINE SCHUKOLAS
Pagal tėvus ŠIMKUTĖ

Gyv. 1327 So. 49 Avę.z Cicero, III.
Mirė 1978 m. sausio 3 d., 3:00 vai. rylo, sulaukusi 78 metų amž.
Gimusi Lietuvoje, Skirsnemunės parap.., Rotulių km.
Amerikoje išgyveno 53 metus.
Paliko nuliūdę: 3 sūnūs Edvardas su žmona Emily, Ralph su

žmona Helen, gyv. Kalifornijos valstijoje, ir Juozas su žmona Mildred, 
4 anūkai, du proanūkai, pusbrolis Jim Balšaitis ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Priklausė SLA 301 kuopai.
Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje. 1424 So. 50 Ave.. Cicero, UI.
Penktadienį, sausio 6 dieną 9:00 ęaL r ’ o lydimas iš koply

čios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o p > .geciningų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kap r.c. .

Visi a. a. Josephine Schukolas giminė d :;?ga 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
sūnūs, marčios, pusbrolis, giminės

Laidotuvių direktorė Jean Vance. Teh 652-5245.

“Dievas yra šviesybė ir jeme nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytu jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esanti danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi- 
nms žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: ’’Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tav£ buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

VW.V^/AV.V.W^^^WZ»WuW.W.W-V«W.B.W.V.%WA

Laidotuvių Direktonas 
6845 SOUTH V/ESTEF“

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

sprendžiant, turėjo būti nema
žas. Vien tik iš Čikagos ir jos 
apylinkės, kaip iš “Naujienų” 
atrodo, Į JAV kariuomenę nuėjo 
keletas tūkstančių lietuvių vy
rų. Galėjo jų būti gal net apie 
10,(100. Kaip žinome, JAV karą 
Vokietijai ir jos sąjungininkam 
paskelbė 1917 m. balandžio 
įnėn., bet pačios mobilizacijos 
vykdymas įsibėgėjo tik 1917 m. 
liepos įnėn. Tuomet Čikagoj vei
kusi Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų T4ra, suorganizuota dau
giausiai Liet. Socialistų Sąjun
gos pastangomis, atidarė įvaL 
riose vietose Čikagoj net 3 savo 
biurus, kurie niobilizuojanliems ! 

! lietuviams teik‘ė vienokią ar ki- | 
11; tokią pagalbą, patarimus, tvar- i 

.mėnesius ir teko kariauti dvie-'kė jų dokumentus ir užpildė vi- j 
įjuose frontuose — Europoje irLsokius reikalaujamus blankus. į 
•Azijoje. Tad prasidedant 1919.Juk .nemaža anų laikų lietuvių .
m. dklžiausias visu amerikiečiųem’grantų buvo dar nespėję i 
troškimas buvo kiek galima 1 pramokti geriau anglų kalbos, o į 

.grečiau sulaukti iš Europos savo • dalis jų buvo mažai raštingi ar- 
j vyrus, sūnus ar brokus, kur U|ba net visai beraščiai-
ten buvo, berods, arti pusantro! žinoma, JAV valdžia galėjo 

i milijono. Tačiau, gal būt, dėl mobi’izuoti tik JAV piliečius, 
! laivų trūkumo anais laikais ka-.'svetimšalių tas mobiHzac jos į 

l:Teiv‘ų iš Prancūzijos grąžini-j įsakymas nelietė, tižiau buvo j 
jmas nevvko taip sparčiai, ka’p pageidaujama, kad jie.stotų sa- I . . .

tyy Tn <rra7*nim^< tvomoM vanoria:s I^bni dūiolė ? švogeris Petras Baltrūnas ir švogerka Anelė Baltrūnaitė, gyv. Pa-L 1U4D m. Jų grąz.nnnas luonie. j \anoria.s. i-aoai a.cieie oaus Ant™ -Ronkiic cr™
užtruko beveik visus 1919 m. ‘ anų laikų mobilizuojamo am-

Tokiomis pat nuotaikomis gy- ‘ žiaus lietuvy kaip tik dar ne- 
veno. ir tuometiniai Amerikos ; buvo tapę JAV piliečiais, tad ga. 

