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I KALĖJIMĄ ĮNEŠĖ ADVOKATAI
GINKLUS VOKIEČIU TERORISTAMS

Paryžiuje buvo suimtas adv. Claus Croissant 
z ir atiduotas vokiečiu prokuratūrai

ŠTUTGARTAS, Vokietija, — Vakarų Vokietijos prokura
tūra yra įsitikinusi, kad saugian Stammheim kalėjimai! Rinklus 
Įnešė. Vakarų Vokietijos advokatai, gynusieji ir kalėjime lan
kiusieji vokiečių teroristus. Adv. Claus Croissant gynė Vokie
tijos teismuose svarbesnius teroristų grupės narius, o vėliau, 
kai jie buvo nuteisti, tai kalinius Andreas Baader ir Jan-Carl 
Rašpe-lankė advokatai Arndt Mueller, ir Arnim Neveria.

Iš pasikalbėjimų su kaliniais, į 
tardymų ir kitų būdų, prokūra-1 
turą yra įsitikinusi, kad pasta
rieji du ’advokatai, belankyda
mi Stammheim kalėjimą, pali
ko Japonijoje gamintus mažus, 
bet galingus revolverius.

Kaliniai kalėjime nusižudė re 
veiveriais, kai vokiečių specia
liai paruošta komanda praeitą 
rudenį Somalijoje nuginklavo 
vokiečių ir arabų teroristų gru
pę, pagrobusią iš Ispanijos grį
žtančią vokiečių ekskursantų 
grupę, reikalavusią paleisti Baa
derį ir. kitus vokiečių teroris-

* tus.
Kalėjiman buvo įneštas ga

lingas trumpų pangų radijo pri
imtuvas. Kalėjime jie galėjo 
laisvai; klausyti 'teroristų nau- 
dojamą^Jrako radijo stotį. Nes
pėja vokiečių komanda nugink
luoti teroristus Somali joj e, Baa 
deri^ ix Raspe nusižudė Stamm- 
heiroo kalėjime. į šalia jų rasti 
maži revolveriai ir radijo priim
tuvas.

’ Advokatai nusikalto 
vokiečių įstatymams

Visi fr^s advokatai nusikalto 
vokiečių- teismų: įstatymams. 
Štutgarte buvusioj Gaus Crois- 

. sant vokiečių advokatų firmoj 
tarnavo jauni advokatai Muel
ler ir Arnim Neveria. Kiekvie
ną mėnesį, jeigu ne vienas, tai 
antras aplankydavo Baaderį ir 
kitus įtakingesnius teroris
tus.

Prokuratūros pareigūnai nuo 
dugniai išklausinėjo jaunus ad
vokatus, o tik vėliau nutarė kel 
ti jiems bylą už įvairių įstatymų 
laužymą. Advokatai, kaip ir bet Į 
kuris kitas pilietis, įnešęs gink-} 
lą į kalėjimą, nusikalsta. Adv. 
Croissant, nusižudžius Baade- 
riui, dingo iš Štutgarto ir nese
niai atsirado Paryžiuje. Jis bu
vo* nuodugniai išklausinėtas, o 
vėliau turės aiškintis vokiečių 
teisme.

— Britai padidino savo kraš
to apsaugos biudžetą 3%.

Šausią 14: Makrina, Feliksas, 
Auksė, Dabonė, Laimis, žibąs.
Sausio 15: Sekundina, Mauras,
Snieguolė, Varta, Gaisras.
Dailius, Budris, Kantautas.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:43
O^ti: ialUs,

KOMUNISTŲ ITALIJOJE 
NEĮLEIS Į KABINETĄ

ROMA, Italija. — Italijos ko
munistai labai norėjo patekti į 
krikščionių demokratų vado Gu 
lio Andreotti "kabinetą, bet jie 
prarado paskutines viltis. Kol 
jie tarėsi ir bendradarbiavo su 
premjeru Andreotti — dar bu
vo šiokių tokių vilčių, bet kai 
komunistinis jaunimas pradėjo 
užpuldinėti kitaip galvojančius 
jaunuolius, tai komunistų viltis 
nuėjo vėjais. Premjeras Andre-
otti įsakė Romos policijai kirsti 
kiekvienam tvarkos- ardytojui, 
jeigi jis drįsta išeiti į gatvę su I 
ginklu rankose. Be to, Andreot-1 
ti sukvietė spaudos atstovus ir 
jiems aiškiai pasakė, kad nėra 
jokios vilties, kad Italijos ko
munistai būtų pakviesti į kabi
netą, Krikščionys demokratai 
džiaugiasi tokiu premjero pa
reiškimu. Buvo krašte susida
ręs įspūdis, kad Andreotti, ga
vęs komunistų paramą parla
mente, jiems atsilygins ir pa
kvies' į kabinetą, bet paskutinis 
pareiškimas aiškiai rodo, kad 
Andreotti nesirengia tokio žing 
snio imtis.

INDIJOS PREMJERAS NEI-Į 
GIA, KĄ BRITŲ PREMJERAS 

TEIGIA
Pasak britų min. pirmininką 

James Calaghaiu kai tik Jung
tinės Valstybės ir Sovietų Są
junga baigs sunaikinti savo 
atominius ginklus, Indija per
duos tarptautinei inspekcijai vi 
sus savo atominius įrengimus ir 
pilnai prisims tarptautinius sau 
gurno nuostatus, bet Indijos mi- 
nisterių pirmininkas Morarji
Desai paneigė tokį menamai Ca 
laghano teigimą, pakartoda
mas savo pareiškimą, kad Indi
ja nepasirašys sutarties neleis
ti atominių ginklų gaminimo, 
dauginimo ir plitimo, kol to ne
padarys kitos branduolinės val
stybės.

JAV statys elektros jėgainę, 
kūrenamą medžių liekanomis

, Pacific 
panija, viena iš didžiausių JAV 
įmonių pranešė, kad ji planuo
ja statyti 30,000 iki 45,000 kilo 
vatų gaminančią elektros jėgai
nę. kuri bus kūrenama medžio 
pramonės atmatomis, jei ekono 
miškai pasirodys nenuostolinga 
ir aplnkai nekenksminga. To
kioms mediena kūrenamoms jė
gainėms ateitis būtų prasmin
ga vien dėlto, kad joms kuro ap dių žievės (mauknos), žiogspi- 
s&ai yra ir tą kurą renkant ėp! rų, piūvenų, celiuliozės fabrikų 
sMlyfcų Amerika mfikai Ir k M.z " *

1923 metu sausio pradžioje Įvairiose Ryty Prūsijos vietose pradėjo rinktis savanoriai Klaipėdai atvaduoti ir 
prijungti prie nepriklausomos Lietuvos. Sukilimui vadovavo Jonas Budrys.

ITALIJOJE GALI NUVERSTI KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ MEISTERIŲ KABINĖTA

Iki šio meto komunistai nebalsavo prieš Andreotti 
projektus, bet ateityje pasisakys prieš juos

ROMA. Italija. — Iki šio meto Giulio Andreotti vadovau- } 
jamas kriksčionų demokratų kabinetas neturėjo komunistų par
tijos atstovų kabinete, bet komunistai prižadėjo parlamente ne
pasisakyti prieš Andreotti kabinetą.

Paskutinėmis idenomis Ro
moje, jos priemiesčiuose ir ki
tose vietose įvyko komunistinio 
jaunimo riaušės. Ginkluoti ko
munistai užpuolė dešiniųjų jau 
nimo grupes, užmušė tris jau
nuolius ir sužeidė ar apdaužė 
didoką žmonių skaičių.

Andriotti įsakė suimti kiek
vieną jaunuolį, kuris su ginklu 
pasirodys gatvėse ir bandys ar
dyti viešąją tvarką, šia proga 
Andreotti pareiškė, kad komu
nistai, siųsdami jaunuolius gat
vių kovon, prarado galmybes į- 
ęiti i kabinetą. Jis pats jų ne
priims! ąs.

Atskilusieji socialistai 
remia komunistus

Italijos socialistų partija nuo 
Antrojo pasaulinio karo yra su
siskaldžiusi. Viena socialistų de 
mokratų grupė remia demokra- 

1 tinius principus ir gina vakarie- 
fčių pozicijas, o antroji kartais 
'pritaria sovietų politikai ir rei- 
Jkalauja didelių reformų pačioje 
i Italijoje, šie kairiasparniai so- 
I cialistai reikalauja, kad krikŠ- 
Ičionys priimtų komunistus į ka

Gas & Electric kom-jbinetą, bet patys nenori į jį įei
ti. Jeigu paralemnte kiltų pasi-
tikėjimo klausimas, tai Andre
otti nesurinktų reikalingų bal
sų. Tada prezidentas paleistų 
parlamentą ir pravestų naujus 
rinkimus.

rios. Vienai tokiai jėgainei rei- 
tų per dieną apie 2,100 tonų me

Egiptiečiai išdėstė 
taikos planus

KAIRAS, Egiptas. — Izrae
lio krašto apsaugos ministeris 
Ezer Weizman, išklausęs Egip
to kariuomenės vado Gemasy 
pranešimą, nenusigando Egipto 
planų. Tame pačiame pasitari- 
me Izraelio delegacijos pirmi
ninkas pareiškė, kad kaikurie 
pasiūlyti taikos principai Izrae
liui priimami Weizman aiškiai 
mato, kad nuo pasitarimų pra
džios padaryta didelė pažanga 
taikos kryptimi. Izraelio kabi
netas susirinko sekmadienį ir 
išklausė Weizmano ir kitų dele-
gacijos nanų pranešimo.

Demokratų siekiai
SPRINGFIELD, Dl. — Demo 

kratų kandidatas į Illinois gu
bernatorius Michael J. Bakalis 
ir kiti tos partijos lyderiai pas
kelbė keletą svarbesnių punktų, 

kuriuos teks svarstyti Gene
ralinėje asamblėjoje šiais nau
jais metais. Bet jie atsisakė iš
dėstyti kokius specifinius pasrii 
lymus jie planuoja iškelti ar 
remti. Tik Atstovų Buto ir Se
nato pirmininkai William Red
mond ir Thomas C. Hynes, abu
du 'demokratai, pacitavo ketu
ris dienotvarkės punktus: 1. Pa 
didinti fondus elementariniam 
ir sekundariniam švietimui, 2. 
Padauginti darbą, 3. Išrūpinti 
nuosavybės mokesčių palengvi* 
nimą.

Išradingi sukčiai 
“atjaunina” 
automobilius

CHICAGO. — Illinois valst. 
sekretoriaus Alan J. Dixon pra
nešimu. automobilių savininkų 
patikrinimo, pradėto praėjusių 
metų gegužės mėnesį rezultate, 
areštuota 120 asmenų ir atgau
ta 227 automobiliai, kurių ver
tė įkainota iki 1.2 milijono 
dol.

Dixonas pranešė, kad investi- 
gacijomis surasta 91 atvejų, 
kur jo departamento automobi
lių nuosavybių tikrinimo (tit
les) skyriaus tarnautojai iš
duodavo. pakeistus automobi
lių nousavybės dokumentus ir 
13 atvejų, kur nuosavybės pri
pažinimo dokumentams (titles) 
gauti buvo pa naudoti netikri, 
padirbti dokumentai.

Naujiem kalėjimam 
reikia nauju sargų
CHICAGO. — Cook apskri

ties kalėjimų komplekso, 26 
Street & California Avenue, 
dviem naujiems pastatams atei 
nantį pavasarį ir vasarą bus rei
kalinga nuo 400 iki 600 naujų 
pataisos valdininkų. Toms pa
reigoms manoma bus 2.000 kan 
didatų. Pradedantiems — vy
rams ir moterims algos bus 
apie $1.000 mėnesiui. Kandida
tai turi būti tarp 21 ir 45 metų 
ajnžiaus. baigę aukšt. mokyklą, 
pakankamai protingi, sąžiningi, 
fiziškai judrūs, ir išlaikę fizinio 
direktoriaus egzaminus.

Vienas iš tų dviejų naujųjų 
pastatas bus kalinių priėmmo 
pastatas bus kalinių priėmimo 
reis 2,000 ir 2.500 kalinių.

— Vietnamo komunistai pa
galiau paleido tris amerikiečius, 
suimtoje jū>of<.

RUSIJA IR LENKIJA GAVO PUSPENKTO
BILIJONO DOLERIU

Turės gaminti geresnius produktus, išmokti 
geriau paruošti žaliavas

CHICAGO. 111. Stambus Harris bankas atidžiai seka So
vietų Sąjungai ir rusų pavergtoms Rytų Europos valstybėms da
romas paskolas. Bankas nustatė, kad Sovietų Sąjunga ir pa
vergtos Rytu Europos valstybės visas paskolas ima. prisispy- 
rusiai jų prašo, bet skolų grąžinti visai neskuba, o kai kuriais 

atvejais jas visai negrąžina. (Prezidentas Carteris, viešėdamas 
Lenkijoje, sutiko duot: trumpalaikę 200 milijonu dolerių pas
kolą javam - ir mėsai Amerikoje pirkti, nors jis. prieš išskris
damas Į Varšuvą, viešai pareiškė, kad daugiau paskolų len
kams jis nesirengia duoti. Sekretorius Gierekas, dvasiškiai ir 
dabartinės lenkų valdžios pareigūnai įtikino Carterį, kad lenkams 
reikia duoti dar vieną didelę paskolą, negavus iš lenkų prižado 
mokėti ankstyvesnes skolas.

