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VANCE PATAR
ITALIJOS KOMUNISTAI PAREIŠKĖ 

NORĄ VALDYTI KRAŠTĄ
Prezidentas Leone Įpareigojo Andreotti tartis su 

kitomis partijomis vyriausybei sudaryti

ROMA, Italija. — Premjeras Giulio Andreotti patyrė, kad 
kitos partijos, jų tarpe ir Italijos komunistų partija, atsisakė 
parlamente būti pasyvios. Komunistai reikalauja, kad jų parti
jos panai Įeitų į krikščionių demokratų vyriausybę ir turėtų tei
sę valdyti dabartinę Italiją. Premjeras Andreotti pasitaręs su 
krikščionių demokratų partjos vadais, nutarė atsistatydinti. Jis 
tuojau nuvyko pas krašto ^prezidentą ir pareiškė, kad atsistaty
dina visas krikščionių demokratų kabinetas.

Andreotti laikinai eina 
premjero pareigas

Pradžioje prezidentas Leone 
Įpareigojo Giulio Andreotti lai-; 
kinai eiti premjero pareigas,’ 
kol bus sudarytas naujas mini- 
terių kabinetas. Prezidentas, 
pasitaręs su partijų vadais, pir
madienio popietę įpareigojo tą 
patį Andreotti tartis su politi
nėmis partijomis naujai Itali
jos vyriausybei sudaryti.

Komunistų nutarimas sako, 
kad jie norėtų sudaryti koalici
nę -vyriausybę kartu su krikš- 
ščionimis ’demokratais ir kartu

Sovietų raketos 
šaus i vakarus
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SIEKTI TAIKOS

Simas Kudirka, jo motina, (žmona, ir duktė, atvykę Į Chicagos aerodromą. Amerikos Lietuviu Taryba išrūpino 
Kudirkai ir jo šeimai ,leidimą išvažiuoti iš rūsy paverg os Lietuvos ir apmokėjo kelionę i Chicagą. Chicagoje 
Kudirkos buvo labai šiltai sutikti. Pirmadieni CBS televizijoje bus rosomas filmas, vaizduojąs Simo Kudirkos 
odisėja. Amerikiečiu spaudoje plačiai garsinamas Simo Kudirkos bandymas pabėgti nuo rusu, bet jam nepavyko.

BRIUSELIS, Belgija. Fsku
jinis šiaurės Atlanto Valstybių 
Sąjungos vadovybė nustatėjcad 
nuo praeitų metų pabaigos šim
tai atominių raketų nukreiptų į
vakarus, išdygo visoje sovietui’ 
pafrontėj. Yra pagrindo many
ti, kad kiekvienai sovietnei ra
ketai yra paskirtas specialus 
uždavinys, kuriam nors strate
giniam taikiniui sunaikintu Ap
skaičiuota, kad sovietu 'karo va-si! jais valdyti krašhu Tuo tar-SKarauoia^K^sotinu Karo va- 

pu premjems Andreotti pareis- Į^1 P^no bent 400 jvainau- 
. kė.iad su Italijos komunistais su- r e

koalicinės vyriausybės jis neda 
rys,'nes Italijos komunistai, ne 
žiūrint į visus jų pareiškimus, 
kiekviename žvarbesniame klau 
sime priklauso nuo Maskvos. , 
.Komunistai ruošiasi netvarkai

- - gatvėse

Atrodo, kad komunistų par-1 
tijos nariai, sulindę į savivaldy- ■ 
bes- ir- kelis* kitus administraci-l 
j6c centrus, ruošiasi riaušėms 
gatvėse.. Tuo. tarpu Andreotti 
vidaus reikalų ministeris pa
reiškė, kad laikinoji vyriausy
bė jokios netvarkos netoleruos. 
Tvarkos ardytojai bus traukia
mi teisman, baudžiami ir kiša
mi į kalėjimą. Politinius klau
simus italai privalo išmokti 
spręsti taikos keliu.

Andreotti kabinetas kraštą 
valdė 17 mėnesių. Kai jis buvo 
sudarytas, tai buvo pranašau
ta, kad jis kraštą galės valdyti

Sovietų karo jėgos labai stro- 
saugo 5,000 mylių sieną ir 
pasiruošusios ją ginti viso- 
laikomomis jėgomis. Pana- 
rusai buvo apsodinę Kini-

piai
yra
mis
šiai
jos pasienį, bet netrukus kinie
čiai nustatė, kad kas trečia ra
keta buvo medinė, lakūnui 
akims apgauti.

Bert Lance atmokėjo
savo skolas-

ATLANTA, GA. —Bert Lan
ce, buvęs prezidento biudžeto 
direktorius, išėjęs iš kabineto, 
tuojau ėmė mokėti savo įvairias 
skolas. Pradžioje jis paskelbė, 
kad jis prasiskolino rinkiminės 
kampanijos metu. Jam tekę 
mokėti stambias sąskaitas, bet 
iki šio meto niekas jam pinigų 
negrąžino.

tiktai kelias savaties.

— Indianoj nuo bėgių nusiri
to traukinys, iš Floridos vežęs 
į šiaurę chemikalus. Ellettsville 
gyventojai saugūs, jiems pavo
jaus chemikalai nesudaro. New 
Yorko valstijoj, Mont Eddy sri
tyje taip pat nuo bėgių nusiri
to chemikalus vežęs vagonas. 
Gyventojai laiku įspėti, kad ne
apsinuodytų.

Lance atsistatydino, bet kam 
Ipanija prieš jo būdą finansi- 
|nius reikalus tvarkyti buvo tę
siama. Jis pardavė savo šėrus 
stambiame Atlanto banke ir su 
mokėjo veik keturis milijonus 
dolerių skolų. Dabar jis turįs 
pradėti iš pradžių. Savo namo 
jis dar nepardavė ir nesiren
gia parduoti.

PATARIA PASIRAŠYTI BENT LAIKINĄ 
TAIKOS SUTARTĮ SU EGIPTU

Matydamas Izraelio baimę, Vance pataria 
įtraukti j pasitarimus kitas valstybes

JERL'ZAl.Ė, Izraelis. — Sekretorius Vance išsikalliėjęs su 
Egipto prezideatu Sadatu Artimųjų Kytų ir Izraelio taikos rei
kalais, pasižadėjo daugiau viešų pareišk'mų neskelbti, kad nepa
kenktų dabar •urbančiom^ komsijoms. Izraelio premjeras prašė 
Egipto prezidentą nepasakoti savo nusiminimo, nes tie jausmų 
pare.'škimai gili tikrai pakenkti taikai. Premjeras Begin norėtų, 
kad plačiau būtu kalbama apie taikos galimybes, bet viešai ne
būtų reiškimins nusiminimas.

Sausio 18: Priska, Leonardas, 
Ragnytė, Laba, Darius, 
Galvainis.

Saulė teka 7:15, leidžias 4:47
Oras: šaltas, snigs.

BERT LANCE 
pttieter, Birena et

RUSU IR KUBOS KARO MINISTERIAI
IWDSAUJA ETIOPIJOJE

Somalija prašo parduoti jai ginklu, kad 
galėtu apsiginti nuo Kubos kariu

MOGADISKAS, Somalija. — Somalijos vyriausybė patyrė 
kad praeitą pirmadienį į Adis Abebą, Etiopijos sostinę, atskrido 
Sovietų Sąjungos krašto apsaugos ministeris Dimitri jus Usti
novas ir Kubos krašto apsaugos ministeris Raul Castro, Kubos 
diktatoriaus brolis. Somalijos vyriausybė patyrė, kad suvažiavu
sieji ministerial aptarė karo veiksmus ore, sausumoje ir vande
nyse, kuriais nori visiškai sunaikinti Somalijos karo jėgas ir nu
versti dabartinę Somalijos vyriausybę.

Rusai nori pavergti
Somalija

Somaliečiai vskelbia, kad Etio 
pijoj sudaryta “aukšta karo ta
ryba”, susidedanti iš 15 gerai 
patyrusių karo vadų. Tarybą 
sudaro keturi Etiopijos karo va 
dai, trys kubiečiai ir 8 sovietų 
generolai.

Rusai nori naujos kolonijos 
Afrikoje

Atrodo, kad sovietų vyriau
sybė yra pasiryžusi įsigyti nau-

riams, bet jie neturi prieštanki
nių pabūklų Kubos specialis
tams sustabdyti. Somalijos vy
riausybė prašo jai parduoti ar
ba duoti naujų ginklų Kubos 
kolonizatoriaus sustabdyti. Jei
gu somaliečiams nebus suteik
ta parama, tai kubiečiai gali pa
vergti Abisiniją, kaip savo lai
ku pavergė Angolą.

Tutankhamunas 
dar JAV

Anglų gaisrininkai 
nepatenkinti streiku t

I0NDONAS. Anglijos 35,- 
10b gaisrininkai praėjusi pir- 

t madienį baigė savo 9 savaites 
^.r ūkusį streiką, nusivylę tr pik
ti, kad nepasisekė priversti 
valdžią jiems tuč tuojau pakel- 

I ti algas 30 nuošimčių, o gavo 
> pakėlimą 10 nuošimčių kaip ir 
risi kiti valdžios tarnautojai — 
10 nuošimčių paramos prieš ‘n- 
fliaciją. Streikininkai reikalavo 
po $190 per savaitę, o gauna da
bar po $127.

Kovai su gaisrais valdžia 
mobilizavo 18,000 kareivių, jū
rininkų ii' lakūnų ii' 400 ugia- 
gesių mašinų. Į streiko nusto- 
liug įrašyta apie 200 gaisro au- 
ku.i

Kekkonen paliktas 
Suomijos prezidentu

HELSINKIS. Suomija. Sep
ją koloniją Afrikoje. Jiems ne
pavyko pavergt kitų Afrikos re 
spublikų, atsikrašciusių pran
cūzų ir belgų kolonializmo, bet 
jie stengiasi pavergti Etiopi
ja.

Sovietų valdžia privežė į Adis 
i Abebą didoką skaičių įvairių 
lginklų, o dabar Kubos karo mi- 
Jnisteris sutiko atsiųsti į Eiopi- 
Įją didoką skaičių patyrusų Af- 
j inkos kolonizatorių. Kubos ka- 
Ireiviai padėjo rusams paversti 
buvusią portugalų koloniją An
golą, o dabar jie nori padėti pa
vergti buvusią Abisiniją.

I Kubos krašto apsaugos mi- 
Įnisteris Raul Catro atvyko pra
eitą savaitę, o sovietų krašto 
apsaugos ministeris Ustianovas 
atsirado pirmadienio popietę.

Somalijos valdžia prašo 
ginklų

Somalija turi pakankamai

NEW ORI-EANS. ’Pirmadie
nį iš New Orleans Meno Muzie
jaus iškilmingai išlydėtas į Los 
Angeles retas svečias apie o 
tūkstančius metų amžiaus fa
raonas Tutankhamunas (kara
lius, kurio aukso turtų pama
tyti muziejų aplankė 780,594 
amerikiečiai.

Po Los Angeles jis dar turės 
aplankyti Seattle, San Francis
co ir New Yorką.

WASHINGTON71-. JAV paš
tų viršininkas Benjamin Bailar 
pirmadienį paskelbė, kad pašto 
tarnyba per praėjusį žiemos 
švenčių sezoną patenkinamai 
pristatė adresatams rekordinį 
skaičių 8.5 bilijonus laiškų ir 
siuntinių. Nepaisant, kad šven
čių sezonas nuo 3 iki 30 dienos 
gruodžio šiemet turėjo didžią
ją dalimi blogą orą, pašto pri
statymas buvęs tiek pat geras, 
kaip 1976 metais ir pajamos iš

tyniasdešimt septynų metų su
laukęs dabartinis Suomijos pre- 
zdentas Urho Kekkonnen išrink 
tas krašto prezidentu dar vie
nam terminui. Teisybę pasa
kius, prezidento “rinkimai” bu
vo savotiškas, nesuomškas, be 
opozicijos. Paprastai Suomijos 
politinės partijos rinkiminėj ko 
voje noriai dalyvauja ir savo 
pažiūras rinkimų metu išryški
na, bet šį kartą Kekkonnen ne
turėjo nė vieno oponento.

i

Kekkonnen buvo vienintelis I 
kandidatas prezidento parei
goms. Visame krašte neatsira
do kito politiko, kuris būtų no
rėjęs tapti krašto prezidentu.! 
Prezidentas Kekkonnen kandi-l 
datavo vienas. Esant tokiai pa-; 

i dėčiai, rinkimuose dalyvavo la- 
I baį nedidelis suomių skaičius, 
i Kas ėjo balsuoti, tai balsavo už 
iKenkkonnen. Jis labai gerai pa- 
Į žįsta rusus ir moka su jais de

Sen, Stevensonas 
važinėjo i Maskvą
MASKVA. Rusija. — Illinois 

senator!its Adlai Stevenson bu
vo nuvykęs į Maskvą, kad savo 
akimis galėtų pamatyti sovieti
nę sistemą praktikoje ir galėtų 
pasikalbėti su įtakingesniais so
vietų valstybės vadais. Jis pa-i 
re;škė, kad sovietų valdžia vi
sai be reikalo persekiojanti di
sidentus.