}lėjo neiti į JAV kariuomenę. 
tTač au, atrodo, kad šia galimy
be pasinaudojo tik neddęlis lie
tuvių ska čius. Visi kiti ryžosi 
padėti sunk’ą valandą savo na u-

T į lietuviu gyvenimą. Kaip gi las
PR.LE0NAS SEIBUTISĮ gyvenimas tuomet a įrodė?

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso teIet; 776-2S30 . 

Rezioencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5-r.d.-a praktika, spec. MOTERŲ ligos, 
ūhsas 2g52 WEST 5*th STREET 

- Tet PR 8-1223 r
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
ir peniu. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 4-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

1919 m. jau buvo, galima sa
kyti, atsipvėpiino melai, nes 

t Pirmasis pasaulinis karas Eu
ropoje buvo pasibaigęs 1918 in- 
lapkričio 11 d. Amerikiečiams 
tas karas truko neilgai, vos tik 
apie 19 mėnesių ir jis vyko tik 

į viename fronte —Europoj, kai 
.Antrasis pasaulinis karas am 
lEkicčiams užtruko net apie WALTER JURĖNAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO |STam.

4605-07 So- HERMITAGE AVENIU

MODERNIŠKUS AlR-CUNiRliOAbi, rt.vl i.i -. .

Gėlės visoms progoms
S BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2*43 WEST 6urd STREET
I Teifonai: PR a-0b^3 ir PR 6-0834 

Naujoji Barbaros ir Gene Drishięi 
kraotuvė.

THE DAISY STORE 
7918 Southwest Hwy Oak Lawn 

Tel. 499 1318

ĮUetuviai. Nėra tikslių dueme- 
jĮnų. kiek Amerikos Eetuvių 1917 
I ir 1918 m. buvo mobilizūcta i 
I JAV kariuomene. Jų skaičių 
ivisdėto. iš Įvairių ducineir

• aamnea.

IK ctipr water
Z packa<vs (10 9L each) 

S-minate cook froze*

Anything less than a 20-pound turkey would be an tosuB to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples oomln< 
for c inner this weekend, be grateful for her gift package of left- * 
ever turkey. Stove Top chicken flavor staffing mix farms a. ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds It Birds Eye 5- 
mlrmte sweet green peas and a bottle of chilled wine are iH ycai 
need for a post-holiday party.

TUBKJFr A LA KING WITH STUFFING KING j | 
1 package « oi.) chicken X esps diced eook»d terkey 

1 exn (WK ml) eondea^M

Z t&blespoe&s tbeexy wtoe

Prepare staffing mix as directed on package, using IM espa 
water. Ontly press into a greased 4-cup ring mold; keep wan*. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep wans. 
Combine turkey, soup, pimienio. wine, and M cup of the peas te 
a saucepan. Cook and stir until mixture just comeato a boO. 
UnmoM rtufitag onto serving plate; spoon turkey mixta* around

Buvęs verslininkas Chicagoje
Gyv. 8034 No: Kenton Ave., Skokie, III. ,

Mirė 1978 m. sausio 1 d. vidudienį.
Gimęs 1894 m. sausio 1 d. Lietuvoje, Rokiškio apskr., Panemunėlio 

geL stotyje.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Emilija (Baltrūnaitė), 3 dukterys — Annie 

Fillichio su vyru Tony, Sophie Vitale su vyru Leo ir Olga Versen 
su vyru Walter, anūkai — Anthony Fillichio Jr., Kathy Cook su vyru 
Vincent, Walter Vitale su žmona Karen. Leanne Pontarelli su vyru 
John, Walter ir Thomas Versen, taip pat mirusi Judy Versen, proa- 
nūkas Patrick Vincent Cook, sesuo Anna Vitkauskienė su šeima, gyv. 
Kaune, taip pat mirusio brolio Antano dvi dukterys su šeimomis,

nemunėlyje, kūmai ir artimi draugai Anton ir Sophie Baublis, gyv. 
Willow Springs. III., bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Floridos Lietuvių Klubui St. Petersburge ir buvo vie
nas iš jo steigėjų.