Viktoras Korčnoj
supliekė Spaski

B E L( r R A1) E. J ugosla vi j a.
17 metu amžiaus šachmatini
kas \ ik toras Korčnoj supliekė Į damos paskolos be aiškaus ir 
garsų šachmatininką Boris Spa-į griežto įsipareigojimo tas pas- 
ski, einantį tik 40-tus metus, kolas nustatytu laiku gražinti. 
Jau ketvirtadienį buvo inatytL tai tas prasiskolinimas gali blo- 
kad Spaskrs padarė klaidą. Kai gaį atsiliepti' Į visą vakarų pa- 
pamatė, kad padėtis buvo neiš-’ šaulio ūkį. Reikia neužmiršti, 
brendama, tai paprašė žaidimą rusams paskolina ne tik A- 
atidėti. Korčnojus sutiko, bet merikos bankininkai, befi jiems 
atidėjimas reikalo nepataisė. Į paskolas duoda britai, vokiečiai, 
Korenojus sumušė Spaskį JO^vetlai ir kitos Vakarų Euro- 
prieš t. Dabar šachmatininkas j poS stipresnės valstybės. Atsa- 
Korčnoj turi teisę žaisti su Anaj^gj Amerikos finansų, bankų 
toliju Karpovu. jr prekybos atstovai supranta

Britu ugniagesiai 
laimėjo streiką

Daugiau kaip 32,000 ugniage 
siu - gaisrininkų Britanijoj ket
virtadienį nubalsavo baigt savo 
60 dienų trukusi streiką, gau
dami 10 nuošimčių savo algų 
pakėlimo, vietoje reikalautų 30 
nuošimčių, gi 10 nuošimčiais jų 
algas pakelti buvo prižadėta 
dar prieš streiką pradedant. 
Britų gaisrininkai dabar algos 
gaus po $125 per savaitę ir jų 
darbo savaitė sutrumpinama iš 
48 iki 42 valandų.

— Mantanos sen. Lee Met
calf nuėjo gulti sveikas, o penk
tadienio lytą savo namuose, 
esančiose Helena miestelyje, 
rastas nebegyvas.

— Vietnamo komunistai ap
mokė 5,000 kambodiecių, kaip 
ginklą vartoti. Visi buvo nužu
dyti. kai paaiškėjo, kad jie ne
pritarė Maskvos politikai.

Advokatams bus labai sunku 
aiškintis

BONNA, Vokietija.— Vokie
tijos advokatai, eidami lankyti 
kalinių, privalo parodyti, ką jie 
j kalėjimą neša savo portfelyje. 
Vokietijos prokuratūra aiškiai 
nustatė, kad dviejų advokatų 
nešamose dėžutėse buvo jtaisy- 
ti slaptos vietos ginklams ir di- j lo vesti prekių pasikeitimą, ne
namitui įnešti. Nustatyta, kad 
teroristai norėjo pagrobti kalė- 
jhnan atėjusį valdžios pareigū
ną, bet vokiečiai supynė jų pla
nu#. J

“ ’ Harris banko spe.i ,:s4n ve- 
' dama studija aiškiai sako, kad 
j dabartiniu metu padarytos pa- 
| skolos gali būti kontroliuoja- 
j mos. Bet jeigu tokia tendencija 
į bus tęsiama, jeigu rusams, len- 

— {kams, jugoslavams, vengrams 
t- i bei kitiems ir toliau bus d Uo

susidariusią padėtį, žino gali
mas pasekmes, bet visdėlto tas 
paskolas ir toliau duoda. Lenki
ja gyvena sunkią ekonominę 
krizę jau nuo praeitų metų pra
džios. Visiems lenkams žinomas 
uosto darbininkų streikas buvo 
tos krizės sukeltas. Geriausiai 
apmokami lenkų uostų darbiniu 
kai sukėlė paniką? kai pareika
lavo tokių pačių privilegijų, ko
kias turėjo sovietų inžinieriai ir 
jų šeimos, gyvenančios Lenki
jos uostuose. Vyriausybei atsi
sakius rusams duodamas privi
legijas apkarpyti, prasidėjo ko
munistų partijos centrų degini
mas. Giereko valdžia nori, kad 
panašios scenos Lenkijoje nepa 
sikartotų.

Tiksliai nustatyta, kad Sovie 
tų Sąjunga ir komunistinė įlen
ki j a yra skolingos Amerikai 
puspenkto bilijono dolerių. Tris 
bilijonus šios sumos yra. skolin
ga Sovietų Sąjunga, o pusantro 
bilijono yra skolinga Giereko 
valdoma Lenkija. Į šias pasko
las ne’oina įvairios sovietų sko
los. padarytos Antrojo Pasauli
nio karo metu ir tuojau po ka
ro. šios paskolos aptartos, so
vietų valdžios atstovu pasirašy
tos Kaikurios dalimis moka
mos. o kitos nemokamos. Nei 
rusai, nei lenkai toliau paskolų 
neturėtų gauti. Vietoj paskolų, 
tutėtų gaminti ^geresnius pro
duktus, ir geriau apdirti žalia
vas. Brežnevas reikalauja pas
kolinės prekybos, bet jis priva

tik imtis iš Vakarų javus ir 
mašinas, bet ir išmokti gerai ap 
dirbti medį ir kitas J-žaliavas, 
sako Harris banko ipeeiaMf- 
tai: -



(Tęsinys)

19L9. m. kovo 12 d. Lenkijos 
Reikalų Komisija jau pateikė 
savo pranešimą Centrinei Teri
torinių Reikalų Komisijai, siū
lydama tik nedidelę Maž. Lie
knos th i j i šliiuiv nuo Nemu
no išimti iš Vokietijos suvere
numo. Lenkijos Reikalų Komi
sija Lame savo pranešime tvir
tino, kad Nemunas esąs natūra
lus išėjimas į jūrą plačiai lietu
vių bei gudų gyvenamai sričiai 
ir todėl geriausia būsią juo iš
vesti ir Rytprūsių provincijos 
rytinę sieną. Centrinė Teritori
nių Reikalų Komisija savo pra
nešime 1919 m. kovo 19 d. Ke
turių Tarybai (Wilsonas, Lloyd 
Georges, Clemenceau ir Orlan
do) Lenkijos Reikalų Komisi
jos siūlymą palaikė. Nors Lie
tuvos delegacija nebuvo pripa
žinta taikos konferencijos ofi
cialiu dalyviu, bet ji vistiek da
rė visus įmanomus žygiu Lie
tuvos interesams apginti. 1919 
m. kovo 17 d. Lietuvos delega-

cija įteikė taikos konferencijos į 
šonui, o kovo 21 — taikos kon
ferencijos pirmininkui Clemen
ceau, išdėstydama Lietuvos tei
ses į Mažąją Lietuvą. 1919 m. 
balandžio X d. Lietuvos delegą-’ 
cija teikė taikos konferencijos 
pirmininkui Prūsų Lietuvių Ta
rybos Pirmininko 1919 m. va
sario 6 d. laišką, kuriame pra
šoma įgalinti prūsų lietuvius j 
laisvai dispotuoti savo provin-» 
cijomis ir jas atskirti nuo Vo
kietijos ir priskirti Lietuvai. Be 
kita ko tame laiške rašoma: 
“Kraštas nuo senovės mūsų tau 
tiecių gyvenamas eina pietuose 
iki linijos, prasidedančios Kur
šių marių pakrantėje (jos pie
tinis taškas) ir einančios pro 
Tapia vą ir Vėliavą, toliau Prie
gliaus upe, apima Darkiemio iri 
Geldapės miestus ir toliau ati
tinka senąją Rusijos sieną’*.

1919 m. gegužės 2 d. Lietuvos 
delegacijos įteiktameJaikos kon
ferencijai rašte reikalaujama iš
imti iš Vokietijos suverenumo

ir perleisti Lietuvai Klaipėdos, 
Pakalnės, Šilutės, Labguvos, Til
žės, Ragainės, Pilkalnio, Vėlia
vos, Įsručio, Gumbinės, Stalupė
nų, Darkiemio ir Geldupės aps
kritis.

Tačiau taikos konferencijos 
sprendimus lemiančios jėgos 
peilis teisingiems Lietuvos rei
kalavimams nebuvo palankios 
ir laikėsi Lenkijos Reikalų Ko
misijos ir Centrinės Teritorinių 
Reikalų Komisijos nuomonės — 
atskirti nuo Vokietijos lik šiau-

6 — 10
3 — 10

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18— 8
BIRŽELIO 27 iki Liepos
LIEPOS 25 IKI RUGPJŪČIO 

■RUGPJŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10
Važiuojantieji 2. 3 ar 4 kelionėje Luxemburg galima atsis
kirti nuo .grupei ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti j 
Uhicagą tuo padu bilietu.

Į kainą Įeina visa transportacija is Chicago*, viešbučiai 
(po du kambaryje), pervežimai ir maistas.

Kainos bus praneštos vėliau

6557 So. Talman Avė. 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717
— arba —

GORDOM TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

■ - >> *

<V

!hG<U& plači«ragiai briedžiai

Klaipėdos uostas yra vienintelis»aktais bei Lietuvos laisvinimo 
institucijų žygiais.

Tačiau II-ojo pasaulinio karo 
pasekmėje pasikeitė ir visos lie-

Uetuvos išėjimas į jūrą”.
1919 m. birželio 28 d. Vokie

tija pasirašė Versailles taikos 
sutartį, kurios 99 str. nustatė, 
kad “Vokietija atsisako visų tei
sių į teritorijas tarp Baltijos jū
ros, šiaurinės Rytprūsių sienos, 
nustatytos šios sutarties U-sios 
dalies (Vokietijos sienos) 28 str., 
ir buvusios Vokietijos - Rusijos 
sienos”.

1920 m. vasario 12 d. pasku- 

tuviškos Prūsijos bei Mažosios 
Lietuvos likusios dalies suvere
numas.

Jau Jaltos konferencijoj (1945. 
II. 4-11 d.) buvo sutarta, kad 
buvusių lietuviškų žemių pieti
nė dalis atitenka Lenkijai, o šia u 
rinė su Karalia učiumi ir Lietu
vos suverenuman ne.einanciąja 
Mažosios Lietuvos dalimi — So-

rinę Mažosios Lietuvos dalį. Len.tiniai vokiečių kariuomenės da- 
kų Reikalų Komisijos narys an-iliniai apleido minėtą Mažosios 
glas H. J. Palonas tokį tų komi- Lietuvos teritorijos dalį.
sijų ir pačios taikos konferen- būdu per 260jūietų (nuo 1660 
ei jos nusistatymą aiškina tuo,

Tuo

m.) trukęs Mažojoje Lietuvoje

žosios Lietuvos

kos konferencijai Karaliaučiuje 
ir Klaipėdoje įsteigti laisvus uos 
tus, įtikinėdama konferenciją.

