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VIETNAMIEČIAI NAUDOJA AiMERIKOS 
GINKLUS K AMBODIJAI PAVERGTI 
Įsiveržimas eina pagal amerikiečiu taktiką, 
naudojant pačius moderniškiausius ginklus 

-^NGKOKAS. Taius. — Iš Kambodijos ateinančios žinios 
tvirtina,, kad šiaurės Vietnamo kariai veržiasi Į Kambodiją ame- 
rikiečių uniformose, naudoja įvairiausius jų ginklus, susisiekimo 
priemones ir net kovos taktiką. Vietnamiečiai sukoncentruoja 
daugiau ugnies strateginėje vietoje, kad galėtų prasiveržti Į 
priešo užpakalines linijas ir laisvai žygiuoti pirmyn. Kambodijos 
karo jėgos negali pasipriešinti sukoncentruotai vietnamičių 
jėgai. Užsieniečiai stebisi, kad Vietnamo kariai, kaip amerikie
čiai, plepa labai daug lauko radijofonais. Bet priešui tie pasikal
bėjimai nieko nereiškia, nes pralaužtame fronto ruože priešas 
tiktai bėga, o neseka radijo pranešimų.

AMERIKOS'GINKLUS RADO j
PIETŲ".ATETNAM^č |

l
Dabartinė; Vietnamo kariuo

menė rado- jAmęriko* ginklus 
Pietų Vietname;*Vietnamo karo 
vadams buvo Įsakyta organi
zuoti pasipriešinimą prie kiek
vienos kliūties, bet vienamie-| 
aai nellausė. Dauge-į ^„‘u Sted
lis ankstesnių karo vadų bėgo - 
anksčiau, negu jiems reikėjo. 
Be vadovybės palikti Vietnamo 
kariai nepajėgė' gerai pasiprie-

— Sinti. Jie pasidavinėjo nelaisvėn 
ir atdavinėjo ne tik ginklus, bet 
ir amuniciją. Vietnamo valdžia 
neišvežė net-šimto milijonų do
lerių vertės aukso, kuris taip 
pat pateko i šaurės komunistų 
rankas.

PRIŽADĖJO UŽDRAUSTI POLICIJAI 1 
KANKINTI TARDOMUS ŽMONES

Šachas pritaria prezidento Sadato iniciatyvai ir 
Artimųjų Rytų taikos pianams
S, Egiptas. — Irano šachas Rėza Pahlevi atskri- 

tiesiai į Atv.aną. kur jį garbingai pasitiko Egipto prezidentas 
I Anwar Sadatas. Atlikus visas šachui sutikti paruoštas oficialias 
f ceremonijas, sachas turėjo progos gana ilgai kalbėtas su Egipto 
' prezidentu įvairiais Artimųjų Rytų ir Izraelio klausmais. Paaiš- 
j kejo, kad Irano šachas pilniausiai pritaria preziento Sadato ini- 
I ciatyvai taikos siekti *r artimiausiems Egipto prezidento diplo
matiniams žingsniams. Prezidentą* Sadat pasveikino Irano 

! šachą su naujais įpareigojimais siekti taikos ne tik Persijos Įlan
koje, bet ?r kitose arabų ir kitų tautų apgyventose srityse.

Angliakasių strei
ke didėja smurto 

veiksmai
ROCKPORT, Tnd. — Sekma-

...NAUDOJA AMERIKOS .
GINKLUS KARO JĖGAI

Milano katedra yra pati gražiausiu visame pasaulyje. • Katedroje visą laiką 
eina restauracijos darbai’. Dideliu švenčiu metu katedra yra, pilna žmdniu, bet miesto 
savivaldybėje yra didokas skaičius komunistę.

(Švedai išrado vaistą 
i nuo visokiu žaizdų I 4 i.

eline Workers) angliakasių 
streikui nusitęsus, čia įvyko ei
lė smurtingų veiksmų prieš ne
streikuojančius. i

AP pranešimu Iš Rockporto, 
Ind., daugiau kaip už milijoną 
dolerių žalos padaryta B & M 
Coal kompanijos dokams ir Da
le Bland Trucking kompanijai. 
Abidvi šios kompanijos verčia
si nepriklausomai nuo unijos.

šeštadienį prieš pat vidurnak j 
tį kilo gaisras Trucking kom 
ponijos patalpose, kur buvo su
naikinti 
Nuostolių 
$400,000.

Indianoj valst. policijos pra- vedė pasitarimus su Rode-

RODEZIJOS KARIUOMENĖ PUOLA 
PARTIZANU CENTRUS

-vedija. — 
švedų da- 
netikėtai 

visokerio-

Irano šachas kaip žinome, įsi
gijęs modernių ginklų iš Ame
rikos. amerikiečių ir britų buvo 
įpareigotas imtis h:*cu;tyvos 
svarbiems planams ne tik 
Persijos Įlankoje, bet ir kitose 
srityse. Egipto prezidentas Sa- 
datas prižadėjo su Iranu ben
dradarbiauti visuose taikos 
klausimuose. Jis . pareiškė, kad

šiaurės Vietnamo karo vadai 
nutarė panaudoti visus šiaurės 
Amerikos ginklus stipriai karo 
jėgai sudaryti. Į savo eiles jie į- 
traukė dalį Pietų Vietnamo ka
rių, pasiryžusių kovoti ir mo
kančių naudoti Amerikos gink
lus bei amuniciją. Vietnamie
čiai naudoja Amerikos karo lėk 
tuvus, artileriją, susisiekimo 
priemones ir amerikiečių takti
ką, kurią jie pasisavino iš pa
liktų karo vadovėlių. Niekam 
ne paslaptis, kad vietnamiečiai 
pajėgs okupuoti visą Kambodi- 
Ja, paimdami nelaisvėn ten esan 
čius kiniečių patarėjus ir net 
karo vadus.
DEŠIMT KILOMETRŲ NUO

* SOSTINĖS
Paskutiniai pranešimai tvir

tina, kad Vietnamo karo jėgos 
— aviacija, tankai, artilerija ir 
kulkossvailžiai organizuotai žy
giuoja ir sėja paniką visame 
krašte. Vakar i komunistų ran
kas pateko vakarinės provinci
jos sostinė o priešakiniai Viet-
namo daliniai jau yra dešimties jamų 30 nuošimčiais algų pake-} 
kilometrų atstumo j e nuo Phom- limo ir grįžti į tarnybą, 
peno. Jeigu kris Kambodijos so
stinė, tai Vietnamo karo jėgos 
labai lengvai galės pavergti vi

šeši 
apskaičiuota

0 J* A L" 11 |r,šrado n*uJa vaistą
k^3.U(ll Al a bl] a nekelSi žaizdoms gydyti. Vaistas, < Egipto gyventojams jau yra į- 

Jkurį išradėjas pavadino “Debri-igrisęs karas. Karas juos išvar- 
san su pasisekimu išbandytas gino, ir visiškai apardė krašto 
nudegimams ir visokių rūšių iš-, ūki. Prezidentas Sadatas nori 
orinėms atviroms žaizdoms—di- galimai greičiau atstatyti Egip- 
delėms ir gilioms, labai įsisenė- ’to pauusį ūki.
jtisioms ir kopliktuotoms sryJ 'Irano šachas atvyko pasida- 

bines keliais medaliais ir mėly- 
Debrisanu pabarstyta žaizda. Lna šachf> >'niforma- Kartu

ją nusausina ir išvalo . išnaikin sacUu i Aswara atvyko didokas 
dama virusus ir bakterijas. i br,rys ,šacho Patarėju. Be abie- 

Naujasis vaistas jau per 3: Ju valstybių santykių, Trano ša- 
metus išbandytas Skandinai- chas Iabai norėj° Pamatj’ti 
jos, Vakaru Vokietijos ir Pran- E?ipto senienas, liečiančias tri- 
cūzijos ligoninėse. Vaistas ne- ar net keturių tūkstančių 
sukelia jokių pašalinių efektų, metp P^eitį. Aswano sityje už- 
alergijos.

degalų kainų
RYATH, Saudi Arabija. 

Saudi. Arabijos šeichas Žaki 
mani paskelbė, kad čiais metais 
degalų karnos tikrai nebus ke
liamos. Degalus gaminančios vai 
stybes nenori, kad pasaulio ūkis 
suirtų. Ne tiktai degalus gami
nančioms valstybėms, bet ir ki-

> reikalingas pastovumas, 
į Šeichas Jamani pareiškė giliau- 
| šią įsitikinimą, kad ir kitos val- 

____  i stybės nekels degalų kainų. Jis 
-pridėjo, kad Saudi Arabija ne
įsirengia padidinti gamybos. Ji, 
gamins tiek degalų, kiek gami
no šiais metais.

Ja-
ir

Saudi Arabijos ministeris pranešė, kad degalų 
kainos tikrai nebus pakeltos

SALISBURY, Rodezija. —‘ Bodesijos kariuomenė vakar 
šiandien pradėjo pulti naujai organizuotus partizanų centru
Vakar Rodezijos kariams pavyko nušauti vieną maištaujančių 
juodžių vadą, baltaodį daktarą, perbėgusį pas juodžius ir norėju
sį juodžiams v^ovauti. šiandien Rodezijos kariai girioje užklu
po kitą partizanų grupę ir nušovė keturi baltus ir du juodžius. 
Atrodo, kad pirmoje eilėje Rodezijos kariuomenė nori išnaikinti ■ 

I juodžiams vadovauti pasišovusius baltus partizanus, daugumoje J 
į atsiradusius iš gretimų valstybių.

sunkvežimiai. VYRIAUSYBĖ SUSITARĖ SU =

jų ar net keturių tūkstančių

apie JUODŽIŲ VADAIS

Premjeras Ian Smith jau se-

nešimu, šeštadienio naktį, rijos juodžių vadais dėl taikos

Chicago] 40-50 laips 
1 nių žemiau 0

tvankos statybos metu buvo Iš
traukta iš vandens keli akme- 

vaizduojan-

asmenys areštuoti ir 80 sunk-j gyvenimo visoje Ro-
Y *   - i * x 1 r *vežimių konfiskuota, kuomet 

tarp 400 ir 500 vyrų pradėjo 
šturmuoti B & M pakrovimo do 
kus. Nuostolių padaryta už 
^800,000.

kaštavo 170 gyvybių
LONDONAS. — Anglijos ug

niagesiams lapkričio 14 dieną 
pradėjus visuotinį streiką, iki 
praėjusio sekmadienio gaisruo
se žuvo 170 žmonių. Paskutinie
ji trys asmenys nuo 35,(KM) strei 
kuojantiems gaisrininkams be-] 
siruošiant po 8 savaičių streiko J 
dar šią savaitę nubalsuoti ar ne. 
verčiau išsižadėti savo reikalau- :

dezijoje. Atrodo, kad premjeru? 
pavyko susitarti su jodžių va
dais dėl visos eilės vidaus rei
kalų ir taikaus tarpusavio su
gyvenimo. Didžiausia kliūdimi 
buvo maža partizanų grupė, va
dovaujama kelių baltaodžių. Vie 
nas buvo Rodezijos pilietis, o 
kiti atsirado iš užsienių. Ta gru
pė smerkė juodžius, susitariu- 
sius su Rodezijos premjeru. Su
sidaro įspūdis, kad Rodezijos 
karo vadovybe labiau gerai in
formuota apie partizanų vadų ju 
dėjimą ir slaptas vietas.

Sen. Kennedy

CHICAGO.— Praeitas pir
madienis, sausio 9 d. oficialiai 
pripažinta, kol kas, šalčiausia 
šių metų diena: nors termome
trai per visą diena mieste rodė 
“tik” 0 arba 1 laipsnį aukščiau 
0, bet svilino 35 mylių per 
valandą vėjas. Vėjo šaltumo 
faktorius sukėlė šaltį lygų 40 
laipsnių žemiau nulio, o pirma- 
dinio nakties 6 laipsniai žemiau <jar komplikuojasi, negalės pri- 
nulio. pridėjus “svilinančio vėjo imti vizituojančio Japonijos už- 
falrtoriu”. susidarė temperatū- sieniu reikalu ministerio Suno- 
ra artėiansia prie 50 lapsnu že- Ha, kuris, praėjusį sekmadienį

Leonidas Brežnevas 
sirguliuoja

MASKVA. — Sovietų prezi
dentas Leonidas Brežnevas, ku
ris jau ilgiau kaip mėnuo laiko 
sirguliuoja, spėjama, kad sloga, 
kadangi ta jo liga nepraeina, o

miau nulio.
Tšaušes antradienio rytas, 

sausio 10 ddieną. prie Univer
sal Savings, 1800 S. Halsted, 
temperatūros rodė SO, bet ve
ins su savo “faktoriais” buvo 
dingęs.

People Gas kompanija spėja.!buvo Vakarų Vokietijosj važinėjo Kinijon
PERINTAS.