Kūnas pašarvotas Montclare Funeral Home, 6901 W. Belmont Ave., 
Chicago, Ill.

Trečiadienį, sausio 4 dieną 9:30 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į St. Peters bažnyčią, Skokie, lit. o po gedulingu pamaldų bus 
laidojamai Queen of Heaven mauzolėjuj.

Visi a. a. Walter Jurėno giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, žentai, anūkai, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktoriaus tel. 622-9300.

. In today's “do-it-yourself“ world, the amateur aecorator or 
the professional'too, for that matter, is turning increasingly to 
-turnings-—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

Architectural, spindles—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 

!the decorative uses to which 
they’re now being put.

Architects, interior designers 
and "do-it-yourselfers” find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out.

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs for oaffee

Sawn tn half, they are being 1 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

E. A. Nord Co, Everett, 
Wash, the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produce* these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7U 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and ideas for

5 iR WNir

Cidcsųroi
Lietuvių
Laidotuvių
UireKto rią
Ą asociacijom

TURIME

PATARNAVJ
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

BUTKUS - VASA
1446 So. 5Gth A v e^/Cicero, 11L Ph»>o

PETRAS BlELi
1348 So. CALIFORNIA AVE. Pho

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7 JL213
2314 WEST 23rd PLACE Vii Xlnia 7-66 7 J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, kT. 974-44H

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 74>11
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SU SAULE I VAKARUS
(Tęsinys)

. gryna folkloro pasaka, sukurta 
į Vikšntao^e. Naujakuriai, ypač 

!į rudeinį gimnazijai. Be to, ma- • tokie kaip mano senolis, kurie 
Jonu buvo padirbėti senolio pra-j brovėsi ir lindo į girią kurti sau 
artose dirvoje, sėti, drapakuoti. į ūkių, susidūrė su begaliniais 
akėti, voluoti, piauti šieną, merk , sunkumais, kurie teko nugalėti, 
t; linus... Dėdė Andrius papa-'Tuos sunkumus latvių naujaku- 
snkojo ir vieną kitą įvykį iš ma-1 riai yra simbolizavę posakiu 
no senolio la'kų. štai pora jų. !“kova su velniu”.

Ta's laikais, kai senolis kūrė- 
sišikšniuose, po jo kvartalą ir 
g liau piiške dar vaikštinėjo1 
meškos. Vieną rudenįwtokia pil- I 
ka meška vis naktimis įsisukda- ' 
vo į senolio avižų lauką. Nubrau s- 
kydavo grūdus, ištrypdavo pasė
lį ir pridarydavo žemdiibiui daug j 
pykčio ir žalos sunkiai paruoš
toje avižų dirvoje. Ką daryti? 
šautuvo senolis neturėjo, nes 
baronas draudė, o kovoti su mes 
ka reikėjo verkiant. Tad, pa
siėmęs šunį, dalgį ir gelžgalį 
skambinti dalgį ir tuo metaliniu 
garsu baidyti mešką, nuėjo va
kare prie avižų lauko. Atsigulęs 
patvoryje, per dieną dirbęs, be
laukdamas meškos ėmė ir užmi
go. ir šuva greta jo. Naktį meš
kai priartėjus prie sargų, šuva 
pabudo ir kaukdamas cypdamas, 
peršokęs per senolį, puolė loti 
mešką. Senolis, pabudęs iš mie
go, persigando, pamanė, kad jau 
meška griebia jį į savo glėbį. 
Išgąstis iškart buvo didelis, bet, 
pradėjus skambint gelžgaliu į 
dalgį, meška pabėgo ir į avižų 
lauką daugiau nebesugrįždavo.

