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JAV TARĖ RUSAMS
NAUJOJI ADMINISTRACIJA ĮSPĖJO SSSR 

DĖL INTERVENCIJOS LENKIJOJE
LENKIJOS OKUPACIJA SUDARYTŲ ILGALAIKĮ SANTYKIŲ 

SULAUŽYMĄ TARP JAV IR SOVIETŲ SĄJUNGOS
LOS ANGELES, Cal. — Iš

rinktojo prezidentu Ronald Rea- 
gano vienas iš pagrindinių už
sienio politikos patarėjų Richard 
V. Allen antradienį kalbėjo 
NBC-TV Today programoje. Jis 
pareiškė, kad Sovietų kariška 
intervencija Lenkijoje sunaikin
tų ilgam laikui santykius tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos. 
Be abejo, šis ir kiti pareiškimai 
buvo padaryti naujosios JAV 
administracijos vardu, nes R. 
Reaganas pirmadienį raštu įsa
kė visiems savo štabo nariams 
nekalbėti užsienio politikos bei 
apsiginklavimo klausimais, ne
bent būtų tai daryti įgaliotas.

R. V. Allen sutinka su euro
piečių įsitikinimu ir vieno vals
tybininko pareiškimui kad Len
kijos okupacija pakeistų pasau
lio veidą. Dėl Lenkijos okupaci-

- jos. 1939 m. kilo ĄntrasjsPąsau-
linis karas. Paskutiniu metu vėl . _ x - . .....

didėja įrodymai, H-O, ka.p vjemntelę

JORDANIJA SUTINKA SU 
SIRIJOS REIKALAVIMAIS
AMMAN, Jordanija. — Saudi 

Arabijos princas Abdullah sek
madienį ir pirmadienį tarėsi su 
Sirijos prezidentu Hafez Assad. 

^•Tas pats tarpininkas antradienį j 
tarėsi su Jordanijos karaliumi 
Hussein. ■

Turimomis žiniomis, Jordani- • 1 
jos karalius sutinka su Sirijos j 
reikalavimais ir to pasėkoje su
mažėjo įtempimas tarp tų dvie
jų valstybių., Sirija atitraukė 
dalį savo kariuomenės iš pasie
nio zonos. Sirijos reikalavimai 
yra šie:

1) Kad Jordanija sutiktų ne
remti Sirijoj veikiančios grupės 
“Moslem Brotherhood”, kurios 
tikslas — nuversti dabartinę Si
rijos vyriausybę;

2) Kad Jordanija ir toliau

Prezidentas Carteris, patyręs apie didelę Sovietų karo jėgų koncentraciją 
Lenkijos pasienyje, pasiuntė-labai griežtą įspėjimą Brežnevui.

PREZIDENTAS CARTERIS RIMTAI
ĮSPĖJO SOVIETŲ SĄJUNGĄ

— NEMANYKITE, KAD PREZIDENTO VALDŽIOS PERDA
VIMAS SUSTABDYS AMERIKOS GALIOS PAVARTOJIMĄ

------ WASHINGTON, D.C. — Ant-

MAIŠTININKĖ DOHRN PIRMA TURI

kalbama ir 
kad Sovietų Sąjunga ruošiasi 
okupacijai laike sekančių poros 
savaičių. Pareikšdamas viltį, kad 
neįvyks, jis sakė, jog tai reikš
tų santykių suardymą ne tik su 
Amerika, bet ir sto.-visomis in
dustrinėmis valstybėmis. Prekyį 
ba su jomis būtu sunkiai Atsta
toma- , • •

Richard V, Ąllėn pareiškimai 
laikomi labai svarbiais, neš jis __ __________ ___________

• • • • g i-

yra numatomas specialiu prezt- gruodžio 16 dienos pristatyti vi- 
dento ąsistęųtu saugųmb reika-: sus tą klausimą liečiančius do- 
lams. Tą vietą prez. Carterio kumentus.
administracijoj užima ZbigmevĮ.
Brzezinski.. . i j , . , ; ,

Klausiamas, ar Irano valdžia 
gali tikėtis kokių nors lengvo- 
tų dėl įkaitų paleidimo, Allen 
atsakė, kad tokių dalykų nėra 
numatoma ir patarė įkaitus .pa
leisti tuojau.

organizaciją, turinčią teisę at 
stovauti palestiniečiams.

TIKRINA INVSCO KORPORA- 
CIJOSrRYšIUS SU T. ALIULY 

WASHINGTON.
Rūmų komercijos 
komitetas tyrinėja 
poracijos ryšius
Cook County patarėju Thomas 
Tully. Komitetas pareikalavo iki

-v-..— Atst&Vų' 
ir vartotojų 
Invsco kor- 
su buvusiu

Tik: komitetui pagrasinus,- kor
poracijos Įnvsico pirmininkas N. 
Gouletas sutiko pristatyti visus 
namų : pirkinio dokumentus su 
pirkimo kainomis ir atitinka
mais pažymėjimais.

18.5% Už PASKOLAS
NEW YORK (AP). — New 

Yorko Chase Manrattan bankas, 
trečias savo dydžiu Amerikoje, 
antradienį pakėlė procentą už 
paskolas iš 17.75 iki 18.5. Dau
gelis mažesnių bankų padarė 
tą patį.

Aukščiausias procentas buvd 
pasiekęs 20-ties ribą.

Toks “prime rate” procentas 
imamas iš gerų, patikimų, neri- 
zikingų korporacijų. Mažiau pa
tikimi klientai moka aukštesnį 
procentą.

Prekybos sekretorius William 
Miller Senato finansų komitetai 
pareiškė, jog tokie aukšti pro
centai gali pasmaugti ekonomi
nį atsigavimą.

PADIDĖJO KLIERIKŲ 
SKAIČIUS

1969 METAIS JI KARTU SU KITAIS" STUDENTAIS 
“DEMOKRATAIS” DAUŽĖ KRAUTUVES, ŠAUDĖ

CHICAGO, UI. — Naujas 
Cook apskrities prdkuroras R. 
M. Dalęy antradienį visą dieną 
iŠbuv'G'.šavo’y darbo kambaryje. 
Paklaustas apie derybas su Ber
nardine Dohrn dėl jos pasidavi
mo, R. Daley atsakė, kad radi
kalė pabėgėlė B., Dohrn turi pir
miau pasiduoti teisingumo orga- ■ 
nams, o tik vėliau jis kalbės ‘ 
apie sumažinimą bausmės už 
nusikaltimus, kuriais ji yra kal
tinama.

Richard Daley pripažino, kad 
Dohrn darė žygius susisiekti su 
valstijos prokuroru dėl pasida
vimo’. Bet jokios sutarties dėl jos 
pasidavimo nėra sudaryta, pa
reiškė R. Daley reporteriams.

— Pirmiau ji turi pasiduoti, 
paskui kalbėsime apie jos nusi
kaltimus ir tolesnę padėtį, — 
pakartojo prokuroras Daley.

Bernardine Dohrn, jau 38 me
tų moteris, pasislėpė po “Kerš-

sek-

AMERIKOS MOKSLEIVIŲ 
ĮSITIKINIMAI KRYPSTA 

Į DĖŽINĘ -

ATSAKĖ IRANUI 
DĖL ĮKAITŲ

ALŽYRAS. — Valstybės
; retoriaus ’pavaduotojas i Warren _

: Christopher įteikė Alžyro užsie-
■ nio reikalų ministeriui Moham- 

_ med Banyahia Amerikos atsa- 
~' kymą Uranui dėl įkaitų palei

dimo.
1 Diplomatiniuose sluoksiiiuoše
■ vyrauja įsitikinimas, kad Ąmė-

Amerikos jaunimas, atrodo, ‘ rikos atstovas perspėjo Iraną
seka tėvų įsitikinimus ir jų pa- greičiau susitarti su Carterio 
žiūros krypsta į nuosaikumą. , 1 administracija, nes su būsima 

(,a_ Buvo apklausinėjami. 24,000 Reagario administracija bus sun- 
į aukštesnių mokyklų trečių ir kiau susikalbėti.

VATIKANO MIESTAS — Re
liginiu Tarnybos pranešimu 1973; - - ■
1978 m. laikotarpyje įšventina- Jto' dien*T surengtų demonstraci
nių kunigų skaičius buvo 17 1969 m. spalio mėnesį. Ji ir
procentų sumažėjęs. Didžiausia Į Jos 35 metų draugas William
naujų kunigų krizė buvo 1975 
metais. Tais metais visame pa
saulyje buvo 60,142 klierikų, o 
1978 m. pakilo 62,670. 1973 m. 
3,690 kunigų metė kunigystę, o 
1978 m. tokių buvo tik 2,037.

JODY POWELL 
Preiidentltl Press

KALENDORĖLIS
Gruodžio 4: Barbora, Jonas 

D., Lugailė, Erdmė, Vaniotas, 
ŽVaigždikis.

■ - * v 1 - -

Saulė teka 7:01, leidžiasi 4:19.
Oras.dsbęeuotas, II*.toks šąlUs.

.1. Powell laikraštininkams 
ir radijo stotims pranešė 1

• apie pavojingą padėt)
■Lenkijos pasieniuose, <

Ayers sutinka pasiduoti, jeigu 
bus bausti vien pinigine bausme 
arba atlikti sąlyginę bausmę. 
R. Daley pareiškė, kad jis pa
vedė savo vyriausiam padėjėjui 
William Kunkle paruošti dabar
tinę teisinę Dohrn padėtį. Jis no
rėtų šiuos vertinimus gauti arti
miausiu laiku. ’

R. Daley mano būti politiniai 
bešalis. Jis pranešė, kad politi
niais reikalais žmonės turės 
kreiptis į Cook apskrities De
mokratų partijos pirmininką. 
Jis yra atsisakęs savo teisių 
kaip wardo komiteto narys.