Status quo

d. 
d. 
d. 
d.

kad jie buvę įsitikinę, jog likti- Brandenburgo, vėliau \okieti4 
siojoj Mažosios Lietuvos dalyje jos, suverenumas Versailles tai- 
germanizącija jau “per toli pa- kos sutartimi bent šiaurinėj Ma 
žengusi” ir todėl nebūtų tiksliu-josios Lietuvos dalyje buvo pa-

vietų Sąjungai. Visai aiškiai tuo 
klausimu pasisakė 1945 m. VII. 
17 d. — VIII.2 d. Potsdame įvy
kusi Amerikos, D. Britanijos, 
Šovietų Sąjungos konferencija. 
Ji pietinę buvusių lietuviškų prū 
sų žemių dalį—nuo 1466 m. iki 
1660 m. buvusią Lenkijos, o nuo 
common weal tho ir nuo 1660 m. 
iki 1945 m. Brandenburgo iriga atsižvelgti į lietuviškas tos naikintas, ir taMažosios Lietu- iki 1945 m. Brandenburgo ir 

srities salas . -vos dalis netrukus galėjo grįžti ^Vokietijos suverenume— dabar
Savaime suprantama, Vokie-jį natūralų Lietuvos suverenumą.: vėl priskyrė Lenkijai, o dėl Ka- 

iijos delegacija stengėsi apgin-!Imperatoriaus Zigmanto paskir.• raliaučiaus ir kitų buvusių lie
ti Vokietijos suverenumą. Kadi to ’ 'y tau to Didžiojo ginče su; tuviškų prūsų žemių bei Ma- 
nebūtų iš Vokietijos atimtas Ma- kryžuočių ordinu arbitro Be- žosios Lietuvos viešai paskelbė 

suverenumas, Į nedikto Makros 1413 metų spren tokias savo išvadas: “Konferen- 
Vokietijos delegacija siūlė tai- dimas (jame pasakyta: “Kartu cija svarstė Sovietų vyriausybės 

mes randame, kad Klaipėdos pi-j pasiūlymą ta prasme, kad iki 
lis yra pastatyta žemaičių že-Į galutinio taikos konferencijos 
mėje. Nei magistras, nei ordi- teritorinių klausimų sprendimo 

kad Mažosios Lietuvos gyven-jnas nieko priešingo negalėjo Sovietų Sąjungos Socialistinių 
tojai nesą lietuviai, o jeigu iri įrodyti”) savo įvykdymo turė-į Respublikų Baltijos jūrą priei- 
esą, lai nuo Vokietijos nenorį| jo laukti net 500 metų.
skirtis. Galbūt, dėi to taikos j 
konferencijos pirmininkas Cle
menceau savo lydraštyje prie 
Versailles sutarties dėl jos 9 str. 
be kita ko pastebi: “Kalbama
sis kraštas visada buvo lietuviš
kas, jo gyventojų dauguma kal
bos ir kilmės atžvilgiu yęa lie
tuviška. Tas faktas, kad Klai
pėdos miestas didžia, dalimi vo
kiškas, negalėtu pateisinti viso 
krašto palikimo Vokietijos su
verenume, juo labiau dėl to, kad

I nanti vakarinės sienos dalis (the 
section of the western frontier 
of (lie Union of Soviet Socialist 
Republics which is adjacent to 

1 the Baltic sea) turėtų eiti nuo 
‘•taško Dancigo įlankos rytiniame 

rytus, Braunsbergo,

ga Lietuvos konstitucijai, ir es
mėje būdama niekinė, priešin
ga tarptautinei teisei, tik fak
tiškai sukliudė Lietuvos suvere
numo vykdymą. Po II-ojo pašau 
lio karo ir aliantai paskelbė*Hit-1 
lerio agresijos pasekmėje atsi
radusias “sutartis”- niekines, 
šiandien, šiaurinės Mažosios Lie 

rtuvos dalies suverenumas pri
klauso Lietuvai. Žinoma, jo. 
kaip kad* ię- visos Lietuvos- suve
renumo vykdymas dėk Sovietų 
Sąjungos tebetrunkančios Oku-: 

’pacijos Lietuvoje faktiškai yru

Hitalerio agresijos pasekmė
je atsiradusi 1939 m. kovo 22 d.l 
vadinamoji Klaipėdos Krašto j Imante i 
perleidimo sutartis, kaip priešini/- ii-/ A. . .. . . .. .r . r . Į Geldapės šiaurėje iki susitikimo
ctq I jpJiįvnc bond i biri la i ir • . T . . , ...Lietuvos. Lenkijos respublikos 

ir Rylų Prūsijos sienų. Principe 
konferencija suliko su Sovietų 
vyriausybės pasiūlymu, kad Ka 

į raliaučiaus ir prie jo esančios 
i augščiau pažymėtos srities galu
tinis perleidimas Sovietų Sąjun
gai priklausys nuo ekspertų fak
tinės sienos nustatymo. Jungti
nių Valstybių; Prezidentas ir Bri
tanijos Minister^ Pirmininkas 
pareiškė, kad jiedu šį konferen- 

Uj ei jos projektą parems, būsimoje 
taikos konferencijoje . Buvu
siu lietuviškųjų prū sų ir Mažo
sios Lietuvos suverenumo pa-

(N ūkei ta į 5 psi.)

I labai ribotas, aprėžtas^ veikia n- j
I čiųjų. diplomatiniu Imu. konsu- 
] arinių. misijų kompetencijos f

Importuoti kristalai; porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.
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Spalių revoliucija, kruvinoje kovoje pakeitusi Laiki 
nąją vyriausybę buvo įvykdyta šimtmečiais skriaustų ir 
niekintų liaudies masių. Nuversti valdytojai, kurių tar
pe buvo ir inteligentų, nepajėgę atlaikyti valdžios, stojo 
į kovą prieš sukilusias mases- Kovos nelaimėjo ir negalė 
jos laimėti.

Žiaurus likimas atkeršijo jiems- už ietormę klaidą. 
Liaudis palaikė juos buržuazijos tarnais, atstūmė į “re
voliucijos užpakalinį kiemą”, ir ėmė kurti- naują gyveni
mą pati — be patyrimo, be tradicijų, be paramos. Pakri
ko dalis senų rusų inteligentų, išmirė badu emigracijoje. 
Tik maža dalis grįžo atgal prie darbo.

Vieton senųjų iš liaudies išaugo nauji inteligentų kad 
rai — energingi, ekspansyvūs. Sovietų Sąjungoje nieks 
nelaiko inteligentą buržujumi, liaudies priešu: jis Uoliai 
dalyvauja profesinėse sąjungose, visame politiniame ir 
visuomeniniame gyvenime, kaip lygus su lygiais.

Kiek panašų reiškinį nesunku pastebėti ir mūsų įvy
kių eigoje. Rodos, ir. mūsų, kaikurie inteligentai taip pat 
iš liaudies kilę, iš savo darbo gyveną, nepasimokė iš isto
rijos ir žada kartoti senas klaidas. Lyg pasyvūs stebėto
jai jie laikosi nuošaliai, užleidę vietą naujiems žmonėms...

0 tie “naujieji žmonės” su nepaprastu entuziazmu 
griebiasi kartais neįprasto darbo, aukodami visą sielą 
savo idėjoms realizuoti Nepamirškime, kad daugelis tų 
“naujų žmonių” už savo įsitikinimus žiauriojo režimo bu 
vo laikyti kalėjimuose po keletą ar net kelioliką metų.

Mūsų inteligentai -parodė drąsos, kada kraštą slėgė 
kvailas ir nepaslankus prievartos, rėžimas, nebandė griau 
ti supuvusio sosto, nebuvo pasiruošę padėti liaudžiai, pa
imti vairą į savo rankas ir kovoti kartu su liaudimi

Nuoširdžiai prisidėjo prie lauktos, bet netikėtos re
voliucijos, mūsų inteligentai, kaip kartais atrodo, dar ne- 
atbudo iš miesčioniško snaudulio, lyg nusigandę smar
kaus istorijos tempo. (

Kur pranyko daugelis- tų, kurie dar. neseniai siūlė-ra 
dikaiias socialias reformas? Kodėl jie- nepasireiškia da
bar, kada gyvenimas pats realizuoja senas: svajones?

Neužmirškime, kad mes, liaudies vaikai,; ir kad mū
sų pareiga — ištikimai tarnauti žmonėms, jų interesams, 
jų reikalams. Stoti liaudžiai skersai kelio — tolygiai-be
viltiškai pasmerkti save, savo žinias, gabumus jr ener- 
2^-

Todėl, kad senos tvarkos gynėjai, šlapti ir' atviri, be
sąlyginiai nuteisti pačios istorijos.

Mokėkime bent pasimokyti iš svetimų klaidų.
Prof. Step. Kolupaila

1940 m. lapkričio mėn. Prof. St Kolupaila. su lietu
vių deiegacija nuvyko nuo Lietuvos “darbo žmonių” į 
iiaskvą švęsti bolševikų revoliucijos XXIII metų, sukak 
tį. Jis davė spaudai tuo reikalu, ne tik “Eltai”, bet ir 
“TASSUI” dolševikišką pareiškimą- Spaudoje ji pava
dinta “Didžioji Tarybinės Liaudies šventėt (Pasikalbė
jimas su atvykusios. į Maskvą Lietuvos delegacijos* nariui 
prof. S. Kolupaila). Tekstas pilnas,yra.

(Pastaba J. Tls) .
K. Kaunas rašo^.kad? Kolupaila karui kilus, grįžo; per 

pavojus į brangią jam “tėvynę^’. Nežinau, gal jis švaistė 
i Maskvą kelis kartus, kaip patikimas prenešė jas bolše
vikams, bet tada,, kai jis grižo su delegacija, 1940 m- lapk 
ričio mėn. 11 d. jis ramiausiai buvo Kaune ir dėstė ’bolše
vikiškus agitatoriaus pasakojimus. (Tarybų Lietuva 
Nr. 35 — 1940. XI: 11)*. ... . . . 1

Prof. Kolupailos nuotraukos bolševikų, tarnyboje, 
kaip Aukščiausios Komisijos nario bolševikiškam sei
mui rinkti yra Tarybų Lietuvoje. Nr, 43 1940 m. lapkri
čio 20. I

Įsakas paskirti jį Rinkimų Komisijos nariu, pasira 
sytas J. Paleckio Tarybų. Lietuvoje 1940*m. XI. 17 d.

(PASTABA. Prof. S. Kolupaila gim. 1892 IX- 14. 
Turniškėse, Latgailijoje. Hidrologas. Iš Rusijos. L Lietiu 
vą atvyko 1921 m. Tuojau įsijungė į mokslinį darbą,, para 
šė daug knygų iš hidrologijos srities, apkeliavo visą; Lie 
tuvą moksliniais tyrimo darbais, padarė didelį- įnašą Lie 
tuvos besimokančiam jaunimui, aktingai dalyvavo Skau 
tų sąjungoje, todėl Lietuvą bolševikams okupavus, jo 
veiksmai okupanto naudai, padarė Lietuvos patriotams 
intelektualams didelį pasipiktinimą^ Tiktai vieno p^o. 
fesoriaus dėka, išvengė pulk. Škirpos partizanų — suki
lėlių keršto. Okupantas visus dienraščių, ir kitų, 1-Jdinių 
redaktorius pašalino ir pakeitė savo patikėtiniais - ko- 
loborantais. Katalikiškojo dienraščio “XX Amžius” vie
toje Skrupskelio, paskyrė S. Kolupailą, liberalinio-dien*- 
raščio “Lietuvos Žinios” vietoje Kardelio, paskyrė-Ąhta 
ną Rūką ir valdžios oficiozo “Lietuvos Aidas”, vietoje 
B. Dirmeikio, paskyrė Joną šimką. J. Tls).

(Bus daugiau)
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GAMTA IR ŽMONĖS KEIČIASI

Rašo Vladas Rasčiauskas
Laikas keičia žmones, gamta,• siausią to meto jūrininką, 

kalnus ir slėnius. Kai kapitonas { playkė kitais vandenimis ir 
Magelianas atplaukė su dviem f siekė Maktana... Tuo melu 
savo laivais į Maktano salą, esan bu sielos gyvenkyąms atrodė, 
čia visai prie Cebu uosto, tai sa- kad Magelianas nori jiems blo- 
la buvo atskirta nuo Cebu. Dės- go padaryti. Žinai, tais lai- 
ėias niekas iš Cebu nebūtų ga- kais žmonės galvojo, kad s ve
lėjęs pasiekti Maktano. Vieto* timi gali tik tai ką nors pavog 
mis buvo pėdos ar dviejų gylio, Ii, vietos žmones apgauti, kam 
o vietomis buvo gana didelės nors biauriai įgelti... Lapų lai- 
buchtos, kuriose šiltame van- pas buvo paruoštas kovai prieš 
denyje šildėsi senos ir didelės atplaukusius Mageliano jūrei- 
žuvys.

Visur tyvuliavo vanduo, vie
tomis kyšojo į viršų nendrių krū 
mai. ^Vietomis buvo J 
dumblas, o kitur aiškiai matėsi, 
kad buvo vandens gražiai nu
plautas granitas. Tuo tarpu da
bar iš Cebu uosto gali pėsčias 
nueiti iki Maktano. Iš Cebu yra 
siauras kelias tiesiai į Maklaną. 
Mes pėsti nėjome, bet mano gi
dė, gražiai nuaugusi Cecilija del 
Valle, pasiėmė nedidelį sena 
amerikietišką automobilį ir pa
mažu šoferis mus nuvežė į Mak- 
taną.

— Kelis šimtus metų Makta
no saloje stovėjo Lapų Lapo pa
minklas, pasakojo man gra
žia anglų kalba Cecilija. — Tuo 
tarpu jo* jau nėra. Užtruko ko
kia 50 metų, kol jį pastatė, bet 
užteko dviejų savaičių, kad jis 
būtų nugriautas.

— Tai kodėl jį nugriovė? — 
paklausiau aš jos.