Kitas sugalvotas “įvykis” jau

(Atkelta iš 3 psl.)

T R U M P A i

— Ponia Mary Trainauskas iš 
Marquette Parko pirmiausiai 
įvykdė savo Naujųjų metų svar
biausią rezoliuciją — palaiky
ti lietuvišką spaudą, kuri palai
ko kovos ryžtą dėl Lietuvos lais
vės ir veda teisingu, demokrati-. 
niu keliu, nenuklysdama į sve
tinius klyskelius. Ji išreiškė pri- < 
tarimą Naujienų laikysenai ir 
užsisakė jas, linkėdama visiems 
jų darbuotojams ir bendradar
biams laimingų Naujųjų Metų! 
Dėkui už dėmesį, pareišktus 
komplimentus ir už prenumera
tą. Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipaži
nimui 2 savaites nemokamai. 
Visi lietuviai kvidčiami tapti 
Naujienų skaitytojais.

— V- Irlikienė išrinkta Lietu
vos Dukterų Draugijos Los An
geles skyriaus pirmininke, M.

(Bus daugiau)

ŠIMAITIS REALTY

Kuršiu marios

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie
gami. 30’ sklypas, naujas šildymas, 
tuoj galima užimti, prie 55-tos 
Artesian, nebrangus.

Notary Public 
lusurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL Tel 436-787>

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

Šešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDŽIONYTĖ
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

Maskeliūnienė — visepirm., E.} — Lietuvos Vyčių choro me-jos negali toleruoti Lietuvos 
Matulaitienė — šeimininke bei tinis banketas bus sausio 21 d. 
priėmimams, P. Valiulienė — Balio Pakšto salėje. Tą pat die- 
ižd., E.Skirmantienė — valdy- Į na įvyks Lietu viii Žurnalistų 
bos narė. Draugija ruošia ba
lių sausio 21 d. 8 vai. vak. šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Me
ninę programą atliks išlaisvin
tos Moterys.

— Los Angeles lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos choras 
ruošiasi dalyvauti V Dainų 
šventėje liepos 2 d. Toronto 
miestq. Kviečiami nauji cho
ristai. Repeticijos būna penkta
dieniais 7 vai. vak. parapijos sa
lėje. Choro valdybą sudaro: 
Salomėja Šukienė — pirminin
kė, Linas Polikaitis — vicepirm. 
Antanas Vosylius — sekr.. Albi
nas Mitkevičius — ižd.. Daina 
Petronytė — jaunimo reikalam. 
Chorui vadovauja kompozito
rius Bronius Budrumas.

S-gos tradicinis Spaudos balius 
Martinique restorane ir Skau
čių Aušros Vartų tunto tradici
nis balius Jaunimo centre. Ten 
pat bus komp. Dariaus Lapinsko 
vadovaujamo Jaunimo sambū
rio vakaras.

okupacijos tolerant ų ir palikt- 
įvairių tipų ixmdradarbiautoju> 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu 
zijų laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui 
Reikia prisidėti prie sąjūdžit 
padvigubinti Naujienų skaitv 
tojus

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
ŠUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

n n pm in inku.<r
4243 W. 63rd St, Chiefs 

Tel. 767-0600.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau- 

»jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
838,800.

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

10 BUTU tvarkingas mūro namas. 
Apie $22.000 metiniu pajamų Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. . 
Galima mainvti į viena arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas. įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas S60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
qxlette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

Manigirdo Motekaičio kon
certas su Čikagos Philharmonic 
jos orkestru įvyks šį šeštadienį, 
sausio 7 d. 8 vai. vak. Čikagos 
Auditorium Theatre, 70 East 
Congress Parkway Bilietai gau
nami prie įėjimo. Visi lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankvti.

(Pr.)