— Kai kas mano, kad Jūs tik
rinsite burmistrę Jane Ryme, — 
paklausė vienas reporteris.

— Ne, — jis atsakė, — tos 
kalbos neturi jokio pagrindą.

SEN. BAKER BUS SENATO 
DAUGUMOS VADAS

WASHINGTON. — Respubli
konų senatoriai išsirinko Senato 
daugumos vadu senatorių Jlow- 

'ard-Baker, Jr.; Jis.prižadėjo; IŠ

ketvirtų metų mokinių. Daviniai į Valstybės sekretorius Muskįe 
rodo didelį pasikeitimą sociali- buvo paklaustas, ar jis mano, 
niais klausimais, palyginus su kad iki Kalėdų-įkaitai bus pa
tais prieš 10 metų apklausinė- leisti. •
tais. Pavyzdžiui, 53 nuoš. pasi- ; —. Mes labai norėtume, kad 
sakė prieš Equal Rights Amend- taip įvyktų, —L-atsakė -sekreto- 
ment. Tai pirmas kartas, kad rius, — bet derybos ilgai trunka 

i ERA negavo daugumos pritari-* ir. sunku išsiaiškinti kiekvienos 
f mo. 57 nuoš. pasisakė prieš ' pusės sąlygas.
abortu legalizavima. Prieš de- 
šimt metų trys ketvirtadaliai 
pasisakė už

63% pasisakė už siuntimą pa
tarėjų ar kariškos pagalbos 
kraštams, kuriems gresia ko
munistų agresija. 57% pasisa
kė, kad krašto gynybos išlaidos 
turi būti padidintos.

94 nuoS. pasisakė, kad nieka
da nevartojo narkotikų, įskai
tant ir marijuana, nors 80 nuoš. Į 
mano', kad “marijuana-’ turėtų s 
būti legalizuota, bet 90% teigė, 
kad ir tada jie jos nevartotų, j 
50% negeria alkoholio ir 88% 
nerūko tabako.

Trys ketvirtadaliai apklausi
nėtų buvo 17 metų jaunuoliai ir . 
gyvena priemiesčiuose.

TURI PRIIMTI ATGAL 
ATLEISTUS MIESTO 

DARBININKUS

NORI PAKELTI PENSIJON 
IŠĖJIMO METUS

WASHINGTON, D. C. (UPI 
— Trūkumas pinigų pensijų če
kiams verčia ieškoti išeičių. Ant 
radienį specialiame Senato ko
mitete liudijo Prezidento komi
škos studijuoti pensininkų rei
kalus pirmininkas Thomas 
Woodruff. Jis pareiškė, kad rei
kėtų ilgiau dirbti prieš išeinant 
į pensiją, tik reikia apie tai dir
bančius išanksto painformuoti, 
kad galėtų tinkamai prisitaikyti 
prie naujos sistemos. Sistema 
tūrėtų būti pakeista palaipsniui 
ir sekančio šimtmečio pradžioje 
pensijon eitų sulaukę 68 me
tų amžiaus.

Socialinio aprūpinimo komisi
jos narys taip pat pareiškė, kad 
reikia kelti pensijon išeinančių 
amžiauš- mėtas.

PRIEŠŠVENTINĖ PRE?
KYBĄ NEDIDELĖ .*

Iš, 1,100 apklausinėtų pirkėjų 
hiąžiau pusės pasisakė, kad? j'e 
šįmet išleis daugiau pinigų di
noms. Aiškinama, kad prekių 
kiekis • bus nupirktas tas pats, 
nors Šįme'tinė jų kaina yra žy
miai didesnė.

Pastebėta, kad žmonės dau
giau perka vaikų ir moterų rū
bų, tuo tarpu televizijos, radijo 
ir baldų prekybai perspektyvos 
pasirodo liūdnesnės.

LENKIJOJ BUŠ PLATINAMAS 
VATIKANO LAIKRAŠTIS

radienid vakarą prezidentas 
I Carteris, patyręs apie Sovietų 
karo jėgų koncentraciją Lenki- 

, jos pasienyje, įsakė savo spau
dos sekretoriui Jody Powell pa
daryti labai rimtą įspėjimą vi
suomenei, o pats Carteris pa
siuntė griežtą protestą Leonidui 
Brežnevui.

— Nemanykite, kad Amerika 
stovės nušalyje ir stebės kaip 
Sovietų karo jėgos veršis į kai- 

Imyninę Lenkiją, — prezidentas 
■ Carteris pranešė Brežnevui.. — 
I Amerika turi pakankamai prie
monių laisvoms tauto'ms apgin
ti, ir Amerika tas priemones 
panaudos.

‘ Tuo pačiu metu prez. Carteris 
j įsakė spaudos sekretoriui pada
lyti skubų pareiškimą Amerikos 
(spaudos, radijo ir televizijos at
stovams apie susidariusią padė
lį Lenkijoje. Sovietij ’divizijos 
yra apsupusios Lenkiją iš rytų, 

! pietį] ir vakarų. Lenkų karo jė- 
:gos gali būti pasiruošusios gin- 
! tis nuo Sovietų karo jėgų Įsiver
žimo, bet lenkai vieni nepajėgs 
apsiginti, jei šiaurės Atlanto Są
jungos valstybės nepadės Lenki
jai ir nesustabdys Sovietų įsiver
žimo j Vakarus. Jody Powell 
pakartojo prezidento Carterio 
pasiųstą įspėjimą Brežnevui.

Nustatyta, kad komunistu 
valdomoje Rytų Vokietijoje So
vietų karo vadovybė turi dešimt 
tankų divizijų ir d šimt moto
rizuotų Sovietų kariuomenės di
vizijų. Jos yra paruoštos kovai 
ir bet kuriuo momentu gali mes
tis kovon.

Federalinis teisėjas Nicholas 
'Bua įsakė grąžinti į darbą 16 
'miesto tarnautojų. Teisėjas ra
do, kad jie buvo atleisti dėl po- 

i litinių priežasčių. Daugumas jų > 
’buvo iš R. Daley 11 wardo ir 
i Thomas Hynes 19 wardo. I J

Į darbą jie turi būti priimti 
Ž ’ gruodžio 15 d. ir jiems turi iš

mokėti atlyginimą už nedirbtą 
•laiką, iš viso apie $175,000.

Pagal veikiantį įstatymą ne
galima atleisti darbininko, jei 
jis atsisako dirbti politinį darbą.

Marana aerodrome, Arizono
je, buvo išbandytas saulės ener
gija varomas lėktuvas, sveriąs 
175 švarus. Jo 47 pėdų sparmuo- 
se ir vairavimo sistemoje yra 
įrengta 15,000 celių, saulės spin 
dulius paverčiančių elektros 
energija. Konstruktorius Paul 
Mac Cready tvirtina, kad lėk
tuvo teoretinis greitis yra 63 my

rinktam prezidentui R. Reaga- • 
nui padėti pravesti reikiamus 
įstatymus, kuriuos jis pasiūlė 
savo rinkiminėje kampanijoje, j 

Manoma, kad senatorius S. I
Thurmond (R., S.C.) bus išrink- j 
tas svarbaus Juridinio komiteto 1 
pirmininku, o sen. E. Kennedy, ’___________
kuris iki šiol buvo to komiteto ]jos per valandą, 
pirmininkas, gal bus mažumos : ------------------
pirmininkas Labor and Human i — RTA pareigūnai tvirtina, 
Resources komitete. į kad jeigu nebus pakeltas mo-

Sen. Ted Stevens (R., Alas- kestis už miesto autobusais su
ka) išrinktas “Respublikonų ' sisiekimą, tai RTA ateinančiais 
Whip’?, .tai antra svarbiausia metais turės nuo 125 mil. ikj 
.vista Senato administracijoje. 1175 milijonų dolerių. nuostolio.

— ETA pareigūnai tvirtina,

VARŠUVA (RNS) — Lenki
jos valdžia pagaliau susitarė su 
Bažnyčios vyriausybe 
Vatikano letidžiamo 
Vatikano leidžiamo laikraščio 
ją laidą. Laikraštis išeina kiek 
vieną mėnesį. Anksčiau jo plati
nimui darydavo įvairius trukdy
mus. Pradžioje bus išplatinta 
90,000 kopijų.

Vakarinėse Sovietų provinci
jose Sovietų karo vadovybė turi 

, , :1-1 tanku divizijų. 24 motorizuo-platmti L’ •. 5 ... tas pėstininku divizijas ir / arti- laikrascio I, . *. lerijos divizijas.

Leonidas Brežnevas, gavęs 
prez. Carterio griežtą pra
nešimą. Lenkijon pasiuntė 
ne tankus, bet labai žaiurų 
Sovietų maršalą tartis su 

lenkų kariuomenės 
vadovybe.

Pačioje Lenkijoje, Sviebdzin 
kareivinėse rusai turi vieną tan
kų diviziją.

Dvi Sovietų tankų divizijos 
stovi Čekoslovakijoje, kurias ru
sai bet kuriuo momentu gali 
permesti j pietų Lenkiją.

i Prezidentas Carteris sukvietė 
saugumo tarybos narius aptarti 
naujai Lenkijoje susidariusią 
padėtį. Patys lenkai yra gerai 
informuoti apie sutrauktas So

vietų karo jėgas į Lenkijos pa
sienį.