— Lapų Lapas 1521 metų pa
vasarį buvo pats didžiausias did
vyris ne tik Cebu saloje, bet vi
same Visa jos vandenyne, — ji 
man aiškino. Jam teko vesti 
kovą prieš patį geriausią ir drą-

Jis 
pa-

vius, bet prieita prieš Indi
jos paprotį, kad karus tarp gi
minių spręstų visa giminė, o ne 

klampus v^enas vadas. Indijos papročiai, 
sakė, kad geriausia tokius kon
fliktus spręsti patiems vadams. 
Jūreivių vadas buvo Magclia- 
nas, o Gebu salos gyventojų va 
das buvo Lapų Lapas. Magelia-1 
nas buvo paskatas iki gyvos 
galvos, kol karalienė būtų pa
keitusi paskyrimų, o Lapų La
pas buvo išrinktas tiktai tam 
susirėmimui. Į sala prisirinko 
daug Cebu gyventojų, o atplau
kusių laivų visos įgulos išėjo ant 
denio, kad galėtų sekti, kaip 
Maktane vyks susirėmimas tarp 
kapitono Magelano ir Lapų La
po. '

Cebu gyventojai 
rus. Aplinkinius 
labai gerai pažino 
pačia klampiausią 
Trapas išsiskyrė nuo savųjų, at
ėjo visai prie vandens ir rankos 
pamojimu pakvietė Magelianą į 
ateiti 
meto 
kiėse 
Įėjai 
savo

buvo gud\ 
vandenis jie 
ir pasirinko 
vieta Lapų

ir dalyvauti dvikovoje, 
panašiose kautynėse laisy- 
buvo labai paprastos: ga
nau doti visas priemones 
priešininkui sumušti. Jei-

r~ ■ ..... " 1 " ------- --------------------
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Išėjusi iš spaudos ir gailina gaut’ knygų rinkoje

Cebu saloje keliautojas Vladas Rasčiauskas turėjo progos v-e:t 
Cebu gyventojai augina tas pačias daržoves ir vaisius, kck as 
Cebu turi kelis didelius modernius viešbučius, ko anksi* 
Mageliono viešbutyje, iš kurio turizmo biuro palydovės j 

didžiausias keliautoms -

i priemiestyje esančią vaisiy ir daržovių rinką, 
augino prieš penkis šimtus metų. Tiktai dabar 

j nebuvo. Cebu saloje Rasčiauskas buvo apsistojęs 
nuvažiavo i Maktano salą, kurioje buvo užmuštas pats 
Fernandas Magelianas.

gu laimėjai, tai visi sumuštojo 
pavaldiniai turėdavo pasiduoti, i 
Jeigu laimėdavai, tai tūpdavai į 
keliems metams didvyris ir gau- 1 
davai kelis ištikimus vergus.! 
Kapitonas Magelianas, basas, ne
didele baisa buvo privežtas prie 
Lapij Lapo parinktos vietos. 
Nurodytoje vietoje jis iššoko iš 
baisos ir susmigo tiesiai į dumb 
lą. Baisa apsisuko ir nuplaukė 
tiesiai prie parištų laivų, o kapi-1 
tonas, visas sušlapęs, pasitaisė! damas Bajorui (pulk. Kaiman

(Tęsinys)

Tiesa, rodos, tik vienas Jonas štabą (prefektūroje) 
Vanagaitis si? t

Htikoje. J- 
pi įeinama 
kėlų ( pi iv

Cibai kam balu kaip klaipodičkiai IL-kiviu: 
M. Rejzgiui rei- 
kapo padėti dvi 

žudytas nacių ka 
: ak žinoma, nei

Iv) ir Kadriniu 
žuvusio Sibile.

tiko įeiti į Lietuvos 1 ilietybei 
Optuoti Komisijos sudėtį. Ta 
komSijh. pirm i ninku ujama 
Lietuvos Generalinio Konsulo 
Klaip ?!<>je A. Kalvaičiu Kitxjo

K ’

Lus nusipelnė mū-norą būt Lietuvon piliečiais. Vo 
l iiose Martynas kiečiarns Klaipėdą tik užėmus 
bi’s ūkininkas ' (19?>9 m j buvo paskelbia Rei- 

nesuklupės nei: cho valdžios įsakas, kad visi 
ikiii Srich Koch Klaipėdos krašte gimę autonia- 
ip< (los (hibernate tiškai pasidaro Vokietijos pilie- 
e s nuvyko į Ka- čiais. Bet. pagal Ribbentrop’o- 
- ta Hitlerio vic-. 
J ii pėdą 19‘kl m.Į 
' prie Vokietijos/ 
rt iškimų, kad ji- 
ra lietuviai ir dėl-, 
uja jo dvi dukras 

į leisti lankyti Lietuvoj (Kretin
goj ar Palangoj), lietuv. aukšte 
‘ sniąją) mokyklą. M. Žvilius už 
j tų vizitą labai nukentėjo: dūk 
‘ linus netik nebuvo leista lan

keli Palangos giminaziją. p<
keliu metu

nusavintas 
ištremtasjis su visu šeima

kielijos gihnnon. Žviliui na 
i atsimoki įo- nevien už no- 
vaikus auklėti lietuviškai

j M. Žvilius ir Vilius (?) Ašmys 
(kitas stambus ūkininkas)

įpilti-

rpjjper petį kardą laikantį diržą ir 
pradėjo žingsniuoti prie kranto

i ir ten laukiančio Lapų Lapo.
Magelianas dar kartą įklimpo į 
tirštą dumblą, bei lygsvarą išlai 
kė ir žingsniavo nelygiu dumb- i . . 'j lu pirmyn. Kai pajuto kojas ant 
stipresnio grunto,, tai išsitraukė

“bona fide” klaipė<!iškis gali op- 
tuoti Lietuvos pilietybę ir jis 
tada traktuojamas kaip ir bei 
kuris kitas Lietuvos pilietis. To
kių atsirado vos keli, labiausia 
tada, kai gavo šaukimus... į vo
kiečių kariuomenę. Jiems buvo 
išduota Lietuvos užsienio pasai 
ir jie išliko sveiki ir gyvi -- ne
dėvėję jokios vokiškos unifor
mos. Jiems — į sveikatą. Bet 
toks M. Žviliiis buvo labai ir la
bai smarkiai nubaustas, gi apie 
Ašmį nebeturiu žinių kas bū
tų jam nutikę. (B. d.)

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
lietuviškąjį pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo ParmrL *«nus 
gyventojus ir gamtą. 1,200 Betuviškp vietovardžiu «erašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

aklu rankoje liuoti Jonas Vanagaitis ir joj 
stojo į sukilėlių vilos ir savai- visa šeima ginklui (lietuviška 

vaidmenį pr»e me reikale) pasiliko ištikimi ir 
vėliau — visą lietuviškąjį lai
kotarpį altyviai dalyvaudami 
šaulių S-gos veikloje, viešai iri 
išdidžiai dėvėję šaulių unifor
mą. Bet kur buvo kiti? 1 !

Net jau vėliau, “normaliais”! 
lietuviškos politikos laikais.j 
kai reikėdavo sudarinėti lietu 

'viskas direktorijas — matėme 
• ką? Kaimiečius — ūkininkus.
Martyną Reizgį, Martyną Žvi
lų, Endrių Borcherlą (dvari
ninkas). tą patį Jurgį Brūve-J 
laitį. ir... labai trumpam 
kui Tolišiaiis ir Simaičio var-i 
dus. Niekada neužmiršiu ūki- i 
runko Martvno Reizgio dide-] 
lės asmenybės: labai paprasto! 
“ūkininkėlio” išorinio elgesio j 
su “dideliais ir mažais” ir tuo! 
pačiu — nepaprastos politinės! 
išminties tuolaikinėje Klaipė
dos krašto ir išviso Lietuvos 
“vietinėje ir užsieninėje’’ po-

dino lemiamą 
prancūzų prefektūros, talk i n-

lui) priversti alijarttų įgulos

Lapų Lapas taip suko buožę, 
kad ji eitų ten, kur galva linko. 
Magelianas norėjo pasilenkti ir 
kardu pasiekti kirtiką, bet jam 
taip neišėjo. Buožė pataikė jam į 

į tiesiai į galvą ir visas jo kūnas

173$ So. Halted SU Chicago, DL 60608

^didelį, lenktą ir žvilgantį kardą,vandens apsemtas. Atrodė, 
paėmė jį dešinėn rankon ir Pa-ji;acĮ Magelianas pradeda atsi- 
švitra\o Lapų Lapo kryptimi. jo galva išlindo iš dumb-

, Pastarasis visai nejudėjo, tik- Į lo bel ta(įa L^pu Uipas paleido 
į tai labai atidžiai sekė su kardu kitą buožės smūgį į išlindusią
artėjantį mirtiną savo priešą, gaivą ir pribaigė pati didžiausią
Lapų Lapas žinojo, kad kardo 
jam nepagriebti. Jeigu jam pa

rvyktų uždėti ranką ant ašmenų, 
lai pirštai tuojau būtu nuplauti. 
Niekas jų negalėtų prisiūti...

Sušvi t ra vii s kardui, Lapų La
pas atsikvėpė, dešinėn rankon 
paėmė kairėje laikytą stiprią irUyn nuo Maktanoy o pačioje salo- 
ilgą buožę ir pasuko ją tiesiai Į je prasidėjo pati didžiausioji 
artėjanti Magelianą MageUa- pergalės šventė Magelianas krito 
nas dar bandė pasukti galvą, kad(Maktane. o Lapų Lapas buvo 
buožės kuokas nepataikytų, bet paskelbtas didvyriu.

pasaulio jūreivį
Lapų Lapas pasiėmė užmuš

tojo kardą, o kiti ištempė jau ne 
begyvą Magelianą ant kranto. 
Abiejų laivų jūreiviai, matyda
mi, kas atsitiko jų kapitonui, iš- 

j traukė inkarus ir pasileido to-

KNYGOS ANGLŲ KlkLBA
J. Jismirws, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

i Aprašymai, pairuti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
lai-' 150 PsL Kaina S2.50.

! Dr B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istcrijoi
, santrauKa nuo pat senųjų amžių m potario metų. Vidutinio formato. 14a 

psl'., kainuoja S2.0G.
□r JuciM e. Končiuj, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir los kaimynu istoriją. 
21'. psl. Kamt S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma S'ų knrgu yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima' įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus česį ar 
piniginę perlaidu * ' **

1739 South Halted Street, Cįicazo, ID. W868
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Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- | 
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina ?1.50.

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

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

y 1 mi1' ™

f Taupykite dabar

KNYGA

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA .

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juo^ų 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 galėtu 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 gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Čia

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietn- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kapačinskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl„ kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapačinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ 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. $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalba.

M. ZoUenko, SATYRINĖS NOV t LĖS* Genialaus rusu rašytojo 
00 satyrinių novelių, 199 pusk kaina $2.

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

Prof. P. Palcarirlla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žamaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 
84 ptL Kaina SL50.

tie Ir kiti leidiniai yra gitmanš
NAUJIINOSE, 17JS So. KALSTĖ D ST., CHICAGO, ILL 40M

ĖaH Marka valandamlt arka užsakant jm!*v Ir prldadaM 
ar Italei Ra rarUIMą.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«ui!eno<« >allm* fr»ut! pu Ik i p kny<u, kurlef kokią

knvfyv tolntt «r lontyna.
AlokwndrM PikilnOklt, MES GRJTTAME. Įdomūs Jaunu dienų 

atsiminima! Ir įvykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S3.

A. Pekalnflkli. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini. 
Ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, rusklra- 
tytl J 12 dalių. 296 psb. kaina S3.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas. Gra
ži ais viršeliais. 336 pab Kaina $6.00. Minkštai# virš 15.06

Prof. Va^L Biržiška, SENŲJŲ LlETUVIiKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliais 52.06

Henrikas Tumas — TamaUvskas, LIETUVI!KASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. KoslOnas, TARP 2ALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, Jaunystės atsiminima.! 
170 psl. _______ _ ____

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biocrafljoa bruožai 232 
puslapiai _________ ___ ______ __ _ --

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pašto Išlaidoma.

N AUJIKNO8,

S3X

173B S. Halsted St, Chicw, TIL 50S08. — TeL HA

Fjls mm taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr 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 i *

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir j’os išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UN IV
SAVINGS & LOAN

1800 So. Hoisted St

RSA
Chicago, III. 60608

turinti dideles atsargas
TrL 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įsteigt* 1923 metais.

Įstaigos pietuose Hemą* automobiliams pastatyti.

]
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paaiškinti, kodėl skelbiamas toks, o ne kitoks Įsakymas, 
Įsakinėjant — aiškinti nereikia. Andrius Juškevičius 
dviem metams išrinktas apylinkei vadovauti, nustebo, 
kai tuometinis Bendruomenės pirmininkas visai atsisa
kė su juo tartis.

— Man nereikia su tavim tarti^, — atsitiktinai viena
me bendrame renginyje tuometinis pirmininkas pasakė, 
Juškevičiui. — Tu nesi pirmininkas, su tavim tartis man 
nereikia..- Tu esi niekas, su nieku niekas nesitaria...

Pirmininkas Juškevičius nustebo tokiu Gailos pareis-i 
kimu. Būdamas karys, jis pats suprato, kada galima Įsaki 
nėti ir kada reikalingas išaiškinimas ar paaiškinimas. 
Bet vakare užgirstas pareiškimas jį nustebino. Jis neži
nojo, ką teks daryti. Jam aišku, kad jis verčiamas ginti 
savo teises. Jam tik nebuvo aišku, kodėl atsakingi organi 
zacijos pareigūnai nenori nustatyti tikslių faktų, išsiaiš
kinti klausimo, o vėliau ieškoti priemonių organizicijai 
ir lietuvių vienybei sustiprinti. Nuo to vakaro niekas su 
Juškevičium nesitarė. Niekas nusitarė ir su kitais atsa
kingais reorganizuotos Bendruomenės pareigūnais.

