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SENATORIŲ HUBERT H. HUMPHREY 
PALAIDOJO PIRMADIENI

ITALUOS KRIKŠČIONYS PARLAMENTE 
NETURI REIKALINGOS DAUGUMOS
Prezidentas Leoni tarsis su partijų vadais, o 

vėliau gali paskelbti naujus rinkimus
ROMA. Italija. — Giulio Andreotti, Italijos krikščionių de- 

demokratu partijos vadas ir dabartinis premjeras. įteikė preziden
tui Leoni atsistatydinimo pareiškmą. Komunistų partijos vadovy
bei pranešus, kad .deity ji pasyviai neslaikys parlamente, prem
jerui Andreotti kito kebo nebeliko, kaip atsistatydnti.

I Washingtonq atvyko buv. prezidentai 
Richard Niksonas ir Gerald Fordas

WASHINGTON, D. C. — Preitą sekmadienį Washingtone 
buvo suruoštos oficialus atsisveikinimo ceremonijos su buvusiu 

: krašto viceprezidentu sen. Hubert H. Humphrey, šeštadienio ry
tą senatoriaus palaikai paskubomis buvo atvežti į Washngtona ir 
padėtį kapitoliuje. Washingtono gyventojai ir atsakingi pareigū
nai turėjo progos užeiti į kapitolijų ir pagerbti mirusį.

Prezidentas pasakė svarbią ------- --.-.v..

Panama nebenorinti
Prezidentas Carteris, atstovu .

rūmų ir senato nariai, admL 8111311168 papilUVinil 
nistracijos pareigūnai, partijos v
vadai ir daugelis pažįstamų sek Carlos Lopez Guevarta, daly- 
madienį atvyko į kapitilljų, kad vavęs Panamos sutarties Kana- 
galėtų atsisveikinti mirusį vai- lo sutarties paruošime, pareis^ 

kė, kad bet kokiems papildy- 
mams į gatavą sutartį įtraukti 

L reiktų Panamos naujo plebisci 
to. ir Panama nėra pasiruošusi 
kitam tokiam žygiui.

JAV Senato daugumos ly- 
eris Robert C. Byrd (D.-W.V.) 
pareiškė, kad jis sutarties rati
fikaciją parems, jei sutartis 
bus,modifikuota, Jei joj bus ai
škiai ir nedviprasmiškai pabrė
žta, jog Jungtinės Valstybės tu 
ri teisę tą kanalą ginti ir bė
dos atveju JAV laivai turi pir
menybę 
doti.

Kiek kainuoja 
prezidento kelionės

Atvykusių tarpe buvo prezi
dentai Gerald Fordas ir Ri
chard Niksonas, dukters lydi
mas, Prezidentas Carter pasakė 
atsisveikinimo kalbą, priminda
mas mirusio charakterio bruo
žus ir paruostus.. įstatymų pro 
jektus. / > l

Vladas Rasčiauskas tris dienas praleido Cebu saloje. Jis norėjo patirti, ką ten nuvažiavusieji turistai, be Maktano 
salos ir nedidelio jūreivio Mageliano muziejaus, galėtu Cebu saloje pamatyti. Cebu priemiestyje jis rado didelę 
rinką, kurioje vietos gyventojai prekiauja vaisiais, riešutais ir durianais. Durianas yra toks vaisius, kuri labai 
sunku prakąsti, nes jis gerokai dvokia. Bet jei kas durianą prakando, tai visą jį lengvai suvalgo. Durianai 
auga pietinėse Visaįos vandenų salose, | Cebu salą juos atveža ir pardavinėja. Paveiksle ’matome Cebu rinkos 

vaizdą, kurį fotografuoja pats Rasci^uskas.

Patikrino kapitolijaus 
rotunda

Atgabenus senatoriaus palai- 
- kus, buvo pastatyta įvairių gin

klų rūšių garbės sargyba ir lei
sta žmonėms prieiti prie kar
sto. Paryčiu rotunda buvo užda
ryta'ir viskas patikrinta, kad 
sekmadienio rytą ten būtų sau
gu.

Į atsisveikinimo iškilmes su
ėjo labai daug atsakingų parei
gūnų. Administracija ėmėsi 
priemonių apsaugoti jų gyby-

Prezidentas atsisveikino
p. Humphrey

Ponia Muriel Humphrey, mi
rusio senatoriaus žmona, visą 
laiką buvo atsisveikinimo iškil
mėse. Buvo sugiedotos dvi lai
dotuvių giesmės ir pagrota spe
ciali muzika.'

Iškilmėms pasibaigus, kariai 
nunešė karstą į automobilį, ku-

tuo kanalu paskiau-

SEKRETORIUS VANCE IŠSKRIDO
I EGIPTĄ IR JERUZALĘ

Premjeras Begin atsistatydins, bet neatiduos 
Sinajuje isteigty Izraelio kolonijų

Steigia nepriklauso- 
somą Numbiją

Pietų Afrikos užsienių reika- 
į Iii nunisteris Batha praeitą sek 

WASIUN('tTON, D. C. — Sekretorius Cyrus R. Vance pir-' madinį paskelbė, kad P. Afri-

Italijos komunistai ištisus 
metus bandė sustiprinti sxivo 
pazicijas įvairiose valstybės įs
taigose. liet jiems nevykdavo.

i Jie nepajėgė gauti nei vienos 
i sprendžiamos pozicijos.

WASHINGTON. I). C. - {vai; Praeitą mėnesį Italijos komu 
nu spaudos ir žinių agentūrų i nistai, pasitarimuose su prem- 
žurnalistai. skridę kartu su preljeru Andreotti.’pareikalavo.kad 
zidentu Parteriu į Lenkiją. Ira-Į komunistai būtų primt: i kabi
ną. Indiją, Saudi Arabiją, Egip ■ netą ir jiems būtų duoti keli 
tą. Prancūziją ir Belgiją, turė
jo pėogos apskaičiuoti, kiek pre
zidentui Cart erini ta kelionė ga 
Įėjo kainuoti. Prezidento nau
dojamas lėktuvas B707 i dieną 
operuoti kainuoja $12,000. čia 
Įskaitomi degalai, lakūnų al
goms. apdraudos. maistas, prie
žiūra ir kt.
r Baltieji Rūmai turi 6 -pana-^ ndestų «akluolBS 
sius lėktuvus, kurie yra pasi-J 
ruošė vežti atsakingus pareigu- ■ 
nūs pagal prezidento įsakymą, j • 
Daug darbo neturėjusieji 
raštininkai apskaičiavo, 
kiek kiekviena nuskristi 
kainuoja 10,000 dolerių.

Be šių didelių lėktuvų. 
Baltųjų Rūmų yra priskirti ke 
Ii lengvesni lėktuvai bei 1—

svarbesnių ministerijų postai. 
I >rem j era s And reot t i pasižadė- 
jo apsvarstyti klausimą, bet ne 
skubėjo.

luoį tarpu komunistai, ne
sulaukdami atsakymo, norėjo .

< pavartoti jėgą šiam klausimui
■ išspręst. Jie paleido į Romos ir

komunistų jaunimo dalinius.
P1 em j eras A ndreott i. nust u- 

tęs komunistinio jaunimo sau- 
Pii^-I^ės tikslus, pirmiausia Įsakė 

policijai nuginkluoti, traukti 
mvlia teisman kiekvieną -komjaunuo

li! suimtą gatvėje su ginklu ran- 
r.HAikose ir neklausanti policijos i- IC j

- * ?J sakymo. Keli jaunuoliai buvo 
heli- nušauti, didokas jų skaičius pa- 

kopteriai. Už prezidento susisie 
kimo priemones krašto gyven-!
tojai moka apie šimtą milijonų j d°dami 
dolerių.

pasakė kad niadieni išskubėjo į Egiptą, kad galėtų1 vėl suvesti izraelitus irfka yra pasiryžusi tarptautiniai 
egiptiečius abiejų valstybių taikos klausimais. Prasidėjusios po- priimtinomis sąlygomis suteik- 
sėdžiauti abiejų valstybių komisijos negalėjo susitarti dėl kelių ti nepriklausomybę Pietvakarių 
pagrindinių taikos klausimų. Svarbiausias klausimas yra Izraelio Afrikai, kitaip vadinamai Narni 
karo jėgų pasitraukimas iš Sinajaus. Egiptas yra Įsitikinęs, kad‘bijai. Botha pareiškė, kad dvi 
izraelitai atšauks visas savo karo jėgas iš Sinajaus, bet kai paaiš-} -kliūtys belieka susitarti su 
kėjo, kad Izraeliui reikės pehkerių metų toms jėgoms atšaukti,’) Jungtinėmis Valstybėmis, Bri
tai egiptiečių tarpe kilo nusiminimas. 1 tanija, Prancūzija, Kanada ir

s * , j Vakaru Vokietija — tos kliūtys
Sadatas, pareikė susirūpinęs priversti Izraelio-atšaukti Ketų kariuomenė

taika

Guevara
ta prasme Kanalo su-

Lopez 
Senatui 
tartį interpretuojant, ji Pana
mai būtų nepriimtina.

Izraelio premjeras

blaškosi
■ KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dento Šariato aiškus ir griežtas 
reikalavimas, ’atšaukti visus Iz
raelio kolonistus iš Sinajaus su
krėtė patį Izraelio premjerą Be- 

’ giną labiau, negu buvusius ir 
esančius kabineto narius.

Buvusieji Izraelio premjerai
ris jj nuvežė į Andrus aerodro- ’U^sįenjO ministerial aiškino,
mą, iš ten jis buvo nuskraidin- kad Izraelio karo jėgos pusi-
1
* - ■ — ■ — AZiu avuv A.U1V yuoi-

trauks iš užimtu arabų žemių, 
valstijos kapitoliuje. •Pirmadie-r 
nj Minnesotos įstatymų leidė
jai ir krašto gyventojai galėjo 
atsisveikinti su mirusiuoju, o 
vėliau jis buvo palaidotas Wa- 
vriy kapinėse.

Prezidentas Niksonas, po at
sistatydinimo iš prezidento pa
reigų, pirmą kartą buvo atvy
kęs į Washingtona, bet jis atsi
sakė daryti bet kokius pareiški-

Egipto prezidentas Sadatas, 
patyręs apie Izraelio nenorą pa 
si traukti iš Sinajaus, pareiškė, 
kad susidaro pavojus taikos pa
sitarimams.

Jeigu izrael-taj nepasitiki tai 
kingoms Egipto intencijoms, 
tai negali būti jokios kalbos 
apie taiką, — pareskė preziden 
tas Sadatas. Egipto prezidentas 
nori atgauti Sinajų, bet Sina- 
jus privalo būti toks, koks buvo 
dar prieš Izraelio okupaciją.

Beginą smarkiai spaudžia 
opozicija

JERUZALE, Izraelis. — Izra-

jėgas iš Sinajaus, jeigu Izraelio 
vyriausybė nenori.

' Moterys, juodžiai 
taps astronautai

j Namibijoje ir rinkimų data to
je teritorjoje.

Botha skelbia, kad Pietų Af
rika nori visas problemas išsprę 
sti dervbu keliu, bet dėl karo 
grėsmės toje teritorijoje, yra 
ribos iki kiek Pietų Afrika gali 
nusileisti.

Kiek JAV kaštuoja 
Europos apgynimas

teko į nuovadas ir buvo atiduo- 
jti teismui. Komunistai, naudo- 

i įvairias susisiekimo 
! priemones, pranešė premjerui, 
kad krašte labai lengvai gali 
būti atstatyta tvarka, jeigu ko
munistų partijos nariai bus į- 

. įleisti i Italijos ministerių kabi- 
daug komunistu

Premjeras Andreotti ne tik 
ROMA.—Ministerio pirminin-] komunistams, bet visiems ita- 

ko Giulio Andreotti vadovauja-[ jarns parej§kė. kad šitokiomis 
moji krikščionių demokratų vai priemonėmis komunstai niekad 
džia nuo 1943 metų yra jau 39- nebus pakviesti į ministerių ka 
ji valdžia Italijoje, Į kurią ko- binet-ą..
munistai varu veržiasi, kadan- prievartos priemones, netaps kn 
-- - - ’ bineto nariu, juo mažiau juo

Katalikiškoj Italijoj

Niekas, naudodamas

bet dabar, kai atėjo laikas pasi
traukti. tai nenori trauktis.

Izraelitai Sinajuje nori pa
likti kolonistus, bet egiptiečiai
tokių piliečių nenori primti. Iz-ielio premjerą- labai smarkiai 
radis turės laikytis tarptauti-Į spaudžia opozicija ne tik par- 
ių pasižaėjimų, 
kini su kaimynais gyventi.

jeigu non tai- į lamente, bet ir visame krašte. 
I Spaudimas į premjerą Begin 
yra toks didelis, kad jis nesitki!