VARŠUVA, Lenkija. - Len
kijos komunistų partijos centro 
komitetas, išklausęs pranešimus 
apie įvykius ir susitarimus Len
kijoje, nutarė išmesti iš politi
nio komiteto visus tuos komu
nistus, kurie nepatvirtino vice
premjero Jagielskio padarytų 
susitarimų ir dar toliau nori er
zinti darbininkus.

Iš politinio' biuro išmestas bu
vęs partijos sekretorius Edv. 
Gierekas ir atimtos iš jo visos 
privilegijos, .lis nesuprato susi
dariusios padėties ir prileido 
kraštą prie tokio neteisingo 
streiko. Gierekas niekad nebe
grįš į kompartijos vadovybę, 
nes jis pridarė kraštui ir komu
nistams daug žalos.



moderni Mozaika ir magaryčios
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

*

Mažutė gudrybė
Nežinau, kaip Maskvoje, o mūsų Leningrade par

duodamos tiktai stambios elektros lemputės. Na ten, šimto 
penkiasdešimt, dviejų šimtų arba keturių šimtų žvakių.

0 kurie vartotojai svajoja įsigyti dešimties arba ten 
penkiolikos žvakių, tai tatai pasirodo tuščia svajonė. To
kių lempučių parduoti neteikiama.

Na, aš maniau, — šios mažosios lemputės yra siun
čiamos į periferiją — kaimo reikalams. Ir šiuo nusi
raminau. *

Štai senosios mano lemputės perdegusios. Aš įsigi
jau tris lemputes po keturis šimtus žvakių ir tenkinaus 
šiąja akinančia šviesa. Apmaudu, žinoma. Labai šviesu. 
Svarbiausia — ne marginiams piešti. Koridoriuje ir iš
vietėje toks beprasmiškas šviesumas, kad tiesiog klaiku. 
Bet kenčiau.

O šį mėnesį ateina skaičiuotojas.
Pradeda tikrinti, už kiek aš energijos sudeginau.
— Oho, — sako, — jūsų suma kas mėnesis auga. Ką 

jūs, ar bulves, ar ką elektra kepate?
Aš sakau:
— Ne, pas mane dega stambios lemputės. Ir kas man 

daryti — aš patsai nesuprantu.. Padėtis be išeities.
Na,- išsikalbėjau su skaičiuotoju. Penktas, dešimtas. 

Išgėrė jisai pas mane stiklinę arbatos. Buiką suvalgė 
Ir paskui sako:

— O ar žinote, kodėl mažų lempučių nėra? Pasakyti?
Aš sakau:
— Pasakykit, tiktai vargu ar man dėl to bus lengviau.
Jis sako:
— Čia pastebima didelė gudrybė dėl mažų lempu

čių.’ Čia, sako, visas dalykas promfinplane (pramonės 
planas).

— Taigi, — smaili,;’—-kaipjus. suprasti? •
Jis sako: -?’V~ * ’ . 7 ’'T
—• Įmonė turi savo planą išpildyti. Na štai, jie ir 

išpildė.
— Ne, — sakau, — nuo tada, kai mano bute plies

kia tokia šviesa, mano galva silpniau veikia, — ne
suprantu jūsų. ” ‘ c ; <

— Ko gi, — sako, — nesupranti? Na, sakysim, pagal 
planą reikia išpildyti milijono žvakių produkciją. Na 
dabar įsivaizduokite, — šitą milijoną jie pradės, mažas 
lemputes gamindami. Na gi jie, velniai, per du metu? 
nepagamins. 0 dideles lemputes ■ gamindami, gali įvyk
dyti. Ar mažos lemputės, ar-didelės - darbas vienodas 
O vienetų kiekio reikia mažiau. Štai jie, velniai, ir už
gulė ant didžiųjų lempų. Kepa jas, kaip blynus.

Aš sakau:
— Bet gi tatai kiaulystė! Dėl to ir mums maža 

džiaugsmo, ir valstybė be reikalo netenka brangios ener- 
giojs. Štai mūsų, sakau, išvietėje keturi šimtai žvakių. 
Man tiesiog gėda ten vaikščioti.

— Sakyk dėkui, kad jie ant didžiausių lempučių už
gulę. Ateinančiais metais jie, tikriausiai, ims kepti lem
putes po tūkstantį žvakių.

čia aš staiga supykau:
— Užuot, - sakau, — man statines užkalinėjęs, ge

riau patartum, kur mažų lempučių įsigyti:
Jis sako:
— Ašena; kad ir elektrotarnyboje tarnauju, bet mažų 

lempučių antri metai matyt nesu matęs.
Su šiais žodžiais jis atsisveikino ir išvyko. O aš už

gesinau kambary šviesą, atsiguliau lovon ir tamsoje ėmiav 
galvoti apie gudrybę, kurios kai kada griebiasi žmonės, 
kad išpildytų savo kanceliarijos balansus.

(M. Zoščenko, Satyrinės Novelės, 200 psl., 
kaina $2, gaunamos Naujienose.)

LAIKRODIS SU PAUKŠČIU
Pas vėterinorių atsineša žmo

gus laikrodį ir prašo pataisyti. 
Veterinorius šypsodamasis ban
do jam paaiškinti:

— Atsiprašau, tamsta, aš esu 
ne laikrodininkas, o veterinorius 
— gydau gyvulius, paukščius, j

— Tai aš tiktai pataikiau, —: 
n'udžiuga žmogutis. — Tas laik-' 
rodis su gegute. Pats laikrodis 
eina, bet gegutė nekukuoja. Ar 
tamsta neduotum kokių lašų, 
kad ji atgautų balsą...

**!{-'*

MOKSLINIS KLAUSIMAS
— Ar tiesa, mamyte, kad Ado

mas ir Ieva rojuje tikrai neturė
jo darbužių? — klausia mokinu
kas savo motiną-

— Aš gi tau ne kartą sakiau! 
Ne, neturėjo.

— O ar rojue buvo jau visi 
gyvuliai, paukščiai ir vabzdžiai?

— Žinoma, buvo. Visi buvo.
— Tai kur tada gyveno dra

bužių kandys, kai drabužių ne
buvo.

* * ♦
SENO TĖVO PATARIMAS
Išeidamas į karą vieno kai

miečio sūnus prisižadėjo tėvui 
parnešti priešo galvą.

Tėvas kurį laiką tylėjo. Tačiau 
kai atėjo laikas atsisveikinti, ta
da tėvas tarė: '

— Brangusis sūnau, nereika
lauju jokios galvos parnešti man. 
Džiaugiuos, jei sugrįši su savo 
galva. ~ .* * *

Bičiulis: “Paskolink man pen. 
k'tis svarus serlingų”-

Autorius: “Aš paskolinsiu 
iuos tau, kai aš. grįšiu iš Pary
žiaus.”

Bičiulis:
Paryžių?”

Autorius: “O, ne”.* * *
“Tamstos turite devynius vai

kus! Jie. žinoma, daug kainuoja 
-urinti”.

“Taip. bet. pagaliau mes su
taupome tarnaitės šąskaiton.”

“Kaip tai?"
“Ar tamsta manai, kad bet ko

kia tarnaitė eis tarnauti 
kame yra devyni vaikai?”

“Ar tai tu vyksti į

ten,

man.Ar tamsta nori pasakyti 
io? tamsta negalėjai manęs ma
tyti atvaižiuojančio tokiu tiesiu 
’-elin. ka;r> čia?”, tarė labai mažo 
automobilio savininkas po susi
dūrimo. •

“Atsiprašau, ponas”, tarė sunk 
vėžimio vež kas; “aš pamaniau, 
’og tai buvo musė prieš mano 
;kis”.

Ligoni': “Gydytojau, aš ne- 
'aliu ra=akv‘i. ka;p aš jaučiuos, 
man k°žin kas. tan pasidarė štai 
ga. Aš nežinau kaip —. man ne
visai gerai, aš negaliu tamstai 
pasakyti kodėl.”

Gydytojas: “štai receptas ne
žinau kokiam vaistminkui; var
pok tamsta aš nežinau kiek kar
tų per dieną ir tamsta išgysi — 
aš nežinau kuomet".

SVrčias: “Kas ten aukštai ta 
baisios išvaizdos pajuoka?” 

šeimininkas: “Tai mano žmo- 
na .

•Svečias: “O. labai atsiprašau. 
Mano klaida".

Šeimininkas ((liūdnai) : ■ “Ne; 
mano”.

GYVULIU KALBA

Maikio 
su Tėvu

Lietuvoje žmonės tikėjo, kad Kūčių naktį gyvuliai 
kalba. Okupuotoje Lietuvoje kiekvienais metais plati- į 
namas nežinomo poeto sukurtas eilėraštis, kasmet pa-Į 
keičiant kai kurias aktualijas:

— Sveikas, Maiki.— Sveikas, Maiki. Ką šiandien to žmonės mokosi, šviečiasi. Ži- j 
veiki? Gal į svečius kas pakvie-1 nai, kad ir katė pieną paliejus! Į 
tė kalakutienos valgyti?

— Ne, tėve. Žinai, kad mu- 
dum, Čikagoje naujokai, draugų 
kaip ir neturime.

— Kaip neturime? Turime 
tūkstančius draugų, kurie mus 
pažįsta ir kas savaitę per Nau
jienas pasikalbame.