Sen. Stevensonas mano, kad 
JAV vyriausybė galėtų suvar
žyti kreditus Sonetų Sąjungai, 
jeigu ji nenustos parsekiojusi 
disidentų.Stevenslonas malo.kad 
kelios dienos praleistos Mask
voje jam suteiks daugiau žin’ų 
apie sovietų sistemą.

“Karštą linija” 
tarp JAV ir Sovietų

WASHINGTON.— Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Sovietų 
Sąjunga praėjusį pirmadienį pra 
dėjo naują “karsta liniją”, vie
toje, kaip iki šiol per kabelį, 
nuo šiol per satelitą.

“Karštoji linija” buvo sutar
ta ir pravesta 1963 m., tai yra 
sekančiais metais po Kubos kri 
zės,^ kuomet Chruščiovas buvo 
priverstas atsiimti iš Kubos sa
vo įšmugeliuotus atominius 
sviedinius. Kalveliu susisieki
mas tarp JAV ir SSSR pasiro
dė nepakankamai saugus, nes 
per 14 metų kabelis buvo 3 kar
tus nutrauktas gaisro, farmos 
traktoriaus ir telefono linijos 
darbininkų.

— Etiopijos vyriausybė įsa
kė sušaudyti penkis karius, ne
sutinkančius su diktatoriaus 
Menigistu prosovietine politika. 
Žudomiems kariams buvo atim
ti laipsniai.

Tuo tarpu premjeras Begin 
taip pat daro pareiškimus, ku
rie taikai nepadeda. Jis Izaelio 
laikraščiams pareiškė, kad pir
ma atsistatydinsiąs, bet neįei
siąs ardyki dabar Sinajaus pu
siasalyje veikiančioms sj’ min- 
goms izraelitų kolonijoms. Egip 
to prezidentas pareikalavo, kad 
iš Sinajaus pusiasalio išeitų ne 
tik kiekvienas Izraelio karys, 
■bet ir kiekvienas kolonistas, ap 
si gyvenęs Sinajaus miesteliuo
se tuojau po Izraelio okupaci
jos. Sadatas nori, kad išvyktų 
visi Izraelio kariai ir jų atvežti 
ir apgyvendinti kolonistai.

Šekeli ijrius Vance, j -p nūdie
nį išsikalbėjęs su Egipto prezi
dentu ir atsakingais pareigū
nais. nuskrido į Jeruzalę, kad 
galėtų išaiškinti dabartinę Iz
raelio poziciją Egipto ir Izrae
lio taikos klausimais. Iš pasikal 
bėjimų aiškėja, kad pati svar
biausioji problema bus palesti
niečių. Palestiniečių sąvoka 
taip pat daro kliūtį taikos de
ryboms. Izraelis palestiniečius 
laiko tuos arabus, kurie dabar
tiniu metu yra Gazos srityje. 
Samarijoje ir pačiame Izraely. 
Tuo tarpu arabų valstybės pa
lestiniečiais skaito tuos arabus, 
kurie karo eigoje pabėgo iš 
užimtos Palestinos, paliko izra
elitams didelius žemės plotus 
ir dabar reikalauja teisės sava
rankiškai tvarkyti visus pales
tiniečių reikalus.

Prezidentas Sadatas nori, 
kad palestiniečių klausimas bū
tų aiškiai išspręstas. Jis nori, 
kad patys palestiniečiai turėtų 
teisę tarti savo žodį palestinie- 
čių ateitį liečiančias klausimais, 
bet prez. Sadatas nesispiria da
bar įsteigti nepriklausomą Pa
lestinos valstybę. Sadatas ma
no. kad Palestiniečiai laikinai 
galėtų pasilikti Jdrdanijos ka
raliaus glolnvje, nes dabartiniu 
metu palestiniečiai dar nėra pa 
siruoše administruoti neprik- 
lavsf' Palestina, jeijru tokia

kanų pasipriešinti Etiopijos naminio pašto šiemet buvusios rėtis įvairiais prekybos ir kitais 
diktatoriaus valdodJoms 6 mioš. (fldemH. klausimais.

CYRUS VANCE
Secretary ri State

ir butų.
J Sekretorius Vance Įtikinėja 
I Izraelitus, kad jie panaudotų 
dabartines taikos nuotaikas ir 
pasirašytų, kad ir iaikin ą taikos 
sutartį su Egiptu. Sekretorius 
sako, kad izraelitai turėtų pasi
traukti iš visų Egipto ir Jorda
nijos žemių. Sekretorius nema
no, kad naujai sudarytoji I ale- 
stna galėtu pakenkti gerai gink 
luotam Izraeliui.

— Pirmadienį Minnesotos įs
tatymų leidėjai ir valstijos pa
reigūnai atsisveikino, su įtakin
gu sen. Hubert H. Humphrey.



— Sj Šelmžr.znkais aš kartu kavą geriu, o po kavos ir pavalgiusi saugau 
II nuc visokiu užpuoliku b«i bendradarbiautai v ir tilty statytojy. 
taip mažiai elgiasi rokfordiečio Augiaus Pociaus iuo, visai ne taip, 
kaip A kirkei v šunys. Ne veltui sakcma:'Kok$ seimininkas, tokie ir 

jo šunys—

— Kodėl tu taip manai?
♦ — Senojoj biblijoj aš radau 
pageltusį figos lapelį, kurį var
tojo Ieva. Jis buvo biblijos sky
relyje apie Adomą ir Ievą ro..- 
juje....

Horizontai ir akiračiai

Kas yra horizontas — klau 
sė tarybinis mokytojas mokinį. 
Mokinys atsakė:

— Horizontas tai yra tokia 
I iUjj. kuri vis toista, kai prie 
jos artėji, panašiai kaip komu
nizmas.

Panašiai dedasi su Akiračiais 
ir akira liniukais.

Mes abu bejėgiai...

Didis airių rašytojas, drama
turgas Bernardas G. Shaw (1856 
—1950 m.) per ilga savo gyve.

nimą yra parašęs daug dramų, 
pjesių ir komedijų, kurios be
veik visos buvo pastatyto^ Lon
dono, o vėliau ir kitų miestų 
teatruose, dažniausiai sus i lauk
damos didelio pasisekimo. Kar-j 
tą viename Loudono teatre po[ 
premjeros autorius Shaw buvoj 
iškviestas į sceną ir žiūrovai su
kėlė jam labai dideles ovacijas. 
Tačiau publikoje atsirado vie
nas nepatenkintas žiūrovas, ku-j 
ris ėmė švilpti ir garsiai rėkauti. 
Tuomet Shaw paprašė publiką; 
nurimti ir šiais žodžiais kreipė-! 
si į nepatenkintąjį:

— Aš visai sutinku su tams-* 
tos nuomone, kad ši drama ne
tikusi, bet kągi mes du galime 
padaryti prieš tokią minią, ku
riai ji patinka. Deja, met abu 
esame bejėgiai... »MODERNI MOZAIKA Hi MAGARYČIOS

Dėsto RIMAS NERIMĄ VlčlL'S

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

Dėl žemės paskirstymo didelę atsakomybę neša 44 
prityrę šios rūšies darbininkai: matininkai, kultūrtech- 
nikai, nors jų tarpe yra ir 8 silpnesni šios rūšies darbiniu 
kai, kaip braižjlojai ir mokytojai.

Didelio pasiryžimo parodė žemės pertvarkymui pa
daryti ir du talkininkai, tai seni šios rūšies specialistai: 
inž. St Butkovskis ir inž. L Chavalevskas, kurie laisvu 
nuo tarnybos laiku, be atlyginimo, padeda susidariusią 
apie 29.600 ha. žemės fondo žemę padalyti prašytojams, 
o jų yra apie 12.800.

Darbo Lietuva Nr. 48. — 1940- VUL U.
DARBO LIETUVA Nr. 49

Nieko naujo ...
“Tėviškės žiburių*’ 2 nr. 

Gimantas rašo apie lietuvių stu
dentų suvažiavimus ir supurvin 
tą studentų Gaudeamus. Ntraips 
iu užbaigia taip:

“Buvo studentų suvažiavimu 
ir Čikagoje, ir Detroite, ir To
ronte, ir Bostone, ir kitur (vi
sur buvo rimtų nesklandumą), 
tačiau kulminacinis tpokšTinin- 
kų siautėjimas, atrodo, įvyko 
Kieveianue. Kai kurie viešbu-Į 
ciai minėtose vietovėse kaįego-' 
riškai atsisako ateityje priimti 
lietuvių, studentų suvažiavimus. 
Tai laDai nemaloni atestacija, 
liečianti ne vien tik mūsų studi- 
jozus. Todėl ir likusioje visuo
menės dalyje kyla rimtas nepa
sitenkinimas ir gilėjantis rūpes
tis. Gal blogiausia yra tai, jog 
nevisi tėvai žilio, kas ten dėjosi. 
Jie Lk džiaugiasi, kad jų prie-j 
anglis turėjo progą pabeodrail-, Jauų puošiu gubom.C 
ti,’lietuviškoje dvasioje ilgą sa-j 
vaitgalį praleisti. Klevelando a!-l^ane iškorę. 
\eju, rasi, kaiko dar gali laukti,Xainuos anl sienų, salių, 
civilinio (eismo ar kriminalinio! niekas taip nedarė, 

‘Nei Brakas, nei Dalius. <
Don Pilotas

Geras patarimas
Kadaise pas išminčių Sokra

tą atėjo Alenų pilietis ir kiaus:
— Esu turtingas ir visuomet 

sotus, bet visuomet būnu nusi-j 
minęs ir nepatenkintas gyveni
mu. Išminčiau, patark, kas man 
reikia daryti?

— Tą ligą labai lengva išgy
dyti. Keikia tik mažiau valgy
ti, o daugiau dirbti, — pasakė 
lurtočiui Sokratas.

Advokato įstaigoje 
Biznierius laimėjo gaisro by 

»ą ir nuėjo į advokato raštine 
pasiimti pinigų. Jis pareiškė 

[nepasitenkinimą advokato ima- 
į iita stambi suma už atliktą 
| darbą.
j — Byla buvo gana sunki ir 
j ilgai tęsėsi, taigi aš turėjau sun-

dylojus atžagarei einanezius, ir 
i jie pradėjo atoulai eiti. Tada tė- 
vai isz piktumo pradėjo vaikus 
savo bausti ir gnaibė juos su sa-Į 
v o žnyplėmis, bet ką gelbsti? 
vaikai lejp atsakė: tėvuczei mu-

teip ir mes vaikszcziosime. Gai
la jūsų darbo, kad jus mums 
narnate ir žnaibote.
Tėvai-gimdytojai mokinkite vai 
kus savo daugiaus gražeis apsi
ejimais, ne kaip grazeis žodžeis.

Iš Pamokslai iszmiąties 
Teisybės 3-čios laidos 1906

Kūrėjas

Aš. nebusiu pakartas
Louvre ar Vatikane:
Kaip pirmasis triračio ratas 
diedu prieky, ne šone.

Tesiunta audra ir vėjas, 
Viduj — saulė po lubom, 
Aš esu liaudies kūrėjas:

m.

Kas Vilniuje skirs prekybinius komisarus
Prekybos ministerį, pildydamas Ministrų Tarybos'tarnauja vilkinis šuo, kuris iš-.

mokytas užuosti narkotikus ir, rugpjūčio 10 d. nutarimą, privačioms prekybos įmonėms 
juos surasti bet kurioje vietoje komisarų skyrimo reikalu, pavedė Prekybos ministeri- 
padėtus ar paslėptus prie kūno.: jos viinjuje įgaliotiniui, agronomui Jonui Bertašiui skir 

ti komisarus Vilniaus miesto ir srities privačioms pre- 
į kybos įmonėms. E. I

Prekybos Ministerija paaiškina, kad prekybos mi- 
nisterio rugpiūčio 9 d. įsakymas dėl komisarų ir administ 
ratorių prekybos įmonėms skyrimo neliečia: a) prekybos 
įmonių komisarų ir administratorių paskirtų iki preky
bos tvarkymo bei priežiūros įvedamojo įstatymo pas
kelbimo; b) Valstybės kontrolės paskirtų ir skiriamų ats 
tovų prekybos įmonėms; c) komisarų, jau paskirtų necio 
nalizuotoms pramonės įmonėms, turinčioms ir prekybos 
čmunes (pvz., jei fabrikas turi krautuves ir pan.). E.