WASHINGTON, D. C. — Ka
ro vadovybė atrinko šešias jau
nas moteris, kurios bus apmo
kytos skristi erdvėje ir mokėti 
valdyti skriepančią raketą. Tuo 
pačiu metu atrinkti trys juo-j
daodžiai lakūnai, kurie turės vy* arba 15 valstybių ap-
kti į astronautų mokyklą ir su-J gjgynįmo pakto veikla ir reika- 
sipažinti su pagrindinėmis skrie 
jimo taisyklėmis ir šmokti skri
sti erdvėje. Dd šio meto astro
nautais būdavo tiktai patys ga
bieji jauni jakūnai, bet dabar 
parenkamos moterys ir juoda
odžiai.

gi praeituose parlamento rinki
muose komunistai gavo galės tapti komunistai. Italijo

je veikia konstitucija, parla
mentas ir yra sudaryta vyriau-

beveik lygiomis su krikščioni
mis demokratais: krikdemai ga
vo 38.8 nuos., o komunistai kuri nėra pasuyžusi da-

las neabejotinai suaktualės šio 
mėnesio pabaigoje, kai prezi
dentas Carteris pateiks Kongre 
sui savo, pirmąjį* kariuomenės 
reikalams biudžetą, jau pramin 
tą “NATO biudžetu“. Didžiai 
padidintas gynybos biudžetas 

J $125 bilijonų sumoje skiria- 
Vicepreizdentas Mondale’mas vien NATO konvencinių

vo 33-3 nuošimčius ir jų vadei-1 
va — Italijos kompartijos gene- 
ralsekretorius Enrico Berlingu- 
er tokiu nuošimčiu remdamasis 
reikalauja iš Andreotti kviesti 
komunistu sį valdžią, pagal rin-j

i.* a hot u- i<-> rt> am.! — Praeitos sniego audros me Jam pasipriešinti.
sa aryti -o ns-parei „įtu gyvybės neteko 20 žmonių.  Jeigu man reikės atiduoti j pareiškė, kad sen. IL H. Hum-j pajėgu ir ginklų reikalams. Pre
mus spau os a v . i. 'užpustyti kėliai neleido jiems Izraeli nedideles kolonijas Si-Lphrey buvo didelis žmogus. Pre- zidentas norį padidinti NATO|

KALENDORIUS

pasiekti šiltesnės vietos.

Sausio 17: Leonilė, Sulficijus, 
Vikte, Tulevaldė, Dovainis, 
Kalnius."
Saulė teka 7UK leidžias 4:46 
Snigs* šaltas.

najaus pusiasalyje, 
m a atsistatydinsiu, — vakar Je- 

—Chicago Daily News korės- • niza]ėje pareiškė premjeras Be- 
pondentes Charles Fenyvesi, pa) Premjeras atsdkė prezi- 
buvęs Italijoje tris savaites | dento Sadato pareiškimui, kad 
tvirtina, kad komunistai pa-j jif| nonorį jokių Izraelio koloni- 
griebs Italijos vyriausybę. jy Sinajaus teritorijoje.

■ ■ ■ f Sinajaus miesteliuose karo
bai šiltais žodžiais prisiminė mi metu ir tuojau po karo atsiradę 
rūsį senatorių ir vicepreziden-1 žydai privalės iš- Sinajaus išsi- 
tą, su kuriuo tekę k*rtu .dirbti’kraustyti kartu su išvažiuojan- 
komisŲose istatymams leisti Ir &om Izraelio karo Jėgoms. Be- 

gib krf niekas negeM

► nuosim-
siliepe apie sen. Humphrey. jčiais, lyginant su tik 2 nuošim- 

 Į čiais rišo Pentagono reika
lams.

tai aš pir-! zklerrtas Niksonas labai šitai at-j reikalams sąskaitą 5

— Amerkoje gerokai sustojo 
didesniu pastatų statyba dirb- n I
tuvėms ir pramonei Bijom ky-Į 1 ęSlHITia lORV DOyle 
lančių kainų.

1 byla_ Mekleris Tongsun Park pa Į
reiškė teisingumo deparamen-’* MEDIA, Pa.— Pirmadienį tę- 
tūi, kad praeitais metate jis iš-(siama Tony Boyle, buvusio ang- 
daHno amer#dečiwns 750.000 lukasių unijos prezidento byla 
doterfj- unijospaikoj Joseph Ja-

ryti jokių nuolaidų prievartą 
vartojančioms dešiniųjų ir kai
riųjų grupėms.

šitoks premjero Andreotti pa 
reiškimas aiškiai komunistams 

j parodė, kad į kabinetą jie kojos 
kimuose laimėtą balsu nuo”i neikels Jie dar bandė naudoti 
šhntį. j kiį<,s politines partijas, ragi-

-- ---- : ——’ nančias krikščionis įleisti ko- 
blonskio ir jo šeimos išžudymo, i munistus į ministerių kabinetą. 
Teismas nustatęs, kad Boyle, i bet Andreotti nekreipė jokio dė 
tuometinis unijos pirmininkas, i mesio į kitų partijų spaudimą, 
buvo pasamdęs myšeikas Jab- Kada komunistai prasešė, kad 
lonskiui nužudyti. Jis skundėsi parlamente jie nebus paskyvūs, 
silpna širdimi, nepaprastai di- kaip iki šja meto, tai premjeras 

Idele bausme ir reikalavo visą Andreotti pirmadienio rylą įtei 
|reikalą peržiūrėti iš naujo. Fe- kė prezidentui leoni atsistatydi 
, deralinis. teisėjas Era neis Cata-jnimo pareiškimą. Italijos prozi
nio nori peržiūrėti visus duome| dentas Leoni yra pasryžęs ap- 
_ 1------------ .. O A m* zv4- ii n t 1.1 „ » T, A 4- C nr> i , ■nis, kuriuos 39 metų amžiau
Biyle galės teismui prista
tyti.

Amerikoje uniios turi didelę 
galią, bet ir jos negal sauva- kūnus.

TRUMPAI

klausinėti politiniu partijų va
dus apie priemnes šiai krizei iš
spręsti, o vėliau gali įpareigoti 
Andreotti pravesti naujus rin-

liauti.



Kūne, proto ir jausmu darnos pagrindai
.Naujausių mokslo žinių populiarus per telkimas

JONAS ADOMAVIČIUS, 5L D. 

OPERUOTI Alt NE0PERUGT1 ŠIDIES 
ANGINOS PALIESTA ŠIRDĮ

U
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Čigonai rūpinasi Įsigyti žemės

JŪRATĖ IR KASTYTISVyt. Ignas

f ~ 
Hm

yra skausmai krūtinėje (angi
na pectoris). Jį turintieji dai
niau gauna įerdies atakas. O to
kios atakos išeitis kartais eeti 
ne visai gera.

Matoma, kad tiek vaistais gy
dant, tiek operuojant širdies an
gina gali kompiikuotis širdies 
ataka. Tada žmogaus stovis žy
miai rjasankėja. Todėl visiems 

.reūua suairi. save nagaii ir pra- 
’dėti ; Griūtis, ar mes kartais ue-

, Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

Žakard. stakt (sudėtingas darbas) Mickevi
čiūtė Jut 2 stk. rugp. 5 186%. rugp. 6 190%. Vflkausiaenė

Širdles angina sergantieji lyg.ai gausiai susilauk
5 d * 24aktL ar jie vaisiais gydosi, ar leidžiasi operuoti.

Širdies chirurgas C. Richard Conti, M. D.

Juh u liopki.is dgvmneje dir
bu» l* jų Ji avas-Gardioiogas R. 
Conti szo krašto širdies ligų spe- 
ciadstų organizacijos metiniame 
suvažiavime Houston mieste pra 
nešė, kad nieko nepagerina šir
dies opera vilnas žmogui ser- 
gapį širdies angina, palyginus 
su tokios anginos gydymu vais- 
ties. Ir mirtingumas, ne tik ser 
gani urnas esti toks pat: ar ope
ruosi, ar vaistais gydysi.

Tyrimai buvo atlikti su 150 
pa cientų: SO jų buvo gydyti vais 
tais, 70 pacientų buvo operuo
ta. Visi pacientai turėjo pana
šius širdies kraujagyslių paki
timus: vienodai skundėsi skaus-jprieš operaciją, 
inais krūtinėje, panašios buvo 
jų širdies kraujagyslių nuotrau- kia užbėgti širdies kraujagyslių 
kos, elektrokardiogramos ir kli-' sklerozei už akių, nes tiek vais- pagrindai. Paskui žmogus stalo 
n-ški daviniai. Pacientai buvo Jais gydymas, tiek dabar dažnai sau gyvenimą ant vaikystėj pa

a
‘ tur.iiu širdies atakos pnšaukėjo 
bei kelių jų. Nors ir neturi šir- 

Įd.es srityje skausmų, ris vien 
dylų bū packnlŲ buvo 5, u chi-’eik pas gydytoją ir pasitikrink 
rurgiskai gydytų 70 mirė 6. Tai-< dėl minėtų širdies sklerozės sau
gi, nėra skirtumo statistiškai‘kliu. . * J
skaitant, ar operuosi*ar vaistais* 
gydysi širdies angipą. *

Iš vaistais gydytų likusių 75: 
sakėsi neturį skausmų 33, bet) 
32 turėjo skausmus. Kiti de
šimt tokių pacientų vėliau būvu 
operuojami, nes 
mus. iš tu 10 <

Tų šauklių svarbiausių €sama 
_j nei visas tuzinas. Juos susekti 

į padės gydytojas. Tad su juo 
reikia (artis. O susegus j uos, 
reikia ryžtis uuo'jų atsikratyti.

turėjo skaus- Lengva tai pasaky ti, bet, kaip 
>peruotųjų šeši Į praktika rodo, žmonės nekrei- 

neturėjo skausmų, o keturi — pia dėmesio į tuos sklerozės-lau 
loliau skundėsi skausmais. Įklius tol, kol tie šaukliai žmogų 

iš 64 operuotųjų ir gyvais iš-lani menčių' paguldo. Tada tik. 
Ūkusiųjų 56 neturėjo krūtinėje! 
skausmų, o 1.kasieji astuoni —j 
skundėsi skausmais kaip ir

Išeina, kad mums visiems rei-

k.:ip tą.’syk.ė, žmogus pradeda 
paskubomis gydytis. Žinoma, 
daug geriau būtų, jei nuo pat. 
mažumės mes imtume tvarkytis 
su kiekvienu širdies priešu. Jau* 
vaikystėje padedami sveikatos

po išrašymo iš ligoninės sekami! operuojamas ligonis vienodai 
tikrinami kas trys mėnesiai į esti pagelbimas. Todėl nedėki- 

per vienus metus. Po metų jie per daug vilties Į širdies ope

dėtų ir gimstant atsineštų pama
tų. Vienas pasistato gerą svei-i 
katos namą — kitas tik šuns! 

buvo tikrinami kas metai perUaciją. Stenkimės užbęgti skie- būdą, jei ne garažą susilipdo. O I • v w J- - • v • i « • * x Vli« t I*• i --s. X _ —vvisi -nori būti* sveiki iki pat sa
vo gyvenimo galo. Vieno noro

penkerius metus. Ir štai kas ga-'rožei už akių, tada reikalui esant 
vosi. Ikad ir operuosimės — vis dau-.

^giau laimėsime,- negu- vien.tik negana — reikia atsakahčiy dar- 
chirurgo peiliui pasitikėdami, o ® darbo nemėgsta asmeny- 

_ be sumenkęs asmuo. Todėl kiek- 
vrenam reikia ryžtis ir už atsa
kančios veiklos griebtis savo as
menybės — savo charakterio su-

ik. 2 stk. rugp. 5 158% lugp. 6 170%.
•P a p r. staklėmis rugpjūčio men. 5 ir 6 d.
Ambrazaitytė Br. 2 stk. rugp. 5 166% rugp. 6 191%. 

; Bacivičaitė EI- 2 stk. rugp. 5 196% rugp. 6 208%. Baike-
1 nė O. 2 stk. rugp. 5 174% rugp.. 6 180%. Drešerienė St.
2 §tk. rugp. 5 192% rugp. 6 208%. Norkienė K. 3 stk. rugp
5 206% rugp. 6 198%. Liangienė 0. 2 stk. rugp. 5 188% 
rugp. 6 200%. Meškauskaitė O- 2 stk- rugp. 5 168% rugp..
6 171%. Skopienė Gen. 4 stk. rugp. 5 138%rugp. 6 156%. 
Šeštokienė Eug. 2 stk- rugp. 5 192% rugp. 6 200%. Vink- 
šaitė M. 2 stk. rugp. 5 206% rugp. 6 208%.

Reiškia, audėjos jau pagamio nuo 38% — 108% virš 
nusatytos vienai staklei normos. - - r-

Paruošimo skyriuje, kur eino špūiiavimai, krepavi- 
mai ir kiti audimui paruošiamieji darbai taip pat kiek
vienai mašinai ir darbo rūšiai nustatytos normos atsiž
velgiant į darbo sudėtingumą, ir štai špūliuotojos: Mule 
vičiūtė Br. davė per tas dienas 107%.

Per tas dienas davė:
Mulevičiūtė Bronė — 107%, Baltaduonytė Bronė — 

109%c, Duomeikptė Marijo — 107%, Dovidėnaitė Emili
ja —123%.

Metėjos davė:
Petuškienė Elžbieta — 139%, Okmenskienė Julija — 
%. . .