— Tu sakai tiesą, Tėve. Žinai, 
ką? Aš turiu gerą sumanymą

— Tu vis su tais savo suma- 
nymais man užduodi mįslę. Pra
eitą kartą nuvedei mane j Mar
quette parką pas pensininkus 
prie 71 gatvės, kurie stalą apsė-. 
dę kortom lošė, o aš ten kvoterį 
pralošiau... Nenoriu tavo suma
nymų!

Bet šį kartą tau patiks, Tėve.
— Na, sakyk, Maiki-
— Eiva mudunf į dailės paro

dą. Tu dar nė karto nebuvai pa
rodoje. Pamatysi ten, ko dar 
nebuvai matęs.

1 — Jeigu taip, tai mudum ei-« 
name. j

— Tu, Maiki, eik pirma, o aš Į
paskui tave. Matai, kad prie sta-! 

. lo sėdi jauna blondinė. I
— Gerą dieną, ponaičiai, — į 

, ji pasakė. Kortelėje buvo para- J
syta: “Auka”. Patraukiau Maiki!

J už skverno, duodamas ženklą 
grįžti atgal.

— Gailite eiti. — ji pasakė.
— Maiki, tu atvedei mane Į 

bėdą.
— Nesijaudink, Tėve. Pama

tysime, ką mokyti žmonės vei
kia.

— Tu, Maiki, taip nešnekėk.
O kas mes, laukiniai?

— Ar neskaitei, Tėve, kas 
spaudoje buvo parašyta apie ši
tą parodą? Visų menų žinovas 
oarašė. kad tokių parodų, kaip 
Ši. tik kartą per 100 metų tepa-1 ko, jo’g žaibas visur jį suras- 
sitaiko. Girdi “gryniausio avan- davęs.
gardo tyriausia kūryba". * Javoje žaibuoja kiekviena

— Maiki, kieno čia baltos P’r-» dieną. ]*- '
štinės ant stalo paliktos? p- -_

— Pažiūrėsime iš arčiau, tėve. Norvegijoje

susipranta. j
— Gal tavo ir teisybėj bet aš! 

nenoriu, kad fu mane už nosies Į 
vedžiotum- Tu mokytas, o aš ne- 
damokytas, bet nedurnas. Ge
riau eikiva pas Andriejų Lith
uanian Plazoje, mano burna 
išdžiūvo...

— Bet mes dar visos parodos 
nepamatėme. Pažiūrėkim, kokių 

įčia kelmų iš rriaiško privežta. 
•Tiek prikrauta, kad nė praeiti 
: negalima. Saugokis, kad neuž- 
' kliūtum.

— Tfu, kad tave kvarabąl.To 
dar betrūko... Jeigu tu nori, pa
silik, Maiki, d aš namo. Sudie!

— Palauk, esime kartu. Naktį 
vienam pavojinga ir baisu.

— Tai jau baisiau negali bū
ti, ką aš čia mačiau, Maiki.

Magaryčios

• Liežuvį reikia plauti, sako 
dr. J. Adomavičius. Labai svei
kas patarimas tiems, kurie lie
žuviu dirba.

• Kai galva tuščia, tai mintys 
palaidos...

• Žaibo čempionas tūlas miš
ko sargas, išėjęs į pensiją. Sep
tynis kartus buvo žaibo trenk
tas. žaibas nusvilino jo antakių 
plaukus, padegė galvos plaukus, 
apibraižė petį, ntiplėšė batą nuo 
kojos, išmetė iš mašinos. Jis sa-

Mažiausia žaibų būna
Grenlandijoje, Islandijoje ir

— 'Žiūrėk. Maiki! 1000 dole, 
rių premija už boksininko 
pirštines? Oi, oi!

— Tai rėiškia, kad su tom pits 
(inėm duos ruskitri į snukį, tai 
Lietuva tik strikt ir bus lais
va. -.

— Tu nesijuok. Maiki, Aš ne
su toks kvailas, kad tok’om nė- 
sąmonėnl patikėčiau. Geriat! pš- 
veizėkim. ko daugiau turi. Ogi 
•ta, kažkoks pakaruoklis paka-, 
bintas ant sienos?

— č;s susuktų 
kirbinė, o viršuje 
‘rys kaukolės. Yra 
‘Sienos papuošalas*

— Bėkim, Matki. Mane baimė 
ima. Tu mane atvedei į dumiu 
namus.

— Pavaikščiokim dar. Tėve, 
daugiau pamatysime. Ėiva į kitą 
salę.

— Man jau gana, Maiki, Aš 
tau ausis nurausiu? kad tu ma
ne apgavai...

— Reikia viską apžiūrėti ir ži
noti. Tėve. Moderniais laikais 
pasitaiko ir kvailų dalykų. Iš

virvagalių 
prikabintos 

ir parašyta:

Į • Kai užeina didelė perkūni- 
•ja, mašinoje nėra saugu, nors 
kai kas kitaip tvirtintų. Padan
gos neapsaugo nuo žaibo. Nerei
kia mašinos viduje paliesti me
talinių daiktų. Kitas geras pata
rimas kai užeina didelė perkū
nija: televiziją uždaryti. Pats 
Stipriausias žaibas — “super- 
žaibas“ net perkūnsargius sude
gina savo rhūltimilijonihių laips
nių karščiu.

• Dabar, kalakuto užvalgę 
stačio išgėrę, padainuokiflie:

Kas būtų, jeigu peštynių 
[nebūtų?

Juk ir lokys su lokiu
[piestu stoja, 

šuo katę pamatęs loja, 
Riti kovoja, kad ALTo.

[VLIKo bebūtų.
Eik, Barborą, bulvių skųst, 
Oi ,oi. negaliu ir sveikatos 

[lietuviu.
Eik, Bar!>ora, sriubos srėbt. 
Oi, di, tai galiu ir sveika- 

[tos Itftid.
Don Pilotas

Kartą prie tvarto raktų 
Tamsoj prišliaužėm tyliai 
Ir girdėjom Kūčių naktį, 
Ką kalbėjo gyvuliai.

Muša dvyliką — Kalėdos, 
Linksma sieloj ir širdy, 
O ant laktų atsisėdęs, 
Pirmas prašneka gaidys:

Gerbiamieji tvarto ponai, 
Ar jūs žinote, ar ne, 
Ką planuotojai raudoni 
Paišo penkmečio plane?

Jeigu dėtų po kiaušinį
Visos vištos ir gaidžiai, 
Pagal planą šimtmetinį 
Pusės normos neišeis;..

Apskaičiuota ir ištirta,
Kiek iš Kremliaus jau girdėt, 
Kad į parą pusketvirto 
Kiaušinėlio reiks padėt.

Pasistenkite, vištelės;.. 
Pabandysiu ir aš pats, 
Nes valdžia įmesti gali 
Mus į verdančias kruopas.

Čia ir žąsys sugageno:
Dievulėliau, kaip sunku: 
Užplanavo Kremliaus senis 
Toną plunksnų ir pūkų.

Kol dejavo kiemo paukščiai,.
Kad riupeš visus nuogai,
Marga karvė šiaudūs šniaukštė, 
Pamaišydama rągais.

Baigus karvė atsiliepia, 
Iššiskėtusi plačiau:
Tuos planus ir aš poi^ph .

- Pakabintus paskaičiau.- : ; ; i t -' 

Kiek ten sviesto,’ tiek nė molio 
Nėra žemėj, net baugu!
Ką čia paišo tie mongolai?
Ir nuplėšiau su ragu.

Šlaunį kasosi bekonas, 
Nerimaudamas klane:
Gal į tuos planus raudonus 
Jie įtraukė ir mane?

Pamatytum, kokie kumpiai,- 
O didumas kaip kelmai!
Tu netiktum, tu pertfūmpas, 
Karvė aiškina linksmai.-

Pamatytum^ kiek dešrelių, 
Už rankoves storesnių.
Stovi kiaulė su paršeliais, 
Šimtu dvidešimt spenių.

O jau kuilį, kaip mašiną — 
Prisikišusi skaičiau — 
Reproduktorium vadina, 
Kad tik suktųsi sparčiau.

Čia ir avinas mekena :
Nežinau ko besitvert,
Penki šimtai, pagal planą, 
Man ėriukų reik sutveri.

O nuo būsimo ėriuko
Vilnų vis po du kilu...'
Pasakysiu, vytai, striuka, 
Nesutversiu, negaliu..-.

Nagi ko visi kaip vienas 
Nerimaujate o Wnb> 
Nei sū vilnom, nei šū pienu 
Niekas nepiešia plane...

Visas tvartas atsigrįžo. 
Ogi žiūri — tai ožkai 
Aš už bloką komunistų I 
Man patinka ši tvarka.

Už mane ir mano Vyras, 
Amžinatilsį ožys.
Jiš stfibitėliu ir mirė;
Jus turėjot jį pažint..

U A ’vštail kierl^e šdva WojIi I
Šneką užbaigė gaidys:
Gal jau rusai atvažiuoja?
Kuo greičiau visiems mirhn ,.,
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ALDS-gos nariu dailės paroda
Amerikos Lietuvių Dailininkų 

Sąjungos narių paroda vykusi 
Čiurlionio Galerijoje, Ine., nuo 
lapkričio 7, pasibaigė 25 d. Da
lyvavo 11 Sąjungos narių, dau
giausia vietiniai. Los Angelese 
iš trijų narių, dalyvavo tik dail. 
Ilona Brazdžionienė. Buvo ne
mažai lankytojų, parduota kele
tas'paveikslų ir vienas kerami
kos darbas.