Juškevičius nuėjo savo teisių ginti. Jis buvo ne viė- Klaipėdą vaduojant 1923 m. Ii kairės į dešinę: St Darius (kuopos vadas), (Antanas Ivas-Ivaškevičius, J. Pronskus
nas- Teisių neteko dvi apylinkės ir veiklūs jų nariai. Sa

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

Jei nesitarsim, tai kovosim
Amerikos diplomatai yra įsitikinę, kad pasitarimas 

yra pats geriausias būdas Įvairiems kanfliktams išspręs 
ti. Pasitarimo metu pirmiausia išaiškinami tikslūs fak
tai, keliautieji nesusipratimus, o vėliau, nustačius fak
tus, bandoma ieškoti priemonių tiems neaiškumams, ne- 
susitarimų priežastims pašalinti.

Kas atidžiai sekė sekretoriaus Cyrus R. Vance tak
tiką Artimuose Rytuose, tas aiškiai matė, jis pirmiausia 
bandė išaiškinti nesusipratimus, o vėliau jau stengėsi ieš 
koti būdų tiems nesusipratimams pašalinti- Jis parodė 
nepaprastai daug kantrybės, o kai nepavyko susitarti, tai 
jiš';,turėjo drąsosjpasakyti, kad' reikia dar kartą bandyti 
reikalą išsiaiškinti. Jis turėjo drąsos abiem pusėm pasa
kyti, kad klausimo neišsiaiškinus — susitarimo nebus. 
Negalima susitarti, kol ginčijami klausimai vienodai ne
suprantami. Vance pasakė, kad jam nepavyko Įtikinti 
arabų ir izraelitų, jog pasitarimai yra pati geriausioji 
priemonė nesusipratimams aiškinti. <

Egipto prezidentas Sadatas pamatė, kad karo metu 
nenukentiejusieji nori Egiptui ir kitiems primesti savo va 
lią. Jie nekreipia dėmesio4. tai, kad Egiptas daugiau nu
kentėjo, negu kitos arabų-valstybės, o dabar galios netu
rintieji, bet šūkauti mokantieji arabai ir vėl nori Egiptą 
Įvelti Į konfliktą, kuriame egiptiečiams tektų dar dau
giau nukentėtu Prezidentas Sadatas ryžosi imtis inicia
tyvos taikos problemai spręsti. Jis ryžosi pastatyti koją 
paties liūto nasruose ir pradėti pasitarimus Egipto ir 
Izraelio taikai. Atrodo, kad prezidentas Sadatas, pradė
jęs pasitarimus su Izraeliu gali daugiau išsiaiškinti ir lai 
mėti, negu beklausydamas kitų arabų tuščių argumentų. 
Jis Įsitikino, kad Sirijos prezidentas taikos Artimuose Ry 
tuose nenori. Jis viešai pareiškė, kad taikos pasieksime 
tiktai po dar vieno karo- Sadatas, karo nenorėdamas, 
pradėjo pasitarimus su priešu. Jis tikisi daugiau laimėti 
pasitarimais, negu nauju karu.

ŠĮ svarbų pasitarimų ir taikos klausimą šį savaitga
lį turės spręsti naujai išrinktoji JAV Lietuvių Bendruo
menės taryba, iki šio meto vadinta reorganizuotoji, bet 
ateityje galės vadintis ir be paaiškinimo būdvardžio. Lie 
tuvių nereorganizuotos ir neregistruotos Bendruome
nės pareigūnai tartis nemėgo. Jiems buvo daug lengviau 
Įsakinėti. Kai kuriems seržantams gal būtų buvę sunku

vo teisėms ginti jie naudojo veikiančius įstatymus, ga
rantuojančius kiekvienam krašto gyventojui pagrindi
nes žmogaus teises. Jie paruošė reikalingą statutą, jį pat 
virtino ir viską tvarkingai užregistravo, kaip tai daro 
kiekviena Amerikos visuomeninė organizacija, šiandien 
jie stovi ant legalaus pagrindo. Jie pripažinti legaliai 
Illinois valstyjoje veikiančios lietuvių organizacijos ats
tovai. Iki šio meto jie tylėjo ir darbą dirbo.

Įjie visą laiką tylėjo ir lūkuriavo. Jie manė, kad JAV

grindai, kai tuo tarpu mūsų 
(istorikai dar prisilaiko Kojala- 
[ vičiaus ar romantikų mokyklos. 
I Neveltui šiame simpoziume 
! prof. V. Gidžiūnas savo paskai
toje gynė A. Vijuko-Kojalavi- 
ičiaus istoriko autoritetą, tary
tum nepasenusio mūsų laikams, 
nors tikrumoje jo samprotavi
mai apie savo laiko istorinius Į- 
vykius neprašoko anuometinės |

pito atsistojo aukšto ūgio, rim
to veido dr.Kęstučio K.Girniaus, 
žinomo katalikų filosofo Juozo 
Girniaus sūnus. Baisės žymiau 
sius Amerikos u-tus, Harvardo 
ir University of Chicago, aiš
kiai imponavo savo kultūriniu 
paskaitos apvaldymu, skaitytos 
pasigėrėtinai gražioje lietuviš
koje tarmėje, neperkrautos bert 
drybėmis ir terminologija bei

R. VILIUS

Likimo žabangos

Lietuvių Bendruomenės vadovybę pagrobusieji vyrai vis astronomijos lygio.
dėlto apsigalvos ir pradės pasitarimus. Nieko jie laugiau i Atsižvelgiant į DLK meto is- 
nenorėjo, kaip vienybės. Jie žino, kad Amerikos lietu-'torinio proceso nesudėtingumą. 
viams vienybė yra būtina. Jiems buvo aišku, kad mažos >dsr buvo galima iš bėdos prisi-
grupės milžiniškoje Amerikoje mažai ką tegali padaryti, (kikyti vien kunigaikščių istori- 
Jeigu tos grupės vieningos, tai gali kartais viena kita di ?os* ^_ne amžiuje- štai 
dėsnį darbą atlikti, bet jeigu viena grupė pradės kuolus i 
kamšioti Į kitos vežimą, tai tada nei viena grupė daug ne
padarys. Jeigp susiskaldymas bus tęsiamas, tai tada ir 
amerikiečiai nusisuks nuo lietuvių, kaip jie savo laiku 
nusisuko nuo ukrainiečių, gudų ir dalimi net nuo lenkų.

Gruodžio 11 d. pykęs reorganizuotos Bendruome-

kur glūdi mūsų humanistinių 
mokslų atsilikimas, kurio per 
30 metų neįstengė išlyginti išei 
vijoje atsidūrę Lietuvos istori
kai ir lituanistai. Gradu, Jkad 
naujoje lietuvių istorikų karto
je, jau baigusių mokslus Ame-

.. ,r. . . x rikoje. nesimato kylančiu talen-nes suvažiavimas ir vėl svarstė si klausimą- Plačiai aptaf^ kurie sugebėtu duoti’moks_ 
rę reikalą, jie pneme rezoliuciją, kuri konstantai  j a, kad;linius pagrindus mūsų laikų Lie 
“saujelė politinių fanatikų tebebando Įvesti diktatūrą irjtuvos problemoms spręsti, 
sugriauti vieningą šio krašto lietuvių veiklą”, todėl nuta! šioje vietoje turėsime nu- 
rė Įspėti visuomenę klausimą apsvarstyti ir patarti ne- traukti tolimesni ir konkretes- 
remti iki šio meto vesto ardomojo darbo. Tuo tarpu, be- ni istorinių. ir lituanistinių pa
roda išsiaiškino ir teisinė oadėtis. Nenorėdami tartis saisl£ait“ nagrinėjimą.. Tam tektų 
lietuviais, jis turės klausyti veikiančių įstatymų. Iki šio r i ‘ 4 -i
meto lauke, bet toliau jau nėra jokio reikalo laukti. Jaulįojant jikiausj-tų paskaitų ne
atėjo laikas imtis iniciatyvos ir baigti bereikalingus gin- i džiaga, Įrodyti kuo skiriasi Ko- 
čus lietuvių tarpe. Vienas daktarų* turės imtis peilio ir j jalavičhus. scholastinis meto- 
prapiauti seniai tinstančią votį. Išleidus pūlius, lietuvis- j das nuo mokslinio, kurio dar 
ko visuomeninio darbo žaizda užgis ir vėl visi galės vie-i 
ningai toliau dirbti: j

ŠĮ savaitgalį susirinkusioji taryba turės išspręsti.
kelis klausinius ir imtis iniciatyvos visai visuomeninio 
darbo atmosferai prablaivinti.

V. KAROSAS

. III Mokslo k kūrybos simpoziumas
(Komentarai)

(prisilaiko daugumas lietuvių hu 
i manistinių mokslų atstovu.

Be to, negalime nukrypti per 
daug nuo pagrindimo mūsų už
davinio kiek buvo priartėta sim 
poziume prie Lietuvos proble- 
mų nagrinėjimo ir Ieškojimo
sprendimų. Iš visų mano išklau
sytų sesijose paskaitų penkiose 
buvo liečiamos problemos susi- 

’ darančios dabarties Lietuvos 
sąlygose, iš kurių tik dvi vertos 
platesno susipažinimo ir aptar-

(Tęsinys)

šitie ir kiti istoriniai elemen-1 re laikų yra priimti vakarų is- • 
tai ir faktoriai jau nuo Voltai-Į torikų mokslininio nagrinėjimo

ties.
DR K. GIRNIAUS PASKAITA

Filosofinėje sesijoje prie pul-

išlaikytos nustatyto laiko ribo
se.

Savo paskaitoje svarstė—Da
bartinės Lietuvos moralinė fi
losofija. Įžangoj pažymėjo, kad 
Marksas nesidomėjo morali
niais klausimais ir nenustatė ai 
škaus moralinio santykio tarp 
asmens ir visuomenės. Jis tei
gė, kad moralės sąvoka keičiasi, 
kintant socialekonoihiiiėi’ sant
varkai. Luominiais ar klasi 
niais pagrindais susidariusioje 
visuomenėje, pagal Marksą eg
zistuoja kelios moralinės sam- 
protos, atatinkančk>s kiekvie
nam luomui ar klasei, bet drau
ge yra prisilaikoma iki tam tik
rų ribų, bendrų dorovinių prin
cipų, be kurių negalima ’būtų iš
laikyti santvarkos. Marksas ko
vojo už beklasinės visuomenės 
sudarymą, kurioje savaimiai iš
nyktų išnaudotojų veidmainin- 
gurnąs ir Įsiviešpatautų bendro 
ji humanistinė moralė.

Marksistinė filosofija rėmėsi 
svarbiausiai gamybinių jėgų iš
sivystymu, kas turėjo sudaryti 
materialinius pagrindus dvasi
nės kultūros suklestėjimui, ku
rios dėka turėtų augti ir stip
rėti doroviniai principai Šiame 
punkte Markso teoriją istorija 
nepatvirtino Iškilę mūsų amžiu
je totalistiniai sąjūdžiai, kaip 
bolševizmas, nacizmas ir fašiz
mas, nors yra padarę didelę pa
žangą statant modernią civili
zaciją, bet moraliniai regresa
vo Į tautų vergijos amžius.

Lietuvos komunistų partija, 
būdama Sovietų Sąjungos par

tijos padaliniu, yra perėmusi sa 
vo kontrolėn visą Lietuvos po
litinį, socialinį, ekonominį ir 
kultūrinį gyvenimą. Partija 
yra sukūrusi savo dogmatinę 
pasaulėžiūrą, vadinamą marksiz 
m u - leninizmu, kurio interpre
tavimą. pasilaikė išimtinai savo 
žinioje.

Joks tarybinis mokslininkas, 
menininkas ar filosofas negali 
savistoviai nagrinėtiT>et kurio 
klausimo, net remiantis 'Mark
so, Engelso, Lenino autorite
tais. jei jo samprotavimai ne- 
atatinka to meto partijos užim
tai linijai. Tokiose sąlygose ta
rybinis filosofas yra degraduo
jamas į propagandisto ar apo
logeto rolę: . ...n 4 .

Pagal oficialią partijos dok
triną — viskas yra dora, kas 
tarnauja komunizmo Įgyvendi
nimui. šios moralės principus 
sudaro - besąlyginė ištikimybė 
komunistų partijai, sąžiningas 
pavesto uždavinio išpildymas, 
pąsiaukavimas nugalint sunku
mus, palaikymas visuomeninės 
disciplinos ir neatiaidi kova 
prieš Įvairiopus komunizmo 
priešus, nevengiant išduoti sa
vo artimuosius.

Po šio aptorimo r. Girnius 
padarė kritines išvadas. Pirma 
jis konstatavo, kad sovietinėje 
sistemoje filosofinės minties vy 
stymasis yra sustojęs netgi ma 
terialistinio interpretavimo pra 
smėje. Pati marksistinė - leni- 
nistinė ideologija, kintant są
lygoms pačioje Sovietų Sąjun
goje, vis labiau atitrūksta nuo 
gyvenimo ir pasireiškia didė
janti prieštaravimai tarp teori
jos ir praktikos. Iki kokio ab
surdiškumo ir moralinio nuo
smukio priartėjo partija rodo 
faktai, kad kiekvienas priešta
raujantis dogmoms skaitomas 
bepročiu ir talpinamas psichiat 
rinėn ligoninėn.