Edward Kennedy su žmona lan-Įdienio ir antradienio nuo 12 S

atskrido į Maskvą atgabenda
mas Brežnevui asmenišką laiš
ką nuo Japonijos ministerio pir
mininko Takeo Fukuda. Tai jau 
antras aukšto rango svečias, 
kurio Brežnevas negalėjo priim
ti vieno mėnesio bėgyje. Pirmas 

buv.
Kinija. _  Sen. ka(1 natūraliu dujų tarp pirma, kancleris Willy Brandt.

{kosi Kini joje, stebi kasdienini 'J? vai. pietų Chicagos miestas 
— ‘ “ j bus sunaudojęs 225 bilijonų

jas Steven Soymour pareiškė, sėjosios Kinų scenos likučius, kubinių pėdu, tai yra 2*4 nuo-
— Prezidento Carterio vertė- gyvemmą ir apžiūrinėja pa gar-į bus sunaudojęs 225 bilijonų

kad tą dieną Varšuvoje buvęs .Sen. Kennedy, nužudyto prezi- 
labai blogas oras, todėl jis irjdento brolis, na reiškė. kad jis 
negalėjęs tinkamai, prezidento norįs turėti tikslias informaci- 
kalbos išgirsti.

KALENDORĖLIS

Sausio 11: Honora ta, Higinas, 
Gintė, Namėja, Audris, Žygantas

Saulė teko 747, leidžiasi 4:34)

jas anie dabartinę Kimia ir jo
sio* vadų tikslus. Tki šio meto

— Komunistinės Kinijos vy- dar nepaskelbta, ar sen. Ken- 
riausybė nesirengia siųsti nau
jų instruktorių į Kambodiją.

šimčių daugiau, kaip šalčiau*:? 
praeitų metų sausio 16 dieną.

Temperatūra pirmadienį štai 
ga nukrito iŠ keliolikos iki ke
lių laipsnių ir nulio ir atšaldė 
orą iki pat Floridos. Atlantoje,

/ 
i

Valium ir Librium
- nebeefektingi

WASHINGTON. — Maisto ir 
Vaistų* Administracija (FDA) 
įsakė raminančių vaistų (trank-

są Kombodiją. Maskviniai ko 
munis tai kirto Pakišo kcimunis-

nedy priėjo bent prie vieno įta-^Ga., iš 60 laipsnių nukrito iki 12 j vj]aizerių”) Valium ir Librium 
kingesnio Kinijos vado. Sen. 
Kennedy yra pasiruošęs para
šyti kelis straipsnius apie dabar 
tini Kinijos gyvenimą, kuris

laipsnių. !o taip pat ir nepramatė ga- 
• mėnesių pavartojus jie darosi

— Aukščausio teismo teisėjas ’ dėti paaiškinimą, kad keletą
Wfljjam gydosi nuo vė-_ mėneeių pavairtojus jie darąsi

Vaistas atrastas visiškai ne-,ninjai paminklai.
tikėtai. Dr. Ulf Rothman ligo- tieji senas maldyklas ir akmens 
ninės laboratorijoje i indelį su paminklus.
vandeniu įpildamas ligoninėse
vartojama kraujo pakaitala —i lran° šachas, aptaręs pačius 
dextrana pats nustebo, pamatęs j svarbiausius taikos klausimus 

Ikaip tas preparatas “žaibo grei ir ?av^ tiesiogines informaci- 
’tumu" sugėrė į save indely hu-pas apie prezidento Sadato vaid 
vusi vandeni ir išbrinko. meni

Tas patyrimas paskatinęs dr. muose’ pareiškė, kad jis pilniau
Rothmaną su tuo mišiniu toliau
daryti eksperimentus, kurių re-j
zultatas — Debrisan. j

dabartiniuose pasitari-

Derybos dėl Kipro

šiai pirtaria Egipto prezidento 
Sadato iniciatyvai ir tolimes-

• niems jo žingsniams taikai už
tikrinti. Jeigu bus atstatyta tai

;ka tarp Izraelio ir Egipto, tai 
irisą tai turės didelės įtakos į
• kaimynine* valstybes, šachas 

•Nau- yra įsitikinęs, kad jos sieks tai-NIKOZIJA. Kipro sala.
jasisTurkijos ministras pirmi-jkos. kaip ir Egiptas.
•1 ‘A. Ininkas Bulent Ecevit po G vi 

dienas trukusių pasikalbėjimų 
su Jungtinių Tautų generaliniu 
sekertoriu Kurt Waldheim u ir 
Turkijos lyderiais, pranešė, kad 
ateinančių 'kelių mėnesių bėgy- . 
je bus Vienoje atnaujintos, tik 
riausiai kovo mėnesį, derybos, 
su Graikija dėl Kipro salos. De-• 
rybos buvo nutrukusios dėl Kip 
ro arkivykupo Makarios mir
ties ir rinkimų Turkijoje.

Bet to, šachas sutiko duoti 
pareiškimus, sugužėjusims Egi 
pto, Amerikos ir Europos laik
raštininkams apie patį Iraną. 
Tuojau iškilo pagrindinių žmo
gau* 
prL: 

į kelia 
m as, 
veikla, ne tik pačiame Irane, bet 

i ir Amerikoje, šachas pareiškė, 
kad jis įsakęs policijai ir tardy- 

TT . e - tojams ne’^rtoti kankinimų suKur mirties bausme: imtiesiems, šachas pareiškė, 
į kad šitas įsakymas bus vykdo- 

CHICAGO. Illinojaus se Jmas visame krašte, suimtieji po 
mui mirties bausmę grąžinus«litiniai priešai nebus kankina- 
ir į ilgaąjį stalčių padėjus pi ė- mi. Iš viso jis tvirtino, kad sis 
Šikai vis dažniau pradeda prak reikalas yra išpūstas.
tikuoti apiplėštojo nužudymą. ‘ r-

Sekmadienio rytą anksti dan Littlejohru 29 melų, gyve- 
miesto pietinėje dalyje apip- ręs 7273 West 69 st. Jo pinigi- 
lėštas ir trimis Šimais į galvą, nė5 policija neberado ir liudi- 

petį nuiudytas Jour ninku nėra.

t<<‘ų gerbimas Irane. Sti- 
opoziciją prieš šachą 

mokyklas lankantis jauni- 
nepatenkintas policijos



MODERNI MOZAIKA -IR .MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VYČIUS

Moderni raudona vištelė vištelę, šūkavo pornografi-
Senai, labai senai.

telė kapstėsi netoli klojimo ir 
rado daug kviečių pribarstyta.
Ji sušaukė savo kaimynus ir sa
kė:

, — Jėi mes tuos kviečius pa-
sėtume, tai turėtume iki soties ni vištelė jam padėkojo, 
balfos duonos. Kas iš jūsų pa
dės man juos pasėti?

— Tiktai ne aš, — atsakė jai 
karvė. Taip pat atsisakė antis, 
žąsis ir kiaulė.

Tkiu būdu teks man sėti 
vienai, — sakė vištelė ir tai pa
darė.

liviečiai išaugo, išbujojo ir pa
gabau nunoko. Tada vištelė vėl 
kreipėsi į savo kaimynus ii' 
klausė:

— Kas padės nuplauti ir su
doroti kviečius?

— Tiktai jau ne aš, — atsakė 
jai antis.

—- Tai ne mano klasiikaeijosf 
darbas. — pareiškė kiaulė.

— Ąš nenoriu prarasti pir
menybės savo dabartiniame dar 
be, — sakė jai karvė.

—: Aš nenoriu nustoti bedar
bio pašalpos, — aiškino jai žą
sis. .

— Tokiu atveju ma n' pačiai 
teks atlikti šie darbai, — sakė 
vištelė.

darbšti višJnius žodžius ir Pagaliau apskun 
, dė valdžiai.

Atėjęs valdžios komisaras na
cionalizavo jos iškeptą duoną ir 
likusius kviečius, pareikšda
mas, kad visi turi būti lygūs ir 

į vienas kitą neišnaudoti. Klus- 
bet 

daugiau kviečių nešėjo ir baltos 
duonos niekad nekepė. Kaimy
nai stebėjosi, kodėl ji pasidarė 
tokia tinginė...

Šią pasakėle siūlau išsikirpti 
South Bostono bei Cicero mies
telio bendradarbiai! to jams bei 
tiltįninkams ir pasiųsti i okup. 

’Lietuvos vadovėlius, dėkojant už 
gautą iš ten medžiagą tremties 
mokyklų vadovėliams ,taip pat 
bus įvykdytas abipusis kultūri
nis bendradarbiavimas.

Sigutė Pašilytė
Seniau ir dabar

Caro laikais išlepę rusų dva
rininkai ir turtingi pirkliai sam 
dydav žmones, kad jiems pasa- 
kasytų kojų padus. Moderniais 
laikais atsirado panaši profesi
ja-

Mrs. Edną Campbell iš. Van- 
kouverio, Britų Kolumbijos pro 
vmcijoje, buvo apskųsta teis
mui, kad be leidimo užsiiminė
ja medicinos praktika. Ji užsi
ima kojų masažavimu ir save 
vadina flėksikologiste.

Teismas ją išteisino.
Pastaba tiltininkams

Kadaise išminčius ir žynys 
Kalkan tas trojėnams sakė, kad 
reikia bijoti graikų net dovanas 
nešančių. Tas dalykas dar la
biau tinka sovietams.

i Tuoj po 2-jo pasaulio karo 
Sovietų Sąjunga padovanojo 
Abisinijos valdžiai ligoninę su 
visai įrengimais ir su pilnu per_ 
sdnalu.* Per ketvirtį šimtmečio 
ta ligoninė “pagydė’’ patį Abi
sinijos imperatorių ir visą jo 
administraciją, o dabar “gydo” 
be jokios diskriminacijos civi
lius ir karius, vyrus ir moteris, 
kad net nespėja jų laidoti ma
siniuose kapuose.

Matomai imperatorius ir jo

tarimo. Jo nežino ir musų ben
dra darbiautoj ai ir tiltininkai.

NAUJIENŲ VAJUI
Mes išeiviai Lietuvos, 
neužmirškime spaudos! 
Visi “šoferiais” čia likę, 
Būkim duosnūs šiam dalyke! 
Kad geriau jį čia supratus — 

Skaitykite
Arėjas Vitkauskas 

Atvažiuojančios Prenumeratos
(Kai nepriklausomoj Lietuvoj 

išėjo šoferių žurnalas)

Ji pati viena nupjovė kviečius, 
juos iškūlė ir sumalė. Pagaliau 
ji prašė kaimynus padėki iš- 
kepG baltą duoną.

— Man tai butų viršlaikis, o 
aš jo nenoriu dirbti, be Jo, tai 
draudžia mano unija, — sakė 
jai karvė.

— Jei aš dirbsiu, tai prarasiu 
savo gaunamą pašalpą, — aiški 
no jai antis.

—‘.Aš išbėgau iš mokyklos ir 
dabar nieko nemoku daryti, — 
aiškjjiosi kiaulė.

—2 Jeigu visi neina, tai ir aš 
neinu, nes tai butų kitų diskri
minacija, — pareiškė žąsis.

— lai aš pati iškepsiu, bet 
viena pati ir valgysiu, jūs tu
rėsite pirkti, — sakė jiems viš
telė.*-’

—XTai būtų nešvarus pasipi
nigavimas. — subaubė karvė.

—, Tu esi kapitalistinė dielė,
— kvaksėjo autis, jau suuodusi 
švietjos duonos kvapą.
—reikalauju lygių teisių,

— gageno žąsis, o kiaulė kriuk
sėdama pradėjo piketuoti darbš 
čiąią vištelę, aukštai kilnodama 
lygybės ir brolybės plakatą. Prie 
piketo prisidėjo ir kiti kaimy
nai, vaikščiojo aplink darbščią-

Kas kokiais tik rieda ratais — 
rūpinas prenumeratais:, 
kam tik veikia koks motoras, 
tam teveiks taip pat ir noras 
kuo daugiau paskleisti spaudą, 
kur gvildenama, kas skauda 
mūsų .šoferystės srity, 
ką reikėtų padaryti 
kad čia visa būtų gera, 
kaip geriau čia veikti dera!... 
Lietuva nitorais dunda 
ir valdytojai nubunda, 
ieško visur gero kelio 
ir švietimą savo kelia.
Kas tik moka kur skaityti, 
reikia tam ir užsakyti 
naują šoferių žurnalą, 
kad greičiau darytų galą 
jis trūkumams ir padėtų 
kad sritis ši tobulėtų!
Ei, kas sėdite prie vairo, 
į šalis tenesidairo — 
žiūri savo sunkią būklę 
ir važiuoja vis pro smuklę: 
prie redakcijos sustoja, 
ten įkėlęs savo koją 
užsisako sau žurnalą, 
tuo darydamas jau galą 
gėdingam nesupratimui, 
dirba gėriui ir švietimui!...