šė, kad šiais metais prisirašė 7 
nauji nariai, daugumoje iš to
limesnių vietovių. Parodą papil
dė du nauji nariai: Ed. Walaitis 
su trim akvarelėm ir Eglė Rūkš 
teljrtė-Sundstrom su keturiais f 
aliejais.
DANGUOLĖS JURGUTIENĖS 

PARODA
Jaunimo Centre nuo lapkričio

Prof. AD. VARNAS Ant politikos~laktų (Grafika)

Naudinga dr. Plioplio paskaita
Bendrai paroda buvo viduti

nio meno kokybės lygio. Vieni
21 iki 30 d. vyko dail. Danguo
lės Jurgutienės iš Detroito tapy-

stipriau pasirodė, kiti menkiau. 
Noroms nenoroms tenka primin 
ti, kad einant į viešumą, reikia 
kreipti dėmesį į meno kultūrą, 
bet ne į pirkėjo skonį. Kūryba 
turi kitą paskirtį, kitaip bus ama
tas, kartojimas to, kas jau buvo 
kelis kartūs kartota.

Čiurlionio Galerija pertvarky
ta: išstatyta mažesnio formato 
darbai, kai kas palikta iš buvu
sios parodos. Dailininkai, kurie 
nori ruošti parodą pavieniui ar
ba susidėję, gali paskambinti 
Čiurlionio Galerijos, Ine. (4038 
Archer Avė.) Meno Tarybai tek: 
434-6155 arba 436-1722.

Galeriją,. kasdien atdarą, išs
kyrus sekmadienį ir trečiadienį. 
Įėjimąą nemokamas.

ALDS-GOS NARIŲ 
; SUSIRINKIMAS

Lapkričio: 16. d; Čiurlionio Ga
lerijoje, Ine. įvyko ALDS-gos 
narių susirinkimas.; Buvo aptar
ta esamosios parodos reikalai ir 
tolimesnė veikla. Nutarta .Sąjun 
gos narių parodas ruošti rečiau, 
kad nariai tūrėtų daugiau laiko liniukai astronomai prieina įsi- f 
geriau, pasiruošti. Sąjungos pir- tikinimo, kad tolis yra žvaigž-į 
mininkaš Mikas Šileikis prane- džių likimas.

bos paroda. Buvo išstatyta 40 <
aliejinės tapybos ir vienos ak-}vaj<ara 
varelės darbai. j piioply

Dailininkės Jurgutienės Pa-1 įdomia 
veikslai ne perdaug spalvingi, 
pilkšvi, tarytum stokoja artimes 
nio kontakto su gamta, trūksta 
atmosferos toninio virpesio. Be Į 
to, baltos galerijos ■ sienos dar sj 
labiau nupalšina paveikslus. Pav.

(

apie širdies priepuolius

širdies stumiamas j plaučius, | 
Jis ateina ba deguonies, o kai •' 
širdis jį nustumia į plaučius, tai 
jis prirenka deguonies ir eina 
i k.tą š.idics pusę, kur. taip pat 
yra du prieširdžiai su vožtuvais, 
.š tų prieširdžiu širdis jau stu
mia deguonies pilną kraują, vėl 
po visą kūną, 'lai kraujas neša 
deguonį, kuris maitina visus 
raumenis ir vises kūno dalis.-

Širdis .venomis atėjusį kraują 
varo į plaučius, Ten kraujas 
gauna ne tik prarasto deguonies, 
bet jis į plaučius suneša visokias 
bakterijas ir ki.as kūne rastas 
nereikalingas dalelytes. Plaučiai 
kraują išvalo. G jeigu jie vieni 
negai, tai ’pasikviečia talkon 
tulžį, kepenis ir susitarę valo 
kraują. Išvalytas kraujas iš 
plaučių vėl eina į širdį .ir skuba 
pasiskirstyti po' visas .kūno dalis.

. Jeigu kraujas visą laiką būtų 
švarus, tai širdis neturėtų dide
lių bėdų. Bet kai per žmogaus 
arterijas tekantis kraujas aptin-

JONO KREIVĖNO KNYGA -"
BuVęs sovietinių koncentraci- no knygos fondas, 6824 S. Tal- 

nių Jagerių kalinys Jonas Krei-! man Ayenjje, Chį 
venas, 1974 metais ištrūkęs į 
laisvąjį Vakarų pasaulį, parašė 
atsiminimų knygą “Mirties La-Į 
geniuose ir Tremtyje”. Knygos 
rankraštis lapkričio mėn. buvo 
■atiduotas spaudai ir, kiek teko 
patirti, jau yra surinktas. Gruo
džio mėn. bus skaitomos korek
tūros, o apie vasario — kovo 
mėn. jau turėtų pasiekti skaity
toją.
Į Ši atsiminimų knyga yra para
šyta labai vaizdžiai ir įdomiai, 
ir bus dar vienas dokumentas 
apie mūsų tautos kančias sovie
tinės okupacijos metais. Kaip 
žinome, J. Kreivėnas iškentėjo 
aštuonerius metus sunkiųjų dar 
bų kone, lageriuose ir dar kitus 
aštuonerius — tremtyje, Kaza- 
■chstane.

Knyga apims ap:e 300-350 psb. 
iir turės sekančius ’ skyrius: 1.1 _
■ Lietuvoje, II. Mirties Lageriuo-' mas savo prenumeratą iš anks- 

” to, priminiau tai padaryti ir ki
tiems Naujienų skaitytojams: 
P. Dauginiui, K, Jonušui ir;J. 
Paukščiui. Visi mielai tam pri-

Gerbiamieji!
Kiekviena lietuviška, spautL 

dabartiniu metu be aūkų negali 
egzistuoti. Jų tarpe ir’dienrąštts 
Naujienos, 'taip pat laikraįęipi 
yra didelė parama, jeį iš ahkp- 
to pasiunčiame pinigus už !j^- 
numeratąz* Paraginimų siuntinė
jimas užima daug laiko ir tąs 
administracijai kainuoja nema
žai i ir lėšų. Į pagalbą gali ateiti 
kiekvienas Naujienų bendradar
bis !ir skaitytojas.

Dažnai esti, kad Naujienų- 
skaitytoją aplankius dėl prenu
meratos pratęsimo, gaunama ir 
aukų. Kaip ir šį kartą: siųsda-ka įvairius taukus, tai krauja

gyslės taip tais laukais aplim
pa, kad susimažina gyslos anga. 
Tada prasideda įvairios bėdos.

j Kolesterolis yra tokia limpan
ti medžiaga, kurią kraujas ne
šioja gyslomis. Kolesterolis su
siaurina kraujagyslių angą, kai 
jis prilimpa prie sienos. Dar. blo
giau, kai. jis prilimpa prie šir
dies gyslų. Paaiškėjo, kad koles
terolis žmogaus kūnui yra rei
kalingas, bet kai jo yra perdaug, 
tai jis pavojingas.'. ; .

i Ant savo 'popieriaus lentelių 
pumpuoja 60, kartais 70 ar 80 daktaras prirašė visą eilę pavo- 
metų. Yra tokių pumpų, kurios kurie gali širdžiai pakenkti, 
krūtinėje purripuo'ja po šimtą pažymėjo, kad tuos pavojus 
melų ar daugiau. ‘i§ana sunku pašalinti. Daugelis

Krūtinėj esanti žmogaus pum-.u^raa® daktaro-: nurėdytus pa
pa -širdis; yra stipresnė už vi-i™^- ' Daktaras nurodė, kad 
sas kitas iki šio meto žmogaus. ^rau j ° • rasti- ir. nešami taukai 
pagamintas pumpas. Jeigu kas-su^aropavojų širdžiai. Pavojin- 
mano, kad Širdyje yra meilės §as yra nutukimas, įtampa, rū- 
dėžulė, ' tai klysta, širdis yra ky mas, cukrinė, liga — diabetas, 
pumpa, kuri nieko kito nedaro,’ negalavimų paveldėjimas ir as- 
kaip kraują pumpuoti. Ji tai da-.n^ns nusiteikimas. Yra žmonių, 
ro dieną ir naktį, kai žmogus, kUIj®ms . šios, ligos .hepri^ijjiba 
sėdi ir vaikšto,, kai bėga ar mie- sirdis gali nuo jų apsiginti, 
ga. Jeigu'širdis sustotų, tai vis- yra *r tokių, ^kųyie, jeigu 
kas žmogaus gyvenime pasi- cukraus kiek daugiau paima, tai 
baigtų..; - • P° ^kos aptingsta ir jo nėga-

Dr. Plioplys pakabino ant mina arba atvirkščiai labai 
lentos didelį- popierių ir jame daug gamina.
nupiešė tarytum apskritą maišą, i Įdomiausia buvo, kai prasidė- 
į kurį kraujas ieina ir išeina. 1° klausimai. Tų klausimų buvo 
Jeigu žmogus dirba, tai tas mai-/iek dau§ ir tokių- įvairių, kad 
šas privalo greiiau susispausti, tek° stebėtis daktaro erudicija 
kad išspaustų kraują į raumenis. ’ juos tinkamai atsakant.