Operuose, ar neoperuosi — 
vienodai sirgs pacientas 

Laike vienų metų po išrašy- darni, 
mo iš ligoninės gavo širdies ata
kas: 12 pacientų gydytų vais
tais ir 20 pacientų operuotų. Du! Visur dabar girdime gydyto- > žmoginimui. Tik tada mes pa
gydyti varstais mirė, o 3 mirė j j irs kalbant apie sklerozės šauk- Jjėgsnne pildyti gydytojų nuro- 
operuoti — dar jiems būnant! Tu s — risk factors. Tuos šauk-i<^-’inus kovodami su tuzinu šir- 
ligoninėje. Būnant pacientams* liūs, ar vieną jų, ar jų kombi-Į^2es *r v*so kūno sklerozės pri- 
namuose, laike vienų-metų polnaciją turėdamas žmogus aptu- • šaukėjų.
tris iš kiekvienos grupės mirė j ri dažniau širdies arterijų skle-1 Tuzinas žmogaus didžiausių į sklerozės prišauk ėjai yra di- gydytojo' nurodymus tol, kol jis >d geroką metų skaičių išgyvenę. Jie komisijai jteikB 
Taigi, mirtingumas, vaistais gy- į rožę. Tokios sklerozės paseka , priešu Į džiausi žmogaus priešai, nors j virsta nuo koją, tik tada jis prašymus Žemės gauti. Vienas ją, ĘHvestraS Orlauskas,

žmogus: ypač, charakteriu šu-' gaivatrūkščiais bėga hgoninėn 43 m- amžiaus, nudegęs saule, raumeningas vyras, į ko- L 
menkusysis, juos sėvame užan-pr prašo kuo geriausio kamba- jnisijos narius žvelgdamas iŠ po SUveitų plaukų, pareiškė - 
tyje nešiojas ir nieku būdu ne-‘rio, kuo naujausių vaistų, kuo 
nori su tokiais savo priešais1 prašmatniausio gydymo... Tik 

į skirtis, štai tas tuzinas žmogaus} tada mūsiškis supranta sveika- žemiams duoti žemės. O mes draugai, visa amželi sveti- 
niekadėjų sklerozės f 
(risk factors). Kiekvienas jų ga pžinųma. tada esti kitokios pa
ti mums sklerozę artinti. Jų kom Į 
binacija daug greičiau žmogų i jau nuo mažumės pradėjęs $vei~ 

enli — į sveikus gyve
nimo kelius visu savimi būtų

Į 1. Perriebus kraujas triglyce- P*skiešęs. w ..
į ridais. 2. Perriebus kraujas cho- Sveikas gyvenimas raalo- | Raudondvario v. turi 6 asmenų seimą. Vaikai Biaąi. 

nesnls už tokį liguistąjį < - - - ................ • - - ....
Asmenybe sumenkę asmenys j. • n^ra (Jarbo, kurio jie nemokėtų dirbti,

mano, Kad ne rūkalų, be svaiga- . T. \ r - J
ių nėra, linksmas gyvenimas. Ti ■ .. . . _
a i ūmoje, esti visai priešingai. Į turėtume kąsnelį žemės — bernų ir ūkvedžių mums ne- 
..yvu charakteriu — savo asme- re-jęės Samdytis — kalbėjo Marcinkevičius, 
aybe normalus žmogus dziau-i 
giasi gyvenimu oe svaigalo ir be Toliau jie pasakojo apie jai, kokiu gyvenimu ligi šiol 
rukaio daug gražiau, negu mi-, Lietuvos čigonai gyveno- Tai buvo me guvenimas, bet nuo 

. —- JX t *‘jP;ški.VO sveikatę 2®kqantys^j latmis ,neramus bastymasis. Darbo, pastovaus darbo re- 
' turi yra didelis skirismas — tai! ,nus‘Sft-ls- 
tas pats, kas gyven 

,ar mirti neužilgo dar pe sava 
/mirtimi, l’ž tai nuo dabar kiek- 
į vienas lietuvis, kad ir geriau- 
.siai besijaučiąs, eikite pas savą 
gydytoją ir paprašykite patikri
nami, ar turite bent vieną iš mi
nėto tuzino niekadėįų pas save 
užlaikomą, žinoma,‘pah’s gali-

I te žinoti, ar rūkote, ar girtau- 
! jale, ar persivalgotd ar dėl uo- 
'do žarnų rūpinatės^. Bet dėl 
kitų niekadėjų — tS jaū su gy
dytojo pagalba j uos * suseksite, 

i "J *z. ’
Neužtenka žinoti — reikia 

pajėgti su priešu kovoti 
“čia ir . prieinam ^sunkiausią 

žmogiius gyvenime dalyką — pa 
jėgumą pildyti įsiatyums. Yra jkia pradėti kiekvienam ryžtis iri rašo, kad būdamas seno aęižisus— 73 metu atsisako nuo 

sa- šventiko pareigų ir nori dirbti jo turėtą žemę. .... -
Bendrai Kauno apskr- žemės ūkio komisijoje jautė- 

,, ... .. _r.----- „ti savo sveikatą ge-'sį kaip bičių avilyje, nes kiekvienas užimtas jam paves-'
tukęs. reikia pejėgtėtofeau būti {rmti. O pajėgumas ateina per tu darfap ‘ !
per asmehybės smštvarkynią. savos asmenybės sustiprinimą, i 
t_. —_... v:_j „i_ i r„; .„..i. ..-^1 | tenka iš pareigūnų užklausti apie jo asmeninį

kiekvieno žmogaus darbas. Už gyvenimą, tai jis daug geriau kalbės apie 41) brigadų, ku- 
šiais melais kiekvienas iš rios pilnu tempu vykdo žemės pertvarkymą apskrityje 

musu turėtume griebtis. , jr jau apmatavo 1012 ha. žemės bei svarstė 1595 prašy- 
I sis kaityti. Internal medicine f

NeM'^ Vol. 8. No. S. April 15, 
1975.

(Nukelta į 5 psd.)

nuo sklerozės visai nesisaugo

Sklerozės šaukliai

c was bad enough we had to fight the British
turned oul

' Nowaday, people are $tul helping America stay 
. strong and self-sufficient. And they’re helping them- 

selves to safe, dependable savings. By taking stock in 
America with the Payroll Savings Plan. 

’doited States Savings Bood^ 
won't leave you out m

»■£

Because winter at Valley Rxge meant snow, ice,

2©O Mews atmr ame locaūca.

Nnm E Bond* p*y in-erwr Md «c nwurtow

Bondk ran b»* rryUord w rrorcdj arr provided. Whw-« 
ncedrd. Bonds can be ashed at four honk. Inmeac to

not nearly enough food, and short oq 
ammunition.

It was an army long on courage, 
but short on money.

And then the money came.
Some $27,000,000 from the

(Is Kauno apskrities žemės ūkio komisijos darbų)
Vykdant žemės pertvarkymą — jos gavimo reikalu 

! kreipiasi ne tik bežemiai, mažažemiai ir kiti laukų darbi- 
i ninkai, bet ir tie, kurie ligšiol, atrodo, nebuvo linkę žemės 
dirbti, gyveno valkataudami ir duoną pelnėsi visokių 
verslų prasimanydami.

šeštadienį į Kauno apsk. žemės ūkio komisiją buvo 
i atvykęs būrys čigonų. Keletas jų dar jauni vyrai, bet kiti 
jau geroką metų skaičių išgyvenę. Jie komisijai įteikė

“Liaudies Seimas, kurį mes visi rinkome, žadėjo b

šauklių .tos naudą, kai jis jos netenka. momįs žemėmis vaikiojomės. Dabar norime kaip ir visi 
i , . . , .. , _. . - ^7 žmonės gyventi. Su žagre tai aš puikiai moku apsieiti. Nesekos, nei Kad jis butų laiKU — . .. . ® r -r
iau nuo mažumės oradėies^vei-! vieną edeną pas ūkininkus bernavau.

■ žmonės gyventi. Su žagre tai aš puikiai moku apsieiti. Ne

]pribaigia, štai tas tuzinas nie- 
įkadėjų.

Orlauskas turi gausią šeimą — 11 bumų. > . - .
Čigonas M. Marcinkevičius, gyv. Salcmenkos kaime,

Įlesteroliu. 3. Persakius kraujas, 
į 4. Stoka taip vadinamų HDL[ 
I (high density lipoproteins). 5.: 
iPęrrūgšlus kraujasjfIJrįc acjd).l 
6. Rūkymas, S. Neramumas. 9. 
Nejudėjimas. 10. Girtavimas, 
ii. Kavos vartojimas. 12, Pa
keltas kraujospūdis. ,

Ar pats turi tokios šauklius ; 
savame užantyje, ar dar jiį ne-j

T ’T'" k*1 i tcgduuavu. lutrci žlkąaiaaaauujį o.l ix~

iti laimingai, j 1 iek daug gyvenime yra gro-j ĮjaįS) burti kortomę’is ir kitokių darbų, kurie retai sotų .
eikime silpnės-1 ^snį duodavo, prasimanyti. įgriso doresniems čigonams 

v^mis dienomis. NuvažiuokL-kiaJokllIi gyvenimas. Dabar jie norėtų doru žemes darbu 
me į nuolatinę gėiių parodą__ j verstis. Jie tiki, kad Liaudies valdžia duos'jiems žemės
Kiekvienas tikro džiaugsmo ap-' ir jie galės pradėti laiminga gyvenimą. Iš savo pusės či- 
turės žmoniško charakterio sa- gonai pasižada visomis jėgomis purenti žemelę ir steng- 
vinmkas. Gyvenimiškas džiaug jUQ derlių iŠ JOS išspausti.

' Paklausti čigonai ar -jie mokės žemę dirbtų pareiš-

— Ką, manot, kad čigonas iš kelmo išspirtas. Kad tik

tai tegaudavo. Todėl tekdavo elgetauti, mąinikauti ark-

smas apturimas ir maldoje, jei 
ji nemeluotai praktikuojama. Užklausus iš kur jie gales gauti lėšų trobesiams pa-
Galimas ir suėjimas bei koncer- sistatyti ir ūkio inventoriui išsivyti atsakė, kad šiuos rei
tas svaigalų, be rūkalų, ir 
be kavutės — juk Aivuclas įsi
gijo pusės milijono vertės nuo-į 
savybes vien tik artimui taikin - Charakteringas yra Sventenikų kaimo, Kruonio 
s " he ,minetn ®^.lerM^s! valse, sentikiu šventiko Anisimenko Spiridono skundas, 
ir kiekvienas kitas lietuvius!kunuo reikalauja grąžinti paimtą žemes fondan Upių 
sambūris tvarkytis — lik rei-1 valse., Vaškonių kaime 10,17 ha. žemės. Jis savo skundą

kalus, jų manymu, padės sutvarkyti Liaudies Vyriausy-

sveika tos n uosta taf/Mėsniai----
įstatymai — juos reikia pajėgti 
pildyti, jei nori būlkšyeikas. Ne
užtenka, pvz., žinot ; kad esi nu-

• ■ 
atsakančios veiklos griebti.’ 
'u charakterio tvarkymui.

Išvada. Neužtenka žinoti.

Tas pats su kiekvienu kilu n:c | Tai sunkiausias ir svarbiausias 
k adė j u mūsų sveikatas pamatus 
graužiančiu. Be asmenybės tvar 
kos — be. charaktrriitHMlžniogi- 
nimo (kitaip sakauęjį? jausmų 
subrandinimo) joks gydymas 
esti nesėkmingas. Mat, tada 
žmogus esti nepajėgus .pildyti

(Bus daugiau)
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REFORMUOTOJI BENDRUOMENĖ
DOMAS ADOMAITIS

Šio krašto lietuvių Bendruo- vykdyti ir per ją primesti savo 
menės skilimas — jau pykęs valią visai išeivijai. Sunkiai ta- 
faktas. Reformuotoji Bendruo- tai išgyvenęs prel. Krupavičius 
menė teisiškai įsipilietino vi- turėjo viešai parašyti: “Tokios 
sose lietuvių gyvenamose vais- Bendruomenės, kokią planavo- 
tybėse, išskyrus Connecticut, kur me —■ neturime“. Tad, kuris 
legaliai veikia renkamoji B-nės sąmoningas bend ruonien i trinkas 
organizacija.

Priežastys privedu fos prie 
B-nės skilimo spaudoje ir su
ėjimuose buvo ir tebėra disku
tuojamos. Kova už reformas 
tebevyksta. Kaip žinia, B-nės 
skilimą ir reformas iššaukė “per 
sikombinavusi“ klika. Įsigalė
jusi B-nėje ji manė galinti da
ryti viską: kaitalioti rinkimines 
taisykles, garbės teismus, šalinė
ti savo “priešus” kada ir kaip 
jai patinka ir sukčiauti rinki
muose su niekuo nesiskaityda- 
ma. Tos grupės per B-nę ke
liama nesantaika šio krašto iš
eivijos veikloje taip pat ėmė 
jaudinti visuomenę.