Kilo klausimas, kaip ir kas turi, 
paskelbti konstitucines teises, 
prieš tokį apuostinėjimą?

Panaitė

Panaite, 
per visą savaitę 
plaukus raitė, 
skaitė 
romanus.
Antakius pešiojo, 
lūpas terliojo, 
dažė nagus. 
Veidą miltavo, 
blakstienas mėlynavo — 
vis užimta 
Kiek idealo

Į Triūsia be galo
— Federahniame narkotikų * mūsų pana 

biure. Loredo, Texas, legaliai Artėjąs Vitkauskas

i

Lietuvos pavergimo dakumentacija

proceso netikėtumai.
Gaila, kad rengėjų nebuvo pa-Į 

si mokyta iš tokių ankstyvesnių 
suvažiavimų praktikos. Dides
nių naujovių ir Kievelande ne
buvo, nebent tik tai. kad inten
syviau siautėta, daugiau viešbu
čiui nuostolių padaryta. Ko lauk 
tina iš sekančio suvažiavimo 
dienų Detroite?”

Kad nekiltų rimti generacijų 
skirtumai, duodame kadaise bu
vusio studentų antrojo himno 
pirmąjį posmą:

Krambambulis tai palikimas — 
Ką gėrė mūs tėvai.
Vienintelis yra linksmumas, 
Kai susirenka draugai.
Ei July_.
Tuomet tik mes July, July, 
Kai išgeriam krambambulį 
Krani-knin krambambulį. 
Krambambulį!...
Jaun. pilstytojo Vyr. padėjėjas j

VĖŽEI IR JŲ VAIKELEI ’
Lengviaus yra būti iszmintingu.;k <brbti už kiekvieną centą.

sakė advokatas. Bizmerius 
jam atsakė:

laip tai taip, bet pagal tokį 
uzniokesq atrodo, kad tu Ui

ne kaip teisingu

Vėžei isz tikros duszios mo
kindami vaikus savo kalbėjo 
jiems , kad n.ekados atžagare: j 
neeitu. Jie leiį> davadnei. kaip j 
priguli, nupasakojo, kad yra į 
negražu ahuilai vai) .zczioti ir; 
visi ju vaikai su džiaugsmu pii-- ........... ... ......... ..
tmė j savo szinlį tuos isžmin-. turtingi, džiūgavo dukraitė, 
tingus pamokslus. įailiėgusi |>as senelę. Senelė jos

\ ienok ma(v<!ami savo mm- kiausė*

f enas figos lapelis

Senele, dabar mes tapsime 
džiūgavo dukraitė.

Prilipo liepto galą..,

Beskaldydami suskilo

Draugo 8 NT. vedamajame b. 
kv. rašo, kad Rytų Vokietijoje 
ir kitur atsirado dvi komunisti
nės bendruomenės. Vaikštinė
damas nuo Ainošiaus prie Kai- 
pošiaus, pabaigoje padarė tokią 

! išvadą:
— Komunistai ligi šiol stengė

si ir tebesistengia kapitalistini u o 
se kraštuose skaldyti patriotinę! 
visuomene. . O štai dabar dau-j 
gelyje Europos kraštų pas.* pa-! 
čius komunistus atsirado dvi 
jų “bendruomenės”, kurios Ita
lijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje 
išvirto i eurokomunizmą. Ryti
nėje Vokietijoje šis veiksmas 
tik prasideda: yra iš vienos pu
sės legali (“registruotą”) val
dančioji komunistinė bendruo
menė, antroji veikia pogrindyje.

i Ir gerai, kad suskilo. Reikia, 
kad suskiltų bendradarbiautą
ja! ir tiltininkai. kurie skaldo 
ne komunistus, bet patriotine vi 
suomenę.

Ne veltui kadaise Lietuvių 
Sąmoningumui Ugdyti Draugi
jos poetas apie tai sudėjo eilė
raštį kurio pabaiga yra tokia:
Ak, jei bočiai pamatytų. 
Kaip nusmurgo jų vaikai. 
Išsigandę pasakytų:
“Bus -jiems ža’st paikai’ 
Reikia jiems geros pylos.

l*N’es antraip ■«— nuskęs meluos...’*

Kaip jie tars, taip padarys!
Žiū! Ir žengia pro duris: 
Plačiapečiai ir barzdoti — 
Taip, kaip buvo... apdainuoti.

Atsirastų muštinių
Daug dukrelių, daug sūnų: 
Vieną pančiu, kita kuoka. 
Trecią — rykšte beržine. 
Išmirkyta Nemune...
Oi. past at galiai keli 
Būtų mėlynai žali! 
Su senoliais menkas juokas! 
Ką jiems reiškia koks susna? 
(Kras niuksas — ir gana! 
Tvarkė vyrus jie nelokius ; 
Koks mipypęs akiniuotis — 
lai ne Žalgirio kryžiuotis!
Vožtų padlaižiui į ausį 
Ir... pagytų jis tikriausiai?
Kai aptemtų akyse. 
Gal atgimtų jo dvasia. 
Gal nušvistų toj nakty 
Jani akiračiai kiti.

Uždavinys. Philadelphijos politikieriams ir tenykščiams vienybes 
ieškotojams: Apsakykite šj vaizdelį.

Magaryčios

• Senas universiteto rekto
rius davė tokį patarimą savo 
Įpėdiniui: “Gerbk studentus, 
gaunančius A ir B pažymius, nes 
jie gali sugrįžti į universitetą ir

šite?”
e Gydytojai teigia, kad sočiai 

pavalgius, norisi miego, čia ir 
visuomenės veikėjai ateina pa
galbon, kai banketuose sako
mos ilgos ir nuobodžios kalbos.

® Viena uncija atsargumo, at
svarą sveikatos. Medike-

Į A V A į ' vi ui ivvm *1

būti gerais profesoriais. Taip pat | sloJa
l rui reikia palikti tik dalį ligos.
j Už visą ligą pats mokėsi...

e Kas eina svetimom pėdom.

gerbk gaunančius C. pažymius 
nes jie gali kurią nors dieną su
grįžti į universitetą ir įrengti: 
bent dviejų milijonų vertės nepalieka savo pėdsakų .. 
mokslinę laboratoriją”... ’

; ę Kai žmogus nori pasakyti
< Prie sandėlio buvo tokia savo paslaptį kitam, jis kalba 

iškaba: “IKmesįb! Jei jūs no-, patylom. Bet klausytojas kitam’ 
Hte nelegaliai Į^ti j šias patai-j garsiai pasako 
pas. prašome išsiimti savo dirb-Į 
1 i n i us da n I is m ū su Dobė mi a-,
no veislės sargai sunkiai' juos' 
virškina".

^KAiTYK ?/TS R* PANAGI
KITUS SKAITYTI

DARBO LETUVA Nr. 49 1940- 
VIII. 12.

L Dabar visi lietuviai kartu kurs savo rytojų G-enia- 
linio Stalino tautinės politikos dėka. (Lietuvos intelek
tualų pagalba pavergėjui). (Rašinys, dr. Vlado Viliamo, 
žymaus ateitininkų veikėjo, buv. pirmininko. Antrai oku 
pacijai artėjant pasitraukė į vakarus, dirbo kongreso 
bibliotekoje ir Washington, DC, mirė).

IL Gražus pavyzdys — M. Iserlio savo brangenybių 
prekybos Kaune padovanojimas. Jis buvo žydų tautybės 
ir vienas turtingųjų asmuo.
ju suvažiavimu. (Propagandinis rašinys, nes suvažiavi
mo metu apie 10-000 mokytojų užtraukė Lietuvos himną, 
:uo pastatydami pavergėjų koloborantus Į labai keblią 
padėtį. Po to Švietimo komisaras A. Venclova aplinkraš
čiu uždraudė giedoti himną).

VL. VILIAMAS

Dabar visi lietuviai kartu kurs savo rytojų
Genialiojo Stalino tautinės politikos dėka 

DARBO LIETUVA Nr. 49 1940.
/ VUI. 12.

Tarp visos eilės Lietuvos TSR didžiųjų Įvykių, ten
ka itin pabrėžti ir iškelti tą džiaugsmingą ir labai reikš
mingą faktą, kad j Lietuvos TSR kūną grįžta: Vydžių, 
Švenčionių ir kitų sričių lietuviai.

Želigovskio, Pilsuckio ir kitų Lenkijos satrapų sau
vale buvo atplėšta nuo Lietuvos Vilnius ir didelė dalise Hipis ėjo demonstruoti, t

bet neturėjo plakato. Jis paėmė j etn°grafmes Lietuvos. Ten mūsų tautiečiai kentėjo bu- 
nuo gatvės judėjimą tvarkantį vusios Lenkijos valdovų, dvarponių ir kitų eksploatato- 

Į ženklą su užrašu “No Right rių ir šovinistų šiurpios priespaudos vargus. Buvo užda- 
ls- rinėjamos paskutinės lietuviškos mokyklos, organizaci- 

monstiantu su originaliausiu 
plakatu. {J

• \ ienas tapo geriausiu kai- sityčiojimas iš lietuviškų jausmų buvo jų kasdieninė duo
bėtojo risoje apylinkėje: visi i

e HoIIv’r oo<lo artistų vaikai I kiti kalbėdavo po valandą ir 
yra labai išpaikinti. Vienas nu-] nieko nepasakydavo, o šis tą patį 
tarė pategti iš namų ir klausė|atlieka per 15 minučių, 
tėvus: “Kuris iš jūsų mane vc-

e Manjuette Parko užkietė-JTurn'* ir buvo pripažintas d 
ijes viengungis pareiškė: “Malo- 
jiu būti moters glėbyje, tik rei
kia saugotis, kad nepakliūtum 
j jos rankas".

lietuviai persekiojami ir kalinami dešimtimi metų. 
Mūsų tautiečius lydėjo sunki dalia; vargas, skurdas ir pa

Don Pilotas

*****?->

na- Po lenkiškos priespaudos letena kentėjo ne tik lietu
viai, bet ir mūsų broliai gudai, ukrainiečiai ir kitos tau
tos. Tautinės priespaudos reiškinių buvo apsčiai visoje, 
taip savo tariamąja kultūra besiginančioje Vakarų Eu
ropoje.

Visai priešingais keliais buvo vedama didžiosios 
į SSSR tautinė politika.

Didžiųjų SSSR vadų Lenino ir Stalino mokslo ir po- 
. litikos pagrinduose yra padėta tautinės lygybės ir pU- 
I čiausios tautinės tolerancijos principai

Šiuo atžvilgiu SSSR tautinė politika yra gražiausias 
pavyzdys Europai ir visam pasaulini šią išmintingą po
litiką vedė SSSR vadovai ir lietuvių ir kitų tautų atžvil
giu. Jau 1920 metų liepos mėn. 12. d. tarp Lietuvos ir 
SSSR sutartis tai aiškiai parodė. 1939 m. spalio mėn. 10 
d. sutartis tai dar kartą ryškiausiai patvirtino. Galingoji 
Raudonoji armija išvadavo iš Lenkijos žiauraus jungo 
ne tik Vakarų Ukrainą, Vakarų Gudiją, bet ir rytines et- 

į nografines Lietuvos dalis. ‘
(Bus daugiau).
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DOMAS ADOMAITIS

REFORMUOTOJI BENDRUOMENĖ
(Tęsnys) druomenės Federaciją ir ben-

4.. - r. . dradarbiauti su kitais bendriniAtėmus visa kas čia orgam- , . ...... .. . 'darbą dirbančiais. lik žinantzaerių ir paskirų asmenų pada- . . A. . • •• . .• . . . ... ką kiti planuoja galima darbusryta ir padaroma kažin ar ren-i , . . ....r . .‘ ... 4 .. suderinti ir pasiekti našesniukamajai B-nei neliktų
pat pagyros, kaip tai musei ant j 
ariančio jaučio rago: “Mes 
ariam!” Ta prasme mandagus, 
bet žiaurios teisybės priminu 
'mas įvyko 25 metų sukaktį švcn 
čiantiems bendruomenininkams 
Marquette Parko bažnyčioj. Su
kakties mišias laikęs, čia gimęs 
senųjų ateivių sūnus, klebonas 
kun. Antanas Zakarauskas, pa
moksle pasveikinęs ir pagyros. 
Bendruomenę, pridėjo: “Lietu-1 
vių bendruomenė šiame krašte 
atsirado jau senai, kai suvažia
vę lietuviai čia steigė parapijas 
ir mokyklas. Kaip matote ir aš 
lietuviškai kalbu dėka anos ben
druomenės”.

tokios j*. . . .._ /.darbo vaisių.
Ši B-nė be svyravimų pripa

žįsta visuomeninio darbo pada
los svarbumą ir remia Alios 
kaip ir Balfo darbus. Ji taip pat 
neskirsto išeivijos pagal amžių 
ir nenustatinėja jaunimo prieš 
kitus. Visi patriotai lietuviai ir 
jų organizacijos 
atlikti bent dalį 
lančių pareigų.