Dr. Plioplys .papasakojo susi-! Viena ponia paklausė, kaip vi- 
rinkusiems, kad širdis panaši į sai atsikratyti kolesterolio. Dak- 
maišelį, bet jį yra sudėtinga, taras aiškino, kad visai jo atsĮ- 
Širdyje yra keturi perskyrimai,. kratyti negalima. Kolesterolis 
panašūs į keturias kamaraites (cholesterolis) reikalingas. Dau- 
— priešūdžius. Į vieną širdies geks JĮ? šiek tiek atsikrato nau- 
perskyrimą įėjęs kraujas perei- dojant saulėgrąžų arba kukurū- 
na į kitą kamaraitę. Tos karna- z9 Vietoj taukų, lašinių 
raitės atskirtos vožtuvėliais. ar augalinių aliejų, kurie pade- 
Kai tie votuvėliai geri, tai šir- da kolesteroliui augti, kukurūzų 
dis sveika, ji gražiai plaka. O ir saulėgrąžų aliejus daugeliui 
kai tie vožtuvėliai sugenda ir ne- kolesterolį išneša be jokių vais- 
užsidard, tai žmogaus sveikata tr be pavojaus.

I ▼ • 1 . «

susilpnėja. Jie neturi reikalin-’ 
gos jėgos. Žmogus greitai pa
vargsta, jam geriau patinka at
sisėsti, o dar daugiau — atsi
gulti.

Į prieširdžius atėjęs kraujas

šių metų lapkričio 22 dienos > tuvišką Bendruomenę, tai būtų 
rockfordietis dr. V. žymiai mažiau bereikalingų gin

čų lietuvių tarpe ir Kutkaūs ša
lininkų tarpe mažiau jaunimo 
sirgtų širdies negalavimais, j

Dr. Plioplys paskaitą pradėjo’ 
tvirtinimu, kad. žmogaus širdis 
yra didelė' ir .labai stiprį pum
pa, kuri dieną ir naktį pumpuo
ja kraują į visas žmogaus kūno 
vietas. Mes žinome, kad geriau
sios pumpos, padarytos gero 
plieno, susinešioja ir sustabdo 
brangiausias mašinas. Tuo tar
pu žmogaus pumpa be-sustojimo ’

rockfordiatis dr.
paskaitė nepaprastai 

ir naudingą paskaitą 
apie širdies priepuolius ir prie
mones, kaip galima jų išvengti. 
Paskaita užsitęsė beveik dvi va
landas, bet dr. Plioplio kl. u.si-.’- 
sieji žmonės būtų nerėję, kad 
reikalą žinantis daktaras dar 

ilbė?-s

įse, III. Tremtyje (Kazachstane)’, 
IV. Sunkus Kelias į Laisvę.
į Kadangi knygos atspausdini- 
;mas atsieis 5500 dol., jos išleidi*

‘ JįHldUUS CUlKLČUciS
vienas žiemos paveikslas dings-ibent d'vi valandas būlu ka 
ta sienoje. 1

Kaip ten bebūtų, dailininkė žmonėms 
yra realistė ir savo darbuose turi yis dello galima išvengti te: 
savitą charakterį. As iš 40 kai- laimės, 
taloge pažymėtų darbų, randu 
jai būdingus šiuos darbus: Ber-:susirinkusius maloniai nuteikė 

septyniomis tikrai gražiomis lie
tuviškomis liaudies dainomis, 

vadovavo dainininkė

u;aiškinęs vyresnio amžiaus 
ir j aūniesi; m s, , k r. ’ p 

nc-

Reorganizuota Bendruomenė

žai, Rudens peizažas, Vasaros
džiaugsmas, .Tėviškės vėjas, Van
dens fantazija ir keletą kitų. Jo-j Chorui
sios “simboliniai” darbai, atrodo-Į Teodora Serapinienė. Prie choro 
nedaro gilesnio įspūdžio.

Ibei
• prisidėjo labai ausį patraukian- 
1 tis Rudoko balsas.

Dr. Plioplio paskaita žmonėms 
patiko, nes gydytojas širdies ne- 

-Senovės Musai tikėjo, ka.l [S^vimus iS debesy nukėlė ant 
pasaulis miršta, o už keliu mp f®”i^.. P<>P»je pradžioje jis įli- 
i-- ę . -.r i |Kmo visus, ka-d sirdis nėra kaž-hionu metu vėl atgema. Moks- L , . ," - t koks juoduose debesyse besi-

įslapstąs žmogaus jausmų cent
ras, bet ji yra pati pagrindinė 
žmogaus gyvenimo pumpa. Šir
dis pradeda pumpuoti žmogui 
dar negimus, o kai ji savo dar

ybą baigia, tai žmogaus jau nėra. 
Į širdžiai sustojus, miršta kara
liai, palys galingiausieji valdo
vai ir lietuvius valdyti pasišo
vusieji bendruomenės vadai. Jų

Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas
savo asmenišką dėmėsi, gerai su .jomis susipa- ]jau gyventi.

> J Dr. Plioplys turi daug žinių
apie širdį, bet jis jų nemažiau 
turi ir apie lietuvių visuomeni
nį gyvenimą. Kai jis pradeda 
pasakoti apie Amerikos Lietuvių 
.Bendruomene ir išdėsto, kodėl 
ta Bendruomenė laisvoje Ame
rikoj negali įleisti šaknų, tai ma
lonu jo klausyti. O kai parašo 
straipsnį kuriuo nors Bendruo
menės klausimu, tai malonu ir 
naudinga jo mintis paskaityti. 
Jeigu Katkaus šalininkai paskai
tytų dr. Plioplio Naujienose 
spausdinamus rašinius apie ke
lių vadų bandytą primesti nelie-

■mui buvo sudarytas komitetas, 
kuris stengsis sukelti reikiamas 
lėšas spausdinimo išlaidoms pa- 
idengti. Tam tikslui Midland Sa- 
ivings & Loan Ass’n yra atidary
ta sąskaita Nr. 3039-1.
į Komitetas kviečia kiekvieną 
patriotiniai nusiteikusį lietuvį 
finansiniai prisidėti prie šios 
(knygos išleidimo. Aukoję $100 
;ar daugiau, bus laikomi garbės 
(leidėjais; aukoję $25 — garbės 
prenumeratoriais; aukoję tarp 
■$25 ir $100 — rėmėjais. Jų visų 
pavardės .bus paskelbtos spau

doje ir knygos pabaigoje'.
Čekius siųsti adresu: J. Kręivė-

tarė ir dar po penkinę aukų pa
skyrė. Naujienoms.. .■ -

Vienintelis dienraštis Naujie
nos duoda plačią informaciją 
apie Lietuvos okupaciją. Jeigu 
nori sužinoti tikrą tiesą apie 
Lietuvos okupaciją, užsisakyk 
Naujienas ir metų bėgyje pa
žinsi ir įsitikinsi kas yra tikrieji 
Lietuvos laisvės kovotojai ir kas 
yra okupuotos Lietuvos patai
kūnai. >

J. Šarapnickas,
Naujienų atstovas 
St. Catharines, Ont.

M. S.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

b 
f

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką! , .

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
prikalsi* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• Ii anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____ doL
Pavardė ir vardas . -.............  . _________
Adresas------------------------------------------------------------------- -

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo____________ , kuris
. yra naujas skaitytojas. Priede --------  dol.

Pavardė ir vsrdss ---------------------------------------------------------
Adresas---------------------------------------------------------------------

Sponioriau* pavardė, vardas Ir vietovė ---------------------------

• Ha tinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudu h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ----------- —------------------------------------------
Adresas  _____ _______ ————  ---------------------------------

! JAY DRUGS VAISTINĖ

j 2759 W. 71st St, Chicago, HL
• SŪPESTINGAl IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- ir DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
9 v&L ryto iki 10 vaL vakaro. <

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ■ - ... ---------------------------- -
Adraaas -----------------------------------------------------------------------.

Išėjus! Ii spaudos ir galima gauti knygų rmkojv I
AMERIKOS UETTUVIŲ POLITIKA Į 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių pastan
gas daryti įtakos į kraito politiką. 102 pal. Kaina 11.50.

Xnygoa bus Išsiųsto*, Jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
I7S» S#. HalstM St, IH.

i Wl MlfRĮ uni IĮ iįįįib I Will IIJII

Kitas vyras paklausė, ar šir
džiai pavojingas alkoholis. Dak
taras pasakė, kad jis pavojingas, 
jeigu kas daug jo geria. Jis la
bai aiškiai išdėstė, kaip japonai 
darė bandymus su širdininkais. 
Keli tūkstančiai širdininkų ga-
vo gydytojų teisę kiekvieną die
ną nustatytą kiekį alaus išgerti.

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 

upset.

Ecotrin 
DUENTRIC COATED ASPIRIN 

arthritis

Geriausieji Japonijos širdies spe
cialistai norėjo' nustatyti, ar alu
je' esantis alkoholis kenkia šir
džiai. Šitas klausimas Japonijo
je buyo tyrinėjamas, ries Specia
listų tarpe ėjo ginčai. Visus nu
stebino tyrime rezultatai. Pasi
rodo, kad kasdieninė bonka 
alaus, jeigu jis gali gerti, širdi
ninkams neeknkia. Didokas nuo
šimtis geriau pasijuto.

Daktaras., paskaitą baigė, pa-, 
reiškimu, kad širdies ligos pri
klauso nuo asmens. Vieniems 
vienas maistas ar. alkoholis ken
kia, o kitiems truputis alkoholio 
išeina į gerą. Gydytojas' turi 
spręsti pagal asmenį.ir patirti, 
kas jo sveikatai naudinga ir ko 
reikėtų vengti. Reporteris

KNOW YOUR

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos,
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMES LEMS, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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trims mėnesiams ____
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Didelė Draugo ir lietuvių tragedija
Visi girdime, matome ir skaitome, kad Draugas yra 

“laisvojo pasaulio lietuvių dienraštis”, tačiau daugelis 
žinome, kad Draugas nėra net ir lietuvių katalikų laik
raštis. Vyresnieji atsimena ir skaitė, kad Draugą įsteigė 
Amerikos lietuviai krikščionys demokratai, tuo tarpu 
šiandien veiklesniems lietuviams krikščionims demokra
tams Draugo skiltys yra uždarytos.