Atsidūrus B-nės reformų ke-į vienuolynus, bankus ir kitokias pasinajidojo ir į kokius 
lyje buvo imtasi atitaisyti pa-'institucijas 
stebėtas pagrindines 
E-nės organizacijoje. Ir iš lik- šė suvažiavimus, šventes, 
ryju, išskyrus fanatiką ir visai laikraščius ir knygas 
negalvojantį, kas gali pasisaky- mai, rūpinosi lietuvių 
ti už tokią B-nės organizaciją, ir lietuvybės išlaikymu, 
kuri už savo ribų paliko visą 
šio krašto senąją išeiviją? Per 
25 metus rinkimais grįsta B-nė 
buvo ir išliko tik naujųjų atei
vių dipukų' organizacija, 
koks baisus “išaugo tos B-nės va
dovu įžūlumas! Vos 7,'uOO balsų 
visą mėnesį “skaičiuodami’’ pri 
kombinavę, jie užsimojo “rei 
formuoti” visą šio krašto Ketu
rių susiorganizavimą ir atvirai 
išėjo Altos ir Balfo griauti. Pa
sakykite, kuris sąžiningas lietu
vis gali priartėti tokiai jų už
mačiai?

Vliko pašaukta gyveniman 
renkamoji B-nės organizacija, 
dar gvwam tebesant jos suma
nytojui prel. M. Krupavičiui, iš-

re
to ū- 
ge-

gali pritarti grupės diktatūrai ir 
remti B-nės organizaciją, kuri 
neatstovauja gyvosios šio kraš
to lietuvių bendruomenės?

j Visa tai matydami B-nės 
formų pradininkai ieškojo 
dų, kaip padaryti B-nę visų
ros valios lietuvių organizac’ja. 
duodančia progos seniesiems ir 

t na u jiesiems ateiviams vykdyti 
kilniuosius Lietuvių Charlos 
principus? Buvo daugiau negu 
a šku, kad šiame krašte lietuvių 
bendruomenė jau senai gyvuo
ja. Prieš daugeli melų čia su-1 
važiavę mūsų tautiečiai organi- 

rzavosi į susivienijimus, drau- 
•gijas, klubus; steigė parapijas, kus pavyzdys, kas jos rinkimais 

pavojus

Gubos Antanas Rūkstelė

kiti spaudoje kebų bet ncišsi- reikalais kalbėjo PT nare Kr 
aiškinti klausimai.

Iš esmės rašo apie JAV Lie
tuvių Bendruomenę, josios re-įprastai paštu 
organizaciją, apie reikalingą tai’buvo gausu*
ką lietuvių tarpo ir sveiką Ben
druomenę. Apie lietuviškąją 
spaudą, josio> etiką, netikslias 
informacijas, redaktorių sąžinę 
ir pasirinktus kelius. Plačiai 
rašo apie lietuvius teisininkus 
tremtyje ir visą eilę kitų gyvų 
ir nelaiko pradėjusių džiūti pro
blemų.

tin.
Nors susirinkimas, kaip p.i- 

ara siais metais, ne
bot praėjo lab ti 

darnioje ir linksmoje mtcLiik 
je.

jienose, 1739 So. Ilalsted St..
Chicago. Ill. 60! iOS. Už persimi-į 

Limą pusiu reikia pridėti 50 c. » 
į Ją galimu gauti pas autorių, 
kreipiantis tokiu adresu: Mr. 

Į Petras Stravinskas, 66-18 So. Al
bany, Chicago, III. 60629.

Knygos platininio reikalais 
reikia kreiptis į komiteto pirmi
ninką Joną Kavaliauską, 6137 S. 

j Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 
160629.Šviesa nešanti ir tiesa sakanti knyga '

lauskas, \ 
n husk irnc

Onutė Vyš- 
>lų sek re to

il* finansų

teigė ir išlaikė mo- ją nuvedė.
klaidas’kyklas, organizavo chorus, ruo-1 

Ir iš lik- šė suvažiavimus, šventes. leido 
ii\ a pla
to uit ūros 
Stiprios

Bet

Ar renkamoji B-n< 
tuos darbus, kuriais ji 
Per 25 metus veikusi šio krašto 
L. B-nė tam tikrą spaudą už
pildė pasiliaupsiniinais. Pažiū
rėkime ko verti tie pasigyrimai.

— dipu-. Pasekime lituanistinį švietimą 
su- jr žvilgterėkim kas steigė, kas 
k^ išlaikė lituanistines mokyklas? 
<h-. Atsakymas aiškus — tėvai ir mo 

kytojai, susibūrę į tėvų komite-

i r ge ra i orga ni z u o tos 
dėka ir naujieji ateiviai 
kai čia atsirado. Jei ne jų 
organizuota Altą ir Balfas, 
žiu ar ne į Sibiro “ameriką’ 
pūkai būtų patekę?

Tatai gyvoji šio krašto lietu- tus ir Mokytojų Sąjungą. Ar 
vių bendruomenė. Nors ji nic-. Švietimo Taryba su savo “mi- 
kuomet nebuvo vienalytė, bet; n iširais ir direktoriais” būtų iš- 
kaip paskiri medžiai sudaro miš laikiusi nors vieną mokyklą be 
ką, taip tų organizacijų ir veik- tėvų ir mokytęjų pastangų? Man 
liųjų asmenų visuma vykdė mi-. rodos. Mokytojų Sąjunga, vi- 
lijono rietuvių bendruomeninius j suomenei padedant, ne blogiau 
uždavinius. Toks senosios lietu-!k‘~t” 1
vių bendruomenės susiorgani- 
zavimas čia buvo paties gvweni- 
mo iššauktas, išbandytas ir jos 
branginamas. Užtat, rinkimais niekas nebūtų įpiršęs okupantui 
grįsta vienalytė B-nė, ypač jos palankaus vadovėlio “Nameliai

... i Praeita savaite buvo baigta atdaros. Tiesus žodis ir labai įdirbo: si 
vinnsko knyga “Ir šviesa ir tie
sa”. Minkšti viršeliai. 214 psl., 
kaina tik $4.

Naujienų skaitytojai Petrą 
Stravinską jau pažįsta. Ištisas de 
šimtmetis, jis spausdino Nau
jienose savo straipsnius įvairiais 
visuomeninio mūsų gyvenimo 
klausimais. Jis lietė teisės, do-; 
rovės ir kasdieninio gyvenimo 
klausimus. Būdamas praktikuo keletą labai svarbių studijų, su 
jautis katalikas, jis kėlė tas pro kurioms vertėtų kiekvienam su- 
blemas katalikiškoje spaudoje, [ sipažinti. Jos neša šviesą ir sa- 
bet ne visuomet durys jam ten i ko riešą šiais svarbiais klausi- 
__________________________ mais:

būtų atlikusi bendrųjų švietimo 
reikalų tvarkymą, kaip progra
mos nustatymą, vadovėlių pa- 
rūpinimą ir pan. Be abejo, jai

sigimė ir nutolo nuo paties pa-1 užsimojimas apimti visus lietu- mano brangūs”, 
grindinio jos principo — ben-' vius, šiame krašte buvo iš anks- Renkamoji B-grindinio jos principo — ben-;rius, šiame krašte buvo iš anks- Renkamoji B-nė savinasi So
drumo. Užuot į savo darbus to pasmerkta nepasisekimui. 25 į kių ir Dainų šventes ir iki šiol 
traukusi visus gyvuosius ir ben--metų bandymo' laikotarpis tatai nusižeria jų tūkstantinius pel- 
druomenmį darbą dirbančius patvirtino visu 100 nuošimčiu.
lietuvius, ši organizacija sudarė Ieškant kelių B-nės organizacijai 
sąlygas joje įsitvirtinti “kombi- stiprinti, vien dėl tos priežasties 
natorių” klikai, pasiryžusiai teko atsisakyti rinkimų. Antra 
B-nę panaudoti saviems tikslams vertus, renkamoji B-nė yra ryš-

Dėjosi D spaudos ir galima gauti knygą rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos | krašto politiką. 102 psL Kaina 81.50.

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

NAUJIENOS,
1736 So. Halsted SL, Chicago, UI 60608

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iŠ vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

JootM Kapačlnskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleL

Ju4ZM Kapačlmkat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
ta. Tai yra Amerikoje beisi- 
istorija. Knyga gausiai Hiu-

•truota. 300 p*L Kaina 7 doL
CIKAGIFTtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* LIETUVO*. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, kį ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta 1 anglu kalba.

M. ZaUinko, SATYRINIS NOV lt t S. Genialaus rusą rašytojo 
30 m tyrini u novelią. 199 pusU kaina $2.

D. Kuraiti*, KfLIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ufcaaakavimaL Abi knygoa parašytos lengvu, grasu stiliumi,

Pr^f. P. Pskarklhe KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą. 
Kaina CL

Vhio* LIUBLINO UN UOS SUKAKTUS PARAiTtJR.
M pat Kaina SUQ.

B* far kiti lediniai yn mrnarf
MAUJIINOSR, 1739 HAL5TID S7^ CHICAGO, ILL.

Iš SLA 301 KUOPOS 
VEIKLOS

1977 m. gruodžio mėn. įvy-

Kasos globėjos Agnietė Pračkai- 
lienė ir Rožytė Raščiauskienė.

Nutarta prieš užgavėnes na
riams ir jų svečiams suruošti 
blynų balių, kovo mėn. 1 d. 
kv’csti visuotinj narių susirin
kimą, o balandžio mėn., obe- 
lėms nužydėjus, padaryti išvy
ką į sekretoriaus Vinco Bigelio 
obuolių ūkį.

Paskirta aukų Naujienoms 10 
ir Aliai su Balfu po 5 dolerius.

Po susirinkimo šeimininkės 
Onutė Vyniauskišenė ir Irena 
PranskeviČienė visus dalyvius 
skaniai pavaišino, o PT narė 
Kristina Austin kuopai paauko
jo 5 dolerius. Dalyvis

pausdinti teisininko Petro Stra-'stipri šviesa naujiems redakto- ko SLA 301 kuopos visuotinis
1 riams nepatiko. Didelę savo sielį metinis narių susirinkimas, ku- 
varto dali jis aprašė Naujienose, riame dalyvavo ir aktualiais SLA 
bet kas jį pažįsta, tai žino, kad
ir ten jis ne viską išdėstė. Jis l . -
gali daugiau pasakyti, negu pa
sako. Naujai išėjusioje knygoje
Stravinskas plačiau apima visą

į eile klausimų, kurių pilnai ne
palietė spaudoje.

Naujai išėjusioje knygoje yra

— Chicagos Peoples Gas Co. 
prašo prekybos komisiją leisti 
jai pakelti dujų kainas.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarfa senus Ja 
gyvento|us Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiy sąrašas. Knygos 
kaina $6-00, minkšti virbeliai.

PFrdrmtjrrml paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

NAUJIENOS
1735 So. Halsted St, Chicago, IU. 60608

Tauta ir valstybė, Lietuvybėti bei plėsti, užuot leidęs B-nei 
juos išmėtyti Wasringtono wam ir valstybingumas. Mūsų jauni- 
basadoriams” laikyti? Tas pat rno valstybingumas, [Okupanto 
pasakytina ir dėl Dainų švenčių, veidas, Bolševikų teroras, jo tech} 
O kokius ryšius turėjo ir kiek nika, Agitpropas ir jo taikiniu-' 
per tuos 25 melus B-nė prisi-:kai. Bolševikinė jaunimo indok-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jumlmt, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir Intymiu nuotykiu 

i tymui naimti ii gyvenimo. Lengvas rtilius. gyva kalba, gražiai išleisti.
(kai, Bolševikinė jaunimo indok- 150 P51- Kaina S2.50.

dėjo prie monumentaliosios Lie- trinacija, jaunimo festivaliai, ------- : —— - - antranki nuo pat senųjų amžių iki pokario metą. Vidutinio formato. 1*2
Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos

tuvių Enciklopedijos išleidimo. Kova su okupantu ir pasimeti-j įŲkįhiuOja W». 
prie lietuvybės centrų išlaiky- .mas laisvės kovoje. Į j^on, b. x

mo, prie Lietuvių Operos, tea-J 
trų, Lietuvių Fondo, knygų ir

* ‘ LLlaikraščiu leidvklu ir, aplamai,
' . - i . . prie viso kas šio krašto lietuvių

... . __ ;l bendriją palaiko gyva? Atsaky-
v . . T L 1 rnas aiškus ir neigiamas. Ar vi
sokiu Institutas 4 •_  , j j • j- •įsa tai nerodo, kao pagrindinis

" lietuvių kultūros ir lietuvybės 
išlaikymo darbas vyko šalia

nūs. Įdomu, kaip įvyktų Dainų 
Šventės be chorvedžių ir jų cho
ru arba Šokiu šventės be šokiu 
grupių, kurios veikia be jokio 
ryšio su B-ne ? š 
nepajėgtų iš visuomenės suda
ryti organizacinio komiteto be 
B-nės pagalbos? Ar jis nesuge- r> * o, j , r B-nes organizacijos?betų panaudoti sunkiai pelnytus 
tūkstančius savo veiklai stiprio- (Bus daugiau)DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juo?^ Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražią istoriją. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtą 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 pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsą pirmąją išeivią šviesuolių gyvenimu 
ir ją kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago. 19G2 m. 206 psL kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l»not« puikiu knyru# kuriat pipuei be* kekff

kriviu winti »r lentyna.
Akkwndrit PikiInHHdt, MES GRĮŽTAME. įdomūs jauną dieną 

atiminimai ir įvykių bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A. PakalnGkla. METAI PRAEITYJE. Netolimu Ivykdą prfrimlnl- 
tr laiko įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje įprašymaL xurtirF 
tyti 1 12 dalių. 296 psL. kaina S5.