Modernių laikų žinios
— The Law Enforcement As

sistance Agency išleido $650,000 
studijai, kodėl žmonės išsikelia 
iš apylinkių, kuriose yra daug 
kriminalinių nusikaltimų? Ank 
sčiau ta institucija paruošė pa
našų raportą: “Kodėl kaliniai 
bėga iš kalėjimų?4’

— ^Marilyn Denslow, 29 metų 
amžiaus, padavė į teismą Bos
tono zoologijos sodą reikalauda
ma $20.000 už grožio sužaloji
mą. Iš to sodo pavogta kuodo- 
Joji papūga į gnybo jai nosį ir 
padarė raudą.

— Senieji rusai sakydavo, kad 
prie gero užkandžio ir geroje 

patarėjai nežinojo Kalkanto pa- draugystėje galima gerti iki be

/galybės. Dabar vokiečių moks- skaitininkas neatsilaikė ant kojų 
liniukai nustatė, kad galima ir buvo nuvežtas į saugią vietą, 
daug išgerti ir beveik nepasi- kur paaiškėjo, kad buvo persi
gerti, jei degtiną įmaišysite gėręs. Jis pareiškė, kad tai jo 
vaisių cukraus (fructose) ir vi- atsisveikinimo kalba, aidu jis 
lamino C. atsisveikino su $3,500 atlygini-

•mu už tą kalbą.
Žinių žinovas— Oklahomos valstijos poli

cininkės viešai protestuoja, bet 
širdyse, gal būt, džiūgauja. Tul-i 

’sos mieste dvi policininkės —!
Perri Burnette ir Rosie Nadeau 
sustabdė du vyrus, tikslu tarny- 
biškai klausinėti. Sulaikyti vy
rai abi policininkes išbučiavo? 
Miesto prokuroras atsisakė pri
imti palicininkių skundą.

Naujosios gadynės daina
Nedaug dainelių, mieloji sese, 
Tau padainuoti šiandien galiu... 
Tiktai ne liaudies, tik ne iš

[krajaus, 
‘Kalbos aš tavo nesuprantu.
į Mane vįlioja dainelės- kitos,

- Mrs. Adeline T. Muhlen-'Tu n,e^U'
berg iš New Yorko ifivyko į aną.1^1 krlokla ne«ras 
pasaulį atsiimti savo už tarna u-l*, . .
tą atlyginimą. Ji visą savo gy- Tu tlk is Protz° 136,1 «ah' 
venimą nesėkmingai kovojo už Aš tvistą šoku surietęs kelį, 
vieno gabalo maudymosi košt- Sėdynė sukas kaip ant vinių, 
iumus. šią moralės stulpą poli-plan klumpakojo nereik, vaikeli, 
cija sulaikė už viešą kojinių nu-j Tegul jis eina sau po velnių... 
siėmimą New Yorko papludi-* . , „
myje. Tai buvo 1909 metais. Į^etUV!U k?b\aS jaU Pamirs?s’ 

lAmenkanską baigiu išmokt.
— Iš Anglijos atėjo žinia, su-’Pakeisiu vardą savo įniršęs,

krėtusi JAV7 socialinės medici-įNes jo čia niekas negal’ ištart, 
nos advokatus. Mrs. Rita VVTard‘ , . , . , ■ ...
okupavo Northamton National Ta^’ ,sesele’ ,tai«1’ brang10J'’ 
Healt Service ligoninės lovą ir!Lafevoj žemele] smagus es., 
reikalavo, kad jai be eilės būtų'įnt foknuko smagiai sau joj., 
padaryta labai skaudama ir sku-1 Un^ ° le '131 ’ . „

i deda7bota tulžies operacija, nors tuoa 
laiku operacijų laukė 590,000 į 
pacientų.

Modernus chameleonas
i — Šiandien tačiau jau pasitai- 

į — Towson State universite- k°, kad kpks tautietis, pasakęs 
1 tas Baltimorėje pasamdė garsų karingą kalbą \asario 16 d. mi-

rašytoją Truman Capote paskai
tai, bet 1,200 studentų ir profe
sorių minia negalėjo suprasti, 
kad jis kalba, tik modernistai 
skubiai rekordavo kiekvieną 
paskaitininko žodj. Pagaliau pa

nėjime, netrukus važiuoja Į tė
viškę, kur net pasikalba su

padarytą pažangą.
Vytautas Meškauskas, 

Dirvos 1 nr.

«

niai. Gydytojas jam atsakė: 
■‘Aš nenoriu jus nugązdinti, bet 
jūs turite man mokėti grynais 
ir tuojąu”.

• Kai Amerikos pionieriai 
bėgo j Vakarus aukso" ieškoti, 
>ėgo lt vienas škotas.•< Tačiau 
nėra fb blogo, kas neišeitų Į ge
ra. Alat. škotas beskubėdamas 
pametė centą toje vietoje, kur 
dabar Arizonoje yra Grand Ca
nyon. Pamesto cento beieško- 
tamas. škotas iškasė giliausius’ 

griovius, kur dabar yra'Nacio
nalinis Parkas.

• Savo draugui buvau pa
skolinęs 10 centų’ be nuošimčių. 
Skolą jis atmokėjo, per 10 metų, 
taip. paKbe nnošunčių. Jis buvo 
teisingas,, neužmiršo skolos, tik 
aš dabar nieko-už juos nupirkti 
negaliu. ; ■

9 Skaičiavimo, konkursą lai-T 
mėjo kinietis ŠU savo 15-io‘šinit 
mečio skaitliukais (abacus) 
prieš Texas modelnų'ji kalku
liatorių, Panašiai yra; su JAV 
paštu: poniekspress gFeiėiau at- 

iš gydytojo tikrą teisybę ir pra-1 nešdavo laiškus.' negu’ dabar 
šė tai pasakyti nors netiesiogi-j mašinomis. ' DohiPilotas

Magaryčias . - 
m-i . tfvrt—r-.-r.t

• Malonumai kaip apdrauda: 
juo sehesniš esi. luo brangiau 
kaiuoja.

• Modekni sofistika: Vedy 
bonds sudarotna šeima, šeima 
yra institucija. Vedybos buna 
iš meilės. Meilė yra akla, t odė/ 
šeima yra institucija akliesiems.

• Italai sako, kad melagis,
kaip ir luošasis, yra .greitai su 
gaunamas. . . . .

• Ekonomistas'tvirtino, kad
šiais laikais vienintelis didėjan
tis dalykas yra mokesčiai; tik 
tuo tarpu nėra būdų j’ juos in
vestuoti. -t ■

• šiais laikais gerai seksis, 
jei savo rankas laikysi ant vai
ro, nosį kaišiosi tik prie aštraus 
galąstuvo, tvirtai remsis kojo
mis žemę, ausimis seksi dabartį, 
o akimis ateitį, gi galvą nukreip
si į debesis.

• Pacientas norėjo sužinoti

LIETUVOS AIDAI
Pertkt. $:30 - 10:00 v. v.•- 1490 AM

SeŠf. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZD210NYTE
2646 VV. 71st Street, Chicago, Illinois 60629

TeleE - 778-5374. "X ■

I

IN
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

1 (Tfdnya)

“Rezoliucijos 346 priėmimas liepos 27 d- yra reikš
mingas laimėjimas pavergtų tautų laisvinime. Rezoliuci
joj pasiūlyta sudaryti specialų komitetą iš 7 Atstovų rū
mų narių vadovauti visuotiniam ir išsamiam tyrinėjimui 
ir studijavimui Lietuvos, Estijos irLatvijos užgrobimui 
ir priverstiniam “inkorporovimui” j Sovietų S-gą, o taip 
pat nustatyti sovietų elgesį su Pabaltijo tautomis užgro
bimo ir po jo sekusio “inkorporavimo” metų”. -

Tokiam autoritetingam JAV Kongreso organui de
maskavus barbarišką Sovietų S-gos imperializmą,atsiras 
naujos vilties ir padrąsinimo ne tik laisvę mylintiems, bet 
ir visoms tautoms anapus Geležinės uždangos, despera
tiškai kovojančioms už išsilaisvinimą ir didžiai padės 
šiai šaliai bei kitoms laisvoms tautoms jų kovoj prieš so
vietų pastangas užvaldyti pasaulį.

Amerikos Lietuvių Taryba, kurios prašymu atsto
vas Charles Kėrsten (resp. Wis.) šią rezoliuciją įteikė 
Kongresui, reiškia savo širdingiausią padėką preziden
tui Eizenhoveriui už jo moralinę paramą šiame raikale, 
Valstybės sekretoriui John Forster Dulles ir Departs 
mento pareigūnams, parėmusiems rezoliucijos autorių 
ir jos rėmėjąALT; Atstovų rūmų pirmininkui Joseph Mar 
tin; daugumos partijos vadui Charles Halleck; mažumos 
partijo—vadui McCormick ir Taisyklių komiteto pirminiu 
kui Allen bei visiems Kongreso nariams iš abiejų didžių 
jų politinių partijų, parėmusių rezoliuciją; taip pat reiš 
kiame visų pabaltiečių dėkingumą Konpreso atstovui 
Kersten už jo nenuilstamas pastangas, kad ši rezoliucija 
būtų priimta šioj Kongreso sesijoj-

Apie milijonas Amerikos piliečių, kilusių iš Lietuvos, XAAAAAJ V1XUC AC XJaV u L4. V VCj

G’mtu°iu Kraštu , pagindamas Laįyįjos įp Estijos, ir dar daugiau milijonų amerikiečių,
paeinančių iš Rytų ir Vidurinės Europos, seks su didžiai! 
siu susidomėjimu Kongreso komiteto darbą, jausdami, 
kad tai labai daug pasitarnaus taikos labui ir pavergtų 
tautų išlaisvinimo pagreitinimui”.
..: 18 Kongreso atstovų kalbėjo už rezoliuciją

Hugh Scott, įtakingas narys Taisyklių komitete, pa 
siūlė Atstovų rūmams priimti rezoliuciją.

Jo pasiūlymą parėmė Charles Halleck, daugumos 
partijos vadas, po to kalbėjo Charles Kersten, repoliuci- 
jbs autorius. .... < ■ ■

Po jų už rezoliucijos priėmimą kalbėjo atstovai: Mad 
den (Ind.), Garetella (Conn.) Price (111., O’Hara (Ill.), 
Sadlack- (Conn.), Machrowitz (Mich.), Dondero (Mi
ch.),-Sheehan (HL), Hruska (Nebr.), Mrs. Rodgers 
(Mass.), Dodd (Conn.-), Dr. Fenton (Pa.), Reams (Mi
ch.)-

Nė vienas iš Kongreso atstovų nepasisakė prieš re
zoliucijos priėmimą.

Prašoma $50.000 tyrinėjimui
Alto Vykdomosios Tarybos nariai turėjo pasitarimus 

su atst. Kersten dėl tyrinėjimo programos ir dėl lėšų ty
rinėjimui. Ats. Kersten Įteikė pasiūlymą paskirti šiam 
tikslui $50.000. 

• s

Antradienio vakarą A. Rudis, Illinois valstybės lie
tuvių prekybos rūmų prezidentas, ta kininkaujant jo 
žmonai, suruošė atst. Kersteno garbei vakarienę, kurioj 
dalyvavo ART pirmininkas L. šimutis, sekr. P. Dr- Gri
gaitis ir kiti artimieji bendradarbiai Kersteno rezoliuci- 

. jos pravedime.

Kodėl mes balsuosime
Poetas Faustas K i r š a, paklaustas dėl rinki

mų Į TSRS Aukščiausiąją Tarybą trumpai pasakė:
— Kai buvo kuriama naujoji tarybinė Lietuva aš sir

gau. Tačiau ir sirgdamas džiaugiaus. Juk mes einame Į 
priekį, einame visais frontais. Kaipgi poetas, kuriam taip 
skaudu buvo Į plutokratų kruvinas išdaigas žiūrėti, nesi 
džiaugs visiška kultūros laisve ir kitokiomis Staliniškos 

I Konstitucijos dovanomis darbininkų klasei? Balsuosime 
j visi, nes tai višh mūsų gyvybinis reikakalas.

Rdmučių kaimo valstietis Jonas Paškevi- 
ius entuziastingai pareiškė:

r
— Jeigu Stalinas mums suteikė tiek daug laimėjimų 

jei Jis mums sugryžino sostinę Vilnių, o dabar štai gau
name ir visas Lietuvai priklausančias sritis, tai Jis yra 
teisingiausias pasauly žmogus. Taigi ir tie deputatai, ku
riuos mes išrinksime, galės daug ką pasakyti draugai Sta 
linui apie mūsų guvenimą ir apie mūsų darbus kuriant 
galingiausią ir teisingiausią pasaulio valstybę — Tarybų 
Sąjungą. Jei dirbsime visi, daug labai laug nudirbame. 
Ir visiems bus gerai. O balsuosime tai visi kaip viėtias!