Reformuotoji
J parodyti visuomenei kas kelia 
erzelį išeivijos tarpe. Vis dau- 

fgiau balsų pasigirsta už refor
mas ir teisingą jos kelią. Persi
laužimo procesas yra lėtas, už
tat. reikalinga kantrybė.

yra reikalingi 
išeivijai išpuo-

B-nė prisidėjo

Bendruomenės skilimas ir 
kas toliau

Kiekvienam yra aišku, kad 
dvi B-nės organizacijos nėra ge
rai. Vis pasitaiko balsų, ragi
nančių susėsti prie derybų stalo

Siekdama atitaisyti skriaudas 
senajai išeivijai ir bendruome
ninį darbą dirbantiems, o taip? 
pat pašalinti progą “kombina-’ 
toriams” nutūpti ant “ariančių 
jaučių ragų” reormuotoji B-nė 
savo pagrindan padėjo federaci- ir išlyginti tų dviejų Bendruo-! 
jos principą. Darbą dirbantieji menių skirtumus. Tokiems de- 
čia turi sprendžiamą balsą ir rybų šalininkams turėtų būti 
apsieiną be iš šalies primestų aišku, kad Reformuota B-nė 
“ministru” bei tvarkytojų. Taip, čia suminėtų principų neišsiža- 

'• mokytojai. ir tėvai spręstų Ii- dės ir į renkamos B-nės klaidas 
tuamstiriio švietimo reikalus, negrįš. Tad, dviejų B-nių su- 
Tąutinių šokių Institutas ir šo_ jungimą, atrodo, teišspręs šio 
kių grupių vadovai — tos srities krašto išeivija. Laikas parodys 
klausimus, chorvedžiai su savo.katrą iš tų dviejų ji pasirinks, 
rhorais — bendruosius dainų! +
T?. ' . “ ’

reikalus ir t. t. Būdami B-nės J Baigdamas savo pastabas no- 
Federacijoje organizaciniai vie- rėčiau tarti dar kelis žodžius dėl
metai nenustoja savarankišku-j nelaimingų ir neagalvotų Vliko 
mo, — jie tik bendradarbiauja santykių su renkamąja B-ne.
su kitais. Čia jie gali kelti savo) šio krašto išeivija savo skai- 
problemas platesniu mastu ir čiumi, pajėgumu ir svarbumu, 
ieškoti visuomeninės talkos bei tur būt, kelis kartus persvertu 
paramos, rganizacijoms nepri- visą likusią laisvajame pasau- 
•klausantieji ar nariai tokių or- lyje lietuviją. Todėl Vilkas, ieš- 
ganizacijų, kurios nesideda kodamas paramos ir atramos 
B-riės Federacijon, šioje Bend- savo darbams, turėtų santykiai! 
rupmenėje gali dalyvauti per ti su galimai pilnesne šio krašto 
B-nės Seniūnijas. lietuvių atstovybe. Tuo tarpu

Reformuota B-nė pati nežada įkaitome apie jo konfereniijas 
:stejgti be tą darbą dirbančių j su vadovais vos kelių tūkstan- 
•ijei naujų mokyklų, nei ansamb čių renkamosios B-nės, kuri per 
-Eų, nei teatrų. Ji tik kviečia ir 25 metus nesugebėjo legalizuo- 
įagina Įvairių sričių organiza- tis ir prisitaikinti prie šio kraš- 
'eijas jungtis Į natūralią šio kraš- • to įstatymų. Tos konferencijos 
To išeivijos organizaciją — Ben-‘ darosi visai nesuprantamos ir

lietuvių atstovybe. Tuo tarpu

Išėjuri 3 spaudos ir galima gauti knygų rinkoje
.vi > "i

ttV Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas dažyti Įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

NAUJIENOS,
17» So. Halsted SL, Chicago, HL S0W8

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

sių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtu knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvotm K>^ČInricx. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Uetuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

JvttM Kaminskas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natfinll ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL _ y

ČIKAGIKTtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIFTUVO* 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose* 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta I anglu kalba.

M. Z^čen«o SATYRINĖS NOV tu ĖS. Genialaus rusų rašytojo 
50 satyriniu novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. KuraMa, KELIONĖ j ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. A& 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ufanaskavimsL Abi knygos parašytos lengvu, grasu stiliumi

Prof. p. Pskarklh, KRYŽIUOČIŲ “VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

VIrcm žomaJth. LrUBLINO UNUOS SUKAKTIES PARAiTĖJB. 
M p«L Kalm $150.

tr kiti laidiniai yra grunanl
NAUJIENOSE, T73S Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. $04^

crbttkanf Ir pridadavt
takį ar pĮalftĮM

nepateisinamos, žinant, kad ren »x. rsAKCNAS 
kamoji B-nė yra pasišovusi 
griauti Altą, pagrindinį Vliko 
talkininką laisvajame pasauly
je.

Pastabos iš tolo
Bet tai Marcinkevičiaus atsi

minimai (kuriuose J. Pronskus 
paminimas vos kefiais žodžiais). 

I Juozai Pronskau — ko lauki? 
žurnalistas, redaktorius visą sa
vo amžį, turįs tokį milžinišką 
žinių (apie sukilimą) bagažą ir 
sklandžiai bėgančią plunksną — 
yra tinkamiausias tokių atsimi
nimų rašytojas. Toks yra Juo
zas Pronskus, vienas iš “Nau
jienų” redaktorių. Laukiame jo 
sukiliminių atsiminimų — me
muarų — ar bent prisiminimų.

Susuinuojant čia pasakytas 
mintis reikia tarti, kad Refor
muotoji B-nė:

1. persiorganizavusi federaci
jos pagrindais, atidaro duris vi
siems geros valios lietiniams ir- 
jų organizacijoms dalyvauti kaip 
lygus su lygiais bendruomenės 
darbuose ir vykdyti gražiuosius 
Lietuvių Chartos principus;

2. atsisakiusi rinkimų panai
kina progas organizacijoje įsi
galėti žalingoms grupinėms aist
roms ir “kombinatoriams”.

3. pripažindama darbo pasi
dalinimo reikalą ji prisitaiko 
prie čia išeivijos išbandyto su- 
siorganizavimo ir tuo būdu eina 
su A]ta ir Balfu — svarbiausio
mis šio krašto lietuviu organi
zacijomis;

4. ši B-nė nesisavina, bet pri
pažįsta bendrinių darbų vaisius 
tiems kurie juos užsipeino.

Reformuotoji B-nė vra {čia . . , y. . ... .v . .. *. . Tik turime plačiau apie ja in~natūrali išeivijos orgamzaciiaj. i .. . . A .. v,T . tt j ........ formuoti visuomene ir ii-.busI ]os rederacija lietuviai jun- .... '
giasi dirbti bendrą darbą, bet lpi,nal
ne kažkieno Įsakymų klausyti J (Pabaiga)

Vienas pagrindinių Klaipė
dos sukilimo tikslų, rodos, bu
vo tas, kad atgauti Lietuvai 
laisvą išėjimą į jūrą, o per jū 
rą į platųjį pasaulį. Tai buvo 
padaryta ir kad sėkmingai 
naudotis vartais į platųjį pa
saulį — reikėjo lietuvių tautos 
kontinentalią galvoseną peraųklė

(Tęsinys)

ti, sujūrinti. Nes juk iki tol mū- 
su tautos jūros meilė buvo la
bai paviršutinė, nesiekianti 
sielos gelmių: ji ribojosi vie
na — kita jūrine dainele, at
sitiktinu akių paganymu mel- 
svųjįi bangų plotuose, vienu 
— kitu atdūsiu pirmą kartą is 
Lvydus jūrą, ar neaiškiu ro 
mantiškų vandenų platybės il- 

1 gesiu — nelaimingai įsimylė
jus. Jūros pažinimas Išviso, 
jos ekonominės vertės suprati
mas buvo dar mažesnis. Nuo 
čia reikėjo pradėti. Praktiško 
j e jūrininkystėje, laivyno stei
gimo ir kvdlifikuohi. jūrinin
kų paruošimo atveju, padėti 
pakankamai buvo priimtina, 
nors laivų pirkimas ėjo pania- 
žu ir kiek vėlai. Bet ir tai čia 
buvo padaryta labai didelė pa- 

. žanga vos kelių metų bėgyje 
e Kiek blogiau sekėsi su “tau
ta” — jos “sujūrimmu”. Lie
tuvos Jūrininkų Sąjunga Klai-

Taupykite dabar
pasmus r 

f

: u-r.irT**Eisrr

Chicogo, III. 606081800 So. Halfted St
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palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
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 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RDfTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N»u|l«no« >«llma Hull pvtlrly knyrv, kurta* papoej hef trėkte 

kn*Tju tol rita tr lentyna.
Alakiandni Pikalnllkl®, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jarnni dienj 

atiminimai ir Įvykiu bei vietų aprašymai, įkaitomi trip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE, Netolimu fryHu prilrfmlnS- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai auakirt- 
tyti | 12 daliu. 296 psl. kaina «.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomaa, Gra
šiai« viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštai* viri. VJB 

Pros. reel. Biržiški, SENŲJŲ LIETUVIJKU KNYGŲ liTO.
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — 33,00, minkštais tfr- 
šeliate — $2,00; U dalis. 225 psL Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais___________________________________ _ _

Hanrikas Tomas — Tamatauskaa, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės tr Labguvos.apskritys su įdomiais sprašymala, ffiu- 
stradjomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. KaslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Uetuvor 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės a taiminima J 
170 P81._____________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 
puslapiai — . . ., . ...»

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pašto iHaidom*.

N Aū JIENO8,

tiff

1

ją ir kurkite. Rezultate nie- 
Iko. Net nevisi skaitytojai, lo

terijos būdu laimėję jūrines 
Tošį keliones jomis pasinaudojo, 

te’Buvo net lokių atsitikimų; aš

pėdoje įsteigė tam specialų 
jūrininkystės žurnalą “Jūra”, 
kurio pagrindinis tikslas ir bu 
vo šsukti tautą prie jūros,
jūrininkų s—gos du atstovai 
begyvena dabar Čikagoje: tai 
prekybos lai\yno pirmūnas jū 
rų kapitonas Br. Krištopaitis 
ir Klaipėdos uosto inspekto
rius jūrų kapitonas St. Dagys. 
Jie prisidėjo prie to žurnalo 
steigimo ir leidimo, ir jie žino 
kaip sunkiai sekėsi į mūsų tau 
tą prasiskverbti su jūrine pro
paganda. Aš bendradarbiavauj 
tame žurnale nuo pat jo pir
mo numerio, o paskutiniaisiais 
metais buvau ir jo redakto-’ 
rium. Dėlto kalbu apie tai 
ką žinau iš patyrimo. Su ap
gailestavimu turiu prisipažin
ti. kad mūsų inteligentija nuo 
jūios laikėsi labai atokiai: ra
šytojai, poetai, dailininkai, mu 
zikai, kompozitoriai ir kitoki 
menininkai jūrinėmis temomis 
nesukūrė išviso beveik nieko 
O jie ypačiai buvo šaukte šau
kiami per “Jūrą” į jūrą: Lie
tuvos jūrininkų S-ga išrūpino 
nemokamas keliones, mūsų ir 

pats asmeniškai vienam Kau
no žurnalistui išrūpinau nemo
kamą kelione švedų keleivi
ni u laivu į Švediją. Grįžęs, iš
lipęs iš laivo nusispjovė ir sa
ko: “...tegul velniai tą laivą 
ir jūrą, nieka<i daugiau į jūrą 
nekelsiu kojos...”. Ir nekėlė, 
net nerašė.

Taip jūra ir jūrininkys 
tė nėra vaiku žaislas. Bet no 
rinl prie jūros išlikti, reikia 
\ Įsiems, anot anglų poeto Her
bert žodžių, “mylėt jūrą — gy
veni krante”. Kol kas mūsų 
tauta tik gyveno krante, bet 
jūros mylėti dar nebuvo iš
mokusi.