Ilgus metus Draugą redagavo Leonardas^ Šimutis, 
mokėdamas apjungti visas Amėrjkbs lietuvių katalikiš
kas grupes, leisdamas visiems katalikams pasisakyti ne 
tik įvairiais ^visuomeniniais klausimais, bet jame buvo 
spausdinami ir įvairūs rašiniai apie filosofines, mokslo 
ir tikėjimo problemas. Tuo tarpu dabar žinome, kad visa 
eilė krikščionių sne^uri teisės pasisakyti Draugo pusla
piuose ne tik jiems, bet ir kitiems laisviems lietuviams 
katalikams rūpimais svarbiais klausimais. Karo pabai
goje, kada Amerikon sugužėjo įvairūs lietuviško gyve
nimo reformatoriai, jie ne tik sveiką ir drūtą ilgametį 
redaktorių Šimutį .išprašė iš Draugo, bet jie atstūmė ir 
visą eilę katalikų inteligentų, norėjusių ir sugebėjusių 
pasisakyti katalikams svarbiais klausimais.

Iš Draugo buvo išvaikyti ne tik paskiri asmenys, ne
pritariantieji Amerikon atvežtiems organizuoto vadizmo 
principams, bet buvo izoliuotos ir visos kitos katalikiš
kos srovės ir ryškesnios katalikų samprotaujančios gal
vos. Turime ilgą iš Draugo atstumtų katalikų sąrašą. 
Šviesesnių galvų atstūmimą sekė ir tų organizacijų bei 
grupi’l atstūmimas. Prie Draugo liko tiktai paslaptingi 
vadai ir jiems pritariančios, vadizmo principais užsikrė
tusios grupės. Draugą įsteigė Chicagos katalikai, ap- 
imantieji visas katalikiškas sroves, o vėliau laikraščio 
priešakiu atsistojo piktos jėgos, kaip atstumtas Leonar
das Šimutis pasakojo, kurios lietuviams nesuprantamais 
keliais ne tik patys ėjo, bet ir vieningą Amerikos lietu
vių gyvenimą vedė. Amerikos lietuviai įsteigė ALTą ir 
BALFą pavergtiems lietuviams padėti, tuo tarpu Drau
go priešakiu atsistojusios jėgos pradėjo AL'Tą griauti.

lome pagrįsti demokratiškais principais ir kovon įkin
kyti galingiausią JAV jėgą, tuo tarpu Amerikos lietu
vių tarpe pradėta organizuoti Amerikai priešiškai nusi
teikusias jėgas.

Amerikos diplomatai taip vykusiai perredagavo Hel
sinkio aktus, kad šiandien ne tik Belgrade, bet ir Mad
ride Sovietų atstovai taip statomi prie sienos, kaip nie
kad tokia didelė ir žiauri valstybė nebuvo statoma, o vie
nuolių samdyti piktos valios žmonės Lietuvoj teises gyhu- 
sių amerikiečių diplomatų viršininką viešai išvadino iš
daviku, o jį, kartu su popiežiaus paskirtu atstovu, išva
dino parsidavėliais Judais. Iki šio meto tie Draugo sam
dyti redaktoriai jų neatsiprašė. • Naujienas reikalavo 
įrodymų tokiems žiauriems tvirtinimams, bet įrodymai 
iki šio meto nebuvo paskelbti. Pradėta niekinti ne tik 
pačias Naujienas, bet ir jų redaktorių, visą laiką besi
rūpinantį Lietuvos laisvės ir pavergtų tautų teisių rei
kalais. Šiandien vienuolyno viršininkai prisipažįsta, kad 
jie moka melstis ir pinigus kaupti, bet vienuolynas ne
išaugina nei gerų lietuvių redaktorių, nei gerų admi- 
nistartorių. Draugui išlaikyti iki šio meto jie pajėgė 
sukaupti ne tik dešimtis, bet ir šimtus tūkstančių su
kaupti, tačiau žmones, kurie leido jiems įsikurti teisin
goje ir darbščioje Amerikoje, jie paskelbė išdavikais. Jie 
nutyli apie Romos lenkams išvežtą milijoną dolerių, nes 
tatai kenktų pinigų kaupimui, bet jie sukaupė didelę 
savo jėgų dalį Naujienoms niekinti.

Esame tikri, kad šių žodžių paskelbimas sukels nau
ją pykčio bangą prieš Naujienas, kaltins leidėjus ir Nau
jienų darbininkus, siųs savo agentus atkalbinėti nuo 
garsinimų Naujienose, bet mes šias žinias skelbiame, 
nes jos tikros, paimtos iš pačių Draugo leidėjų ir arti
miausiųjų bendradarbių paskelbtų šaltinių, šių metų lap
kričio 26 d., popietę; Draugo' patalpose .buvo 48 Draugo 
bendradarbių pobūvis, kuriame kalbas sakė atsakingi- 
vienuolių pareigūnai. Tos kalbos ir -nuotaikos aprašytos 
š.m. gruodžio 1 dienos Drauge. Jie-šitaip rašo:

“šeimyniškoje nuotaikoje pobūvis užtruko dau
giau kaip tris valandas. Sveikinimus ir padėką iš
reiškė savo kalboje kun. V. Rimšelis visiems, nuo ku
rių priklauso dienraščio išleidimas. Pobūvyje daly
vavo kun. J. Dambrauskas, marijonų Šv. Kazimiero 
provincijos vyresnysis, dr. A. Razma, Lietuvių ka
talikų spaudos draugijos pirmininkas, dr. P. Kisie
lius, tos draugijos vienas direktorių. Vakarienės 
metu kalbėjo kun. J. Dambrauskas ir dr. A. Razma. 
Panašiai kaip ir kun. V. Rimšelis, kun. J. Dambraus
kas pabrėžė reikalą lietuviams susirūpinti “Draugo” 
tolimesne egzistencija. Marijonai visą laiką finan
suoja dienraštį, kasmet dešimtimis ir kartais šimtais 
tūkstančių dengia išlaidas. Lietuviškoji visuomenė, 
piktos propagandos paveikta, to nemato. Mano, kad 
tai marijonų reikalas, o ne lietuvių visuomenės, kuri 
tik naudojasi dienraščio patarnavimais kultūrinia
me ir lietuviškame veikime.

Dabar “Draugas” pergyvena redaktorių krizę. 
Marijonai negauna už darbą jokio užmokesčio, tik 
kritiką. Kai marijonų kongregacija gali “Draugą” 
ekonomiškai paremti, tai negali sukurti nei redak
torių, nei gerų administratorių.”

(Draugas, 1980 m. gruodžio 1 d., 6 pusi.)

J. VILČINSKAS

S. I. KONGRESAS MADRIDE
(Tęsinys)kongreso išvakarėseS.Lietuvos Socialdemokratų pat tijoss Užsienio delegatūra kaip tik paruošė specialų pareiškimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Sovietų okupuotoje Lietuvoje. Pareiškime buvo nuro dyti konkretūs pavyzdžiai, kaip Sovietų valdžios organai persekioja ir kalina kovotojus dėl apsisprendimo teisės, norss Helsinkio susitarimus piliečiai turi teisę kovoti dėl demėkrątįnių teisių, > įskaitant ’apšišpredinia - tėi/ę. ^Šlnr. rugsėjo įnėn. 'žmogaus -teisių kovotojai A. Terleckas ir J. Sas- sū’nkio- tik už “45-kių kuriuoanuliuoti nią yra integralinė žmogaus tei-

nauskas buvo nuteisti mis bausmėmis vien tai, kad jie pasirašė Jbaltiečiu” pareiškimą, buvo reikalaujama

1939 m. Molotovo — Ribben- tropo paktą, kuris davė pradžią II-jam pasauliniam rni ir Baltijos valstybių pacijai.Lietuvių tautai atimta -teisė pasirinkti politinę santvarką ir išsirinkti sau valdžią, kaip numato Helsinkio Baigiamasis aktas ir Jungtinių Tautų čarteris.LSDP Užsienio Delegatūra sveikino Soc. Internacionalo ini- . ciatyvą papildyti žmogaus teisių kodeksą naujais nuostatais, kurie palengvintų lietuvių tau- •tai kovoti dėl laisvės.’<Š. I kongresas, po Igesnių diskusijų, kuriose kalbėjo ir Rytų Europos socialistų partijų delegatai, priėmė komisijos paruoš-j tą rezoliuciją.Kolektyvinė visų tautų ir bendruomenių teisė į apsisprėndi-

k a. oku-

ninko ar kitų rinktų pareigūnų' pareiškimus. . .»
Jeigu pikti žmonės vaikščios po įstaigas ir ragins 

neduoti garsinimų Naujienoms, prašome tokių šmeižikų 
vardus mums pranešti. Naujienos jau eina 67-uosius me
tus, negalime leisti piktiems žmonėms jas niekinti ir 
šmeižti. Naujienų redaktorius pats mokės apsiginti nuo 
šmeižikų, bet Naujienas privalo ginti kiekvienas pado
rus lietuvis.