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

r^~——r-- American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivu kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo S3 metai. Minint tą aukaktį gerbiant pirmojo 

Aiaenxof neturiu aienraitio fteigėjua bei lletuvttkof ąpaudog pirat
aus ir atliekant būtinas parti&tf anfinaa lietuvybė! išlikimui skel
biamas Naujieni platinimo vajui.

<AUJIZ?r0S tvirtai stovi Ir kovoja iž Uttnvai tr ptYttTbt Urtrrla Him. 
aeidamcc Ir neddėdasuM į sandėrius r: ekupantalj tr 11

NAUJIENOS palaiko vinį lietuvių dentokratinea frupea, Tą bendrsa Inatita- 
djai Ir remia Yirą lietuvių bendruoaiui darbui bei tikilua,

KAUJLENOS įtrtoviuja tyliąją lietuvių daugumą Bais parirnetimo. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrsšlo, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir joa žmonių gerovei, įlekiant visuotino lie
tuviškų reikalų nnMMM
KURUOJA: Chlc*fe|e Ir Kanadofa rmtams S30.08,

trims mirų — 5830, vlvnsm men. $100. Klfeta JAV vitfeee metimą 
— $2A00z pute! mėty — vienam mėn. —• 52-50. Uždenlue* 
ee —< $31.00 metamu Suslpcžlnlmol siunčiama aavritt eemesaMl

Prašoma naudoti žemiau aaančlą atkarpą.

— Regina Andrijauskienė pa
kviesta vadovauti Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto absolven 
tų išleistuvių vaišių ruošos ko
mitetui. Išleistuvių vakaras ir 
balius bei linksmavakaris bus 
sausio 14 d. 7:30 vai. Jaunimo 
centro salėje. Visi kviečiami da
lyvauti.

— Amerikos Lietuviu Tary“ 
bos So. Bostono skyrius ruošia 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimą vasario 19 d. 
Lietuvių Piliečių draugijos sa
lėje.

— Patikslinama, kad dr. J. 
A. šarkaus straipsnio “Kas čia 
dabar darosi?” 5-tos skilties apa 
čioje vietoje “Kadangi Cease 
Duties”... turi būti “Kadaise”..

♦ Tony Paznekas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė į 5339 So. Washte
naw Ave. Jis yra vyriškų ir 
moteriškų drabužių siuvėjas ir 
pritaikymo profesionalas.

'Tel. GR 6-7603

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Apgaulinga etiketė

— Kai aš pirkau iš tavęs tas 
kelnes, tai sakei, kad . jos yra 
100% vilnonės, bet namuose 
pastebėjau etiketę su įrašu “Gry 
na medvilnė”, — aiškino pirkė
jas krautuvininkui. Krautuvi
ninkas jam atsakė:

— Dabar Jokiems raštams ne
reikia tikėti. Ir tas raštelis prie 
kelnių yra ne jums, bet kandims 
apgauti...

Kalbininkas ligoninėje
— Tai tamsta nuo stogo kris

damas nusilaužei du šonkau
lius, — sakė gydytojas, skaity- 
! damas priėmimo ligoninėn ra- 
j portą. Ligonis patisklino:

— Ne krisdamas, bet atsi- i 
įrengdamas į žemę aš juos nu
laužiau...

SAVININKAS parduoda 2 butu po 
3 miegamuosius mūrini namą gerame 
stovyje už prieinamą kainą į vakarus 
nuo Kedzie. Teirautis po 6 v. v.

Tel. 778-1552.

REAL ESTATE
2625 West 71 st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

HELP WANTED — MALt 
Darbininku RaltrZa

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 6O6O|

rj SlnnėH '______  doL Frtn<mtratt^ Fubilkjtnk)
vajam proga. paremdama! Uetuviiką aptudą,

Q Vajaus proga praiau siųsti Naujienai dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDE IR'VARDAS --------------------------------------------------

adresas

oi

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranesr- 

hydraulic systems and other 
plaint machinery.