Darbo inteligentas Antanas Petraikis šitaip 
atsakė:

c

(Bus daugiau)
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Prof. Adomas Varnas 99 m. amžiaus

tutinu, Washington, D. C., už kinias. nes fiuriiouio Galeri- 
padovanotą daiL Povilo Puzi- ja, Ine. tėra P. Puzino ir kitų 
no paveikslą “laivai”. Būdinga, dailininkų meno turto sauguto- 
kad pagrindinis federalinis šio ja nepnkrausoma i Uetuvai. 
krašto muziejus, per Čiurlionio; .. - ,, . . .
n . .. t \i • _>•! Prof, \arnas dar užtraukėGaler(jQL Ine. reiškia pad-jka ,. ... . ... . . r- x • •• *. joniškiečių siruapiutes daina irnepriklausomai Lietuvai. Šiai , . , .. .. , ....................pašoko ant vienos kojixs, o mesdovanojimo transakcijai, kuria ... , . . _v VLSI jam pahnkejotn kui vbmgu užsuko buvusi dail. Puzino. 4 ., . . įmetu ir suruošti panxia.žmona. A. Currence, buvo rei- J ,
kalingas Lietuvos Atstovo suti-‘ Mikas Šileikis

Prof. dail. Adomas Varnas sausio 1 d. užbaigė 99-tu s amžiaus metus

Dail. Telesforą Valią išlydėjus
rė vėžiu, palyginti dar pačia
me kūrybingume. Jis. kaip ir 
kiti mūsų naujieji ateiviai, per
gyveno siaubingus melus, kai 
okupantai pakaitom draskė Lie
tuvą. Todėl Valiaus kūryboje.

Riverview Parkas (aliejus)XI. Šileikis

1977 m. gruodžio 1 d. Toron
te, Kanadoje, mirė dailininkas 
grafikas Telesforas Valius. Gi
mė Latvijoje. Rygoje 1914 m. 
10 d. Palaidotas gruodžio 5 d. 
lietuvių kapinėse, Toronte. Mo
kėsi Telšiuose. Eidamas 17-tus • ypač ankstyboje, jaučiama gyve- 
metus stojo į Kauno Meno mo-!ninid drama, .\eveitui kun. L. 

įkykią, kurioje dėstė dail. Ado-į And riekus “Tėviškės žiburiuo- 
!mas Galdikas. Galdiko dėmesį įse”, tarp kita ko sakų: 
atkreipė Valiaus gabumai gra- f “Tai kam gi yra tas meniniu- j 
fikos srityje. 1937 m. pasilikęs [ko vidinis gyvenimas? Tai neri-j 
Kaune dirbo grafikos ir akvere-1mo, ieškojimo ir vienatvės bū-j

kiti giminės bei draugai. mo žagrėje; artijas ir geru į . ko. dėlto pardavė jauezius žy- 
Sausio 4 d. Tėvų Jėzuitų kop-Įpiktu ragino, bet ką gelbsti tin-Įdui. o žydas jauezius iszpjiovė.

lyėioje buvo atlaikytos šv. mi-iginiui geras žodis? — žmogus 
šios už a. a. dail. Telesforo Va- dirbo, prakaitą liejo ir dirvos 
liaus sielą. Po pamaldų p. Če-.
palčiai dalyvavusius

lės srityje, išvystydamas savitą [sena ir juo didesnis menininkas, 
stilių ir techniką. 1912 in. pa-1 juo giliau jam tenka i’gyventi 
kviestas profesoriauti Vilniaus J šias patartis”.
Meno akademijoj. ’Buvo pa-; . i :i >• i, . .. . r., . \elesniu laiku \ahus ekspo-kviestas destvli grafika Ecole . T
des Arts et Metiers, Freiburge, 
Vokietijoje. Į Kai/adą atvyko 
1919 metais ir dirbo tekstilės 
planavimo darbą kaip taikomo- 

Dailės veteranas prof. Ado- Iras. Jo Lietuvos kryžių foto-.j° meno dailininkas Drummond 
mas Varnas, gimęs Naujų Metų grafijos yra bene gausiausios irtsville ir Montrealyje. Nėliau at- 
dieną. išvakarėse buvo pasvei- neabejotinai prisidės prie šio 
kintas kolegų dailininkų ir drau liaudies turto įamžinimo, 
gų. Visas būrys Varno gerbė- Į Sukaktuvininkui buvo palin- 
jų atsilankė jų namuose 3721 ’keta ilgiausių ir kūrybingų me- 
\V. 65 gatvė. ; tų. nes jo gyvenimo planuose

Solenizanlą. Čiurlionio Gale-j yra tvirtai įrėžta 100 metų su- 
rijos, Ine. krikšto tėvą, garbės kakties proga suruošti savo dar- 
pirmininką ir direktorių svei-'bų parodą. Dail. M. Šileikis be 
kino: kan. Vaclovas Zakaraus- kita ko priminė, kad prof. Var
kas, inž. Domas Adomaitis ir nas jau yra seniausias iš meno 
dail. Jonas Tričys— Čiurlionio istorijoje žinomų dailininkų. 
Galerijos, Ine. vardu, dail. Mi-j Titianas, seniausias už visus 
kas Šileikis — Lietuviu Daili-! Renesanso dailininkus, tesulau- - j
ninku Sjungos vardu. Jaunuo-jkė 89 m. amžiaus ' -..Mi 
sius dailininkus atstovavo Hen-I Ponia Marija Varnienė nuo 
rikas Blyskis, kuris kartu su I praeitos vasaros tebesirguliuo- 
Vaclovu Noreika padarė nuo-j ja. Dabar namie juda ratukuo- 
traukų. Įse ir su keturkoja “lazda” —

Prof. Varno nuopelnai tautai kėde. Abu Varnus stropiai prf- 
ir meno kultūrai — milžiniški.įžiūri— globoja Domė Petrulytė 
Jis yra pirmasis Lietuvos pašto j ir kitos ponios, 
ženklų ir pinigų projektuotojas, I Ta proga susirinkusiems inž. 
Meno Kūrėjų Draugijos organi- Adomaitis. Čiurlionio Galerijos, 
zatorius, šaržininkas, portretis-Tnc. pirmininkas, paskaitė padė
tas ir tapybinės kūrybos meis-lką. gautą iš Smithonian Insti-

’sikėlė į Torontą. Baigė Ontario 
švietimo kolegiją Toronto uni
versitete. Po to dėstė mena

navo bendroje parodoje Jau
nimo centre spalvingus dekora
tyvinio stiliaus kūrinius. Jis 
buvo vienas iš nedaugelio lietu
vių grafikų, padaręs didelį įna- 

i ša grafikos srityje. Iš kauniš- 
ikių grafikų
Petravičius.
Australijoje

- grafikas Ratas-Rataiskis,

beliko tik Viktoras
Prieš kiek laiko 
mirė talentingas 

dar
Winston Crurchill Collegiate, anksčiau mirė Pauljus Allgius 
Scarborough Ontario. I960 me-i Valius pagrindinio grafi
tais vedė oforto klasę Central kos dar^ sukū 
Technical School Toronte. ūrė nemažai lel

ijiniams viršelių, vinjiečių ir sko 
Įningų raidžių žurnalams bei kny 
goms.

Dail. T. Valiaus kūriniai iš
barstyti Europoje, JAV, Aus
tralijoje, Pietų Amerikoje, Ka
nadoje, Philadelphiads muzie

juje, Kauno ir Vilniaus muzie-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti įtakos į kraito politiku. 102 psl. Kaina |U0.

Knygos bus išsiųstos, jei I1J50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

Toronto universiteto pakvies
tas įsijungė Švietimo fakulte
tam Vedė vasaros kursus grafi
kos srityje. Nuo 1956 metų dau
giausia dirbo medžio raižyboje, 
taip pat ir lino bei medžio gra
viūrose, kurių tarpe yra ir cik- - ----------- --------- -------
lai, sukurti tuo metodu — “Bal- 'juose. Valius buvo narys Ame
lijos pajūrio tragedija”, “Vely-lrican Colour Print Society, na- 
kų rytas”, “Badas” ir daug ki-|rys International Institute of 
tų kūrinių. , Arts and Letters, Šveicarijoje;

Dailininkas T. Valius 1956 m.[Romoje Tommaso Campanella, 
aplanko Paryžių, Kombinuoja • buvo Kanados Grafikų Dr-jos 
įvairias technikas: akmens lito-.pirmininkas ir Lietuvių Dailės 
grafija, monotipai, žalvario of or Į Instituto narys. Yra laimėjęs 
tai, spalvoti piešiniai, kurie da-jdaug premijų ir garbės pažymė- 
bar dominuoja- jo ankstyvesnius. jimo lakštų 1958 m., 1961 m. 
darbus. Ciklas “Žemaitija” pa- Š1967 m., 1970 m., o 1972 m. 
sirodo kartu su akmens ligo- laimėjo aukso medalį ir 1975 m. 
grafija.

A. a. T. Valius buvo ramus 
ir kukius, aktyvus, kūrybingas,1 na Aldona, sesuo Valerija če- 
— visų mėgiamas žmogus. Mi- paitienė ir jos vyras Chicagoje,

Award.
Paliko liūdinti velionio žmo-

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA ^NAUJIENĮT ADMINISTRACIJOJE

, f e j .. , . Teip visus tinginius vargasdail. Telesforo \ a-įdirbo, prakaitą liejo ir dirvos . .
liaus sielą. Po pamaldų p. če-* iszgyventi negalėjo, bet ant ko lszPJaus-
palčiai dalyvavusius pamaldo-1 tai iszėjo? Javai neužderėjo,
se pakvietė į namus, kur buvo gaspadorius žiemą du^^s nete- Teisybės 3-ios laidos 1906 m.) 
suruošti pusryčiai.

Tebūnie dail. T. Valiui leng
va šios šalies svetingoji žemelė. 
Jo gausi kūryba pasiliks ilgai 
gyventi su gyvaisiais.

M. Šileikis

(Iš Pamokslai Iszminties ir

Čiurlionio Galerija, Ine.
Čiurlionio Galerija, Inc., 4C38 

Archer Avė., atdara kasdien 
Midland Taupymo B-vės valan
domis, išskiriant trečiadienius 
ir sekmadienius. Išstatyta pa
rodai lietuvių dailininkų tapy
ba. grafika bei akvarelė. Įėji
mas nemokamas.

Dėl informacijų bei paveikslų 
kainos, galima pasiklausti ban
ko tarnautojų šalia galerijos. Jie 
malon iai patarnaus. Galima ir 
telefonu kaskambinti 434-6155, 
bus suteiktos žinios.

JAUCZEI RAMBUS
Piktai daryti miela yra, bet už 
piktą kartu bus nukenteti koronę

Jauczei rambus tingėjo iv1 
nenore jo jungo neszti laike ari-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslai! aprašo PamsrL !• 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lletuvišky vietovardžiu tą™***. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Peraiuntimiii paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St, Chicago, 0L 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantiški; ir intymiu 

tpraiymal, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleist*. 
150 psl Kains $2.50.

Or. Juaiss B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
(ištrauka nuo pa' senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
jsL, kainuoja $2.00. _ _

Dr. Juose* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai Vy- 
i tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija, 
i 211 psL Kauta $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
etas knygai galinu įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekįar 

»linginę perlaidą. ■

173J South Halsted Street Chicago. HL

TaupyHite dabar

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau H vardintomis knygomia 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Kačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvqaima tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje besi
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai mu
štruota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LtETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuote, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka Ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba. \

M. ZoŠčanko. SATYRINĖS ^OVėlėK Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraiti!, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agftpropo propaganda bei 
ufanaakavlmai. Abi knygos parašytos lengvu, grasu stūhzmL

Prot. P. Pakarki!!, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ;
N>y|liRf» feuti wulktu tnyyu, kuri m p«pue< kokią '

AI^uMtm FikihWIkJ!, MES GRJŽTAME. Įdomūs jaumi dienu ’ 
atidmltriinal ir įvykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip n> } 
manas. 367 psl. Kaina 13.

A. FakalfiSkls. META! PRAEITYJE, Netolimu įvykli; prlrimlnL ’ 
ir laiko hykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, raridra- ' 
tytl | 12 dalin. 296 p«L kaina «.

t>r. Kun Grifth*. ATSIMINIMAI IA MINTYS, n tom*.,. Gra- 
TlrfeHalA S3C p«L Kaina S6.00. Mlnkžtala viri SS.M

Fr»r. VaeL «lrtSka, S B NU JŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 
KUA. I daiia. 206 paL, triita — X3.00, mlntftaJa vir- 
teHala — 12,00; n dali*. 225 p*U triit* — K.OO. minH-

Vincai žmilHt. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAŠTĖJE, 
84 pcL Kaina Ė1J5O.