Dr. Kazy» Grlnlua, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomaa, Gn- 
žLai« viršeliais. 336 p«L Kaina M00. Minkštai viri, tS.Bf

Pror. V«d. SlriHk*, SENŲJŲ LIETUVIJKU KNYOU ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. irtfta — S3.00, mlnkitada vir- 
JeUais — $2,00; H dalis, 223 p«L. Irttta — K,00. minki- 
taia viriFeUaia tUf

Henrikai Tomai — TirnaUmkaa, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos.apskrityg gu įdomiais aprašymai!, fMu- 
stradjomis Ir dokumentacija. 336 p«L, kaina SS.

P. Kronai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuve# 
partizaną buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystė* itatmlnimaj 
170 psl. SXM

M. GvdalH, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 233 
pualaptal S.M

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

17M S. SL, Chiexro, ŪL 60608. — TtL HA Ml*

mas laisves kovoje. Juozas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-
i Plačiai rašo apie atsakomvbei tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją.
dėl komunizmo plitimo, jo siau- 211 53-°0’ EetaU . T ,

•__ : < Dauguma šių knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas irtėjimus ir apie Bažnyčiai Pri'iwt*. miudi Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki arj kitas knygas galimi Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čekj ar 
metamus kaltinimi^s. Nesusi-' piniginę perlaidą. <
pratimus laisvinimo darbe. Vii- 
kas ir bandymai jį likviduoti, Tei 
sinė laisvinimo problematika ir 173f South Halated Street, Chicago, HL

pas mus
Pm mu UnpomI Jftsę plural at- Į 

lieka didelius darbu*. Pirma, Jie p*- < 
deė> Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su- I 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę i 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priež 10 mėna- 

iio dieną, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

liduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki ' d-A?

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
numos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės apskaito* 
neša _ if

‘ f 3*

UNIVERSAL
1800 So. Hahted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
prtetgt* 1923 metai*. T«L 421-8070

Įstaigos pietuose 13*3** *utomoUll*m* pastatyti.
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Turėsime grįžti į normalias vėžes
Ne tik vokiečiams arba rusams negalima primesti 

visuomeninės santvarkos, filosofijos arba tikėjimo. Ma
ža grupelė bolševikų bandė primesti visai rusų tautai sa
vo valių, bet per 60 metų mažai ką ji tepadarė. Solženi- 
cino raštai yra geriausi liudininkai, kad prievartos varto 
jimas visuomeniniam gyvenimui taikyti nepasiekia tiks
lo. Panašiai elgėsi ir naciai, norėdami primesti visai vo
kiečių tautai savo dievus, muziką ir savus papročius, bet 
naciams nepavyko to padaryti. Kelis metus naciai turė
jo didelę galią Vokietijoje, bet šiandien jų galia yra la
bai silpnutė. Dar ir šiandien Vokietijoje yra didokas na
cių skaičius, bet retas drįsta primesti vokiečiams nacių 
išgalvotą ir kraštui primesti norimą sistemą.

Naujieji Amerikos lietuviai norėjo primesti Ameri
kos lietuvių daugumai savo idėjas ir papročius. Jis pra
leido kelis metus, bestudijuodami Amerikos lietuvių or
ganizacinį gyvenimą,. sekė nuobodokus seimus, aiškino, 
kad jie gali greičiau ir geriau padaryti, bet kai atėjo lai-

lio. Jeigu nori kalbėti visų Amerikos IMuv’ų vardu, tai 
turi turėti bent sarašą tų žmonių, kurias k '■*"
nariais. Jeigu neturi narių vardų ir adresų, e gu neren 
ka iš jų net nario mokesčių, tai kiekvienam aišku, kad ’ 
ra ir organizacijos. “Visuotinumas” yra geras, bet visi} 
privalo pritarti. Jeigu pritarimą savinasi t i 
sišokęs politikas, negavęs raštu pritarimo, 
rys yra menkavertis.

Pagaliau, reikia ir teisinius organize 
sutvarkyti. Jeigu jau atvykome j Amerikr 
sios mokyklas, prisitaikome prie jes papreč 
me lietuvius įsitraukti į kovą už lietuvių plutos 
privalome laikytis ir pagrindinių šio krašto 
Mums patinka šio krašto konstitucija.. rri 
kiekvieno piliečio teises, tai privalome frisi’a1' 
tų nuostatų, leidžiančių laisvai veik“'!, s?”' id 
ti, nekliudant vieni kitiems ir neniekinan i 
jančių. Veikiantis draugijų įstatym's re1:’’ 
kiekviena didesnė organizacija užsiregistru : 
tybės sekretorių, praneštų apie savo ve'kl '? 
finansinę savo darbo ataskaitą.

Dabar aiškėja, kad Ameriką valdyti r arėjusieji p. 
litikai užsiregistravo Connecticut valstijoje, bet ve:ktij 
norėjo visame krašte. Niekas nedraudžia to daryti, be: 
tada reikia užsiregistruoti ir toje valstijoj" kur neri;, r 
praplėsti savo veiklą. Dabar aiškėja, kad gyviau"r ve:k 
la buvo Illinois valstijoje, bet čia jie visai r.es'rer.gė re 
gistruotis. Pasirodo, kad jiems buvo daug patogiau nesi-, 
registruoti. Jie norėjo pasipinigauti Illinois valstijoje, 
bet atskaitomybę skelbti kitoje valstijoje, šitokiu būdu: 
jiems nebus reikalo pasakyti, kada, kur ii” kiek jie uždir- į 
bo, o gautus pinigus galės naudoti kelionėn?, konferen-: 
cijoms, pasitarimams-*r ilgiems pasikalbėjimams telefo y 
nu. Pats Nainys, pirmas pasiūlęs ardyti darbo pasiskir:--; 
tymo principą, net konferencijoje stebėjosi, kaip jie gr į 
Įėjo kelionėms ir tuštiems pasitarimams išleisti tokias į 
stambias sumas.

Iš pasaulinės apimties organizacijos išmestieji ki-‘ 
taip į visą šitą-reikalą pažiūrėjo- Jie pasigedo pačių p?g-i 
rindinių organizacijos nario teisių. Jie pajuto, kad užre- • 
gistravus Connecticut valstijoje galima sauvaliauti 
nojuje. Jie pasiteiravo ir patyrė^ kad sauvaliauti negal: 
ma, jeigu prisilaikoma pagrindinių visuomenės veiklc 
nuostatų. Reikia paruošti statutą organizacijo

reik'’ ’

Senelis Kaunas, čia matome senąjį medinį Aleksoto Hitą per Nemuną. Tai yra labai reta nuotrauka*

KAI

tai kilti pa- j 
tai tek"! na-
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isvę, ta
U' rt'rt

U.
r -1‘ •

i
t -

ios Bažnyčios Vaka- 
'uose Įgavo tyl’ųjų Bažnyčių 

Į ardą ir buvo .paliktos savo li
kimui Iškilus pogrindžio religi- 

:m-judėjimui, jų balsai pasie 
Vakarus ir privertė Pas. 
:n. Tarybą bei Vatikaną kei- 

' & pasyvią laikyseną ir 
pri-

laikyseną 
k b.ut*. "magaus teisių 
žirrmo tikintiesiems. 
Apžvelgęs esamą padėtį, dr.

kūrybos simpoziumas
(Komentarai)

(Tęsinys)

nes pagal veikiančius ; įstaty
mus būtu apšaukti valstybės 
priešais ir legaliu keliu naiki
nami.

Bet jie gali ir turi remtis 
žmogaus teisiu sąjūdžiais, kad 
iškovojus tikintiesiems laisvą 
savo tikėjimo išpažinimą, bet 
neprivalo prarasti savo nepri
klausomumo ir vengti įsivelti į 
politines intrigas ir klastingas

kas parodyti, ką jie gali geriau padaryti, tai klausimas 11} lam tvarkyti, reikia užsiregistruoti, kaip registruojąs' 
ko be atsakymo- Didieji planai buvo paruošti, bet apčiuo; visos amerikiečių organizacijos ir tada turėsi ne tik ad- 
piamų rezultatų jie nedavė.- - - -

Pats svarbiausias jų atneštas dalykas buvo JAV Lie
tuvių Bendruomenė. Visi galėjo jai priklausyti, visus 
klausimus ji svarstė, bet kaip visus Įtraukti į visuotiną 
lietuvių organizaciją, taip ir nebuvo aišku. Pasakyti, kad 
kiekvienas lietuvis priklauso JAV Lietuvių Bendruome
nei, bet nenurodyti kas tai didelei organizacijai arba jo
sios skyriui priklauso, tai jau kitas dalykas. Per 15 metų 
Amerikos lietuviai su naujos “organizacijos” veikėjais! 
bandė rasti bendrą kalbą, bet nieko iš tų pastangų neišė
jo. Jeigu bendras darbas vienur kitur suvedė juos į sąly
tį, tai rezultate buvo didesni nesusipratimai ir nemalo
numai.

Prieš trejis metus dabartinis Pasaulio LB pirmi
ninkas jau pareiškė, kad būtų gera išmokti vieni kitiems 
nekliudyti, jeigu jau nerandame bendros kalbos dėl bend 
ro darbo. Pasirodo, kad ir skyrium buvo sunku dirbti, 
nes visuomet atsirasdavo trukdytojų. Leido pamfletus, 
grobstė laisvinimo darbui skiriamas aukas, niekino ilga 
mečius veikėjus, bet šiandien jau patys mato, kad šito
kiais keliais lietuvių daugumos simpatijų nelaimės. Jie 

/pamatė, kad ir organizadijos negalima statyti ant smė- 
f A

I ministracijos, bet ir teismo protekciją. Praeitų metu pa- i 
baigoje paaiškėjo, kad įstatymas apsaugo tuos, kurie pri; 
silaiko Įstatymų. Jokios apsaugos neturi tie, kurie Ame-' 
rikos teismais ir gerbūviu naudojasi, bet nenori jų pri-: 
silaikyti.

Šiomis dienomis turės būti paskelbtas Chicago? e vyku 
sios bylos sprendimas. Dabar vadovaujamės tiktai advo
kato pranešimu apie laimėjimą, bet turės būti gautas ir 
oficialus dokumentas. Didelė Amerikos lietuvių daug u- j 
ma prisilaiko Įstatymų. Jiems nepatinka sučiavimas ar
ba nenoras sumokėti, kas priklauso ciesoriui. Šios parei 
gos negalės išvengti. Jeigu jau Barzdukas teisme užve
dė bylą, tai jam teks aiškintis, kur padėti paskutiniais ■ 
metais gauti pinigai. Marquette Parko apylinkės narių'/ 
susirinkimas parodė, km* lietuvių dauguma yra linkusi ; 
Parapijos salė buvo pilna. Visi džiaugėsi, kad, pagaliau, į - . ..

, . , . . . • i /ū išpažinti savo t.kėjima.aptvarkyta ir teisme organizacijos paaetis- 1 k

arenas ėmė svarstyti patį klau į politikų kombinacijas.
mą iš esmės. Pagal Kristaus} Išvadoje dr. Jurėnas paima 
Dkslą, krikšč’onys privalo ati-!ap. Povilo pamokymą pabėgu- 

roti ciesoriui kas ciesoriaus,tai i šiam vergui,kad sugrįžęs pas sa 
•i11'! te kštų, kad neprivalo priauti į vo poną savo doru pavyzdžiu ir 

sąmos valdžios sistemos, bet į Evangelijos skelbimu atverstų 
ž tai re'kalauja sau teisę ne-i jį prie Kristaus. Tik ieškant pa

re ka-i -*'ržom?j garsinti Dievą. 1 sekėjų ne vien prispaustųjų ir 
Toks sutarimas nepasiekia-• nužemintųjų tarpe, bet ir val- 

mas totai tarinė] sistemoj, nesjdančių bei prvilegijuotų, galė- 
n’zmas siekia visų religi-jjo krikščionija nugalėti pago- 
la'k’nmo ir savo ateistinėsĮ nizmą. Panašus kelias atsidaro 
o retgijos įteisinimo, • dabarties

sąlygose galima viršūnėse pasijunta vis 
Bažnyčių

ui

a'p tokiose
’■ovoti už

krikščionims, kada 
dides- 

išlaiky- nis moralinis pakrikimas ir ieš- 
įkojimas išsigelbėjimo nuo gy- 

Logiškai galvojant, joks be~-Įvenimo beprasmiškumo. Per In- 
’ravimas su šėtono kuriama ’ dividualų apaštalavimą, bet ne 
aisty be krikščion’ms būtų ne-} per politinę kovą, gali tikėtis 
“"mt nas, bet praktikoje tokia i krikščionys’“ne tik ištverti tota- 
ifėt s yra tapusi savotiška bū listinėje sistemoje, bet ir išeiti 
nycė. Pirma, Bažnyčios ture- nugalėtojais.

o atsisakyti ir ats’rubežiuoti

nėn valdžion nėra atsisakiusios 
nuo senos teologijos, nes prak
tikoje įsitikino, kad materiali- 
liai laimėjimai dar nesudaro pa 
grindų moraliniam ir dvasi
niam tobulėjimui.