(Pabaiga)

• Solomonų salose veisiasi di 
džiulės paukšsparninės peteliš
kės. Tie sparnai būna iki 12 co
lių ilgio. Australijos džiugiose 
ir Naujoje Gvinėjoje veisiasi pe 
teliškės, vadinamos Herkuleso

svetimais laivais, į Londoną. 
Antverpeną ir kitur, tik atei
kite ir keliaukite, pamatykite 
jūrą, pažinkite ją, pamilkite

imperatoriška kandim. Jos spar
nų ilgis yra iki 10.5 colių ilgio ir 
užima 40.8 kvadratinių colių 
plotą.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslai* apraio PamsrL senus !• 
gyvanto|us Ir pamtą. 1,200 lietuviam vietovardžiu grasas. Knypos 
kaina $&O0, minkšti viršeliai.

Persirmtimnl paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

173J So. Halsted St, Chicago, m. 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmtnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir Intymių nuotykių 

aprašymai paimti iš gyvenimo. Lengvas ttilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr Juciai B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijos 
•antranki nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00. ~

Dr Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma 41u knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
piniginę perlaidą. - , i

1731 Bowth Halfted Street, Chieato, HL W6M

Pai mu taupomi pinlfal it- 
Hika dideliai darbui. Pirma, jie pa
dedi Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienoe.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IrteUt* 1923 metal*. TM. 421-3070
Įatal^oa pletaoM M^d** autotnoUUama paatatytl.
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Sako, kad eina pasitarimai
Eveieso kainas

V. KAROSAS

io ir kūrybos simpoziumas

Visose Amerikos lietuvių kolonijoje eina gandai, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba veda pasitarimus su JAV Lie 
tuvių Bendruomene. Tų gandų pilna ir Chicagoje. Čia 
yra pati didžiausioji Amerikos lietuvių kolonija. Chica
goje gyvena įtakingiausi lietuviai politikai, todėl neste
bėtina, kad ir čia kalbama apie reikalą tartis ir, jeigu gali 
ma, išvengti bereikalingo kai kurių darbų dublikavimo- 
Visi pripažįsta, kad Amerikos lietuvių jėgos ne tokios 
didelės, palyginus jas.su tautybių gyventojais, o jeigu 
jos dar veikia nesuderintai, tai rezultatai bus dar men
kesni. i

atrodo, kitaip galvoja. Jis nori pasitarti, jei galima susi
tarti bent keliais klausimais, o vėliau, jeigu gakma, tai 
vengti dublikavimo. Savo laiku tas Gečys nenorėjo n.e- 
ko bendro turėti su atsakingais ALTO pareigūnais bit 
paskutiniu metu jis būtų labai patenkini as, j&gu 
su juo ryžtųsi tartis. Jis net prašė Dr. KriaučeLūną n ■. 
kitus jo bendradarbius paveikti AITO vadovybę ir įti-į 
kinti, ją, jog reikia su Gėčių ir jo vade. aujan.a grupiį 
tartis.

Inž. Gečys Dr. Kriaučeliūno tarpininkavimo nenore 
* jo, bet be Kriaučeliūno jis negalės apsieiti. Tuo tar^u vi .;
Kriaučeliūnas tapo Amerikos Lietuvių Tarybos vaxy 
bos narys, o inž. Algimantas Gečys vis dar 
pačioje vietoje. Tada jis nenorėjo su Ii r.
tartis, bet šiandien jam tezs su juo tartis. Ur. iir.auc~: 

I liūnas tapo ALTO visuomeninių reikalų komitem pum.-. 
i ninku. Jeigu Gečys norės su ALTU tartis, tai
ir nenori, tartis su Dr. Kriaucėūūnu. Kamam

l Ręikia neužmiršti, kad didelė Amerikos lietuvių dau
guma turi sveiką protą. Kurioje grupėje jie bebūtų, jie 
aiškiai mato, kur ir kada bereikalingai eikvojama ener
gija ir finansai. Nainys pirmas ryžosi laisvinimo darban 
įkišti kuolą, kurio jis iki šio meto neištraukė, bet Nainio 
šalininkų tarpe yra žmonių, kurie pripažįsta, kad kuolo 
kamšiojimas yra kenksmingas. Jis kenksmingas ne tik 
visiems lietuviams, bet jis kenksmingas ir nainininkams. 
Jie aiškiai supranta, kad taip toliau negali būti. Jeigu lie
tuvių jėgos bus skaldomos ir darbas bus dublikuojamas,, reikaį jau pasikeista laiskaiįA^rSį inž,7 Gečys kvietęs 
tai laikui bėgant jų šalininkai pasmerks šitokį elgėsi. ALTO atstovus vykti į Philadelphiją, susėsti prie benoro 

stalo ir pradėti pasitarimus.
tai laikui bėgant jų šalininkai pasmerks' šitokį elgėsi.

Reikalas pasunkėja, kai Nainio parinkti “ambasa-
doriai”, palandžioję po Valstybės Departamentą ir pasi
tarę su senatorių sekretorėmis, nieko apčiopiamo nepa- 
darę, tuo tarpu Altas, nesigyręs pagrindinius darbus pla 
navo ir stengėsi sukaupti reikalingą medžiagą, atliko 
kelis kartus daugiau, negu nuolat besigiriantieji brošiū
rėlės išleidimu. Mums nėra jokio reikalo čia kartoti ALTO
atliktus darbus, bet norime tik priminti, kad Gečio vado
vaujama Bendruomenė negali visą laiką maitinti savo 
narių tuščiais burbulais. Metus kitus galima kuolus kam- 
šioti, bet ateina laikas, kai pritarėjai nesitenkina vien 
kuolų kamšiojimu. Jie nori pamatyti konkretų darbą. 
Jiems rūpi patirti atliktą naudingą darbą.

'Gečio vaduovaujamos Bendruomenės nariai priver
tė vadovybę ieškoti būdų dvigubam darbui baigti ir im
tis vieningos ir naudingos akcijos. Jiems buvo aišku, kad 
galės bendrą darbą dirbti tik tuo atveju, jeigu galės susi
tarti pačiais svarbiausiais klausimais. Nainys savo lai
ku ranka numojo apie bendrą darbą ir buvo patenkintas, 
jeigu būtų galima bent vieni kitiems nekliudyti Gečys,

i Lietuvos žydįjai, nee perėję to 
Į talitar.nius mirties malūnus ir 
Į eilę nusivylimų, atsistojo Lietu- 
1 vos disidentinio sąjūdžio avan- 
j garde ir vaidina didelę rolę lietu- 
į vių tautos teisių gynime.
j Nors šis Tomo Venclovos me- 
1 stas kvietimas lietuvių išeivijai, 
pasakytas toje pačioje salėje pir

(Komentarai)
(Tęsinys)

Vienok, daugumos nebuvo pa-'
' tebėtas kitas šios politikos as-

rėktas, kad detentės stygose So ja“ ^7^ Qlica8O1?
vietų Sąjungoje ir jos paverg- . .. - . . . - . -—

Simpoziumo prasmė

i ’ om 2 pr e III ? ’ckslo ir kū 
siir >zTumo prasmės nus-

- ?r Lr'n ų komentarų.
?d supratus šiame suviažiavi-

; me iškilusį rosūkį į dabarties Lie 
tuvcs rrob’emų svarstybą bei

Į —a* vergusias net'kėtas intelek- 
tual’nes staigmenas, sufktas su 

ent zlazmu, turėsime pa-
I ’ ei t: į patį istor ni foną, kuria 1
i Įėjo g’mti ir iškilti toki, o L. . .... . .... . . ...... i cias kapitubacmes nuotaikas is-kitokį reiškimai. :............. x .. ... ...1 - i x • j x- j. x. i- x 1 e vijoje ir atskleidė naujai ky-'i e” naskutni deš.mtmeti betų*, J., , .. . v ... ; ancias idėjines ir moralines jė-ų t?uta, t ek slapus, t ek ana-1
mis geležinės uždangos. <
skaudžiai įs sąmoninti, 1__ _  _ .

■/ u demokratijos vengs karimo J 
’’(P’flikto su Sorietų Sąjunga ir;
1 r mi buvo laidodami polit?n:ų 

’’snių išslaisvlnįmo planai.
5’7

taTk~s pagimdė kapituliacinius• 
m rot-v’mus. kuriucs pagavo!

-endr darbiautojai ir tiltų staty;
toia*. Jų įsitlk'nimu, norint iš-
^=lbėtb lietuvybę ir katalikybę, 
ei eka atsisakyti nuo bet kokios

'•?v-s yri oš komunizmą, prisitai-
’■ rf "Te tarybinės santvarkos 

bėtl kas išgelbė-

Pasitarimų nereikia bijoti Daug.geriau tartis, negu! 
nekalbėti. Dar geriau tartis, negu koliotis arba ieškoti tar 
pininkų. Bet gyvenimas nestovi vietoje. Jis kartais pa
daro tokias pakaitas, kurių daugelis nenori. Geč.o drmi 
gai vietoj pasitarimų ir klausimų aiškinimo, nutarė eiti' 
į amerikiečių teismą ir baigti visus ginčus. Jie manė, kaa
teisėjas išklausys, stuktels plaktuku Į stalą, paskelbs jiems 
naudingą sprendimą ir baigtas reikalas. Visa nelaimė,! 
kad Amerikos teisėjai turi paprotį abi puses išklausyt, i 
Jiems neužtenka paskaityti skundikų raštą. Jie stengia- j 
si patirti, ką antroji pusė nori ir gali pasakyt.. Jeigu j^ 
nepajėgia teismui išaiškinti, tai teisėjas pats išklausinė
ja ir nustato faktus, palygina veikiančius įstatymus ir 
paskelbia sprendimą.

Pljiladelphijoje praktikuojantieji advokatai įtikino 
inž. Gečį, kad įstatymai yra jų pusėje. Chicagoje be at- j 
lyginimo jiems tarnaujantieji advokatai panašiai galvo
jo, bet patyręs teisėjas buvo visai kitos nuomonės. Jis pra 
eitų metų pabaigoje Gečio šalininkų skundą atmetė. Jis

tuo

• - - . . . ■ * nesulaukė atgarsio ir buvo veik
uose kraštuose galėjo pasireikš- v*s^°t,nai nutylėtas spaudoje, 

šiame simpoziume buvo priimtas 
I su ‘dideliu entuziazmu.

Tai nepaprastos reikšmės įvy-

ti įvairi op i disidentiniai sąjū-.
"žiai ir pogrindžio spauda. Tos! 
uaeios detentės dėka galėjo į *
Vakarus patekti keliolika žymių apvainikavęs antruoju vai- 
lietuvių dsidentų ir šiaip intelek 
tualų, kurie papildydami pogrin-

nikų Treciojo simpoziumo laimė
jimus. Palikę nuošaliai politinius

I ’žio spaudą, sugriovė susidarau- asP^lus» kūrybinėje ir intelek-

. . gas paczoje Lietuvoje.
i j faktoriai nulėmė, kad Tre-kad Va-ix. . . . , . .. . j c as s simpoziumas pasuko į da

barties Lietuvos problemas, ku
rias bent pradėta svarstyti. Ju
rašo, Venclovos, Mero asmeni- 

... riai liudijimai apie Lietuvos da-s carusios resimistmes nuo h ,. . . . ....................................... * barti ir jos kovą uz išsilaikymą 
ir ateitį, tarti gyvu žodžiu, įkvė-

• pė suvaž’avimui naują tikėjimą 
į lietuvių tautos laisvės kovų pra 
smingumą. Tai sudarė šio simpo 
ziumo kulminacinį punktą ir jo 
prasmės viršūnę.

Nemaž au reikšmingu įvykiu 
šiame simpoziume reikia skaityti 

remi jos įte‘k*mas rašytojui Ic- 
chokui Merui, kurio trumpai pa
s’ kyta dramatinė kalba buvo pil 
'rūtinės salės sutikta griausmin- 
a’s ploj’mais. Tai akivaizdžiai

akloms nuotaikoms, 
Jo dcspera tiška re- 
’■ ~usi apginti pa Ją

t ■ is iy įsvinimo idėją, prie Įrodė lietuvių išeivijos troškimą
’ o- pas’ ko ant vie 
“tų s 
u ’i ir

°Je 
i. na

-kaitoma 
LTas.

įsi Vakaru 
ės politika.