He tr kiti leidiniai yra gaunasi
NAUJIENOSE, 17» Sa. HALSTED ST., CHICAGO, FLU <6M 

dirbę valae^emlf arba vfaakaiH paMv Ir 
Wk| ar p ari aidi y

tris vMeliilf___________________________________
Henrike T«W — LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pikalnėe tr Labruvwi. apskritys ra {domiais aprašymais, flfri-
įtradjomb tr doltnmentadja. 336 psl.. kaina. SS.

R. KeelOnx. TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Uetuvor ]
partizairų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

JawlM MerOM, TRYS IR VIENA, jaunystė! ttrimlnlmaJ 
H0 p«L ------------------------------------------------------- J

M. Gudellt. POVILAS MILERIS.- blografijot bruožai 231
pualapitl ------------------------- ------------------------------------ SJ.W į

Knygas užšalint reOda pridėti » et pešto Ifialdoma.

NAUJIENOS,

1731 S. HiMM SU Oktava, IIL — Tek HA 1-11M
__

Pu mus 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 dienį, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki _ V

7%% 
palūkanų, priklausomai nuo įdėtoj 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitoj 
neša

5%%

IVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigt* 1923 metals. T4. 421-3070
Įstaigos pletaoM Hemą* totoroobULsm* pastatyti,

| _ NAUJI KNO1, CHICAGO », ILU —W2SMSBAY, JAW AKY U. 187#
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kubka šitokį dalyką spausdina:
_erika išgarsėjusi pasaulio šalis. Ne vieną trau

kia ją pamatyti. 0 kai yra atliekamų pinigų, kodėl 
nenuvažiuoti pamatyti? Prisideda prie visasąjungi
nių grupių, na ir atvyksta pamatyti pasižvalgyti tur 
tingoje kapitalistinio pasaulio šalyje. Kartais prašo 
si klausimas ar verta žmogui tiek eikvoti pinigų ke-
lioi'Lviešbučiams, kad pamačius Amerikoje spin-

As December 1, 1977 
Sub?C'i o* vn Ratas: v

In Chir< year, per
six f 3 memtha. In
o*’ < n-r yęar,

-r .<<* nėr 
...... . year;

. ar.

___ $30.00

pusei metų---------- —...... $16.00
trims menesiams  $ 9.00 J 
vienam menesiui  $ 3.00

Kanadoje: 
metams _____________  $33 00
pusei metu - - $18.001
vienam menesiui  $3.^0

Užsieniuose:
metams$34. uO | 
pusei metų $18 t ” 
vienam mėnesiui$ 4J

Naujienos eina kasdien, išskir 
sekmadienius. Leidžia Naujiei- 
drove, 1739 So. Halsted St., CLif 
ILL 60608. TeleL 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

nė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

i skaitytojai pirštą čiulpia
šioje vietoje nurodėme, kaip Antanas Bimba, 

t / leidžiamos Laisvės redaktorius, savo skaity- 
. apgaudinėja netiksliomis žiniomis ir keistais paly- 

. _ Jis pasirinko tokias kitų “žurnalistų” paskelb
.. < .. .z -is, kurios “aiškiai parodė” pati didžiausią, anot 
Bimbos Amerikos farmerių išnaudojimą. Jiems moka ne 
pilnai keturis dentus už svarą kviečių, o “išnaudotojai” 
ima net 90 centų už tų pačių javų keptą duonos svarą- 
Bimba bando sudaryti įspūdį, kad Amerikos farmeriai 
yra labiausiai išnaudojami žmonės. Kitur išnaudojimas 
gali būti ryškesnis, bet niekur ūkininai taip neskriau- 
cįžiiimi, kaip Amerikoje! ■•-

Jeigu Bimba būtų pasirūpinęs sužinoti, kiek ūkinin
kai uždirba už pagamintų kviečių svarą ir kiek jie moka1 
už apyžalės duonos svarą, tai būtų aiškiai matyti, kad nie 
kur ūkininkai nėra taip išnaudojami, kaip Sovietij Sąjun
goje ir rusų pavergtuose kraštuose. Apie Lietuvos ūki
ninkų išnaudojimą Bimba visai neužsimina. Jis įsivaiz
duoja, kad jam užtenka nurodyti Amerikos farmerių la
bai jau sunkią ekonominę būklę. Jis net neužsimena, kad 
“nuskriausti” 2.800.000 Amerikos farmerių pajėgia ne tik 
irt- " ’.i 200 milijonų amerikiečių, bet jie‘pagamina ja-

. ..umunistinei Kinijai. Jis nenurodė, kad RusijeA 
milijonų žemės darbininkų nepajėgia pagaminti 

kankamai duonos sovietų Sąjungos gyventojams, 
riams ir valstybės tarnautojams. Jie privalo praširt 
duonos pas Amerikos farmerius. Amerikiečiai farmer 
pajėgia išmaitinti tokį didelį žmonių skaičių vien tik iv- 
dėl,’ kad jie turi geresnes mašina žemės ūkio darbams 
dirbti ir moka geriau prižiūrėti laukus ir laiku suima 
derlių. .

Chicogoje yra Bimbos mokinys — Stasys J. Jokub- 
ka- Jam neprilygti prie Bimbos. Pastarasis yra daugiau 
apsiskaitęs, pažįsta maskvinį komunizmą ir lengviau! 
orientuojąs-’ gana sudėtingoje sovietinėje ir tarptautinė-: 
je padė*- , . Bimba New Yorke, norėdamas nukreip
ti n .• a Lietuvos ūkininkų padėtį, ši:

dirt/ visokius blizgučius neoninėmis šviesomis 
metu, sausakimšai užkimšusias automaši- 

gatvės, dangoraižius. Juk visa to yra ir Vaka 
įropoję didžiuosiuose miestuose, kur nuvažiuo- 

j ra daug pigiau.
liet kągi, pakeliauti po pasaulį žmogaus protui yra 

penas. Sėdėti ant pinigu ir nepaisyti, kad protuotas 
skursta, yra nesąmonė. Žinoma, buvo laikai Lietuvo
je kuomet, nežiū: Int noro savo protą papenėti žinio
mis, nebuvo iš ko. Dabar kas kita. Žmonės turi iš ko, 
na, ir važinėja ko ankščiau Lietuvoje niekad nebuvo. 
Turizmas pasivažinėjimui po pasaulį tebuvo priei
namas tik ponams, ir ne bent kokiems, o patiems- 
turtingiausiems”. (Vilnis, 1977 m- lapkr. 30).
Jei viešai Vilnyje tvirtina, kad dabartiniu metu Lie; 

tuvoje gyvenantieji žmonės turi iš ko ir gali važinėti, tai
kodėl tie turtuoliai neatvažiuoja Amerikon? Kodėl visi 
tie turtingieji lietuviai nepasirodo Amerikos lietuvių 
centruose, bet vis laukia, laiškus rašo ir kviečia, kad 
Amerikos lietuviai nuvažiuotų Lietuvon? Mes sakome, 
kad “nuvažiuotų Lietuvon”, bet aiškiai žinom, kad Lie
tuvos pamatyti tie patys komunistai neleidžia. Jie leidžia 
koją įkelti tiktai Vilniun, kad nuvažiavusieji lietuviai ne
pamatytų, kaip tie “turtuoliai” gyvena, tai juos atveža į 
Vilnių pamatyti amerikiečių, bet neleidžia nuvykusiems 
amerikiečiams pamatyti, koks gražus ir ištaikingas yra 
lietuvių gyvenimas? Dan Kuraitis, vežamas į Miškinius, 
turėjo pir. važiuoti pro Raseinius, pro savo sesers namelį? 
Jis prašyt prašė bent minutei sv.toti ir leisti jam savo 
seserį ber. apsikabinti, bet p: vams buvo įsakyta pa- 
keliuje n įstoti ir nerodyti, kaip tie lietuviai turtuoliai 
gyvena. ,

Nenagrinėsime gyvenimo sąlygų, kokios jos'anksčiau 
Lietuvoje buvo. Kaip ten bebūtų, lietuviai vis dėlto suda
rydavo pinigų ii- pajėgdavo savo kelionę apsimokėti: Jo- 
kubkos tėvas, sunkiai besiversdamas ne tik pats išvažia
vo į Braziliją, bet ir Jokubką ten išsivežė. Visi seni Ame
rikos lietuviai pajėgė sudaryti kelionei reikalingų pini
gų ii- atvyko į Ameriką, Kanadą, Angliją Braziliją, Ar
gentiną. O kas šiandien gali išvažiuoti iš Lietuvos? Nei 
vienas lietuvis, jaunas ar senas, iš pavergtos Lietuvos iš- 
ažiuoti negali, nes sovietinė valdžia neleidžia jam įsigi- 
i užsienio valiutos. Jis gauna atlyginimą rubliais kurie

- je neturi jokios vertės. Iš Lietuvos niekas negali 
nes jis kelionei neužsidirba reikalingų pinigų.

i pinigų, net vienai kelionei, kaip Jokubkos tėvas 
turėjo kelionei į Braziliją.

Iš Lietuvos išvažiuoja tik tie, kuriems dabartinė Lie 
tuvos valdžia kelionės išlaidas apmoka. Valdžia, mokė
dama kelionės išlaidas, pasirenka tiktai tokį žmogų, ku
ris jiems reikalingas. Ar gali komunistinė valdžia išleisti 
nekomunis-us? Jokubka tai žino. Jis tyčiojasi iš Ameri
kos lietuvi bet jis klysta, jeigu mano, kad Amerikos 
iietuv'ai nežino. Amerikos lietuviai yra geriau infor-, 
muotL . : Jokubka mano-

Amerikos farmerių, leidžia A 
lietuviams dūmus į akis, tuo:

.- visai kitą temą, leidžia
■ n't jis įsivazduoja, kad Amer ; v

VISI LIET L VIA t BIZNIERIAI

SSINKilĖS .NAUJIENOSE
i .ūkai”, kad jie dar savo pir Ii

Burlaivis '’Cutty star"

V. KAROSAS teratūrinj įvertinimą, pats fak-

III Mokslo ir kūrybos simpoziumas
(Komentarai)

(Tęsinys)
Šito reiškinio dr. Vardys sa

vo svarstybose neėmė domėn, 
bet jis tolygiai nepastebėjo vyk 
stanti ideologinį persiorientavi
mą pačioje LKB Kronikoje. Pra,
džioje Kronikos pasipriešini
mas buvo nukreiptas prieš oku
pacinį komunistinį režimą ir 
prieš tarybinių pataikūnų ar 
saugumo agentų infiltravimą į 
dvasiškijo-s tarpą. Nepasigailėk 
ta kietos kritikos Vatikano ad
resu, nes su popiežiaus palaimi
nimu buvo užtvirtinami į aukš
tus Bažnyčios postus patikimi 
Maskvai asmenys. Taip pat re
liginė kova buvo tampriai jun
giama su tautiškumu.

Praslinkus porai metų L- 
KB Kronikos linija iš pagrindų 
pasikeitė. Susilaikoma ne bet 
kokių išpuolių prieš komunisti
nę santvarką, nekritikuojama 
Vatikano Rytų politika, bet vi
sos pastangos nukreiptos prieš 
ateistus, kurie tariamai nepri
silaiko Konstitucijos ir sovieti
nių įstatymų. Kovoje už žmo
gaus teisių pritaikymą vien kata 
likams ir stengiasi Bažnyčią į- 
pilietinti kaip teisėtą dorovės ir 
moralės sergėtoją sovietinėj e si 
s temoj e. Apie tautinius reika 
lūs veik neužsiminama, ku
riuos, pačios Kronikos pareiški
mu, perdavė Aušrai.

Iš čia matome, kodėl dr. Var
dys nesugebėjo padaryti giles
nės analizės ir praganė tauti
nių ir demokratinių sąjūdžių 
reikšmę dabarties Lietuvos tik
rovėje. {

I. MERO PAGERBIMO 
REIKŠMĖ z

Kita didžioji staigmena šia-

me simpoziume buvo rašytojo 
Icchoko Mero, atvykusio specia
liai iš Jeruzalės, pagerbimas ir 
jam Lietuviu Rašytoju draugi
jos skirtos premijos įteikimas 
už jo' kontroversinį romaną
“Striptizas”’

'šioje vietoje nesvarstysime 
ar šis veikalas buvo vertas pre
mijos, sukėlęs nemažą kontro
versinių pasisakymų išeivijos 
spaudoje, nes ir simpoziume ne 
buvo svarstomas. Be šio veika
lo. autorius yra parašęs visą ei
lę kūrinių lietuvių kalba dar bū
damas Lietuvoje ir ruošia nau
jus Izraelyje. Norint įvertinti 
jo įnašo dydį ir svorį lietuvių li
teratūroje tektų Mero kūrybą 
spręsti ne ven iš “Striptzo”. •

Prisipažinsiu, vos pasirodžius 
šiam romanui, ėmiau skaityti, 
bet įpusėjęs atidėjau j šalį. Jo 
neįprastinis romanui stilius, ka
me tikrovė dažnai vaizduojama 
alegorijomis, metaforomis ar 
kitom maskavimo priemonėmis 
— tegalėjo susidaryti kietos so 
vietinės cenzūros sąlygomis, 
kuomet rašytojas tiesos žodį 
yra priverstas dengti abstrak
čiais vaizdais.