Taip atrodytų dr. Jurėjo pas
kaitos pagrindinės mintys, ku- • 
rioje, kaip matėme, prelegentas 
nepasitenkino vien faktinės pa
dėties atvaizdavimu, bet anali
zavo vedamos kovos rezultatus 
ir statė alternatyvas.

Dėl prelegento iškeltų klausi
mų tektų daugiau pasisakyti. 
Istorija yra pakartotinai įro
džiusi, kad t. v. krikščioniškuo
se kraštuose kitų religijų ar pa 
žiūrų netoleravimas ir perse- 
kiojimimai buvo vykdomi per 
amžius. Buvo vedami kruviniau 
si karai tarp krikščionškų tau
tų ir religiniai karai dėl tų pa
čių krikščioniškų tiesų nterpre 
tavimo. Tik atėjusi demokrati
ja suteikė visoms religijoms ir 
pažiūroms laisvę.’ Tad kyla klau 
simas ar Bažnyčios yra pajė
gios pakeiti kovą už pavergtų 
tautų išsilaisvinimą? Toje plot
mėje prelegentas klausimo ne
svarstė, palikdamas didelę spra 
ga savo galvojime.

(Bus daugiau)

• Karstuose kraštuose vei
siasi ilgiausi vabalai — stick in
sect. Jų patelės kūnas būna iki 
13 colių ilgio. Pietum Amerikoje 
veisiasi Herkulio vabalas, ku
rio ilgis būna iki 7.08 colių, gi 
Naujoje Gvinėjoje yra ilgara- 
giai vabalai, net 10.5 colio ilgio, 
tik prie to ūgio priskaitoma 7.5 
colio antenos.

Nukrypdamas kiek į šalį nuo 
nuo visu kaltinimų lead ginančios į pagrindinės temos, prelegentas 
s”gr’autų feodalinių ar kapita- j kietais žodžiais pasisakė prieš 
’ st’nių sistemų atstatymą. Tik ■ t. v. revoliucinę teologiją, pla- 
Toiižius savo lojalumą komuni- eiai plintančią Pietų Amerikoj, 
štinel santvarkai galėjo krikš- Savo esmėje šio sąjūdžio afsto- 

s reikalauti sau teisių lais-Įvai pasisako už komunistinę re- 
jvoliuciją, kuri jų’kraštuose ga- 

P -e’egentas pakartotnai pab-.linti išspręsti social-ekonomines 
problemas ir sudaryti sąlygas 
krikščionybei tarpti. Kol žmo
gus nėra pasotintas kasdienine 
duona, tol negali rūpintis dvasi
niais re kalais. Patekusios krik- balso stygos suvirpina orą 7,400 
ščioniškos Bažnyčios komuniste kartų per sekundę.

. ė kad t’kintieji negali stoti 
, į . tv:rą kovą prieš totalitarinę 
i valstybę, nes sulauktų visiško 
! sunaikinimo. Jie tolygiai nega
li tapti bet kurių politinių ar idė 
jinių sąjūdžių bendrinnkais,

• Iš ilgiausiai gyvenančių 
vabzdžių yra termitų karalie
nės.. Būdamos 50 metų jos dar 
deda kiaušinėlius. Gi stipriau
sią garsą sukelia cikadų pati
nėliai. Jų balsas girdimas virs 
ketvirčio mylios nuotolyje. Jų

R. VILIUS

Likimo žabangos
(Tęsinys)

Ertas ragino arklį, kad tas skubėtu, nes jam atrodė, 
kad laikas brangus, kad jis jo jau per daug yra išeikvoję' 
per ilgai užgaišo klaidžiodinas, kad reikia kuo grei
čiau namus pasiekti, kad Mikeliukas kvalybių nedary
tą. Jis spėjo, kad veikiai bus vidurnakti, or tai buvo 
kritiškas laikas Mikeliuko dvasinėje pusiausvyroje. — 
tada jis galėjo pradėti nerimauti, šilto meto laikotarpiu, 
jis dažnai išeidavo į laukus ir pievas, paupius, kažko 
ieškojo, žiemos metu jis su baterine lempute, bet Jauk, 
nešos Ertas jam nedavė, bijojo, kad jis gaisro nesukel
tą. Lempute jis švitino įvairius pakampius, rausinėjos. 
tarp seną numestą daiktu. j

Užkarauotas arklys, lyg pusgyvis, vilkosi, bndo 
per snigo pusnis, laužė kietą sušalusią plutą, erzinan
čiai čerškėjo pavadžiu pjaunami pirminiai pašalu suok 
sniai, poškėjo laužomos ledu plokštes. Už nekurio lai
ko arklys visai sustojo ir raginamas nebenorėjo eiti, 
silpnai putą uoslėmis, lyg pastebėjęs ką nors negero.

Ertas suriko: — Kad tave kur devyni velniai, ko 
nats dabar čia bauginies? Jis botagu rėžė jam j>er šlau 
ui. Ari.lys pajutęs aštru skausmą, botagas jrie jo šla
pios. Mipnkai’notos odos tiesiog prilipo, šoko į prie
kį. Sekančią akimirką ledas sutraškėjo, žirgas įlūžo 
ir nusmuko Į kiaurymę, tuoj prapuolė sniegas, tik ką 
užšalusi pluvė išsižiojo, lyg pragaro nasrai, subanga

vo, tamsus vanduo pilnas ploną ledo gabalėliu Rogu
tės slinko paskui žirgą. Ertienė, kuį iki tol, kaip Er
ini atrodė, miegojo, bet tikrumoje visą laiką budėjo 
ir klausėsi, kaip važiavimas sekėsi, vos ledui sutraš
kėjus pakilo nuo sėdynės, norėjo iš rogučių iššokti, 
bet buvo savo kailiniais už sudaužytos atkaltės užk
liuvusi. sviedė Ąžuoliuką ant kieto ledo krašto šalia 
rogučių, kurios tuoj, po to. į pluvę nušliaužė. 
Ertą tuo laiku suparaližavo baisus dyglys strėnose. 
Jis negalėjo iš vietos pajudėti, iš sėdinės pakilti. Jis 
matė, kai jo arklys dar $u priešakinėm kojom ant ant
ros pusės pluvės ledo užsikabino, lyg ir bandė iš jo iš
šokti, laikytis, bet roges su savo sunkiom pavažom, 
palaidais geležgaliais ir šildymui akmeniu grimzdo 
greitai į vandenį, trankė jį ncatlaidži&i atgal, jo kojos 
nuslydo.

Papuolęs į Aaltą žiemos vandenį, kuris tuoj per 
drabužius veržėsi. Ertas pajuto^ kad dieglys jo strėno
se dingo, lyg kirviu nukirstas. Vanduo buvo jį iš ro
gučių iškėlęs ir jis malė, kai jo žmona veltui baudė sa
ve iš rogučių atsipalaiduoti, jai nesisekė. Jis prišaukė 
jai: — Atsek kailinius, išsinerk iš jų. — Bet ji buvo 
jau pusiau kaklo vandeny, viskas vyko lobai greit, sro 
vč įsi gavosi į rogutes negailestingai vilko jas po ledu. 
Trūdikė jei ir suprato ką jai Ertas prišaukė, nebūtų 
suspėjusi savo kailinius atsegioti, ji jam dar prišaukė:

Gelbėk Ąžuoliuką, tuoj kylantis vanduo jos lūpas 
užčiaupė. Arklys dar bandė, šnerves išpūtęs, plauk
damas atsilaikyti, veltui. Pasigirdo polcžio Erto širdį 
draskantis grendimas, tolėjo, baigėsi, Lik vęjas ūžavo ir

ginė jam šaltą sniegą į Jo veidą, žieminis vanduo de
gino jo kūną. ;

Autas matė, kad ilgas rogių rodyklis būtų per vi
są pb-\r pu.sovęs .r an. pusės tvirto ledaus
kraš.o užsikoręs, net pluvc buvo gana maža, be to, ilgos 
kartės, kurios am rogių pririšamos irgi nebūtų nusly-, 
dusios, bet būtų pritikusios ant ledo kabėti, kad jie į 
būtų galėję sausi ant tvirto ledo išlipti. j

— Tos prakeiktos rogutės, suriko jis ir verkė, lyg 
mažas vaikas. Pro ašaras jis matė, kai Ąžuoliukas par 
virtęs veideliu ant sniego rėkė, bandė savo galvą at
kelti, bet ji buvo jam per sunki ir jis nepajėgė. Erto 
ausyse spiege Trūdikės šauksmas: “Gelbėk Ąžuoliu
ką“ Verkti nebuvo laiko, įeikėjo greit iš tos eketės aut 
ledo užsiropšti, bet kur jis nebandėto rankos niekur: 
segalčjo įsikibti, slydo. Jis veikiai sušals tuose ledi-* 
aluose žiemos vandenyse ir nugrims į tamsias pluvės 

gelmes, bus sroves pablokštas po ledu, nešamas pas
kui savo žmonos, arklio ir rogučių. Baimė jį paėmė, 
jo rankos drebėjo ir jų jėga silpnėjo. Jo smegenys raiš. 
čiojo, band\ damos ką nors, kuo greičiau sugalvoti.; 
prisiminti, nes jautė, kad reikia labai skubėti, kad 1 
>aiko ne daug beliko. Jis stvėrė į savo kailinių kišenę j 
ir tikrai jis buvo pamiršęs iš jos išimti suktuką, kuriuo 
jis prieš išvažiuojant iš arklio pasagų mėšlus iškrapš
tė. Net toje beviltiškoje padėtyje jo akys nušvito, džiau ' 
gėsi suradęs. Prisilaikydamas viena ranka jis su anl-i 
rąja kirto suktuku į sukiukždėjusį pluvės pakraštį, su 
sniegais susimaišiusį suplavų ledą. Už kelių kirčių 
suk tukas įsmigo iki koto ir tvirtai laikėsi. Po to jis

greitai užsitraukė ant ledo. Jis šoko prie į kailinius su
vynioto vaiko, pakėlė jį nuo sniego.

— Jei man sektus mano šlapius drabužius sausais 
pakeisti, aš būčiau išgelbėtas.

Jis bandė atraišioti Ertienės sumegstus mazgus.
Ta kvaila višta, kaip dažnai aš ją mokinau kaip 

tikrus mazgus megzti, o čia visi šunmazgiaL — Bet 
prisiminęs, kad ji po ledu, tuoj nutilo. Jo drabužiai 
ledėjo, pirštai styro, jis matė, kad vargu suskubs vi
sus tuos mazgus atraišioti iki jo pirštai pavirs į kietus, 
nenaudingus šakalius, be to, matė, kad tie trumpučiu
kai kailiniukai jį neapsaugos nuo sušalimo, vien krū- 
Liuę prisidengęs irgi neišsigelbėsi, kad jam vilties nė
ra. kad jis Ąžuoliuką išrengti negali, nenorėdamas, 
kad ir jis sušaltų. Jo ausyse skardėjo Trūdikė® balsas: 
“Gelbėk Ąžuoliuką’“.

(Bus daugiau)
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TEI------ BE 3-5893

DR. A B. GLEVECOS 
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3*07 West IQ3rd Street

V modos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAb 
OETOMETR1STAS 

KALBA L4ETUV1SKA1 
2618 W._71 St. Tel. 737-5149 ' 

Tikrina akis Prilaiko akinius ir 
•’contact lenses’”

Vai. asai susitarimą. Uždaryta tre<

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
26p6 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtu. 5—7 vai. vak.
ofiso tėte*.: 776-2880 A 

Rezidencijos telef.: 440-5545

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Hanheim Rd, Westchester^lL.
VAUA. DUS: 3—9 darbo dienomis u 

kai antrą šeštadieni B—3 vaL 
Te*: 562-2727 arba 562-2728

DR. C. K BOBELIS 
INKSTŲ Ht ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
' Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
360 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

rK K. G. BĄLUKAS 
NAUtERUA IR MOTERŲ LIOVs 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
bANi 5-į. PvUski Rd. (Crowfo/4 

■Ae-icai Buying). Tel. LU 5-6446 
P-J—.a *'Joniu* Pigai susilamu^.

J*' ue-*4iliepia, skambinti 374-8004.

Rex.: GI 8-0873

DR. W, E1SIN-EISINAS 
A^U^.RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-26/0

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
p’liepia, skambinti Ml 3-OOQ).

A. Cooper Skupas Čikagos miesto vaizdas

TVIRTA SVEIKATA
Atkelta iš Ž.psl.)

Agr. Adelės Duoblienės 
maisto receptas

DK.VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
utisas 2o52 WEST 5yth STREET ' 

Tet PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antra<L, trečiao 
ir penxt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie 
mais 2-4 vaL popiet ir kitu laike 

pagal susitarimą.

dų ir alyvą. Išmaišyk Sudėti 
dalimis grikinius miltus ir ge- 

: rai išsukti.
Į didesni Sliūda įpilti šiito van 

dens. Į jį įstatyti bliūdelį su 
sklindžių tešla ir, šilčiau priden
gus, leisti kilti vai. ir 15 min.

j Išplakti baltymus ir atsargiai, 
apsukant šaukštu, sudėti į teš.ą. 
Kepti vidutiniai įkaitintoj ir aly
va išteptoje keptuvėje 5-6 inču 
diametro dydžio iki pakraš
čiais ims darytis akylumas. Ap
vertus, dar pora minučių pake
pinti.