■os rankos 
lietuviška

demokra- 
pasiekūsi 

konferencijos nutari- 
*šsk’ ius ALTo, griež 
:ta vV’ e^zHinių veik 
iėt še*vijos spaudo- 

- ' ta ka mpanija 'iries Ameri- 
.3 pasaulinę poiit'ką.

užmegsti artimus ryšius su Lie
tuvos žyda s, pripažinti ir supra
st’ jų tragediją, ieškoti atlaidu- 

ir sugyvenimo bendroje ko-1 
c-j e už mažų tautų išlikimą ir 
ų laisvę.

shrne simpoziume buvo teigia 
mai atsakyta į pirminį Tomo 
’Tenclovos kviet'mą lietuvių išei
vi} d, atsisakyti nuo neapykan
tos ir metamų kaltinimų visai

ačio vadovaujamos Bendruomenės šalininkams pasakė, 
d Tūs e?ate užsiregistravę Connecticut valstyjoje, tai

m vystykite savo veikčlą, bet šie lietuviai yra užsiregist 
avę Illinois valstijoje, tai jie ir toliau turi teisę veikti 

d inois valstijoje.
Illinois sprendimas turi didelę teisinę galią. Savo lai

tu Gailos atleisti, uždaryti ir suniekinti JAV Lietuvių 
Lendruomenės pareigūnai yra teisėti ir legalūs, legaliai
egistructos JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai. Illi

nois valstijoje Gešys liko be atstovybės. Kiek teko girdė
ti, panaši padėtis yra ir keliose kitose valstijose. Gečys 

Ii kalbėti tiktai Connecticut grupelės vardu. Illinois 
..iV Lietuvių Bendruomenės vardu turi teisė kalbėti jų 
rinkti, registruoti pareigūnai.

Dabar kyla klausimas, kokia prasmė Amerikos Lie- 
uvių Tarybos pareigūnams tartis su Gečio patikėtiniais, 

k?da legalios Bendruomenės atstovai yra kiti žmonės, 
-lekia manyti, kad jų ir pažiūros yra kitokios—pačiais 
pagrindiniais klausimais. Ar negeriau būtų patarti pa
čiam Gečiui pirma susitarti su bendruomenininkais, o 
vėliau siekti pasitarimų su ALTU?

tualinėje plotmėje įtraukimas 
Lietuvos žydijos į ’lietuvių tau
tos laisvės kovas yra dar svares
nis, nes žydi j a nuo amžių gyve
no ateitimi ir pirmavo mokslo, 
kūrybos ir intelektualiniame gy
venime •

(Bus daugiau)

Kas čia darosi
Gerai daro, kad moterys ne- 

beatleidžia kovoja dėl visokių 
teisių su vyrais ir vyrai joms 
nedraudžia, pavyzdžiui rūkyti 
ir vėžį gauti.

Sunkią kovą feministės lai
mėjo dėl baisiųjų audru —ura
ganų vardu. Tokią praktika į- 
vedė pats Kristupas Kolumbas, 
tas pabaisas pavadinant vien 
moterų vardais, matyt, pats ge
rą raganą: žmoną turėjęs. At
radęs Ameriką ir 'gavęs patikti 
pirmąjį uraganą, . jis pavadino 
ne kokios palaidos, o šventos 
vardu ir per. šimtus metų buvo 
praktikuojama. Nuo 1953 metų 
uraganams — grynai moteriški 
vardai pradėti dar metų pra
džioje nustatyti visam audrų 
sezonui, o 1960 metais jau su
daryti vardai uraganams vi
siems sezonams, nes sukėlė a la 
Lisistratos streiką, ir re
zultate Peter Rich rašo 
jau nenustebti skaitant uraga
nus tokiais vardais, kaip Ar
thur, Bennie, Charles, David,
Frank iki pat Wolfgango ir Zoll 
pabaigoje. jpt.

• 1895 m. vienas Ohio biti
ninkas iš vieno laukinių bičių 
avilio, išėmė 300 svarų arba 100 
kvortų medaus. To rekordo iki
šiol dar niekas nesumušė.

• Naujoje Gn..ėjoje veisia
si didžiuliai krūminiai žioghi. 
Jų sparnų ilgis yra virš 10 co
lių. Naujosios Kaledonijos sa
loje veisiasi taip pat dideli žio
gai. Jų ūsai — antenos būna 
iki 8 coių ilgio.

FIGHT HEART DISEASE

Ear

duo varvėjo, — kokia permaina, ta šilta Golfo srovė nūs. Baugi nuojauta suspaudė jo krūtinę, širdis pra- tos saldžios kristalų krūvos gulėjo jo ilgai ieškoma 
tiesiog stebuklus daro! Jis pažadino savo žmoną ir ta dėjo greičiau plakti. Jis pakrapštė sniego perkąrą, ta 
tuoj kakilo. LTi visada išvykstančiam vyrui pusryčius atsiskyrė nuo kaupelio ir nukrito piie pluvės krašto.
paduodavo,.^valgį kelionei paruošdavo. > Macys suriko iš išgąsčio pamatęs savo žentą. Jis

Į Žmoną pažadinęs Macys išėjo į kiemą. Minijos buvo sušalęs ir apsnigtas. Ant savo sulenktų rankų jis’ 
in pakrantės promenadų jis ėjo pro kelias trobas. Prie laiko į kailinius įvyniotą Ąžuoliuką prispaudęs\sau 

vienos priėjęs, jis pabarškino į langą. Viduje prie lan-į prie krū.inės. Jo veidas atrodė baisus, susitraukęs, 
go priėjo vyras pažiūrėti kas jį taip anksti kelia ir’ vien oda ir kaulai, akys į 
kodėl? švitėdamos ant vokų, — sušalusios ašaros. Iš kai- ^eSa’ *r bakas, žiemos atsarga, malkinėje, kertė-

— Kelkis, šūktelėjo Macys, — šiandien važiuojame įįnių pasigirdo kinus verkimas, skubiai jis pravežė,Je slovi- Nors Jam ir buv<> sakyta, kad jis jo neliestų
į Marias, matyt tavo Barbutė lave tiek l^jina, kad pats kailinių ap’ kaklį ir pamatė Ąžuoliką sukinėjant savo Jis galvojo, kad lašiuko žibalo užteks, o brolis nė ne- 

a į ir atlaidą pramiegoji. j snukuti, judam lūpas pajutus arti savęs žmogų. Jis bu pastebės, kad jis kiek iš bako išpylė. įžiebtą degtuką
Gričius tuoj šoko S lovos, nes jam buvo įgrisęs ( Vo alkanas, prašė pienuko. Nesuradęs nieko šilto — Jis Padėjo tarp malkų, po to, pakėlęs baką švokštelėjo

*tas įrūgęs virtuvės oras, nuolatinis gijų bruzginimas.
___ __ ų mezgimas. Macys grįždamas atgal buvo gerai
j nusiteikęs ir sušvilpavo savo mėgstamą ariją iš Ri
goleto: "Širdis Mergelių...”.

Po pusiaunakčio pūgai išsidūkus. vėjas pasisuko
giau tupinčioje padėtyje, nuvirto ant šono, priglaudė ir pradėjo pūsti iš vakarų, atnešu šiltą orą. L j.cal* 
vaiką dar arčiau savo krutinės ir tuo sudarė jam sa-j krito nuo stogų kraštų, tirpo sniegas, pradėjo juo uo 
votišką užuovėjį, pastogę, saugojančių jį nuo šalto vė-‘ t i nupustytos vietos. Skystas rūkas, lyg skalbyklos ga- 
jo ir krentančio sniego. Jam gėlė visi sąnariai ir slrė-,rai plaukė tarp namų ir medžir. sopu! i gilią upės 
uos, degė visas kūn<» paviršius. Jį paėmė nenugalimas«vagą. Matomumas buvo pakankamas ir abu kainynai 
noras užmigti...

Jo krutinėję dar ilgai kamavos, stingstantį, mirti 
nenori:'/! širdis.
\ SekaiHi r\ lą. anksti, dar su tamsa Macys atsikė
lė. priėjo prie k.ngo ir nustebo, kad užburbėjusių lan-l<i<
gu ledas nutirpęs: — Nejaugi. — sau tyliai sumurmė
jo, tuoj atidarė prieangį ir girdėjo, kai nuo slogų van-

R. VILIUS

Likimo žabangos
(Tęsinys)

Jis jautė kai šaltis pradeda jo kūną griebti, 
Irabužiai jau buvo sustyrę ir laužėsi, jam judant, 
paėmė vaiką ant savo rankų, priglaudė prie savo krū
tinės, nugarą atsuko į vėją. Sulenkė savo kelius, pii- 
tūpė, ledą paliesti savo sėdyne bijojo, nes jo pirštai; 
pripuolamai palietė vaiko lūpas, pajuto, kad vaikas 
ieško pienuko, jis jautė, kad čia pat kailiniuose yra i 
dar gana karštas pieno buteliukas, jau tinkamas ger-Į 
ti, kurį Macienė buvo pakaitinusi ir į rankšluostį įvyj 
niojusi ir tarp kailiniukų paslėpusi. Su dideliu vargu 
jam pasisekė butelį priartinti prie vaiko burnos, ir 
tas jį veikiai ištuštino, nors tarpais ir pravirkdavo,t

J °

i išvažiavo. I
! Pasiekus keturių upių praplauką. Macys norėjo
|arklį pasukti link Marių, bet pamatęs pusiau pripus-
I lytas vėžes, kurios į netolimą pluvę vede, jis sustab- 

arklį. Ant pluvės krašto prasikiša iš po sniego kaž-
J kas juoda. Palikęs kaimyną prie rogių jis paLs ėjo ar

tyn, pamatė iš po sniego kyšančius drabužių skver-

degtukų dėžutė,
— Aha! — jis nudžiugo, — nuo manęs paslėpti no

rėjai, aš esu gudresnis už tave!
Mikeliukui nesisekė ugnį įkurti, jis nemokėjo, 

kaip reikiant prakurą susmulkinti, sudėlioti. Išbrai- 
( žė veik visus degtukus ir pradėjo prisibijoti, kad jam 

įdubusios, ledaunčs kabėjo nepasiseks ugnį įkurti, jis atsiminė, kad žibalas gerai

į žibalą ant degančio degtuko, žibalas tuoj užsiplieskė 
'ir įsiautė jį į liepsnas. Persigandęs Mikeliuka ’s sviedė 
visą baką nuo savęs, pataikė ant ugnies. Pasigirdo bai
sus sprogimas ir jis visas aplietas žibalu, degančiais 
drabužiais, garsiai šaukdamas išbėgo į kiemą, jo vei- 
da£ svilo, ir jis staugė kiek tik gerklė įstengė.

Kalvis, artimiausias kaimynas, buvo ką tik pro 
duris išėjęs apsidairy ti, kai jis išgirdo Mikeliuko šauks 
mus. atbėgo, partrenkęs Mikeliuką ant žemės jis jį var 

_ i ..... . labojo po sniegą, slopino ugnį savo švarku, kuri ne-
o jau i. ctv.ų, jis vei , ty lai, ūkčiodamas. .labai davėsi gesinama. Mikeliu k as raičiojosi iš skaus-

Mikeliukas nesulaukęs brolio sugrįžtant, rytui auš rėkė ir dejavo. Tuo metu ugnis virtinėje jau bu- 
’ant kJlčs:, buvo išalkęs ir ėjo į virtuvę. Jis sumanė pa vo išsiplėtusi ir liepsnos veržėsi pro langus ir duris, 
sišildyfi, išsivirti kavos. Jis ieškojo degtukų, kuriuos iRus daugiau)
Ertiem buvo paslėpusi. Bevartant indus ir kilnojant! CT iVėLiTM 7. ITV
scuso maisto dėžutes, jam išsprūdo skardinė su cuk-’^‘Al 1 1 1 CLA BMUTB
runa iš rankų. Visas cukrus išsipylė ant grindų, ir ant 1 MĖNRAŠTI “NAI’JTRf’ A«.‘

j savo buteliuko, jis vėl pradėjo verkti.

Macys matė vėžias, malė jas persilenkiant per plu 
vJs kr š; ir ja..z buvo aišku:

Toje eketėje neskendo jo mylima Tiūdikė ir ark
lys nugrimzdo į saitus žiemos vandenis su visom ro 

o jo žentas, nors užsiropštė ant ledo, sušalo, 
c š a a. i. o.viu.nc šakyje, toli nuo namų jokios 

pagarbos ne ra. Macv$ susirietė iš skausmo, jis jautė, 
kad Js gLli susmuk J šalia žento ir i-u ūko. Ašaros kri- 

jis verk . tyliai, kukčiodamas.
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T*IU R. G. BALUKAS ‘ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L lova 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 Sa. Pul**k| Rd. (CrowJor< 

Bu'Ming). T»L LU 5-6444 
''jotuos pagal susitarimą ' 

Jf' Ae' *3iliepia, skambinti 374-8004.'