Iš čia sunku susigaudyti, ar 
duotuoju vaizdu autoriaus norė
ta apgauti senzorių, ar kritiš-’ 
kai pasisakyti prieš ideologi
nius ar religinius veidmainiavi
mus. ar tiesiogine ironija per
verti jam priešišką samprotą. 
Tai 'tegalima būtų suprasti įsi
gilinus į autoriaus dvasinę bū
seną. išgyvenusio žiauriausius 
siaubus ir drauge artimo meilę 
nacių ir bolševikų siautėjimo 
metu.

Palikus nuošalyje I. Mero li

tas, kad išeivijos lietuvių ra
šytojų draugija pripažino jam 
literatūros premiją ir simpoziu
mo viešame Literatūros ir Mu
zikos vakare buvo iškilmingai 
pagerbtas bei sulaukė audringų 
plojimų, vertas aukščausio 
ėmesio.

Tai įrodo, kad lietuvių išeivi
ja pradeda vertinti ir suprasti 
Lietuvos žydų tragediją ir įver 
tinti jos reikšmę dabartinėje lie 
tuvių tautos laisvinimo kovoje. 
Pagal ankstyvesnį Tomo Venc
lovos pareiškimą, pirmu kartu 
jam atvykus Chicagon, Lietu
vos žydą buvo disidentinio są
jūdžio pradininkai 5ir jo varo
moji jėga, praradę 90% žuvu
siais, perėję eilę skaudžių nu
sivylimų, pirmą kartą Lietuvos 
istorijoje įžengė į lietuvių tau

pos literatūrą, meną ir bendrai 
į jos intelektualinį gyvenimą.

°er visą šį laikotarpį išeivijo
je nebuvo Lietuvos žydų trage
dijai paminėti suruošta bent 
viena akademija, nebuvo lietu
vių maldose atminti savo baž
nyčiose, nebuvo kviečiami lie
tuvių Kongresuose sukalbėti in 
vokacijos už žuvusius, nebuvo 
Įtraukti į tragiškus birželio mi
nėjimus, nors išvežtųjų į Sbirą 
tarpe buvo keli tūkstančiai žy
dų ir amžinais kaltinimais me
tamais visai Lietuvos žydi j ai už 
padarytus bolševikų nusikalti
mus buvo prakeikti ir amžiams 
išbraukti iš lietuvių tautos.

(Bus daugiau)

• Pirmasis vieašs nuomom” 
klausinėjimas bei nuomonių 
rinkimas buvo 1824 m. Wilming 
ton, Del. Politikieriai norėjo ži
noti, kurį prezidentinį kandi
datą žmonės labiau mėgsta: An
drew Jacksoną ar John Quincy 
Adams. Nuomonės ir balsavimų 
rezultatai sutapo: laimėjo Jack- 
sonas.

išleido iš savęs gailų, tarsi priešmirtiną deja- R. VILIUS 
Atsirado liokajus. j

j — Kur jūs išsislapstėt velnias jus griebtų? — užsi- Į 
puolė ant jo šeimininkas, sugniauždamas kumščius, j 
— Kur tu buvai dabar? Eik, pasakyk, kad šiam ponui j 

Unai įlindo į šonine kišenę, ištrauk^ r T z.......  šūktelėjo jis, kai lio-
. išėiuęs iš jos du popierinius, sviedė kaJus Pasis»ko eiti. - Ryt, kad ne. vieno išdaviko ne- 

. pasiliktų name. \ isi von. Samdau naujus. BiaurybėsM 
Laukdami vežimo, Aboginas ir daktaras tylėjo. Pir i 

majam jau sugrįžo ir sotumo išreiška ir plona gracija.
Jis žingsniavo svečių kambary, gracingai krestelėda-1 va kaitaliojosi, ryškėjo ir tamsėjo, sulig žaizdras ug-

)

(Tęsinys)
i įlindo į šoninę kišenę, ištraukė Pateikt,J P^karietę. Palauk.

• ūsų vizą. — j apsakė jis, krutinda-
.* uns užmokėta!

skne siūlyti man pinigus. -
Artkė popierinius nuo stalo ant grindų. — Lž į atvėso, bet jis stengėsi pasirodyti, kad savo priešo ne- Vilkėjo jis pusšvarkį, be rankovių. Stiprių rankų ga- 

pmigais nemokama. I pastebi... Gi daktaras stovėjo, viena ranka laikėsi sta-1 lingi raumenys švaistėsi dideliais mostais, laikė rep-
. s ir daktaras stovėjo veidas prieš veidą'10 kraM° ir žiūrėjo į Aboginą su ta gilia, kiek ciniška les su įkaitusiu geležiu, sunkiu kūju drebino priekalą,

Kalvis, flygjižpykęs, stipriai patraukė dumples, 
žiežirbos, lyg žvaigždės lakiojo apie jo galvą, svi 
lino plaukus ir barzdą, taip, kad kalvė pakvipo. Ertas, 
tokia buvo to jauno vyruko pavardė, užkluptas tos žie 
žirbų spūsties, šoko atgal, blaškė savo rankomis prie 
jo drabužių limpančias žiežirbas, suraukė veidą, lyg 
užsigavęs, lyg įtartų kalvį bloga valia, jam išdaigą iš
krėtus. Tas šaltai pasižiūrėjo į strikčiojantį Ertą ir sa
ko: — Sirguliavau, gal likimas taip nori, kad aš jų

Likimo žabangos
Žaizdras ugnies nušvietė kalvę. Prie rogučių dar- 

bavosaugalotas senis. Savo plačiais pečiais, ilgais pa
laidais plaukais ir tankia, gelsva barzda jis buvo pa
našus į senų laikų milžinus, kuriuos dailininkų pa
veiksluose galima pamatyti. Jo veido įraižos įtaigojo, 
kad jis rimtas ir protingas žmogus. Ruda jo veido spal šiandien nebaigčiau?

I — Kaip tai? — Šūktelėjo Ertas, — ar aš jas laiku ne
užsisakiau? Jau pusmetis, kai jos tamstos kalvėj guli, 
ryt mūsų metinės, ir aš Trūdikci pažadėjau, kad mes 
pas jos tėvus į Miniją važiuosim.

— O rogėmis važiuoti ar negali?
~ ♦

— Rogutes neužsisakiau, kad rogėmis važiuočiau?!
— Amžina atilsį, tavo tėvukas visą savo amžių ro

gėmis važinėjo, turtą suvežė, žinojo, kur ir kaip va
žiuoti. Jei ne jo rogės, pats sau rogučių nesidirbtum 
Jos nOm nerimastį kelia, pats nesuprantu dėl ko? Kas

» man tos tavo rogutės, bet jas vis ir vėl prisimenu, apie 
Ijas galvoju, nors ir žinau, kad tai ne mano reikalas?

Jos mūsų sąlygoms tikrai nenaudingos, tai prabangos

i O c ’ O - O ' | .J . ** v,
— suriko dakta-]nia$ galvą ir, matyt, kažką suminėjo. Jo pyktis dar ne j nies prasiveržimais ir atoslūgiais patraukus dumples.-

daktaras stovėjo veidas prieš veidą’10 kra^° turėjo į Aboginą su ta gilia, kiek ciniška les su įkaitusiu geležiu, sunkiu kūju drebino priekalą,
esūiovč svaidyti vienas antram neužtar-'ir n^ia panieka, su kuria matyti tiktai sielvartą, sukėlė aštru, kalamo metalo garsą.

nautus Minėjimus. Atrodo, niekados gyvenime, net 
klajodami, jie nepasakė tiek neteisingų, žiaurių ir ne
vykusių priekaištų. Abiejuose stipriai reiškėsi nelai-

nedalią, kai mato priešakyje savęs sotumą ir grakšty- 
be' i... . . • ‘ -

Kai, kiek palaukus, daktaras sėdo į puskarietę ir |° aptukusio veido, mažas pilvukas buvo prasiki-

Pro atvirą kalvės durų angą įėjo jaunesnio am
žiaus vyrukas, švariai apsiskutęs, guvios akutės žibė-

mingųjų egoizmas. Nelaimingieji egoistai pikti, netei-{ važiavo, jo akys vis dar tebežiūrėjo su neapvR 
singi, žiaurūs ir mažiau, negu paikšeliai pajėgūs kits vo tamsu, žymiai tamsiau, negu prieš valau ‘ 
kita suprasti. Nelaimė žmones ne jungia, o išjungia, ir nas pusmėnulis jau nuėjo už kalnelio, ir < o 
net ten. kur, rodytųsi, žmonės turėtų būti vienodo siel- l>esys juodomis deivėmis gulėjo prie žv 
vr4r <» sujungti, padaroma žsmiai daugiau neteisybių j raudonomis švies uuis karieta sudundėjo 
ir žiaurybių, kaip lyginamai patenkintų tarpe. j

Teikitės gabenti mane namo. — suriko daktaras! ’ i j > * , • > • i® Į visą kelią daktaras galvojo ne apie žmoną, ne apie '
uždusdamas. I Andrių, o apie Aboginą ir žmones, gyvenusius jo na-l

Aboginas aštriai paskambino. Kai į jo šaukimą Į me, kurį jis tik dabar paliko. Jo mintys buvo neteisiu-1 
niekas nepasirodė, jis dar kartą paskambino ir piktai gos ir nežmoniškai žiaurios. Nuteisė jis ir Aboginą, ir 
sviedė skambuiį ant grindų; jis kurčiai atsimušė į ki- jo žmoną, ir Papčinskį, ir visus, gyvenančius rožinėj

šęs į priekį.
— Gerą dieną. — pasveikino jis kalvį, — atėjau ro- 

jį gutes atsiimt?
f i Ži U. Su 1

liu ir pra-Į prieblandoj ir kvepalais kvepenČius , ir visą kelią ne-

«n ta. Bu
ri Raudo-

I avi i.iv bulvių MiuuiPKjn m H i prie d i an aoj ir Kvepaiais Kvepencius , ir visą Keną ne- ----- -----------------------------------
•lenkė daktarą, lutai važiavo Aboginas protestuoti, da kentė jų ir niekino juos iki skausmo širdv. Ir jo išmin-l d#,ykas< pakrauti jose nieko negalima, be to, ne tokios 
Jo ti paikšybes... • } r • | tyje susiklostė apie šiuos žmones stiprus įsitikinimas. Į sauRios;kaiP ro$ės- Dar£i tos pavažos, tikrai penr sun-

Visą kelią daktaras galvojo ne apie žmoną, ne apie Praeis laikas, praeis ir Kinlovo delvartas. bei šis' k,os' niekaa <okill sto™ P° FbgdtPms'nededa. Reikėjo 
I paprakaituoti, kol jas prie tų išriestų gulbės kaklų 
prilenkiau.

Praeis laikas, praeis ir Kinlovo sielvartas, bet šis 
įsitikinimas, neteisingas, žmogaus širdies nevertas, ne
praeis ir pasiliks daktaro prote iki palies kapo.

PABAIGA (Bus daugiau)
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rR. R. G. BALUKAS 
aaUSERUA tR MOTERŲ LKnra 

ginekologine chirurgija 
6449 5% Pulaski Rd. (Crowford 

*odka» BirMinj), ToL LU 5-6444
’ ponius pagal susitarimą. 

Jr' ae'"siliep^a, skambinti 374-8004.

DIL C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ir šlapumo takų 

CHIRURGIJA 
Teltf. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te* : 562-2727 arba 562-2728

Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISIN AS 
A^UŠ^.RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie AveM WA 5-2670

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

Susilygino
ras<’

Prieplauka (aliejus)MIKAS ŠILEIKIS

ja Lietuvių Televizijos progra
moje. Dabar ruošiasi dainų šven 
tei, kuri bus šią vasarą Toron
te. .

Chorui išsilaikyti kaštuoja 
apie du tūkstančiai dolerių į me
tus. Tuos pinigus jam sudeda 
gerieji Chicagos lietuviai, atsi
lankydami į metinę choro va
karienę. šiais metais Chicagos 
vyčių choro vakarienė bus sau
sio 21-mą Pakšto salėje, 
viškos dainos mylėtojai 
mėjai bus ten laukiami 
brangūs ir mieli svečiai.

Laikraščiai 
Yorku

Švento rasto pamokymai ir . „....„..„.‘a;
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

/'Broli* iiduoa brolj mirti*. — M*to 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks Ul
kas, kad Dievo meilė Uip atšals kai kurių širdyse, kad jie aaXec lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįJi priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardau bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už 1o gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž

nyčioje.
Visi žino, kad mirtis yri žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra m«- 

rvsieji? Į t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gaukite ne- 
Rengėjai mokamai. Rašykite:

I F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 606^
I IV.