Pastaba: Šis davinys yra be- 
rirusKis.

šiai atliktą gerą darbą ir š- — Chicagos Parką Diatriktes 
tvermę. Malonu būt tarpe žmo paskyrė daugiau kaip $2.6 mili
nių. kurių vyriausia^ tikslas pa- jon us trims kontraktams — pa
gelbėti artimui. įstatyti Grant Parko laikiną plat-

M. Rudienė, pasveikino visus vasarimanis simfonijos
ji*- • Vii-; i • koncertams ir kitokiems to par- darbuotojus ir lalkininkus pri--. . . ,• . lįsi ‘ko pagerinimams. Tas koncer-mmdania, kad šalpa vra visųi . . , 4 . ... ... „ - • t Uy kiaukutas busiąs reikalingashetuv.ų rekalaSw ue mmt par- . ... t f... . . ... 5. tik 4 metams, kol bus pastatvtit nią, organ zaamų, i vhgimų ir n > . c . . ZT . c 1 t . - .. . - - Y Paežeres Sodai (Lakefront Gurktų pntiknnmu. ’ . . . . . .. . ,idcns) ir vasariniai koncertai bus 

t7. Zogas. Midland Savings j ten perkelti. Paežerės sodai 
Loan Assn. preziden-1 apims 20 akrų, viršum buv. 11U-

tas išreiškė miGŠuciu džiaugs- nois Central Gulf geležinkelio, 
atliko tą mero Biland’c apskaičiavimu, to 

parko įrengimas kaštuos 20 mi
lijonų dolerių.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

and

m t, kad šeima, k u 
naudingu ir sunkų darbą, ne
atrodo palūžus**, bet vLLpga. Tai* 
man sudaro džiaugsmą’’. I

J. Evans linkėjo ik pažįstamai 
dirbti šalpos darbą, kuris dau
geliui patekusių į vai ųą nušluos
tys ašaras.

J. Mackevičius padaręs pia-

Užgavėnių karnavalas 
— Mardi Gras

įvyks š. m. sausio 28 d. (šeš
tadienį) 6:30 vai. vak. Jaunimo 
Centro rūmuose. 5620 So. Clarc- 

čių rinkliavos veikhvs apžvalgą inon^ Ave., Chicago, IL. 60(536. 
priminė, kol bus tokių ištver-1 Gražiausi kostiumai ir kaukės 
mingų. ir ryžtingų, talkininkų, ^us premijuojamos spec, suda- 
noriai tęsime šalpo> darbą. DJury komisijos. Skiriamos 

s_5 pin iginės premijos ir organi- 
Pranešnnus padare Baifo Aps.122Cyų dovanos.

skyrių pirmininkai ir jų įgalioti, 
atstovai. Iš įpranešimų paais-1

"Nes širdimi tikima, o burna iŠpaijstama, ir taip Išga
nymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamals įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą^ ir pamatė didyji išganymą, apie kuri kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada - laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

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

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

Mažeika S'Evans

6845 SOUTH WESTERN AVE.

f. Šileikis, o. p.
OBTHOPEDAS-PROTEZISTAi 

jr^ Aparatai - Protezai. Med. bau- 
Cjff oazau Specter pagalba kojoms. 

(Arch. Supports? ir L t.
v<l: &—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2S50 West 63rd Stv Chicago. Iii. 6062$ 

Telef.: P Respect 6-5084
v

I Gėlės visoms progoms
i BEVERLY HILLS GĖLINYčIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

RALFAS UŽBAIGĖ 
VAJŲ

Baifo Chicagos Apskrities lė
šų telkimo vajaus užbaigtuvės 
buvo sausio mėn. 6 d. V, D. 
šaulių rinktinės salėje, Baifo 
Apskrities valdybos pirm. Vale
rijonas Šimkus pradėjęs susirin
kimą visus nuoširdžiai pasvei
kino. pasidžiaugė talkininkų 
nuošTdžia veikla ir sukalbėjo 
maldą.

Į garbės prezidiumą pakvietė: 
Lietuvos gen. konsolę J. Dauž- 
vard’en ę. J. Evans. A. Pužaus
ką, J. Mackevičių, dr. Balčiūną 
ir kitus, o susirinkimui praves
ti V. Žilinską, sekretoriauti G.

, Giedraitytę.
Kalbėjo: J. Daužvardienė. ku- 

Bliudelyje ištrinti baltymą irįri sveikino Baifo darbuotojus ir 
jį supilti pieną su mielėm, me-1 dėkojo visiems už pasišventu-

Kaukių paradą* prasidės 10 
.vai. vak. didžiojoje salėje. Pa

dėjo, kad vajaus^ derlius šiemet, raJą tvarko Algis Modestas (776- 
buxo geresnis dėka n akėjų už- 5383) .Įvairi programa, Šokiams 
sispyrimo daugiau surinkti ir ’ 
geraširdžių aukotojų dosnumo.

Baigmėje apskr.
pirm. V. Šimkus padėkojo dar-! Visi kviečiami dalyvauti var- 
buotoĮams ir talkininkams iškel-'• ž.vb°se ir atsilankyti į šį didžiau- 
damas ju nepaprastus nuopel-' sl rengM- 
nūs šalpai, spaudai, radijo ir TV j 
programų,vedėjams už garsini
mą ir žurnalistams už parašy
tus straipsnius, be kurių pagal
bos mes nebūtume l<» atsiekę.

Oficialiai daliai pasibaigus bul 
vo malonios vaišės, už kurias j 
apmokėjo vajaus nuoširdus gio-į 
bėjas Fr. Žogas, Xidkmd Sav
ings and Loan Assn, sumanus ve 
dejas.

> ziaenio Smetonos jūrų budžių J 
aišėms patarna\o: K. Rep-jir Nerijos tunto gintarių įgulos, 1 

šys, K. Repšienė. p.Cėcėnienė ir I.Jaunimo choras Vaiva, LB Gage 
E. Pajiedienė. Balfininkai vai-i Parko apylinkė.
šinoši džiaugdamies geru icr- * 
liumi ir mėgino sudaryti pknus 
ateičiai. Slash’s Patlaba

grieš du orkestrai.
Veiks užkandinės, barai, loši- 

valdvbos 1110 namai ir kitos pramogos.
1 V V* • v • v • • <« W

Bilietai gaunami pas organi
zacijų narius ir prie įėjimo — 

: kasoje.
Įėjimo auka 5 dol. asmeniui.
Dalyvauja šios organizacijos: 

j Chicagos lietuvių opera, Chica- 
' gos neolituanai. Cicero liet, me- 

i džiotojų ir meškeriotoju klu
bas, Illinois lietuvių gydytojų 
moterų pagelbinis vienetas. Stu
dentai ateitininkai. Skautai, Pre-1 

1 zidento Smetonos jūrų budžių

geru

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

inOG-o? So- HERMITAGE AVENUE
Tol: YArds 7-1741 -1742

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA
/ R. ŠERĖNAS 

/ Tel. WA 5-8063
- 7 . ---------- -

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairią atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

/ ■ - -------------------------------------

SOPHIE BARČUS
radijo šeimos valandos

Visos programos ii W0PA,
1490 kil. A. M.

f 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 1230 

1XM) vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Daukus

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

CHICAGO, ILL. 60629

2

Adelė Duoblienė

GRIKINIŲ MILTŲ SKUNDŽIAI 
(BLYNAI)

^ puoduko skim pieno mil
telių, ^2 puoduko vandens, 1 a. 
šaukštelis sausu mielių, 1 kiau
šinio baltymas. a šaukštelio 
medaus, 2 šaukštai alyvos (saf
flower), puoduko grikinių 
miltų, 3 kiaušinio baltymai

Darbas: ZPieno miltul.us su 
vandeniu išplakti. Kaitinti iki 
indelio pakraščiais ims darytis 
pūsliukės. Pravėsinti iki drung 
numo. Sudėti mieles.

(Lay tp.e pineapple hs 
5IDE.WITHA LARGE,SHARP 
KNVFE CUT LENG1MWSE FROM^*“ 
THE BOTTOMTHfWGH 1HECR0 JJbL

HOP/ TO CUT AND SERVE- FRESH PINEAPPLE

(Sou; TWATA FtUXff AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUNC 
A HOME ^YOUR KITCHEN, YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT ANO SERVE
TES DELICACY. WELL,ITG>ULDN^ 
Be EASIER.

<U*0 REMOVE THE TOJ IT, 
INSERT A CURVE? KNIFE 

CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE AROOKD

THE PIHEAFPLE FROM BOTH SWELLS. HALVE — 
FRUIT LEHGTHWSe. SLICE OFF COKE (TOP POCTlOM-) 
Or EACH QliAKTEK. C.HUMK FKUfT. PUT BACK IN THE , 
SHELL w IT MAKES AN AJTCACTlVe 5BVIN6 M5H 

b> *

Kviečia organizacijų 
atstovą komitetas

t Afrikos džiunglėse veisiasi 
ATOMŲ KAPAI ILINOJUJE didžiausi vabalai, vadinami Ga

lijotais. Jų kūno ilgis būna iki
Į 5.85 eilių, o liemens apimtis 
j 3.93 coliai, sveria 3.52 uncijas.

i r . . t | Pietų Afrikoje veisiasi vabalai,dualius panaudojus atominėms. .. .... . gadinami didieji b tanai. Vie-jegamems kūrenti, kurie ne vien • •> - , - n .. .. Tir •- , t . -x . , : nas is jų buvo o.9 coliu. Tokius viso Illinojaus. bet ir iš ke e-l,- , . c . ‘, . .. 1 X-- 1 v . . fd dėlių vabalų yra ir kidzi .saloto kitų valstijų buvo vežami ir|se 
verčiami netoli Sheffield, III., į. 
esančias kavernas, pradeda jau ] 
dabar ' kelti susirūpinimą, kai ■ 
paaiškėjo, kad radiacija is tų 
atominių atmatų pradeda išsi
sunkti ir plisti, daug greičiau 
ir daugiau negu inžinieriai ir; 
specialistai prileisdavo. Vpač4 
visuomeninės sveikatos tarnau-’ 
tojai susirūpiną dėl radioakty
vaus tritiumo. kurio pėdsakų Saulių namuose, 2417 W. 43 St Na-j 
rasta keturiuose šuliniuose. :riai kviečiami atsilankyti, nes yra

Panaudotu atomu atmatoms dau* svarbiu reikalu aptarti, taipgi 
laiduoti prie Sheffield sklypas *aikas užsimokėli duokles. Bus 
yra 20 akrų didumo.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Teutonai: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PRALEIDŽIA RADIACIJĄ

Illinojaus atominių “pelenų ( 
[kapinės’’ kas atlieka urano bram 

k! i . i ... rm .. »» , » ■ <. r. 4 i ’

SUSIRINKIMU

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks trečiadie
ni. sausio 18 d.. 1:00 vai. po pietų i

ir vaišės
Rožė Didžgaivienė, rast.

In today's ^do-it-yourself” 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 pmride Innovative and Imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes, 7 
they’re the same products 
•which used to be known as 
balustrades in staircases—now

I are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit ■vhen it comes to 
the decorative uses to which 
they’re now being put.

Architects, interior designers 
and *do-lt-yourseTfers” find J 
the spindles a versatile, stylish 
ahd Inexpensive way to add 
character to a home or office. 
Indoors or out.

Spindles are being used as ' 
candle holders or Lamp bases, 
as room dividers, screen and 
valances, or as legs for ?

Sawn In. half. they are belnc 
mounted on walls and door* 
as decorative element^ used 
as plant holders or as grille 
element*.

E. A. Nord Co^ Everett. 
Wastu the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces, these dec
orator items in nine, different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7*6 
inches to eight feet

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

M ajayfrhiti

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W. 71st Street 
tk Telef.: GRovehill 5-2345-4

16 1410 So. 50th Ave., Cicero
1 Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBUJAMS PASTATYTI

Chicago*
Lietuvių
Laid ot avių
Direktorių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
8307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArde 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
14A6 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLyrupie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-357J

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVR Tek: 7-1138-1L3J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET AJ^pobUc 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE Vii tfnU 7-G07J
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Milk, VL 974-4411

3354 So. HALaTED STREET Phon<: YAjrdi 7-1111

NAUJIENOS, CHICAGO *, ILL — TUESDAI JANUARY 17, 1978 '



Augius

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Gausite spausdintas informacijas* jeigu parašysi!

1250 W Shubert

An

LIETUVOS AIDAI

PAVAROS m VARDAS

ADRESAS

Pana 
Nikso- 
Kalm-

AR JAU PASIDAM1E
SAVO TESTAMENTU?