«.■

(Bus daugiau)

susirūpinimo ir gadinti nuotaikas. Pailsėjus, lurbū, 
praeis. Vis tik jis jautėsi dėkingas Maciui, kad tas pa
gelbėjo jam arklį iškinkyti. Macys stebėjosi, kad ark
lys suprakaitavęs, pamatęs žiaurius botago kirčius 
pažiūrėjo į Ertą. Tas suvalęs jo :<yrlgsnį paaiškino, 
kad arklys paklusti nenorėjęs ir kad jį botagu pavai
šinti buvo labai reikalinga.

1 Macių netekėjusios duktery s. Ertienes seserys. la
I bai džiaugėsi Ąžuoliuku, plėšė viena kitai iš rankų,. 
Į glamonėjo ir bučiavo, nors Macienė tai ir draudė, sa- j

įgadin- ? Pažiūrėjęs pro langą jis matė, kad dangus

į raginamos ši ta irgi atlikdavo, džiaugdavos kai išaus- nė, kad dar reikėtų tą akmenį įkaitinti, kuris Į seną 
I davo tai rankšluostį, tai juostą ar kokį kitokį mažą da maršką suvyniotas rogėse gulėjo, bet numojo ranka, 
' lykėlį. Didesniems darbams jos neturėjo kantrybės, buvo per vėlu '
1 Mocienė daug plepėjo apie savo kaimynes, jų vargus. I 
j ligas, kad jos nemokėjo rankdarbių, tingėjo net savo 

■ vyrams valgį išvirti. Visai nė nepajuto, kai jau temti 
Į pradėjo.

v— Tie žiemos popiečiai tokie trumpi, lyg kiškių uo
degos. — pastebėjo Macy’s.

Ertas ragino savo žmonelę kuo greičiausiai moš- 
apsi’’ 

siąs, ypač ji perspėjo savo jauniausiąją, Julytę, k»d niaukęs, kad ko gero galėtų dar snigti, todėl reikia 
ji, neseniai sirgusi kiaulytėm Ąžuoliuką pasaugotų J skubėti.
bet jos įspė jimas buvo pavėluotas, Ąžuoliukas buvo | Macienė tik dabar suskato pavakarių paruošti, 
jau daug kartų išbučiuotas. lūpytės nučiulptos, net bur’Ąžuoliuką pagirdyti, jam pieną pakaitinti, ji net įtai- 
nelė išlaižyta. , j gojo * k<

Visa Macių šeima stovėjo aht kiemo ir linkėjo 
geros kelionės. Macys laikė žirgą už pavadžių, tas 

Į atvažiuojant išsibėgęs, buvo gana ramus, tik kai kada 
} savo priešakine koja kapstė sniegą, prunkštė, lyg bijo 

tųs, naktinės kelionės, prisimintų botago žiaurius kir- 
1 čius. kad jie jam vėl gresia. Ertas sunkiai ir lėtai sėdo 

T", į rogutes, visai ne toks, kokį jį Macys pažinojo, kada
1 jis dar buvo nevedęs ir pas Trūdikę lankėsi. Jis pasi
žiūrėjo į savo dukterį. — Nuotabu, — pagalvojo, — 
kaip ji tą vyrelį suramino, tiesiog stebuklai

šiltame kambaryje, ramiai sėdint, Ertas savo nu- 
. kad gera būtų, jei Ertas su Trūdike ir Ąžuoliuku 8aros skausmus buvo lyg ir pamiršęs, bet dabar, ju- 

TV 4 1 1 1. 1. nakčiai pasiliktų, kad vietos vra. Ertas atsakė, kad tai dant šaltame žiemos ore, jis pajuto, kad jo strėnos
..... .Pradzi*’J ° sa'^’ „ase4>! f3 U'' neįmanoma, kad jis negalįs’savo broliuku ilgesniam j jautrios ir skausmingos, lyg koks prigesęs vulkanas,

dė, lyg dideli, pilki baravykai, lankos atrodė, lyg mil- temis, spardėsi, bet su lwku nuvargo. Maciene P«- laikui pasitikėti, jis galėtų ką nors prasimanyti. Į kuris kiekviena akimirksnį gali prasilaužti.

1 Užneštus Macienės valgius jie veik nelietė, net. 
Ąžuoliukas, kuris visada savo pienuką godžiai gerda
vo, raukėsi, lyg būtų jam ašaka į gerklę įstrigusi. Er-.

(Tęsinys)

— Kelionė prasideda ne kaip. — pradėjo jo žmona.
— Vakar tie šunys, šiandien arklys.

— Mikeliuko pavogtos avižos jo užpakalį bado, iš
sibėgęs aprims.

— Bet aėklys turbūt ką matė?
— Arkliai visada ką mato, dažnai baukštos. jų re-‘ kė, kad per didelis lanidymas jam vudurius 

gėjimas yra blogas, akinių jiems dar niekas nepritai
kė. Mes jau kone puškely. Dar valandėlę ir mes būsi
me Minijos upėje.

Atmata nuo užsitęsusių šalčių buvo pasekusi, pak 
raitys tratėjo nuo bėgančio žirgo svorio, birbėjo įša
lusios, sudžiovusios nendrės. Nudienoti kūgiai atro-

žiniškos, baltintos drobulės, kur stovėjo šerkšna apsik ‘ mačiusi jį atėmė iš savo dukters rankų ir paguldė į lo- 
rovę medžiai ir krūmai. Snieguolės žibėjo lyg žvaigž-jvą, kur jis savo buteliuką čiulpdama? užmigo.
dutės Saulėje. * Ertas su Macium apžiūrėjo rogutes, aptarė sus-

Privažiavo keturių vandenų praplauką. i.šsipK-jkaldytą atkaltę, apmušus, kurie gulėjo ant , Uenė susirūpino, kas su ^uojiuku atsitiko? Kodd
tusią Į didoką ežerėlį, užšalusią, apsnigtą, kelios ve- baratyti. Macys aprodė savo laivelius, valteles. Juodu fe cneljo negerja? Macienė prisiminė savo jauniau- 
žios, keliai kirtosi čia. toli matėsi bokis, marės. Jaunas|kalbėjosi apie gausų vėgėlių lanmkĮ, kuns tais me-^ £ 3!^^ susig_
arklys greita risčia, perbėgo ją ir pasuko į Minijos, tais ypač geras buapie naujų unklų mezgimą ir į T

anie veik prasidedančią pavasario žveybą. t. .. . . \ j , j
Maciene irgi turėjo daug uaujų dalykų, ji buvo / / * .. , .x. % .. <,v , ... lū, • • , .. j. t- j jv. tr. bet he norėjo kuo greičiau išvažiuoti.is žemininkų kilusi ir dar verpe ir audė. Ji didziavos( 

savo darbais, rodė įvairius audinius, naujausius ras-

upę.
Maciai džiaugėsi pamatę dukrelę su šauniu žen

tu, iv <k>r Su prieaugliu Ertas vos pajėgė išlipti, jo 
strėnos buvo si.styrusios ir skausmingos, l>et jis nie
kam neprasitarė, galvojo: — Kam kelti bereikalingo' tus. Jos dukros verpti ir austi nemokėjo, bet mamytes

Buvo jau tamsu, kai rogutės lėtai luotų uzvalka į 
j nukritusią upę nuslinko. Daugybė žiburių abipus Mi

nios krantų, pavertė kaimų į miestuką. Trobų ir aukš 
tų upės krantų uždangoje, giliai upės lomoje, oras at
rodė neper blogas, tik aukštai gluosnių šakose, jų vir
šūnėse, švilpavo vėjas, lyg piktų dvasių gauja, lyg ne
labieji stūgautų. *

Namuose paliktas Mikeliukas laukė jų grįžimo.
Ertas paragino arklį. ’ t

Macys buvo laukan išėjęs ir kinkė arklį į rogutes.' rR H * \
Ertienė nešdama Ąžuoliuką ant savo rankų, atsimi- ' S
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rR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
4*« So. feMi Rd. (Crowferd

Medical auMina), TeL LU 5-6444 
P.^ia >:‘3>iūua pasai susūaruną.

J*’ ‘siliapia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ |R iLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox. Valley Medical Centw 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»stch««ter Community klinikos 
Medicinos direktorius 

193« S. Henheira Rd., Westchester, IL. 
V ALA? DOS: 3--9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te» s 562-2727 „be 562-2728

Prūsijos Ir Mažosios...
(Atkelta iš 2 psl.) 

keitimu pabrėžė ir Valstybės 
Sekretorius James F. Byrnes, 
lankydamasis 104b m. rudenį’ 
V. Vokietijoje.

Sovietų Sąjunga Karal:aučia 5 j 
srities suverenumų skubiai pa-i 
vedė Federacinei Sovietų Res-1 
publikai (RSFSR). Bet tai ab- Amerikos lietuvių p'neėių pašalpos 
soliučiai nieku nepagrįstas su--klubo metinis narių susirinkimas 
verenumo užgrobimas, šios sri-jl^yks sekmadienį, sausio 15 d., 1:00 
bes suverenumas natūraliai pri-|val pietų *5°^ salėje- 

mi atsilankyti, nes yra daug svar
bių re'kalų apkarti ir jau laikas už
simokėti klubo duokles. Bus ir vai-

sausio 15 d. 2 vai. po pietų, adresu 
2549 W. 71st St, Chicago. Bu* val
dybos rinkimai ir veiklos pranešimai.

Valdyba į

Zarasiškiu kibo narių metinis su-j 
sįrinkimas nyks sekmadienį, sausio 
15 d., 2 vai. p. p. Anelės svetainėje,’ 
A500 S. Talman Avė.

Visi nariai j susirinkimą kviečiami 
I atsilankytu Klubo Valdyba

Reru GI 8-0873

DRn W. EISIN-EISIN AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 Sa. Kedzie Av«u, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimu Jei neat
siliepia, .skambinti Mi 30001.

TEL. — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIU LIGOS 
3907 West 103rd, Street 

Valandos pagal susitarimą

klauso Lietuvai tiek etnografi-' 
niais, istoriniais, tiek politiniais 
l>ėi ūkiniais pagrindais. Todėl 
neabejotinai dabartinę šios sri- 
.ties suverenumo padėtį tenka lai 
kyli pereinamojo pobūdžio. Ga
lutiniai sprendimai gali būti 
įvairūs. Kiekvienu atveju Lie
tuva turi budėti ir ruoštis, kad 
visa Mažoji Lietuva pagaliau 
būtų bendros visiems lietuviams 
Lietuvos valstybės suverenume. 
Jei po I-ojo pasaulio karo Ver
sailles taikos konferencija 19191 
m. Mažosios Lietuvos pietines 
sritis paliko Vokietijos suvere
nume tik dėl to. kad tų sričių 
“gennanizasija buvo pertoli pa
žengusi”, tai po II-ojo pasaulio 
karo ir šiuo atžvilgiu padėtis yra 
pusikei tusi. Didelė dalis vokiš
kųjų kolonistų iš Mažosios Lie
tuvos pasitraukė arba genocidi
nės sovietų okupacijos yra su-

Rožė Didžiaivienė, rašt

Žemaičių Kultūros klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyk® trečiadie
nį. sausio 18 dL. 1:00 vai. po pietų 
šaulių namuuse, 2417 W. 43 SL Na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug, svarbių reikalų, aptarti, taipgi 
laikas užsimokėti klubo duokles. Bus 
ir vaišės

Rožė Didžgalvien^ rast.

Bendruomenės 
pranešimas

(R) LB Marquette Parko

DR.JRANKPLECKAS naikinta. Nežiūrim rusinimo!* 
pastangų, kraštas stipriai lietu- 
vėja.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

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

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

(Pabaiga)

DRgLEONAS seibutis 
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHI RURG1JA 
.2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad., 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vaL vak. 
. Ofiso, telef,; 776-2880 -į 

Rezidenciįos telef.: 448-5545

SUSIRINKIMŲ

linkės valdyba šaukia metini 
narių susirinkimą 1978 m. sau
sio mėn. 15 d. 11.45 vai. ryto 
(tuoj po lietuviškų pamaldų) 
Marquette Parko Gimimo Šv. 
Mergelės Marijos parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw Ave., 
Chicago, Ill.

Prašome visus narius kuo 
skaitlingiausiai šiame susirin
kime dalyvauti. Išgirsite daug 
naujų žinių, iki malonaus pasi
matymo susirin kime.