Welding experience also required
R. LAVIN & SONS, INC.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Ttl. 927-3559

Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon» 
frontacijos, nors dabar dau^

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
MARIJA NOREIKIENž

ZS08 69th St_ Chicago. DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Oidsllf mtlrjnklm*i jerot rOiler įvairių vtldv.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

— — ■ ■■ ■ m „■■■■■ ■■— ■ 111.I

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUBTTB GIFT PARCELS SEUVICt
1501 W. 49+h St., Chie^c, HL «W29. — T»L WA 5-27J?
»» $«. Ft, Chte*^, III. MM. — T*l. 2S44JM

V. VALANTIMAS
K - - ... _

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių PO (18^-1939) metų 

Chicago« lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 ptL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicago n atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos talpos draugijos, statytos bal
ny čios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytini ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos- Duoti dokumentai katafkiškų, socailistinrų. Laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklai, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1738 So. H&lirted St, Chicago, HL I06OT
-—

Advokatų sąmojus

Vienoje byloje susitiko du ad
vokatai: vienas aukšto ūgio, o 
kitas žemas. Besiginčydami by
los reikalu, jie perėjo į asme
niškumus.

— Žinai ką? Aš tave galėčiau 
įsidėti į savo kišenę. — sakė di
dysis. Mažasis jam atsakė:

— Tuo atveju tu savo kišenėje 
turėtum daugiau proto, negu 
galvoje...

An equal onportiinity employer
L

AR JAU PAsipARfiTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
oadėti teisininko Prano šulo pa- 
rTiošta, teisėjo Alphonse Wells 
oeržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

D t M ŠUO
62—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
u lability apdraudimas pensininkam**

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVB.
5254775

Maskvoje kalbasi du rusai ir 
vienas jų klausia: “Kuris pasta
tas yra augščiausias visoje Rusi
joje?”

— Aišku, Liubianka, — atsa
ko paklaustasis. — Iš jos langų 
juk matyti net begalinės Sibiro 
platybės...

Liubanka yra didžiausias so
vietų kalėjimas, per kurį yra 
praėję milijonai kalinių, skirti 
Gulago lageriam arba sunaiki
nimui.

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaliiko- 
nis formomis — 3350.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
lalsted SU Chicago Hl. 60608. 
kas non įvesti madą, kad bei* 
dradarbiavimas su sovietais yrą 
□atriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

— Ką reiškia didieji Leonido 
Brežnevo antakiai? — klausia 
apie Sovietų Sąjungos vadą.

— Tai Stalino ūsai, virš ku
rių prasideda kakta...

LAIKRODŽIAI Ir BRANG E N YB15

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET
Telrtu REpublIc 7-1941 *

M. i I M K U 1 
Ncrtary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, flmlnlv 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pra-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch*r Av*. 
ČMČ^oTilL 60632. T*L YA 7-59W

BESTTHINGS^INUFE

negrąžintas skolas 
negržintas skolas

WASHINGTON. — CSC (Ci
vil Service Commission) prita
rė HEW (Sveikatos, švietimo 
ir šalpos) departamento kom- 
puterių pagalba sueiškoti tuos 
asmenis, kurie yra gavę sub
sidijas mokslams baigti, bet 
vos tarnybas gavę savo parei
gą užmiršta.. HEW sekretorius 
Joseph Califano pasakė, kad jo 
paties departamente yra 316 
tarnautoju tą pareigi “užralit

Mate Fatal life Insurance Company

Ijatl Frank Z>polls 
w.Tsn st 

GA 4-8654

* 1
STATI FAtaa

IWSUtANCrL- -J

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

j vieninteli
ksdRnluką ©f

f /TV • V Chicago > -

Crush 
all smokes 
dead out

(įstrigo*) ir
677-8489

185 North Wabash Avwn» 
2nd Floor Chieąro* HL 60S01

CBKAW C, OJL,^ JANUARY \ ItTt