NAUJIENOS* 
1739 South Halsted St 

Chicago* lit 60608

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Crush 
all smokes 
dead ouL

CHICAGO

Phone: BU 1-6100 
equal opportunity employer

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N*my Statyti Ir Remontu

ST. PETERSBURG. FLA.
Balfas ruošia koncertu

Lail Frank Zipolh 
QOSVi W.Y5fh St 

GA 4-S454

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTIti
Pardavimas ir Taisymas ‘ 

2444 WEST m STREIT

Tekt: REpuMte 7-1941

Quito, Ecuador.—Praeitą sek 
madienį Ecuadoro piliečiai ture 
jo progos pasisakyti, ar jie pri
taria naujai konstitucijai, ku
rion yra Įrašytos pačios pagrin 
dinės žmogaus; teis^. Be to, 
ateinančią vasarą kariškiai ren
giasi baigti valdymo laikotarpį 
ir leisti krašto gyventojams iš
sirinkti savo vyriausybę.

— Atrodo, kad sen. Howard L 
Baker, pabuvęs kelias dienas 
Panamoje, yra pasiruošęs pa
keisti'savo nuomonę ir patarti 
savo draugams tvirtinti paruo
šta Panamos sutarti.

Namai, žemi —• Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Prezidentas Carteris yra 
paruošęs naują įstatymo projek 
tą energijos reikalams tvarkyti. 
Dabartinis projektas turėtų bū 
ti kongreso svarstymas ir priim

ELECTROS ĮRENGIMAI, " 
PATAISYMAI .

Turiu Chkagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

□ Siunčiu__________ 6oL NfiijfemĮ yrenroitntd, Juhnfejtaio
vajam proga paremdamas lietu  vilką f pandą-

Ecuadoro gyventojai 
pasisakė už naują 

konstitucija

Experienced Mason 
For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces. 
Plant rates.

Excellent benefits. 
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.

Namai, lema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

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

Tel. 778-1552.

Experienced sewer needed. 
Steady work. 

VICINITY ELSTON & PULASKI 
588-4472

^OiMUlO
62—50 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui •ufomobUU 
liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4443 Sa. ASHLAND AVL 
5234775

Veda K. BRAZDZIONYTE
2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629 

> Telef. - 778-5374

idaitb išrinktas Mai- k 
istinės mokyklos To- i 
komiteto pirminiu-

vicepinn., K.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehm- Ava 
ChtejįTm.’ 60632. T»l. Y A 749W

I've reikalu jums gab daugi 
padeu teisi muku Kranu »ulo pa* 
ruošta, teigėjo Alphonse Wells 
peržiūrėtu, ‘•Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga ra formomis ga^uia' 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko 
mis formomis — SX5(k

Užsakymus su Money orde
riu dusti: “Naujienos", 1739 S. 
Halsted St, Chicago DL 60608-

BEVERLY SHORES. Indiana. — 3 
bedrooms, 1% baths on 2 lots 3 blocks 
from Lakę, Basement and attached 
garage. Includes all furnishings. 
Immediate possession. Future Natio
nal Park leaseback possible. $46.900 

Call Renard at Callahan' Realty 
219—926-4298.

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chlcigs 

Tek 767-0600.

— Chicago Sun-Times praei
tą savaitę ketvirtadienio laidoj 

I “Living” puslapį paskyrė Simo 
i Kudirkos gyvenimo aprašymams 
Amerikoje. Straipsniai iliustruo 
ti jo nuotraukų montažu.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
s hemais nuošimčiais mėnesiniais issimokėjimais 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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

zav
bei Rusijos okupacija, kurią va
dindavo globa.

— “Pirmyn” choras ruošiasi 
statyti muzikinį veikalą “Hoff- 
mano pasakos”. Repeticijos bū
na sekmadieniais 3.vai. Anelės 

4500 So. Talman Avė. 
Spektakliai bus gegužės mėn.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Z501 W. 49th St„ Chk»se, III. B0629. — T»L WA 5-Z7J/ 

UM So. H.IctU St, Chka^, IlL WWE. — T»l. 254-ttM
V. YALANTlNAS

— Bures preziedntas Nikso- 
nas atgavo teisę advokatauti 
Kalifornijos teismuose, 
šias teises atgavo buvęs 
no patarėjas Terbert K. 
bach.1

HELP WANTED — FEMALE
_____ Dirbjnjnkiy Reikli

sol. Algirdo Brazio š. m. va
sario mėn. 7 dieną 6 vai. vak. Lie 
tuvių klubo salėje.

Įėjimas auka 3 dot, įskaitant 
kavutę ir saldumynus. Po kon
certo šokiai. Balfas kviečia vi
sus lietuvius atsilankyti į kon
certą, Bilietai gaunami prie 
įėjimo. .

Jin kurti Ulku atspausdintą ir galimi gauti knygq rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių PO (1869-1920) metų 

Chlcagof lietuvių gyvenimą ir Jų atliktus darbus 664 pat Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, piršot 
lietuviu kolonijoj ju auorganituotos Šalpos draugiąja, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytialai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokamental kitaljfcllkų, aocailistiniu. UlmmanlŠkų ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, Įsteigtoa mokyklos, ikaltytloa, ban- 
toūirtt

Norintieji žlą knygą Įsigyti, prašomi paražytl arta Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
▼ardu ir pasiųsti:

1758 Se. HalsUd BL, CHcaro* m, MM8

— J. Lipdžius iš New Britain, 
onn.. papildomai taip rašo: 
BašviLnnas prieš |xmi dienu 
i!iu> I iišką, dėl savo senatviš- 
o si š k lotimo, pamiršau paiį 
^irbi:r.i>i'i dalyką — įdėti pen 
inę spjiidos palaikymui. Taigi, 
v: imi vėliau, nęgffT niekad’L. 
L ku už laiškus if už auka.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARU A NOREIKIENž < 

2608 We5t St, Chicago, HL 60623 • TeL WA 5-2787 
Didslis pasirinkimas feres rOfies bn Iri v prekių 

MAISTAS Iž IUROFOS SANDĖLIŲ.

Notary Public 

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

— Gary Fricas iš Mountain 
Home, Ark., atsiuntė lokį laiš
ką: “Nuoširdžiai dėkoju už siun
tinėjimą Naujienų mano viešna
gės metu Chicagoje. Linkėda
mas visiems Naujienų bendra
darbiams ir darbuotojam laimio 
gų 1978 metų, siunčiu penkinę 
spaudos paramai”. Dėkui.

Vasario mėn. 12 dieną lietu
vių §v. Kazimiero misijos pa
talpose Balfo sk. užprašė šv. mi
šias už Balfo sk. narius ir au
kotojus, gyvus ir mirusius. Pa
maldas atnašaus kun. T. Degutis 
pamokslą pasakys prel. Jonas 
Bj^lkunas, per pamaldas gše- 

I dos sol. A. Brazis, pamaldose 
ir koncerte dalyvauja Balfo C. 
Valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė. ' •’ Valdyba

— Aleksas Andriūnas iš šiau
rinės miesto apylinkės, gavęs 
kalendorių, atskiru laišku padė-

* Pasakyti tiesą Sials laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kom 
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- 
tojuju

TIK SAVŲJŲ TARPE!1
4* VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir Šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, grąžoje gatvėje .Marquette 
Parke. S29.900,

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

Matilda MeHenė iš Brighton 
Parko kiekviena proga intrcrnia 
Nauj'enų darbus bei jų leidimą. 
Gavusi kaledorių, ji ut>iuir!ė <]e- 
Š:in‘. doleri u auka. Dėkų .

JUBUMIU SIETU
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amentof lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviško* Mpaudot pirmū- 
au5 ir atliekant bfitfnaa pareigas szažbiaa lietuvybės IŠUkimui ikal- 
biamts Naujieną platininio rdur r

tvirtai ateri ir kryvoji iJetavea tr Mvergtxj Uetsvla Izlrre. 
»i4xmc« Ir xesfdMxsua f tsudėrim a: ^kupantilj ir 
Halais.

NAUJIENOS palaiko vizas lietuviu desokratinez grupea, Jg bendras laftiti- 
djas Ir remia visų lietuvių bendruoriuj darbus bei tiksint.

NAUJIENOS, atstovauja tyliąja lietuvių daugumą Hals pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas vrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renesas^.
KAINUOJA: Chlc>po]» Ir Kantdo|a irxtams — $30.00, ^vul metų $11-00, 

trims min. — $4.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV virtose motame 
— S26.00, putai maty — $14-00, vienam min. — $2-50. Užsieniu** 
ee — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama Mvritf

Prašo m* naudoti’žemiau esančią atkarpą-

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

— So. Bostono lietuviai minės 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį vasario 19 d. 
Lietuvių Piliečių Dr-jos salėje. 
Ruošia Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius. Kovos 5 d. ten 
bus Baltijos ir Žalgirio tuntų 
tradicinė Kaziuko mugė.

(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:
PEERLESS CONFECTION

COMPANY

SLA — jau 30 metu tarnauja lietuviu visuomenei tr išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams

SLA — didžiausi* lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda jr ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbom pagrindu.

jau turi daugiau, kaip tris su pusa mitijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100 00 
iki $10,000,00.

jaunimui duoda gera Taupomai* Apdrauda - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo stadi
joms ir gyvenimo pradžiai.

duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM spdrandą; 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama” lietuvišky KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
j metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO‘darbus.

tokį laiški 
širdžiai dėkoj 
dytą mūsų Sąjungos 
mesi 
apie Lietuvių Paštininkų S-gos dzik 
veiklą. Įvertindami Jūsų reikš
mingą darbą, iš savo Sąjungos 
kasos skiriame kuklią 10 dole
rių auką, šia proga priimkite 
mūsų nuoširdžius linkėjimus 
Naujiesiems 1978 metams”. Dė
kui valdybai ir visiems tos or
ganizacijos nariams.

3426 S. Kedzie Avė, 
An Equal Opportunity Employe

M. i I M K U S 
Notary PvHlc 

1NCOM1 TAX IIRVICR 
4239 S. MapIwmdL Tat 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, fimlnly 
Skvictimal, pūdomi pilietybė* pre- 
žymei ir kitokį blankai _____ ’

ku, B. Jonienė
Batūra — sekr., A. Vaičiūnienė 
— ižd O. Ažubalienė. G. Gaižu- 
tienė. B. Prakapienė ir I>. Ka
rosus — valdybos nariais, V. Sen

B. Saplys ir H. Sukaus- 
revizijos komisijom Tėvų 

komitetas padėkos ženklan už
prašė šv. mišias intencija a. a. 
Juliaus Pargaliausko, testamen
tu užrašiusio mokyklai $1,500.

l^luvjų 
jvngos valdyk 
ninko Jono In

ėjęs komunistinėm idėjoms Junior High School salėje bus 
iškilminga sueiga, kurioje kal
bės fed. ir valstijos administra
cijos pareigūnai, meninėj pro
gramoj dalyvaus Sūkurio an
samblis. Po šios akademinės 
dalies bus banketas National! 
Cafe patalpose. Į iškilmes pa-: 
kviesti jprez. Jimmy Carter, sen. 

(Brookė ir sen. Kennedy, gub.
- A. a. Aleksas Zizas, Lietu- Dukakis, kongresmanai ir mies- 

vos kariuomenės kūrėjas sava- to atstovai tėip pat komunika- 
noris, mirė šių metų pradžioje cijos centrai. Apie šį įvykį jau 
Čikagoje. Nekrologų ir praneši- rašo vietinė spauda. Vasario 26 
mų apie mirtį nebuvo, tik d. 10 vai. bus iškilmingos pa- 
LKKSS čieagos skyrius jo šei- maldos šv. Kazimiero parapijos 
mai ir artimiesfems išreiškė bažnyčioje* o 3 vai. akademijai 
užuojautą. : parapijos salėje. Bus renkamos
- Frank Wallen-Valungevi’\au^°s Lietuvos ^isvinimo rei-> 

cius, Brocktono viešųjų darbui 
komisijonierius, paruošė Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo 60 m. sukaktuvėms paminė-i 
ti programą, kurią priėmė lietu-1 
vių organizacijos. Vasario 11.
d. vidudienį Brocktono mieštoj 
centre prie Legion Parkway bus; 
pakelta Lietuvos vėliava, kuriai < 1978 m. kelionių Lietuvon 
pristatys aikštėn nusileidęs pa- Į tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
rasiutininkas. Minima gatvė • f .. . . .. .. ..
bus pavadinta Mindaugo vardu.; ’niorraaciJ’i_kreiPP^anjų 
Po šių iškilmių, 1 vai. popiet,’^e^‘ z^-171z. (Pr.)

asi mnky Są- 
*1 si imt ė pinni- 
ū:io ir ižd;nm- 
aus pasirašytų 

PLS valdyba nuo- 
Jums už paro- 

eiklai dė 
kelbimą informacijos

Didžicruifas kalifu 
pasirinkimai
ff Užtart tadhntnfri

Chlosgo)* nKM

■V^feNORMANĄ

SS'. ir
677S4M

Chicagos lietuviams žino
ma d r. Algirdas Margeris 1977 
ma dr. Algirdas Margeris mirė 
1977 m. gruodžio 24 Vilniuj, gi- 
nkon atvyko 1907 m. Jis yra pa
rašęs keletą knygų. Okupuoton ’ salėj 
Lietuvon išvyko 1967 m„ susi

BEST THINGS IN LIFE