(R) LB M. P. apyl. valdyba

i. *

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERĄ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

-Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Pr^ezai. Med. ban- 

X dažai. Special r* pagalba kojoms. 
T- (Arch Supports; ir L L

2850 Wast 63rd Sh, Chicago. III. 60629 
Talef.: PRospact 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Tel fonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
~ Tel. 499-T318

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aperauda 

ŽEMA KAINA 
R. iERĖNAS 

' Tai. WA 5-8063

. MOVING
Apdrausto parkravstymas 

U jvairiv atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1 M2 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
.RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos program©* ii WOPA, 
1490 kil/A. M,

L h tuvi m kalba*, kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— k00 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukvs

Telef.: HEmlock 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO* ILL. 60629

A. RŪKSTELft Rugių gubos (Tapyba)

Dalyvauja šios organuacijos: 
Chicagos lietuvių opera, Cliica- 
gos neolituanai. Cicero liet, me
džiotojų ir meškeriotojų klu
bas, Illinois lietuvių gydslujų 
moterų pagelbinis vienetas, Stu
dentai ateitininkai. Skautai, Pre
zidento Smetonos jūrų budžių 
ir Nerijos tunto gintarių įgulos, 
Jaunimo choras Vaiva, LB Gage 
Parko apylinkė.

Kviečia organizacijų 
atstovu komitetas

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAEKJMMJU
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ii tikrvlv būtiv su tevtm*. — 2 Mm* *1Z
Šitie žodžiai suteikia- labai daug paguodos Dievo twxwirw vter ir ri»- 

da, kuomet jie stengtasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, kšausydasd 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su. nwaoi* ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Masė turimo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip Ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš- 
pačiu! ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reiki* nukreipti savo 
išmanymo aids į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti' jo pažadą: “H tik-

Visi Žino, k«d mirti* yre žiauri ir pallaOa B<t kwr yra •<-
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė ''Viltis pa mirtie*^, kurią gaueiH ne* 
moka mat Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
IV. RAITO TYRIN<YOJAL

Užgavėnių karnavalas
— Mardi (iras

įvyks iL m. sausio 28 d. (šeš
tadienį) 6:30 vaL vak. Jaunimo 
Centro rūmuose, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, IL. 60636.

Gražiausi kostiumai ir kaukės 
bus premijuojamos spec, suda
ryto jury’ komisijom Skiriamos 

pin iginės premijų^ ir organi
zacijų dovanos.

Kaukių paradas prasidės 10 
vai. vak. didžiojoje salėje. Pa
radą tvarko Algis Modestas (776- 
5383). Įvairi programa, šokiams 
grieš du orkestrai.

Veiks užkandinės, barai, loši
mo namai ir kitos pramogos.

Visi kviečiami dalyvauti var-i 
žybose ir atsil&nkyti Į šį didžiau
si renginį. f_________

Bilietai gaunami pas organi-į IR PARAGIN> !
zacijų narius ir prie įėjimo — 
kasoje.

Įėjimo auka 5 d<»!. asmeniui

e Elektrinis ungurys viduti
niškai gali išleisti net 300 voltų 
elektros vieno ampero srove. 
Vienas jų išleido net 650 voltų, 

i Elektriniai unguriai z veisiasi 
* Brazilijos, Kolumbijos, Peru ir 
Venecuelos upėse.

j --------------

KITUS SKAITYT
V -- IT T - v KI c

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ*

— Palestiniečiai yra pasiruo 
_.šę pradėti pasitarimus :aikai j-' 

tinas susirinkimas įvyks sekmadienį.1 ves^L jeigu kas j JOS pakvies..
SLA 260 k p. narių metinis ir vieno-

2646 W.

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

S'ešt; 3:00 - U0:00 v. v„ 106.3 FM

Veda K. BRAZDZJOiMYTt
7Įsi Street, Chicago, Illinois 60629

TeM. - 7'78-5374

J. Buliaus dvi naujos knygos
“DU PASAULIAI” -

vienas- gerųjų ir, kitas- blogųjų angelų ir žmonių pasauliai. 444 psl. 
Kaina S8.50. “Teresė Neumanaitė”, II-ji dalis išeina 1978 m. pradžioje, 
kaina $5XX) (I-ji dalis išparduota). Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimų US $13.50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809'RAMBLE: ST. HOT SPRINGS. AR 71901, USA.

Anything less than a 20-pound turkey would be an insult to 
your mother's holiday feast With two favorite couples aomir< 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor staffing mix forms a rinc 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 6- 
minute sweet creen peas and a bottle of chilled vine are all yo<

TURKET A LA KING
1 paelExe (S ex.) chicken

WITH STUFFING KING 
2 traps diced cooked turkey
1 can (14M o*.) c«Dd«»ed 

eream of mushroom
2 tablespoons plmfenfe thrift

IK evp* water
1 package* (10 ec. eacb>

S-minote—cook froxca. 
f rweei green peaa

Prepare stuffing mix ** directed on package, using 1% eupa 
water. Gently press Into a greased 4-cup ring mokU keep warm. 
Meanwhile, prepare pea* as directed on package; keep warm

PETER WAITKUS
Gyv. 1750 So. Union Ave.

Mirė 1978 m. sausio 12 d., 12:15 p. p. sulaukę* 85 metų amž. 
Gimęs Lietuve- .

I Amerikoje išgyveno 85 metus.
laidotuvėmis rūpinasi John Bereckis-

s Sekmadienį, 1 00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas P. J. Ridiko 
j - koplyčioje, 3354 So. Halsted St

Pirmadienį, sausio 16 dieną 9:00 vai ryto bus lydimas iŠ kop
lyčios į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų* 
bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse..

Visi a. a. Peter Waitkaus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
' kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 

ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekna: draugai ir pažįstami.
Laidotuvių direktorius Povilas J. Ridikas. TeL YA 7-1911.

4H05-07 So- HERMITAGS1 AVENUE-
Tet.: Y Arti 7-17U -1742 . -

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ® soke
MARQUETTE FUNERAL HOME

Telef.: GRorehiU S-234M

BRANGIAI MAMYTEI
Lietuvoje mirus,.

jos dukrą Liucija ir žentą Kazimiera 
BALSEVIČIUS 

nuoširdžiai užjaučiame

TeleLi TOwnhaD MlOM

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

0. ir V. Kožicai
J. ir P. Mikalauskai

NARIAI:
CIricag’Of
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Asftociacijos

AMBULANC1 
PATARNAVO 
MAS DIKA 

IR MAKTL

TUtlMt 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSV

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phonn: YArrfa 7-34Q1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phono: OLympie Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348. So. CALIFORNIA AVE. Phonal LAfnyeH* 3-3571

I Tn today’s *do-tt-yoarselT’ world, the amateur decorator 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 tooebe* 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 cwt.

Spindles are being used as 
candle bolder* or lamp bases, 
as room dividers, screen* and 
valances, or as legs for coffee

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE, T«L: YArfc 74188-llJy

Sawn in half, they are beinc 
mounted on walla and docr< 
as decorative elements, used 
as plant holders or dile 
elements.

Wastu the world's largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator item* in nine different 
styles, three different thick
nesses and in height* from 716 
inches to eight feet

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKA.WICZ1

2424 WEST 69th ST4EET B*pobUc 7<12U
2314 WEST 23rd PLACE VIiTfni* 7-4871

11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Pd<w BID*, lt, 574-4U*

P. J. RIDIKAS ■
• - \ <

8354 So. HALSTED STREET Phone: TArdt
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MECH ANICS

1250 W Shubert

An

STASYS ŠAKINIS

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, Tit 60608

CHICAGO
Phone: BU 1-6100 

equal opportunity employer

RENTING IN GENERAL 
N u • m e <

Taip pat daromi vertimai, flmM* 
gkvieHmai, pildomi plllrtybėg M*- 
iymil ir kitokį blankti \

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARDA NOREIKIENfi

4608 Wert SL, Chiexgo, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis Mrirlnfcfmas >*r*j rtHUt Nilrių rrirfy.
MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIŲ.

Siuntiniai i Lietuvi 
ir kitus kraštus 

P, NEDZINSKAS, 4065 Archer A^- 
Trt. Y A 7-J900

IŠNUOMOJAMAS kambarys su bal
dais ir virtuvė su atskiru įėjimu vy
resnio amžiaus vyrui.

Tel. 776-3727

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

Dalo namut Iš lauko It R rldam. 
Darbos garantuotai.

Skambinti YA 7-9107

Cosmos Parcels Express Corp.
MAKOUfTTI GIFT FAtClU »6KVIC« 

1541 W. 49th SI. Chicave, IIL «04M. — TaL WA 5-275? 
5553 5«- Halrted Chlcaf., IIL 4040t. — T«L 254OJM

(FIRST SHIFT)
Hard candy manufacturer has imme
diate opening for mechanics who 
possess 2 to 3 years experience on 
food processing machinery. We offer 
an excellent starting salary and 
fringe benefits. !
Apply: r

PEERLESS CONFECTION 
COMPANY

AA1M Maill HM**

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai 

krautuvės parneštą bei 
grietinės indą,

Kg" p t iečiai jogurtą gamina 
; v.mdemnių karvių water 
uiTalo pamo. Kitos arabų kil- 
vs bei Artimųjų Rytų gyven- 
j i jį daro iš kupranugario pie 

nes pro dangtį Į no. Dar kiti naudoja avių ir ož- 
Ledų kremas yra/kų pieną. Betgi labiausiai pa- 

bet suvar-ĮpHh‘s visame pasaulyje jogurtas 
nors nu-1yra gamintas iš karvės pieno, 

fermentaciją nulemia 
dvi draugiškos arba naudingo
sios bakterijos — Lectobacillus 

’bulgaricus ir Streptococcus ther 
mophillus, kuri mėgsta karštą 
temperatūrą. Tos dvi naudin
gosios bakterijos padaro pieną 
tirštą, saldarūgšeip skonio. To
dėl darant komercinį jogurtą, 
pienas įkaitinamas iki 140 laips 

įnių Farenheito, pridedama pie
no miltelių, atšaldoma iki 110 
F. ,įdedama minėtų - bakterijų 

! kultūra ir leidžiama joms to- 
xT ’kiose sąlygose fermentuoti pie

ną 3-6 valandas, o vėliau pri
dedama vaisiai bei uogos ar sko 
nio dalykai ir dedama į šaldy-j 
tuvą. Aš manau, kad agr. Duo- 
blienė arba kita valgių žinovė, 
jei ras reikalo, duos jogurtui 

j namuose gaminti išbandytą re- 
jceptą. Aš jų turiu, bet nesu iš- 
| bandžiusi.

O Daržovių mėgėjams patiks 
J bavariški burokėlių salotai. Rei-

Lį laikoma ’’tys 
issii.uko uesugecius vi--tojai 
ę ilgiau 

iK«įeina oras.
laikomas ledaunėje, 
tolinas laike savaitė

sakinės į šios grupės atstovų 
klausimus. Kalbės Doris Aus
brook iš savivaldybės Sveikatos 
skyriaus bei kiti pareigunaiTln- J 
formacijas teikia Southwest 
Service raštinė, 2353 \V. 63 St., 
tel. 436-3481.

> 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kieią. Tel- 737-1717. (Pr.)

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ir

■a

Namai, tami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Vlrgiiįi; 7-7747

linėje Farenheito temperatūroje Jogurto 
gali būti iki dviejų mėnesių.

q Goodyear Tire and Rubber ‘ 
Co. pranašauja, kad 1985 m. nia 
žinos turės plastikines duris, 
ir stogą, bagažo duris, vairą ir 
(Lu* kai kurias kitas dalis. Net 
dabartinius 28 svarų metalinius 
risorus pa keis 5 svarų plastiki
niai. Atatrankoms ir kitiems j 
saugumo įrengimams bus nau-! 
dujama daug gumos, sutvirtin-Į 
tos stiklu bei plastika. I>ėl savo 
mažesnio svorio mašinos T "“ 
los daug mažiau benzino. Vo
kietijoje yra išbandomi elektro
nikos įtaisai, kurie įspėja vai
ruotoją, kai jis peržengia sau
gumo ribą priartėdamas prie va
žiuojančios mašinos. Lieka iš
spręsti. kaip tokį įtaisą padary
ti pigiai. Kalifornijoje prie au
tobusu stočių vra bandomi įtai
sai, kurie įspėja laukiančius ke-j 
leivius apie artėjantį autobus;:. į

Q Virtuvėse galima sulaupy-J^^r”,?
ti dujų bei elektros nekenkiant 
gaminamam produktui. Daržo
vių bei kilų produktų virimui 
benaudoti perdaug vandens, 
verdant uždengti sandariu dang 
čiu ir jokiu būdu nepervinrinti. 
Verdant ant elektrinės krosnies, 
išjungti elektrą bent dvi minu
tes prieš išverdanti Išnaudoti 
piloto švieselę sušildymui svies
to ar atšildymui sušaldytos mė
sos. Automatiški virduliai su
naudoja daug mažiau elektros,! 
negu elektrinės rinkės. Kepant 
netikrą zuikį, įvairius apkepi
ni us ir kugelį nenaudoti siaurus 
ir gilius indus. Kepant bulves, 
patartina didžiąsias perpjauti. 
Tinkami indai bei dangčiai su
mažina kepimo laiką ir energiją 
net 50%. Dauguma kepamų 
produktų nereikalauja įkaitin
ti orkaitę. Apdairios šeiminin
kės ją išnaudoja ne vieno pro-1 numerates pratęsimą ir už $7 
dūkto kepimui.

agurkų ir toki pat kiekį svogū
nų rinkelių su puse šaukštelio 
krapų ir tiek pat druskos, taip 
pat aštuntadaliu šaukštelio mal
tų pipirų. Nusunkti 16 uncijų 
indą supjaustytų ^burokėlių ii< 
juos išdėstyti ant 4 ar 6 salotos 
lapų, uždėti ant viršaus paga
mintą mišinį, atšaldyti ir pa
tiekti į stalą su Kraft Thousand 
Island daržovių padažu.