Lietu- 
ir rė- 

kaip

su sovietais

komunizmą> imk 
susitiktų abu pu

• W<V<V/.V.VAWA7i

I

TEL. — BE 3-5393

PR. A- R. GLEVECKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
39C7 West 103rd S.reef 

Valandos pagal susitarimą.

Mažę... amžino, o
lalizmo ir 

si*i akelėj e.
Cb agos adv. Charles P. Kai 

prae. .etų “Vienybes” 21 nr. 
pare :

— žabar kriminalistai turi 
didesnę galią negu padorūs pi-. 
liečiai.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJ Ui U jė

du posėdis, kuriame dalyvavo: 
TF garbės pirmininkas prel. F. 
Balkūnas, tarybos pirmininkas 
J. Valaitis ir nariai iš JAV ir iš 
Kanados. Taryba svarstė ir su
tarė suaktyvinti Tautos Fondo 
veiklą,‘norėdama užtikrinti VLI 
Ko veiklai reikalingus finansi
nius išteklius.

VLIK seimo posėdžiuose da
lyvavo virš 100. Floridos ir kitų 
vietovių svečiai. Gruodžio 3 iš-! 

; i 4.- - t- j- • ’kilmingoj vakarienėj su koncerLetuvos Valstiečių Liaudiniu u .rho ■ tai- tu susirinko arti o00 lietuviu.Jku sąjungą: J. Audėnas — New. ZT. x»i ‘ t ta -i ■ t- r- • \ • (Elta)i i orkas. J. Daugėla ir K. Grigai- j 
! tis — Florida. į

ir J. Žvynvs — Florida. i 
! *; I ietuvos Socialdemokratų Par-1 

VLIKO seimą sudaro VLIKo tija: J. Fondą — Massachusetts, ! 
narių-organizacijų po tris atsto » dr. J. Valaitis — Illinois, A. Ma
rus (statuto 5 str.) šių metųičionis — Florida.

etuvos Ūkininkų Partija: nie 
neatstovavo.

1977 METŲ VLIKO 
SEIMO DALYVIAI

VLIKO seime dalyvavo 13-koi i 
VLIKo grupių 36 atstovai: J,

. ketu™ Fronto BiciuHai: A.' Lietuv(?s ūkininkų Sąjunga;
D R. FRANK PLECKAS1 -abališ Nex\ Norias, A. Cila.i- . rro;r g Vitkus — Illinos, dr. K. 

zauskas — Honda. . T vOu-: V ariunas ir j. Giedraitis — New
Lietuvių Krikščionių Darbi-!Yorkas. 

ninku Sąjunga: J. Gerdvilienė 
— New York, dr. J. Petriką 
Reventas — Florida.
— Florida.

Taigi lygiai, kaip Sovietų Są- ’ 
jungoje: ten kriminaliniai kali
niai turi didesnes teises už po
litinius kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose.

Trys Mg 
Mašinon:
Tel. 73'
Tel. 7<T

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

“contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

e Daugelis lotynškų vardų, 
išvertus juos lietuviškai, nėra 
atrakinus. Pavyzdžiui, Uršulė 
vra ne kas k ha, tik mažoji meš-

PltLEONAS SEIBUTIt
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vak.
Ofiso teleL: 776-2830 

Rezidencijos teief.: 44d-5S45

Nustatyta, kad geltona 
į spalva yra geriausiai matoma, 
i ypatingai sant tolimesniame at- 
į stūmė. Ateityje gaisrininkų ma J — i . . .

Lietuvu Krikščioniu- Demokra į Mažosios LietaVos Rezistenci-' ChlCagOS VyCIU CDOtaS 
tu Sąjunga: S. Lūšys - MasSa-įnis Sajūdis: L. Kopfmileris —1 praŠO JO DCUŽmirstl
ehusetts, dr. K. Šidlauskas -J Horida 
.slinols,- K. Kleiva — Florida. ~T

: Ertu Lietuvos Rezistencinis - ...
lietuvių Rezistencinė Santar-• : K Miklas — New Yor va nepriklausoma valstybė bu-!

vė: prof. dr. J. Vėbra — Connects, a. Rukšlelė ir 0. Galvydie- vo’ Jis kitoje pusėje Atlanto an-j 
tkut. B. Raila — California, _  Florida į gliškai kalbančiame pasaulyj^1

1 dainavo lietuviškai. Linksmos
A LIKc seime dalyvavo tary- j0 dainos tada buvo.

bos pirmin’nkas prof. dr. J. Vė-; ...
Ibra, jos Politikos ir Teisiu komi! Hs tebedainuoja ir šrandien.
1 - |Tik jo dainos dabar yra liūdnos.

.nes šventoji lietuvių žemė yri 
'svetimųjų trypiamas. Dainuoja

l
tonos.

•JSIRINKIMU

MODERNIŠKOS Alft-CO’nekas

ybos narių.

•j ūd

Mieliems

Juozapavičiūtės.1

JOS' MAMYTEI LIETUVOJE MIRUS,

nuoširdžią užuojautą reiškiame.Fruit-Filled Fantasies

PERKRAUSTYMAI

S

P. ŠILEIKIS, 0. P.
CRTHOPEDAS-PRUTEZISTAS 
Aparatai - Pr^ ezaL Med. ban
dažai. Speciai^pagalba kojoms. 
(Arch Supports? ir L t.

2850 W»st ©3rd Stų, Chicago. UI. 60629 
Tol*!.; PRosoect 6-5034

Žilinskas — Florida

5

8397 So ’

T

'rči 7-11S8-11W8319 So. LITUANICA A

AMBULANCE 
PATARME

Apdraustas pcrkravstymas 
i$ įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

14A6 So. 50th Ave., €•

UK. VI1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B*nd.-a praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Ofisas 2652 WEST 5?th STREET 

Tel, PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treęiad 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

1A ERAS | Lietuvių Tautinis 
neatstovavo.

Lictuvių Vienybės Sąjūd 
^ažemėnas — Ne v Yorkr 
Fkirius — Californ:a, dr 
Kasias — Pennsylvania.

Lietuvos Atgir 
L. Virbickas, V 
Juodis — Florida.

j Vyčių croras jau prieš G0 me
tų dainavo Chicagoje. Kai Lietu-! žinos bus ne raudonos, bet gel-

1605-Q7 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: Y Arti 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIF0RN
Telefonai:

J. į sijos pirmininkas S. Lūšys ir ei-l 
A

Zarasiškiu kibo narių metinis su- į 
i sirinkimas ivyks sekmadienį, sausio ,

- , . j 15 d.. 2 vai. p. p. Anelės svetainėje.
Še rne taip pat dalyvavo v La- šventėse ir koncertuose, leidžia j 4500 S. Talman Avė.

uu-Kzyc rir TT Vuliū r .. » Visi nariai i susirinkimą kviečiami;vtl-.iybos nariai, dr. K. \aliu savo dainų plokšteles, dalyvau- atsaankytt Klubo Valdyba
mis. dr. B. Nemickas, J. Valai-į ' ■ ..
Ls, B. Biehukas ir A. Sabalis. )

į Gėlės visoms* progoms
į BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
i Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-C834 

Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 
krautuve.

THE DAISY STORE 
9918 Sournwest Hwy Oak Lawn 

Tel. 499-1318

Leidimai — Pilna a para ūda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tol. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki pcnnUėenri 12.30 
— 1:00 vai. popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8.30 iki 9 30 

vai. ryto.
Vedėja Aldona Daukur
Telef.: HEmlock 4-2413 x

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

J i
! VLIKo seime aktyviai reiškėsi | 

Kanados atvykę Pasaulio Lie- I 
vlų Jaun mo Sąjungos atsto- 1 
•s — C. ir

Lietuvos Darbo Federaciją.
V. Šimaitienė — Illinois, V. Klei- 
vienė -— Florida.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Są į Grue.’ /'o 4 d. vakare nyko 
junga: J. Žostautas, J. Vaičaitis Tautos Fondo tarybos 3 valan-

KAZIMIERUI IR LIUCIJAI 
BALSEVIČIAMS,

TĖVAS R SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 710t Street 
Tetaf.: GRovehiH MJ4M 

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnkall S-2108->

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTA TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V. ir S. Jtipskiai,
J. ir K. Stasiuliai,
J. ir A. Samaičiai Chicago*

Lietuviu

Direktorių
Associacijos <

ANTA'
TOM *

Enjoy the fruits of summer’s labor —with a delectable sour 
cream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricots 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortori^Nature’s Seasons^scasoning 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well as the taste buds, 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetable*) 
on the serving platter.

' To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemon 
juice.

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-ounee) carton sour “' " *'—

cream
% cup firmly packed

brown sugar
Combine all ingredients in small bowl; mix vdL Store in 

fixe refrigerator.Makes about 2/3 cup.

% teaspoon Morton ’ 
Nature’s Seasons 
seasoning biend

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 
ergry-savinc features in de
sign, materials, and appli
ances ~hich can cut energy 
needs by up to 5® perrenk It 
ha* two hea t-clrcui a tine 
Heatilator Fire place* (richt>, 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back Inte the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can wr 
save up to one half L» xjst u 
heating and Č iome..
This claim L d* :nfe proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its "Centcnergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvement* was approxi
mately M,000 .. . projected to 
be amortized within 4 to 6 
yean through reduced ex-

sulatlon within walls and cell
ing as well as in earthen berms; 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and ffr^laces.

The two p atilator Flre- 
p aces re-circulate heated air 
Lack into the room. This fea-~ 
ture alorr ir-v? cs the xrtaT 
- J loss charact' rlstic of • t 

places, according to the ,-
. ners of "Centenergy HTe.*
The fireplace* were lupplied 

by Home Crafty Inc^ Floral 
Park, New York, Heaiiiaior 
Fireplace, A Division, of Vep* 
Industrie*, Inc, located in ML 
Pleasant, Iowa, manufacture* 
a complete line <sf built-in, 
frecetandtnff vaH- 
■n^ntrd fireplaces • • . ffaa.

PETR/
4348 So. CALIFORV

2424 WEST
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, P«J<m Milte, kU. > .

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arti 7-1111

NAUJIKNOC, CHICAGO t, IUU —WEDNESDAY. JANUARY 11, MTfc



d*jb:ir dar vienas, kitas išs- 
iš okupanto nagų atvyk 
. Tuoj griebiamos ir ( 

vis 
išku, su kokia misija jie į 
įtvyko O atrodo, kad jie 

mūs liežuvinį

Musuose pasižvalgius
“Draugus” praneša, kad “Sau ni kitus liežiuviais aplyginti, 

j;* skatikų” jau išparduota, kai. B t ir >’> užsiėmimas darosi 
kurie Amerikos biznieriai iš por jau neefektingas. Mūsų laimei 
novrafijos daro gerą biznį. Pa- i
sirodo, kad ir Ketuvių tarpe I prekę 
parnografijos mėgėjų netrūks st d Į č 
tą. Patartina marijonams ‘*Sau-’ juos patvarkyti, nes mums 
ja skatikų” išleisti antrą kartą, j 
Tegu sau šneka kas ką nori, bet 
biznis Teka bizniu. O ir lietuvi
ška visuomenė bus marijoniš-l 
kai apšviesta.

nelabai supranta

ir

ŠIMAITIS REALTY

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
fR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie
gami. 30’ sklypas, naujas sūdymas, • 
tuoj galima užimti, prie 65-tos 
Artesian, nebrangus.

Notary Public 
lasers nee. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-787*

neaišku, kas 
aną anonimi-

Kaip kam vis 
paruošė ir išleido 
ni šmeižtų paskvilį? Paklaus
kite jį uoliai platinusio liniona 

maištas” pavadinimu psirodė] dinio biznieriaus. Jis tikrai ži-
knvga. Toje knyi no iš ko ji gavo ir su kuo atsi- 

Jurgis Plaktukas

Bronys Raila, jaunystėje bar 
baru rėkė, o i senatvę pradėjo 
bastūnu maištauti. “Bastūno

Matomai dėl 
daug metų 
vadovauja.

Bobelio vie-

ir jo paskutin 
goję suvedirėjamos sąskaits 
su visais, kas jam kada nors 
užkliuvo, ar kieno nosis jam ne
patinka. Taip pat tulžis išlieja
ma ir Altai, prieš kurią jau 
daug metų jis vedė terliones. 
Jam labai nepatinka Altos pir
mininkas Bobelis.
to, kad Bobelis jau 
Altai sėkmingai 
Ima vieną po kito
nos kalbos sakinį ir juos railiš- 
kai apseilėja. To paties purška- 
lo užtenka ir Vlikui. bei Ben
druomenės kritikams.