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ | 

CHIRURGIJA
T,lef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

193S S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA. DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vai 
Te»: 562-2727 a r be 562-2728

Rez.: GI 8-0873

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

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

TEI------BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618;w. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 - 

Rezidencijos telef.: 443-5545

PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE

200 tonui raštų,

fluenza ar jai panaši kita ap
krečiama liga, nors dar pavojin 

, bet mažėja.
Dabar Chicagoje atsiradusio

je slogi nustatyta ir pavadinta 
Texas influenza, artmun “gimi- 

‘ n nga” A-Victoria veislei ir tu- 
r my va sty — skiepų injekci- 
jem s švengiama. Dr. Broinits- 
ky ypač rekomenduoja seniems 
ir chroniškomis ligomis nega
luojantiems įsiskiepyti. Dabar- 
tire*. “epidemijai” jau ,>er vėlu, 
bet geras laikas dabar isiskiepy 

būti be baimės, jei ta pati 
sugrįš, ką ji neretai pada-

Anglijoje, žemesnėse vietose 
pavyzdžiui Kento grafystėje ne
toli nuo Dover sausžemio plotus 
ūrų vanduo užliejo iki 5 pėdų 

tvanu.
Pačiame Londone Temzės 

upės vandeniui betrūksta kelio
lika inčų iki oficialiai nustaty
tos “katastrofalės linijos, ku
rą vandeniui pasiekus prasidė? 
tų tvanas pačiame miesto cent
re...

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes tu esi Viešpats, mine prieglauda. Aukščiausiąjį tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitik* nieko pikta".

ti ir 
liga 
TO.

A51ER1KOJE LEDAI, 
ANGLIJOJ TVANAI

L PI praneša, kad tokia padė
tis yra veik visoje Siaurės Eu
ropoje, tik tuo skirtumu, kad 
tea apledėjimas storesnis ir <u- 
s siekimas gresia kataklizmu, i

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. B«t kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ŽAVISI, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
IV. RAITO TYRINfTOJAL

UPI tuo pačiu metu pradu i 
savaitgalį pranešė ero ' u- 
New Yorko ir Londono: sk rtu- 
bas tik tas, kad čia vyravo ledas, 
o ten vanduo.

New York. Medvilnės kraštas 
pavirto ledu kraštu kuomet Ala- 

1 bamoje, Georgia, Pietinėje ir| 
Į šiaurinėje Karoliuose smarkiai; 
• palijo su kruša ir krušai netirps 
1 tani, visi keliai ir takai pavojin
gai apledėjo. Dėl to jau pačio
je pradžioje įvyko apsčiai tra- 
fiko nelaimių, kuriose 12 žmo
nių žuvo. Negeriau yra JAV 
rytuose, kur apledėję keliai aud- 

slaplų išstatymas apima inves-’ros užpustyti sniegu ir smarkūs 
t gacijų medžiagą nuo 1964 m.' 
rugsėjo iki šiai dienai. Tais me-

• Margaspalvės peteliškės 
pasižymi retu sparnų plasnoji
mu — nuo 460 iki 636 kartų per 
minutę. Viena peteliškių rūšis 
plasnoja tik 300 kartų per mi
nutę ir tai yra sparninių vazdžių 
lėčiausio plasnojimo rekordas.

Mažeika & Evans

dėti tiesos ieškojimui.
Antras* s viešumai 53,000 pu-j

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Ofisas 2652- WEST 5vth STREET 

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

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

ffc Aparatai - Protezai. Med. ban- 
ęjR dažai. Speciaii-pagalba kojoms. 
S“ (Arch Supports? ir L t.
vol; B 4 ir B ■ 8. šeštadieniais 9—1 
2850 WMt 63rd St., Chicago. III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

< Gėlės visoms progoms
j BEVERLY HILLS GĖLINYčIA 

2443 WEST 6ord STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishię 

krautuvė
THE DAISY STORE

7918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aporauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

J MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš (vairiv atstump.

ANTANAS VILIMAS
I Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

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

vai. ryto.
Vedėja Aldona Daukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

I - 111- ■ Iirt II -II. T -I r

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

e Didžiausios skruzdėlės vei
siasi Afrikoje. Jos vadinasi ke- 
liaunininkėmis ir yra 1.31 colio 
Igunio. Mažiausios skruzdėlės 

yra žinomos vagilkų vardu. Jų 
darbininkės būna tik 0.059-0.18 
colio ilgumo.

SUSIRINKIMU

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

vėjai smulkų sniegą iškėlę į ora i 
padaro tirštą sniego miglą, per 

tais Warren Komisijos Repor- kurią vietomis nieko nebesima- 
kad Lee Kelių tarnyba turi pilnastas baigiamas išvada, 

Harvey Oswald pats vienas nu-WASHINGTON. — ChicagOi
Sun-Times trumpų žinių sky-’šovė Kennedy. Pirmajame FBI 
riuje sausio 16 d. praneša, kad raštų rinkiny nėra jokių kito- 
treėiad nĮ Federalinis Investiga- prielaidų, 
cijų Biuras išstato viešai dar 
nusę tonos dokumentų apie pre
zidento John F. Kennedy 1963 
metais nužudymą. Pirmasis 200 
tomų FBI dokumentų iš nužu
dymo bylos vieŠTi išstatymas Į-i 
vyko jau praėjusį mėnesi. Tai j 
nebuvo kas panašaus i ato
mo bombos sprogimą, bet pa-Į 
rodė neįtikėtinas FBI armijos į 
dėtas pastangas surinkti ir iš- į 
.tirti kiekvieną kad ir smulkiau j
4 dalykėli ar gandą, galintį pa- pusėje smarkiai pasireiškusi in-

zcs seniems ir
I 

kon- 
Olga 
gruo 

įdžio antroje ir sausio pirmojoje

Chicagcs i mpamu ligų 
dės vieneto vedėja Dr. 

Broinitsky skelbia, kad čia
rrc

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks trečiadie
nį, sausio 18 d., 1:00 vai. po pietų 
&»ulių namuose, 2417 W. 43 SL Na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalų aptarti, taipgi 
laikas užsimokėti klubo duokles. Bus 
ir vaišės

Rožė Didžgalvienė, rast.

rankas darbo.
Meteorologijos stotys perspėja į 

dėl artėjančių sniego audrų Ken 
tucky, abiejose Karolinose. Vir
ginijoje ir Michigane. Neatsi
lieka ir Illinojaus Indiana. 

Londonas. Urs no smarku
mo, iki 90 mviia per valanda j T , . . .. .~ .. . _r. Lietuvių zagares klubo metinis na-audros, mdziniskos iki a0 pe-!riu suslrinldmas ^kmadieni. 
dų aukštumo jūrų bangos vie- sausio 22 d„ 11:00 vai. prieš pietus 
tomis jau gana toli išsiliejo j Anelės Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
sausumą, apledėjusiose upės 
daug kur pakilo ir kelių inčų 
betruks ta iki potvy iio linijos.

man avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti, nes yra daug reikalu aptarti ir 
laikas užsimokėti klubo duokles. Bus 
ir vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tex.: Y Anil 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENIU
Telefonai: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

71901. USA.

i “DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI
i vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psl. 

Kaina S8.30.! “KONNERSREUTHO TERESE” 
(NEUMANNAITĖ), 

didelėm raidėm, kaina S5.00. Abi knygoj yra 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai 
su persiuntimu US $13.50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST.. HOT SPRLN'GS. AR

labai įdomios, 
naudingos. Abi

Revolution Of The One-Pot Meal
In Colonial times many 

large homes boasted a sum
mer kitchen. When the weath
er got hot, cooking was done 
there, away from the main 
house, which stayed cool and 
dry. Today we stiU want to 
keep the house cool, but also 
want to save energy and free 
time for all the leisure activ
ities of summer. Thanks to 
modem convenience* we can 
overthrow kitchen drudgery 
without sacrificing taste or 
nutrition.

The hero of this kitchen 
revolution is the one-pot 
meal, made in a slow cooker 
like a crockpot, baked in the 
oven the night before, or pre
pared in advance and frozen. 
One-pot meals can be as 
simple as hot dog; and beans, 
or as fancy as coq au vin. But 
they all get you out of the 
kitchen while file sun shines, 
consume energy during off- 
peak hours and help keep the 
house cool, cutting down on 
air conditioning bills.

Summer is also the time 
when friends are likely to 
drop in, and one-pot meals 
are an easy but elegant way 
to entertain, indoors or out. 
Coupled with a festive salad 
and served on a table set 
with decorated Vtva napkins 
and color-coordinated paper 
placemats, they mean less 
serving and clean-up time.

Speaking of revolutions, 
our Russian friends have a 
way of making iced tea using 
solar power. Put tea bags, 
sugar, water and lemon juice 
in a sealed container, shake 
well and place in bright sun
light for a few hours. Then 
pour over ice. Presto, real 
iced tea with lemon!

Some other tips for cool 
kitchens come from the Scott 
Paper Company Home Service 
Center. Use your exhaust to.

JOSEPH UNGURATIS
Gyv. 2330 W. 42 St.

Mirė 1978 m. sausio 15 d.. 10:00 vai. ryto, sulaukęs 82 metų amž.
Gimęs Lietuvoje, Šakių apskr., Kaimelio parap.. Kėkštų km.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Cecilia, duktė Evelyn Nye, sesers sūnus 

Joseph Tomkins ir kiti giminės, draugai be: pažįstami.
Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno postui Nr. 271.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje. 3319 South 

Lituanika Avė.
Ketvirtadieni, sausio 19 dieną 10 00 vai. ryto bus lydintas iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a a. Joseph Unguračio gi m mės. draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti kidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, sūnėnas, giminės.

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas, tel. 927-1739

even if you aren’t frying foods, 
or open the kitchen windows 
at the top, so hot air escapes. 
Cook or wash dishes after 
dark whenever you can. A- 
void opening the refrigerator 
as much as possible — the heat 
it removes from the inside is 
pumped outside — into your 
kitchen. Use low heat when 
baking your one-pot meals: 
the insulation on your oven 
will be more effective. Use dis
posable plates, cups and nap
kins as often as possible, but 
when there are dishes to wash, 
load the dishwasher fuDy be
fore running. You rrfrght even 
try washing dishes in cold 
water — with modem deter
gents ft works fine.

Another version of fte 
summer kitchen is the bar
beque or camp out, which 
means leaving to kitchen far 
behind. Every camper knows 
that the one indispensable 
item in the camp “kitchen” 
is a roll of paper towels used 
for every job from drying 
hands to cleaning pots and 
pans. Clip the straight section 
of a coat hanger in the 
middle, bend the ends teck 
an*! use it to hang the towel 
roll wherever it is needed.

Whatever the setting or 
occasion, one-pot meal menu 
planning can ce a time and -

‘ The home pictured above 
doesn't appear much different 
than any typical suburban 

’nome. But it incorporates en- 
erry-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-eirculatinr 
Heatilator Fireplaces (rirht), 
designed to draw room air In 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air ’^ack Into the 
room.

Tbe more effective use of 
energy-savinc design, materi
als and appliances can well 
save up to one halt the cost of 
heating and cooli’ * our homes. 
This c’ n is b pre’ by 
New \ k’s I , Islan< Sav
ings Bank. s "Centi nergy 
*76" house u built to demon
strate the iruny practical -ays 
of conserving energy. Tb to
tal additional cost of . lese 
improvemer. cs was appx xi- 
mately $4,000 . . . projecte to 
be amortized w.UJn 4 k 5 
years through reduced ex-

sula t ion within walls and-eeU- 
ing as well ax in earthen berms 
around the foundation. orien
tation to seasonal sun atti
tudes, enerKy-sarlng appU* 
ances and fireplaces.

The two Heatilator Kre- 
p Laces re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy *76."

The fireplaces were supplied 
bp Home Crafts, inc., Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc^ located in Mt 
Pleasant, Iovxl, manufactures 
a complete line of 
freestanding and wall* 
mounted fireplaces . . . gas,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehlll S-2Ž4M

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

1410 So. 50th Aveų Cicero
Telef.: TChrakall 3-110M

[RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTft TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

Ckicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aagociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
14A6 So. 50th Ave^ Cicero, £1L Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArfa 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
(LACKAWICZ>

2424 WEST 69th STREET RApvblie 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vining 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot PL 974-4411

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALriTED STREET Phone: YArdi 7-lflI
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TRUMPA!

ui Ju l.’vas gyvena Kalifornijos 
\ i »i ir daro pastangas al- 
si’mt* savo sūnų Bonu į Jungti
ne^ Amerikos Valstybes.