M. Miškinytė

—Jon. žemaitaitis iš Brighton 
Parko buvo atvykęs į Naujienas 
pratęsti prenumeratą. Dėkui už 
vizitą ankstybą be raginimo pre

auka. Dėkui tos apylinkės tau-

Klaipėdos vandens bokštas

tiečiui, užsisakiusiam Naujienas 
1-riems metams ir įteikusiam 
$2 už kalendorių, bet pavardės 
prašiusiam neskelbti.

— Buv. Policijos Tarnautojų 
klubas ‘‘Krivūlė** paskyrė Nau
jienų paramai $10 ir juos įteikė 
per valdybos narį H. Suvaizdį. 
Dėkui valdybai ir visiems to klu 
bo nariams.

— A Kehlertas, Racine, Wis., 
yra žinomas bitininkas, aprūpi
nąs Naujienų tarnautojus ihe- 
duin, namų gamybos raugintais 
kopūstais bei šviežiais kiauši
niais, praeitą savaite lankėsi 
Naujienose. Ta proga pratęsė 
prenumeratą ir įteikė $10 auką. 
Suinteresuotos jo pristatomais 
dalykais šeimos galėtų kreiptis 
adresu: 1207 Erie 
WI 53402.

min., Jaunimo Centre. Visuo
menė prašoma atvykti laiku. .

— V. Mikienė, M. Haskoliū- 
nienė, E. Matulaitienė ir E. 
Skirmantienę rezervuoja vietas 
į Los /Angeles Lietuvos Dukterų 
D-jos banketą sausio 21 d. 8 v. 
v. šv. Kazimiero parap. salėje.

— Marijos Jurgutienėš ir Da
lios Jurgutylės reikalu — atvyk
ti iš okup. Lietuvos į JAV pas 
\yrą ir tėvą Aloyzą Jurgutį — 
sen. Charles H. Percy asmeniš
kai kreipėsi į-Sov. Sąjungos am
basadorių A. Dobrynina. 1 )

Veronikos Tomaško vie- 
nerių metų mirties sukaktuvių 
atminčiai bus mišios pirmadie
nį, sausio 16 d., 7:00 vai. ryto, 
Šv. P. Marijos Gimimo bažny
čioje. Velionė buvo motina 
Irene Yrotas, Alice Drakton ir, 
Helen Kucres. (Pr.)

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

St., Racine,

iš šiaurinės 
mokėdamas

+ Chicagos vyčiu choro va
karienė bus sausio 21 d. Pakšto 
salėje, 3800 So. California Ave. 
Bus šalti užkandžiai ir karšta 
vakarienė, Meninę programą 
atliks pats choras vadovaujamas 
Fausto Strolios. Pradžia 7 vai. 
vakare. Choro pirmininkė Es
telle Rogers prašo neužmiršti 

j vyčių chorą, paskambinti J. Za- 
jkarkienei, H E4-7785, užsitik
rinti vietą prie stalo.

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

4UTU NUOMAVIMAS — parenka® 
nuomininkus

<243 W. 63rd St., Chlc<;« 
TeL 767-0600.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲjriūras ir ,gai!jSaęt Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. __ t f

PALIKIMAS — 5 kambarį? me
tų mūras ir garažas. Įrengtas -beis- 
mantas, centrinis oro šildymas..ir šal-

Parke. S29.900.
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba ^dviejų 
butų namą Marquette Parkero, pini
gingam pirkėjui kaina — taPatradi- 
mas. . . r’;

2 BUTŲ gelsvu plytų 18 metu mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam bei^mante. 
Daug kitų priedų, greit galima * užim
ti, vertas $60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. ° ~ \

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

Kaip turėti ramybę, 
kada neramu?

‘‘Ramybe aš jums palieku, sa
vo ramybę aš jums duodu. Ne 
kaip pasaulis duoda aš jums 
duodu’’. Pasiklausykite radijo, 
banga 106.3 FM “Gerosios Nau 
jienos Lietuviams” šį šeštadie
nį, kaip gauti ramybę, kuri per- 
viršyja bet kokias pasaulietiš
kas priemones ramybei įgyti. 
9:10 vai. vakare per “Lietuvos 
Aidus”.

BEVERLY SHORES. Indiana. — 3 
bedrooms, IV2 baths on 2 lots 3 blocks 
from 1 lake. Basement and attached 
garage. Includes all furnishings. 
Immediate possession. Future Natio
nal Park leaseback possible. S46.900 

Call Renard at Callahan Realty 
219—926-4298.

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontu

— M. Bundelis 
miesto apylinkės, 
prenumeratą, atsiuntė penkinę 
Naujienų paramai.-Po $2 kalen
doriui atsiuntė ar įteikė market- 
parkiečiai: Jonas Jankauskas, 
Stasys Dagys ir Juozas Skeivys. 
Dėkui visiems.

— Augustinas Pranskevičius 
iš Marquette Parko pratęsė be 
raginimo prenumeratą ir įteikė 
$7 auką. Dėkui. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas 6 mėn., bet 
pavardės prašiusiam neskelbti. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, darant, 
pastangas rasti bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
kviečiami į jas atkreipti savo 
asmenišką dėmesį, gerai su jo
mis susipažinti ir pareikšti savo 
asmenišką nuomonę jas užsisa
kant. Platinimo vajaus proga 
Naujienos siunčiamas susipą- 
žįnimui 2 savaites nemokamai.

— Pedagoginio Lituanistikos
Instituto absolventų išleistuvės 
, v. J- — v ~ i aucua juivaiRju
bus šiandien vakare, / vai. 30 luošųjų reikalais, taip pat at- sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus

1

“Spindulys1
LIETUVIŲ KOPLYČIA,

3638 W. 83 St.. Chicago.

Kiekvieną sekmadienį k vie? 
ciame visus pasiklausyti šv. 
Rašto tiesu, 2:30 vai. po pietų.

(Pr.)

i

DARIEN, UI., blokas nuo St Ma
ry’s bažnyčios bei Tėvu Marijonu ir 
šv. Kazimiero seselių, savininkas par
duoda sau statytą 3 miegamų bi-level 
su IV2 vonios, dideliu salionu ant 
nusės akro. Oro vėsinimas, užuolai
dos, šaldytuvas, virimo ir kepimo 
krosnis, indu plovimo mašina, pilni 
kilimai, nevaksuojamos virtuvės grin- 
dvs ir pusryčiavimo vieta, 2Vz maši- 
nos pristatytas garažas su automati
nėmis durimis, užimti gegužės mėn.
$82,500. Susitarimas tel. 323-8828.

SAVININKAS parduoda 2 butu po 
3 miegamuosius mūrini narna gerame 
tovyje už prieinama kainą į vakarus 

quo Kedzie. Teirautis no 6 v. v. 
Tel. 778-1552.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chlcagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose gr*H> H-
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

TaL 927-3559

52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobHU 

Liability apdraudimas ponrinlnkomr 
•Kreiptu

4445 ASHLAND AVL

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

NAUJIENOMS šiemet suėjo 53 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dicnražčlo rteigčjua bei lietuviškos apaudoa plrmū- 
aus ir atliekant būtinai parelnaz antžinaia lietuvybė* išlikimui ikel- 
biamai Naujiem* platinimo valus.

tvirtai atoTl ir kr^els uš Lietuve* tr rzvjrgtv Urtrrti Mirę 
M^idanica k ncddėčaatus į nrdėriur re, okupantais ir jų Uallo- 
iinlalx

<AUJIE’7OS palaiko visai lietuviu dea o kratines trupei, ps bendras Institi- 
rijas Ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

KAUJIFAGS atstovauja tvliąja lietuvių dauguma Hali pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
fr reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
uis vn mada. Lai ta madi tampa jas prenumeruoti.

Todėl Nanilenu vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
•delbdama piatinimo vaju kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuvRkos 
maudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
brandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvot ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesaG^fo.
ICMNUOJAi Chicago!* Ir Kanadoj* m* f arm — $30.00, pvwd irxtu —

trims min. — SS.50, vl*nam min. $3.00. KHos* JAV vi*t*se m*f*ma
— $26.00, put*! m«1y — $14jOO, vl*nam mėn. $230. Užrionlu»> 
M — $31.00 metatna. turi pažinimu! siunčiama wmltv »*m*ka«**L

Prašom* naudoti temlau esančiu atkarpv

— Dail. Albinas Elskus iš New 
Yorko yra žinomas vitražų spe
cialistas. State Island miestelio 
Prekybos Rūmai paskyrė jam 
specialią premiją už vitražus, 
sukurtus ir įrengtus to miestelio 
šv. Jokimo ir šv. Onos bažnyčioj.

— Muz. Fausto Strolios va
dovaujamo Lietuvos vyčių cho
ro valdybą sudaro: Estelle Ro
gers — pirmininkė, Birutė 
Pumputienė, Stasys Čepas ir Jo
nas Aukščiūnas — vicepirin., 
Loreta Grigaliūnienė — sekr., 
Juozas Juška— iždininkas.

— Mokytu Onos Razutienės 
vadovaujamas Los Angeles jau
nimo ansamblis
ruošia Užgavėnių blynų balių 
vasario 4 d. 7:30 vai. vak. šv. 
Kazimiero parap. salėje ir visus 
kviečia atsilankyti. Informaci
jai tel. 661-0011?

— Illinois valstijos loterijoje 
sausio jnėn. 12 dieną Bonanza 
traukime laimėjo 94, 871 ir 7365, 
spalva raudona. Gold Strike trau 
kime laimėjo 08, 47, 42 ir 22.

— šiandien, sausio 13 d.,'nuo
9:30 ryto iki 12:30 vai. Batan WMVMMWAV.VAWA 
salėje, 4046 So. Western Ave. Pensijos ir kompensacijos iš Vokie 
miesto mero istamos atitinkami' tijos ir kitų ^stų, pilietybės popie miesto mero įstaigos auunKanu riai |vairiu valstybės formų pildy 
pareigūnai kalbės Cricagos piet- mas. Interesantų reikalais lankosi 
vakariu anvlinkėą npnsininkn ir valdži°s ir savivaldybės ištaigose bei vakarių apylinkes pensininkų ii konsuiatuose. Padedą sutvarkyti pen-

panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų įstai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi- 

j gracinius dokumentus ir iškviesk 
(mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas. Įėjimas iš kiemo)

CHICAGO, ILLINOIS 6060® 
Tel. LA 3-1387

WAYiYiWiVAVAV.V.’.W/

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

LAIKRODŽIAI Ir BRAN0EMYM1

Pardavimas Ir Taisymu/s,# 
2546 WEST 49th STREIT
Talafj REpuMU 7-1941

Notary PwWk 
INC0M1 TAX SUV1CB

Siunčiu___________  &&L Nsujien^ prenamenbtl, InbnieJtaJo

raliui proga paremdami! Uetuvižką ipaud*.

Q Vajaus proga pralau riųstl Naujienas dvi lavaitea iuaipafi- 
niniui nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDt IB VARDAS

tDKESAS

J*q kuru lilkju atrpausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga apraAantl pastarttalų PO (1869-1939) metų 

Chleagof lietuvių gyvenimą ir jų atliktu* darbui 564 psl. Kaina 
$10. Bleldo Amerlkoa Lietuvių Irtorijot Draugija.

Knygoje apvalyta pirmai Chicagon atvažiavę? lletuvli, ptrmot 
lietuvių kolonijom, jų auorgantaotoa Šalpos draugijos, itatytos baž
nyčios, Įsteigti laikmačiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiAki chorai, 9 bažnytlalal ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katal&ižkų, socailistlmų, laisvamanižkų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Utelgtoa mokyklos, ikaitykloa, ban
kai ir rt. .4

Norintieji Mų knyga pratonl paražytl čeki arba Money
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pradurti:

INDUSTRIAL MAINTENANCE!
General Machine Maintenance Į 
with some Lathe Experience. | 
Must have natural Mechanical

I Aptitude and good references.! 
737^8500 >

Didžiausiai kailių 1 
pasirinkimas 

pui 
ritei 

China 

NORMANĄ 
urAttina

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota "TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501—523-9814.

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas miegamas kambarys su virtuvės 
privilegijomis ir kitais patogumais, 
pirmame aukšte, vyresnio amžiaus 
vyruį ar moterUL 

TeL WA
l - SAWtlBO*. I. *£

(irtaifo*) ir 
677-MM 

(bnk»)

185 North WabaJh Av— 
2nd Floor CWcmo. HLSOBOl