Keista, nė žodeliu neužsime
na apie tikruosius Bendruome
nės griovėjus — bičiulius. Taip 
per visą knygą prunkščia Į vi
sas puses. Ją perskaičius nesu
kelia jokių naujų minčių, o tik 
lieka tuščias — Pššš!

Visokį bendradarbiautojai ir 
komunistinių kursų Vilniuj lan 
kytojai būkite atsargūs. Jei ten 
patriotinis lietuvių jaunimas iš 
drįsta maištauti prieš okupante 
kagėbistus, tai ir jus į Vilnių 
numykusius gali apkulti. Kur 
tada dėsite akis?...

Taip pat pasisaugoti ir “Lai 
svės” bei “Vilnies” “pažan 
gieji”.

Po daugelio metų mes čia 
gerai atsiganę, pradėjome vie-

skaitė.

TRUMPAI

— J. Pauža, North Bay, Ont., 
Canada, ilgametis Naujienų skąi 
tytojas, be raginimo pratęsė pre 
numeratą, o savo nuoširdžius 
sveikinimus ir gerus linkėjimus 
atlydėjo 87 auka. A. Zailskas *š 
Cicero atsiuntė du dol. už ka
lendorių. Tos apylinkės tautie
tis susipažino su Naujienomis 
ir jas užsisakė vieneriems me
tams, tačiau pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui. Platinimo va
jaus proga Naujienos siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.

—Ponia Emilija čikas iš Lake 
wood, Ohio, pratęsdama savo ir 
klevelandiškės p. Julijos Klimo
vich prenumeratas, atsiuntė $20 
auką. Po du dolerius už kalen
dorių atsiun tė ponia Eugenija 
Stalionis iš Marquette P_arko_ir 
ponia Anelė Kovalskas iš Bridge 
porto, Bronius Sereika iš Ams
terdam, N. Y., atsiuntė dolerį., 
Dėkui visiems.

— Dėkui poniai Julijai Cy- 
bulski iš Hot Springs, Ark., už 
ankstybą be raginimo prenu-

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

American Travel Service Bureau
S- Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patam avimas užsakant lėktuvu, traukimų, laivų keli n. 

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

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

JUBHJEJINIŲ METU 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą ■ sukaktį gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienriičlo steigėjus bei lietuviškos raudos plrmū 
aus ir atliekant būtinas pareigas twHnn lietuvybės ffllkimui tkel- 
Mamas Naujienų platinimo rajau

<AUJTKNOS tvirtai strrH ir korėja Lietuvos t pavergti Rstrvtii iaigvt 
Midamca ir netldėdaaos Į sandėrius rv rkupantalf ir Ji IuBo 
Mrrfa*S.

4AUJTENOS palaiko vkai lietuviu demokratines grupes, Jt bendras lastitu- 
djaa ir remia rlių lietuviu bendru odai darbui bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu dauguma Hali piaimetime, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yri mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu uroęi 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams' ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotine tie- 
Cariškų reikalu renesm.
KMNUOJA: Chicago!* Ir Kinadofs rrxtirm — S30.D0, metų — 11 CM 

trims mėn, — £1.50, vienam mirų 13.00. Kl*o«a JAV vietose actams 
— $26.00, putai matv — 114-00, vfanam mėn. — S3J0. Užafonlpo 
M — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama irralff

Prašoma naudoti žemiau eaančU atkarpv

NAUJIENOS, ' ‘
1739 South Halsted St

Chicago, HL BO6O3

Fj SiunčiM 6oL Niijienf prenxmeratri, Fubilkjtnk) 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudu

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipafi- 
niurni nemokamai Ir be jokių įsi pareigoj imą.

PAVARDE, IR VARDAS ___ ____________________________.

ADRESAS _______________________________ _________________

Dail.

merą tos pratęsimą ir už ta pro
ga atsiųstą $5 auką.

— Jau pasirodė pirmieji Pet- 
tro Stravinsko knygos ‘Tr švie
sa ir tiesa” egzemplioriai. Ke
li darbininkai knygą lanksto, 
dėlioja ir riša. Atrodo, kad apie 
ketvirtadien Naujienas jau pa
sieks didesnis jų skaičius. Kny
ga kainuoja $4. Toliau gyve
nantieji už pasiuntimą turės pri
mokėti. Minkšti viršeliai, 214 
psl. Nagrinėja kelias gyvo gy
venimo problemas.

-— Lietuvių Tautinių Kapinių 
sklypų savininkų metinis susi
rinkimas šį metą įvyks antrąjį 
kovo sekmadienį Dariaus-Girėno 
salėje. Iki šio meto susirin ki
niai būdavo sausio mėnesi, daž
nai speigų metu.

—Vladas Rasciauskas, Naujus 
Metus sutikęs Buenos Aires 
mieste La Plata paplūdimyje, 
nuskrido į gražųjį Santiago, 
pasižiūrėjo į naujai tvarkomą 
Čilės gyvenimą ir išskriejo į Ve
lykų salas, kur planuoja pra
leisti mažiausiai dešimt dienų. 
Rengėsi padaryti kelias suakme
nėjusių senų salos gyventojų 
nuotraukas.’

— Kan. V. Zakarauskas ir Ga
ry klebonas I. Urbonas išvyko 
į Floridą poros savaičių atosto-

— Dr. Antano J. Guseno kny- 
ga Saugok savo sveikatą* jau 
sulaužyta ir atiduota spausdin
ti. Dr. Guscnas rašo Naujienų 
skaitytojams straipsnius įvai
riais sveikatos reikalais.

— Imigracijos ir Naturaljza-— Povilas P. Dargis, ŠIA pre
zidentas, prieš metų pabaigą bu- cijos įstaiga praneša, kad visi 
vo išvykęs į New Yorką įvai
riais naujo SLA vajaus ir kitais 
Susivienijimo administracijos 
reikalais.

— Antanas ir Marija Rudžiai 
buvo savo rezidencijoje suruo
šę pasitarimą vysk. Vincentui 
Brizgiai pagerbti.

— Jonas Talalas skaito ko
rektūros ir prideda papildymus 
Lietuvos pavergimo dokumen
tų knygai. Klubas "Krivūlė” yra 
nutaręs paremti tos knygos iš
leidimą.

— Rožė Didžgalvienė, per 
šventes dalyvavusi įvairių drau
gijų renginiuose, buvo gavusi 
stiprią slogą, užkimo, bet jau 
atsigauna.

— Kristina Austin su šeima 
buvo praleidusi kelias dienas 
Floridoje, pas motiną Josephine 
Krikščiūnienę^

— Floridos lietuviai pranešė, 
kad paskutinėm savaitėm pa
plūdimiuose gana dažnai pasi
rodo dideli rykliai, ieškodami 
maisto.

— Grupė Kalifornijos lietu
vių suorganizavo komitetą tiks
lu paremti Algirdo Bražinsko 
studijas universitete. Komiteto 
pirmininkas yra inž. V. Vidugi
ris, vicepirmininkai — R. Ša
kienė, L. Reivydas ir A. Ski
rtus, sekretorė K. Matjošaitienė. 
Aukas prašoma siųsti A. Bra
žinsko Mokslui Remti Komite
tui % adv. Nida Z. Brinkis, PO 
Box 6093. Torrance. C A 90504.

SIUNTINIAI Į rJETTTVĄ
MARDA NOREIKIENi

SSOg Weit SMk St, Chiago, HL 50625 • TeL WA 5-2787
Dideli* paririnkhnas gere* rūšies (vilriy ereidy, 

MAISTAS II EUROPOS SANDELIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAtWrrra GIFT PAItCIUJ JEUVICI
Wt w. WHi St, Chicago, IR 9009, — TeL WA 5-271/ 

USJ Sa. HalaHd St, Chk»»», III. fOCOS. _ TaL 25X4JM
V. YALANTINAS

J*u ten laiku atipau>dlnt< ir pilimi gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alelio Abrose mygi įprašanti paskutinių 90 (186&-1959) metų 

Chicago! lietuvių gyvenimą ir tų itiiktin darbui 664 pal. Kaina 
110. Cleido Amerikon Lietuvių utorijoi Draugija.

Knygoje apvalyta pirmai Chieagon atvažiavęs Hetuvli, pirmo* 
lietuvių kolonijom ju ruorgartootos šalpoa draugijos, * itatytoa bal- 
nyčioa, įsteigti laikraAčiaL kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pajuulletiikl chorai, 9 bažnytini ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kiUbEdiku, aocailiitimų. LaisvamanlAkų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Jjteigtoi mokyklos, įkaitykite ban-

Norintieji bays, IrtcrtL prtloal ptrsiytl čeki art* Money 
Orderi

AJiKRJKOS UKTUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
rardn fa- paniurti: , ,

1739 S®. H&btM St, Clkwn, ŪL

čia gyveną asmenys, neturį JAV 
pilietybės privalo užsiregistruo
ti iki sausio 31 d. Registracijos 
kortelės gaunamos pašto įstai
gose. Jas užpildžius, priklijuoti 
pašto ženklą ir pasiųsti minimai 
įstaigai nurodytu adresu. Neuž- 
siregistrave gali būti baudžiami.

— Balfo 100-sis skyrius New 
Yorke ruošia madų parodą ba
landžio 16 d. Kultūros židinyje. 
Modelius registruoja Sofija Ka
činskienė, t el. HY 75340.

— Muz. Liudo Stuko vado
vaujamas New Jersey lietuvių 
moterxi kvartetas Vilija daina
vo* lengvo žanro 15 dainų plokš
telę. Kvartete dainuoja Regina 
Malakienė, Aldona Pitkunigie- 
nė, Edna Rinkeyičienė ir Lore
ta Stukienė. Plokštelę ir kvar
tetą bei muz. L. Stuko veiklą 
labai teigiamai vertino Muzikos 
Žinių žurnalas, redaguojamas 
muz. Vytauto Kerbelio.

— Kelmelis Viktoras bus ba
ro vadovu Pedagoginio litua
nistikos Instituto absolventų iš
leistuvių vakare, 1978.L’4, 7 
vai, 30 min., Jaunimo Centre. 
Stalus užsisakyti pas p. S. Pran 
ckevičienę, tel. 776-2191, 
vienius kvietinius — pas 
Orentienę, tel. 778-2922. 
skambinti po 7 vai. vak.

o pa- 
p. V. 
Joms

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

~ Tel. GR 6-7603

i • 
. i 
iri

Pasakyti tiesą šiais laikai: 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon* 
frontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo Ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl Šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojus-

and PLEASE 
make people 
more careful

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chlc-ų# 

Tel. 767-0600.

SAVININKAS parduoda 2 butu po 
3 miegamuosius mūrini namą gerame 
stovyje rž prieinama kainą į vakarus 
nuo Kedzie. Teirautis no 6 v. v.

Tel. 778-1552.

HELP WANTED — MALI. 
Djsrb’r.inlcif ReTVIa

of

MAINTENANCE
MECHANICS
For olant ir. heavy 

metals industrv.
Applicants must have well 

ronnėed mechanical ba^ksround
convevor svsterns. overhead cranes 

hydraulic systems and other 
nlart machinery.

Weldins experience also reanired
R. LAVIN & SONS, INC,

3426 S KEDZIE AVE.
An equal onportunity employer

WATCHMAN
willing to work any shift.

6 day week.
Overtime after 40 hours. 

Insurance and other benefits. 
Steady w’ork. Previous work record 
will be checked. Must read and write

English’ ,
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

BRICKLAYER
Experienced Mason

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
An Equal Opportunity Employer

AB JAU PAS1DAPJBTL
SAVO TESTAMENTU? i

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
i ESI AiviLiT Au. ,

Su legBiiškouiis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legališko 
uis formomis — 83.50.

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

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETU mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
£38.300.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal- 
dvmas *bei kiti priedai. Tuoj galima 
užrmti, 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 narna Marouette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTU gelsvų plytų 18 metu mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, . sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas 360,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-3534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narnu Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
''ant'-^ta? Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

D t M 25IO
52—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

“Ūktai 599 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkam*

Kreiptis

^3 Sc. ASHLAND AVĖ/ 
52«775

LAIKRODŽIAI k BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymai 
2S46 WEST 69th STREET

REpuMIc 7-1941
■ ................ ....... ■■

M. ii M K Ui 
Hetiry Public 

1MCOMF TAX SRRVICB 
! 425* S. MapItwaedL T>L 254-7454 

’< Taip pat daromi vertimai, giminiu 
I iškvietimai, pildomi pilietybes pra
šymo! ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NėOZINSKAS, *065 Archer Av« 
Chicago, 111. 60632. T*L YA 7-59*

’THINGS IN LIFE
lurtl Fronk Z»polli 
CLDS'A w.ysm St 

GA 4-565*

•'btate Farm life Insurance ~ -

Didžiausios kailhj 
pasirinkimas 

j vieninteli
< f UetiivĮ taUMnlnkw 

Chicago)®
^gLNORMANA

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

(įataigo*) ir 
677-8489

185 North Wabaah Atom*