\\ innipege atgaivinta 5

Matas Klikna iš šiaurines 
miesto apylinkės. Lietu vos ka
riuomenės kūrėjas savanoris ir 
ilgame! s I JvKS organizacijos 
vaklvbos narys, kalendoriaus 
proga atsiuntė penkinę Mašinų 
fondui. St. Gasiūnas iš Mar
quette Parko atsiuntė *3. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas vieUer’enis metams, 
bei pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui visiems. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 
platinti, visi lietuviai kviečiami 
su jomis susipažinti ir užsisa
kyti. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos su

metus neveikusi Baltiecių Fe
deracija. kurioje dabar lietuvius 
atsto\uuja Viktorija Daubarai- 

j lė ir Marijus Timmermanas. I 
Valdyba pasiskirstė pareigom s: 

i pirm, latvis Ojans Charles Ra- 
,do\v>kis. vicepirm. estas H. An- 
| nikų. sekr. Viktorija Daubarai- 
>tė ir ižd. Marijus Timmerma- 
i nas. Revizijos komisija bus taip 
į pat sudaryta iš 3 tautybių atsto- 
! vu.

Prof. Dr. Aldona Šlepetytė- 
Janačienė perrinkta antram tei
ni in ui Pace universiteto NįeW 
Yorke svetimu kalbu ir literatū-1 * ’ros dekane.

sipazin‘mui 2 savaites nemo-1 . - -< . rr ... 1 — Inz. Martynas Karsas, Da-kamai. ... . . ~ . T11.nei). III., baigęs mokslus Illinois
St. Vilimavičius iš Grand * universitete 1961 m., dirba pro- 

Bend, Ont.. išvyko i St. Peters- J jektų vadovu Automatic Elec- 
burg, Fla., Francis Mituza iš’trie laboratorijose. Už projektą,’ 
Bloomfield apsigyveno Somers, kuriame dalyvavo dar du inži-

I u r T r<

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFflS l

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

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 SL TeL 436-7878

Conn. ( nieriai. jis gavo pažymėjimą ir

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

ti ir lietuviškos organizacijos. į vakare. Choro pirmininkė Es- būtinos kiekvienam lietuviui. 
Lietuvių žurnalistų S-ga pasky- telle Rogers prašo neužmiršti Reikia prisidėti prie sąjūdžio

... . , . . 4v . T . !bendra $20,000 premija.— Miami lietuviai aizynu Lie; 
tu vos nepriklausomybės šventei 
koncertu amerikiečiams ir aka
demija su menine programa. 
Tas iškilmes jie ruošia vasario 
19 d., programose dalyvaujant; 
sol. Danai Slankaitytei ir sol. nuolatinių skelbėjų ir nuolatinių

— Lietuvos Aidų radijo pro
grama Chicagoje įžengė į tre
čiuosius veiklos metus, vis toln - 
lėdama, vis rasdama daugiau 
nuolatinių klausytojų, rėmėjų,

Stasiui Barui. programos dalyvių. I^ogramų
- Lietuvių paviljonas tarp.judėja Kazė Brazdžionytė yra 

tautiniame fes livalvje Cincin- ]}^at^usi specialų radijo ir T\ 
nati, Ohio, ketvirtą kartą ]ai.j k<Hnunikacijos kursą Žurnalisti- 
įnėjo pirmąją premiją, nors lie-Į^Os kat^<k°jc- Dabar jai nuola- 
tuvių šiame mieste tėra kelioli-J°s ’aJkln^nkauja kun . Juozevi- 
ka šeinių. Festivaliui jie šį kartą ^lIS V Lietuvių koplyčios pa-

rė K. Brazdžionytei $75 premi- vyčių chorą, paskambinti J. Za- 
ją.

— Marija Gumauskaitė-Duo-Į 
bienė, Los Angeles, Cal., nese-Į 
nai pradėjo 101-sius amžiaus ♦ Tony Paznekas, anksčiau 
metus. Ji skaito be akinių, ge
rai orientuojasi visuose gyve
nimo reikaluose, yra tvirta ir 
guvi.

karkienei, H E4-7785, užsitik- 
•rinti vietą prie stalo.

turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė į 5339 So. Washte
naw Ave. Jis yra vyriškų ir 

’ moterišką drabužių siuvėjas ir
< Lietuvos Atsiminimų ban-[pritaikymo profesionalas.
das, Chicagos vyčiu ruošiamas! Tel. GR 6-7603

buvo pasirinkę lietuviškų šiau
dinukų meną. Daugiausia dė
mesio susilaukė šiaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė, kuria 
rūpinosi Elena Viltrakienė.

— Romas Giedra iš okupuo
tos Lietuvos

mokslininkas Vytautas Cibas. 
Medicinos lemomis kalba dr. 
Leonas šulas, įdomių dalykų 
apie chemiją pasakoja chemikas 
Jonas Prunskis, socialiniais 
klausimais kalba ir duoda pata
rimus teisininkas Pranas Šulas,

norėjo pabėgti į [knygos apie testamentus ir ju 
Švediją, bet buvo sugautas ir’sudarymą autorius. Teisės klau 

Simais pasisako adv. Charles P.už tai nuteistas 4 metais kalėj
ino Sibire. Grįžęs iš Sibiro, vie- Kai. Yra ir vaikų skyrelis. Tai
sai atsisakė tarybinės pilietybės gi programa yra įvairi ir visiems 
ir pareiškė norą išvykti į uzsie-’ įdomi. Programa pradeda rem-

ketas, Chicagos vyčių ruošiamas! 
Lietuvos nepriklausomybei pa
minėti, bus vasario 5 d. Marti
nique salėje, 2500 West 94th 
Place. Svečių susipažinimas pra 
sidės 4:30 vai., vakarienė 5:30 
valandą. Bus pagerbtas solistas 
Algirdas Brazis. Pagerbime da
lyvaus daug garbingų asmenų. 
Meninę programą atliks solis
tai. Iškilmėms vadovaus Mari
ja Rudienė. Bus šokiai. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti. Vie
tą užsisakykite skambin darni 
Jonui Evans, 737-8600. (Pr.)

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

♦ Chicagos vyčių 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.

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

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

Todėl šio pasimetimo ir Qiu 
zijų laikotarpiu Naujienos yra

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

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

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

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

MARIJA N0REIKIENŽ
2808 Wert St, Chiogo, HL W629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas fem rtšht Įvairių Maldų.
MAISTAS Ii SUROTOS WCD8LIU.

Mini

padvigubinti Naujienų skaity 
tojus-

I -------------

I Carterio UI laiškas 
Pranui Būdvyčiui

On behalf of Secretary Van
ce, I want to thank you for sen
ding him your thoughts on U. S. 
foreign policy.

The Secretary is concerned 
to keep as closely informed as 
possible on the views of the A- 
merican people on international 
issues . Although he cannot 'e- 
ply personally to all who w’rite 
him, his correspondence is care
fully read and noted and he is 
informed regularly of its con
tent.

I am pleased to enclose mate
rial on the topic you raised 
with the hope that it will be in
terest to you.

Sincerely,
Rodding Carter III 

’ Assistant Secretary 
for Public Affairs

• Dėl švaros ir asmeninės hi
gienos Amerikoje yra labai ma
žai blusų. Bet Seattle, Wash.. 
1913 m. sugauta didžiausia blu
sa. Ji buvo paišelio storumo ir 
,0.315 colio ilgumo. 1910 m. nu
statyta. kad blusa gali pašokti 
į aukštį net 130 didesnį už jos 
ūgį. šiuo atveju jis pakilo į 
viršų 13 colių ir nusileido be
veik už 8 colių. Žinovai tvirtina, 
kad blusų yra net 1,830 rūšys.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chlcxss 

TeL 767-0600.

BEVERLY SHORES. Indiana. — 3 
bedrooms, XVz baths on 2 lots 3 blocks 
from Lake. 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.

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.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Ralkia

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 Avė.

An Equal Opportunity Employer

MECHANICS

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

10 BUTU tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti j vieną arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas Į

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI i

Turiu Chicagos miesto leidimą; 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga<į 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS " 
4358 So. Washtenaw Avo. 

Tol. 927-3559

$2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automoblIU 

liability apdraudimas penrininkame
Kreiptis

<445 Se. ASHLAND AVI. 
52M775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2844 WEST 69th STREET
Triri4 REpubllc 74941

NMJJŲ sStO^AJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 

Amenioi neturiu dienraičio steigėjus bei lletuviškof spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigu antžirtrr lieturybėc Išlikimui tkel- 
biamax Naujieną platinimo valus-

<AUJKMOS trirtai xtori Ir kovoja rf Lietuvei !r Mverftw Uatrrfi lilivt- 
raidinio® ir nesidėdanot į sandėrius av akupantaif ar ji Uallo 
dziais.

VAUJIKNO3 palaiko visas lietuviu demokratines xrupea, bentos lastlti- 
djaj ir remia visu lietuviu bendru oriui' darbus bei tikslus.

NAUJIENOS itstonuja tyliąją lietuviu daugumą Mals pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujle 
nas vra mada. Ta! ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadorybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metą proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdtiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvei ir joi Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesi»v.
KMNUOJA: Chlcagofa Ir Kanadoj matam — $30.00, pv»1 flMO,

trim i min. — $350, vienam man. $3.00. Kttoea JAV vietote matams 
— $26.00, puiri metų — $14-00, vienam min. — $2-50. Užrienlua- 
ey — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama savrift Bemetamai 

(’rašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL

Chicago, HL 60608

Q Siunčia--------------  dot Naajltaq prenamerataį lubillejtalo
vajaus proga paremdamai lietuviiką spaudą.

0 Vajaus proga prašau siųsti Naujiena* dvi savaites rasipafi- 
nimui nemokamai ir be jokią Įsipareigojimą.

PAVAROS IR VARDAS ----------------------------------------- -----

IDMSA3 -------------------------------------------------------------- -----

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROurrri gift parcels sbrvici 
1501 W. 49th St., Chte>»c, III. f042?. _ T»l. WA 5-27»7 

1333 $•. Hilsted *t. Chlc*t«, IIL 4O4Ot. — T»L 25443?*
V. VALANTINAS

LIETUVOS AIDAI į 
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM j 
5ešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
Veda K. BRAZDŽIONYTĖ

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374 Į

Jan kurU Ulkaa atspausdintą Ir galinu gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Aferose myga aprašanti paskutinių 90 (18GP-19j9) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir Jų atliktus darbus 04 pri. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje apraiyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijoj jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, p bažnytlalai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt e , aiBUMT

Norintieji šią knygą IrigytL prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pauriųati:

1739 So. H&bUd 8L, ddcars m. 99M8

AR JAU PASIDARĖ) K 
SAVO TESTAMENl’Ą?

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formornjs
Knyga su formomis gauna* 

ma ’Naujieną’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaližko 
mis formomis — 83.50.

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

(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

M. i I M K U S
Notary PuWIc ą 

INCOM! TAX SltVICI 
S. MapIwMd. ToL 254-7458 

__ r pat daromi vorHmal, giminių 
Bkviotimal, pildomi pJIktybit pra
šymai ir kitokį blankai

4259
Taip

An

1250 W Shubert
CHICAGO

' Phone: BU 1-6100 
equal opportunity employer

MAINTENANCE
MECHANICS

Experienced sewer needed.
Steady work. 

VICINITY ELSTON & PULASKI 
588-4472

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE. 

An equal opportunity employer

of

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P, NEDZINSKAS, 4065 Archer Av» 
ChiSwTlIL 60632. TeL YA 7-59S

BEST THINGS IN LIFE

1.^(1 Fr*nk Zapolla fTAH

blate Farm Life Insurance Company

xxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxx
SEWING MACHINE 

OPERATORS
Experienced only. Excellent be
nefits, good pay, private parking. 

C. T. A to door.
Apply in person:
EVERWARE, INC.
1601 S. Indiana Ave.

663*1800
CXX1XXXXXXXXXXXJXX.XXXXXXXXX

WATCHMAN

An equal eppartunity eantoer.

Didžiausias kail tųA 
pasirinkimas 

po vienintoti 
Urinvt kalHntoką 

Chlca<o> 

NORMANĄ 
URŠTEINAwilling to work any shift

6 day week.
Overtime after 40 hours.

Insurance and other benefits.
Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write I

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave. 185 North

ir 
677-8489

MA1UMMM, t, JANVAKY 1*M