Visi žinome, kad dabartiniai samdyti Draugo redak
toriai nuskriaudė daugelį katalikų. Rašo jiems biaurius 
laiškus, kartais anoniminius, viešai niekino, šmeižė ir 
kurstė lietuvius traukti teisman. Visiems apšmeižtiems 
ir nuskriaustiems patariame kovoti už savo teises. Kol 
jie nepajėgs atgauti prarastos savo spaudos, patariame 
naudotis Naujienomis. Naujieniečiai yra geri ir nuošir
dūs žmonės.- Jie padės kelti viešumon skelbiamus melus, 
suktybes ir šmeižtus.

Per penkerius metus , ardytos lietuviškos organizaci
jos, šmeižti dori žmonės ir bandyta primesti lietuviams 

Mums atrodo, kad jau metas baigti Amerikos lietu- svetimą ir slaptą vadizmą. šią taktiką reikia baigti. ' 
; Neskelbkime melo, būkime tolerantiški ir visi, bend-yišku organizacijų ardymą. Mes manome, kad ALTas

Joms nepatiko ir VLIKas. Dr. Pijui Grigaičiui pavyko turi imtis priemonių, kai ALTo pranešimai iškraipomi romis jėgomis, pakelkime lietuvius į aukštesnę pakopą 
įtikinti L. Šimutį ir kitus veiklesnius Amerikos lietuvius, i 
kad Lietuvos ir kitų pavergtų tautų laisvės kovą priva- samdyti redaktoriai neturi teisės braukyti ALTo pirmi- nustatyti tikrus'faktus ir daryti tikslius sprendimus.

arba visai neskelbiami. Esame įsitikinę, kad vienuolių kad galėtume visuomeninius reikalus viešai svarstyti,

siu dalis. Kiekviena tauta turėtų turėti nepaneigiamą tejsę lais vai ir be pašalinės prievartos pasirinkti sau politinę santvarką. Kiekviena tauta turi teisę pasirinkti demokratinę santvarką, kurioje bus prisilaikoma pagrindinių žmogaus teisių.. i' Kiekviena tauta turi teisę tu- r reti savo tautinį ir kultūrinį identitetą. Tas reiškia, kad kiek viena tauta gali priešintis bet- kokiai kolonialinei ar neoko- lonialinei valdžiai, ar bet kokiai tautinės diskriminacijos ar pries paudos formai.Toliau pranešime sakoma, kad atostlūgio procesas neturi ribotis vien tik valdžios viršūnių susitikimais bet turi taip pat leisti Rytų ir Vakarų kraštų piliečiams laisvai susitikti ir pa- ; sikeisti savo patyrimais bei nuo- . monėmis. Socialistai remia visas pasaulio tautas, kovojančias dėl žmogaus teisių, ir visus tuos, kurie bet kuriame kržšte yra represuojami ūz tai, kad yra Įsijungę į tą kovą. Socialistai taip pat yra labai jautrūs prieš tuos kraštus, kurie pretenduodami esą socialistiniai, žlugdo žmogaus tei sės ir tuo būdu diskredituoja pasaulio viešoje opinijoje, socializmo idealus. Socialistai solida- ... rizupja su visais, ir kas tokiuose kraštuose, kovodamas dėl demokratinio socializmo, kartu veda kovą dėl žmogaus teisių.S. I. kongresas taip pat pasiūlė įsteigti žmogaus teisių pažeidimams tirti nepriklausomas Įstaigas bei teismą:1. JTO Žmogaus teisių komisiją.2. Žmogaus teisių tarptautinį tribunolą, kuris galėtų tirti skun dus dėl žmogaus teisių pažeidimų ir bausti nusikaltusius tokiu pat būdu, kaip po karo buvo nubausti nacių vadai.3. Praplėsti tarptautinę teisę tokiu būdu, kad pavieniai piliečiai galėtų skųstis dėl žmogausJ teisių pažeidimų.(Nekelta į penktą puslapį)
PASTABOS VLIKO, ALTO IR. PLB u™™ Komiteto,

ALTo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės santy
kių klausimas yra svarbus tiek teoretinėje, tiek

SĄVEIKOS KLAUSIMAIS
Algirdo J. Kasulaičio paskaitos praktinėje plotmėje. Visos trys institucijos yra 
santrumpa. Paskaita skaityta vadovaujančio-centrinio charakterio. Nenuostabu 
RLB rengtame visuomenės su
sirinkime Čikagoje, Tautiniuose 
Namuose, 1980 m. lapkričio 9 d.(Tęsinys)

Kontroversinėje plotmėje jos yra atsidūrę 
tiek kaip atskiros institucijos — disputuojama jų 
prigimtis, teisiniai pagrindai, veiklos metodai ir 
pan., tiek ir kaip organizacijos, veikiančios pla
čioje visuomenėje ir plačioje darbo sričių skalėje.

tad, kad praktinėje veikloje jos dažnai susiliečia. 
Iki šiol šį sąlytį ir iš jo kylančias problemas ne
būtinai tvarkė iš esmės išsvarstytos ir priimtos 
normos. Tačiau sąveikos sunormavimas ir teisi
nis normos įforminimas yra būtinas siekiant kuo 
tampresnio ir vaisingesnio jų bendradarbiavimo. ]

Praktiniame kasdienos veikime VLIKas, 
ALTas ir PLB susiliečia dažnai ir įvairiose plot
mėse. Tai natūralus faktas, nes šios institucijos 
yra kilę iš tos pačios prigimties lietuviškosios

Čia disputuojami suvereniteto klausimai, prima- lbendrijos (bendruomenės prigimtine, bet ne orga- 
tas, darbo padala, tautos atstovavimo teisė ir1 -----— - -
panašiai.

Visą problemų kompleksą dar sukomplikuoja 
besikeičiantis lietuvių politinės išeivijos veidas: 
duoniniai emigrantai ir vėlesnieji politiniai emig
rantai laiko tėkmėje natūraliai mąžta, gi lietuviš
kosios eilės didėja (nors negausiai) ne politiniais 
emigrantais, bet jų jau subrendusiais vaikais, ku- 

< iu tik vyresnieji save politiniais emigrantais dar 
laiko, ši ka’ta n jos išdavoj vykstants visuome
ninių, politinių bei kultūrinių jėgų santykio kiti
mas turi didelės Įtakos ir mūsų iškeltame klausi
me. jei ne anali-iniuose atsakymuose, tai praktiš-

nizacine prasme). VLIKas nors nebūdamas iš 
išeivijos, tiek kadrais, tiek finansais remiasi ir 
bendrija, ir organizuota, plačiai išsišakojusia 
Bendruomenės organizacija ir ALTo talka. PLB 
savo ruožtu įvairiose savo veiklos šakose neišven
giamai susiduria su tomis sritimis, kurios natū
raliai yra VLIKo ir • ALTo veiklos orbitoje. 
VLIKo-PLB-ALTo sąveikos problemos didele da
limi nėra prasimanytos ar dirbtinio charakterio, 
bet kaip tik dėl jų pasikartojimo ir natūralumo 
jos turi būti sprendžiamos pagal iš anksto sutar
tas iš trijų institucijų esmės išplaukusias teisiš
kai įformintas normas, v

VLIKo-ALTo-PLB sąveikos klausimą spren
džiant, raktinis faktas yra tų institucijų iš esmės 
skirtinga prigimtis. Ją teisingai suvokus, kitoj 
šviesoj atsistos ir visa VLlKo-PLB-ALTo sąvei
kos problematika.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
yra politinis organas, sukurtas tautos politinę va
lią reiškiančių politinių partijų-grupių ir resis- 
tencinių-kovos organizacijų dar pavergtoje Lie
tuvoje. Politinės grupės ir okupacijos sąlygose at
siradę politinio pobūdžio kovos organizacijos 
laisvu ir bendru sutarimu deponavo VLIKe savo 
turimą galią atstovauti politinę valią. Todėl 
VLIKas yra autentiškas visos tautos politinės 
valios reiškėjas, jai pačiai to negalint — jos suve
reniteto vykdymui esant laikinai sutrukdytam. 
Tokia savo prigimtimi VLIKas prisistatė tautai

litinės valios pareikšti, ši valios galia nėra vien 
VLIKo privilegija, bet dar svarbiau labai didelė 
pareiga. VLIKas negali jos atsisakyti, jei ir no
rėtų. Atsisakydamas ar vienaip bei kitaip modi
fikuodamas savo mandatą, VLIKas pažeistų savo 
prigimtį.

Šitokia jo prigimtis apsprendžia ir jo esmi
nius santykius su įvairiomis lietuvių ir svetim
taučiu institucijomis bei organizacijomis.

Labai svarbus faktas yra VLIKo analogišku- 
mas buvusiems prancūzų, lenkų, čekoslovakų na
cionaliniams komitetams Antrojo Pasaulinio ka
ro metu. Visi jie buvo tarptautiniai pripažinti ir . 
su jais skaitėsi kaip su jų pavergtų kraštų teisė
tomis atstovybėmis. Šiuo klausimu išsamias ir de- 
finityvias studijas yra paskelbęs ALTo centro 
valdybos pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas (Pa-

ir tokį tauta jį priėmė. VLIKo mandatas buvo vergtosios tautos atstovavimas, “Tėvynės Sar-
dar gi pakartotinai atnaujintas, jam jau reziduo
jant už Lietuvos valstybės ribų.

gas”, 1962 m. Nr. 1/21) ir Supreme Committee 
for Liberation of Lithuania as Representative of

VLIKas tad savo esmėje yra grynai politinės Lithuanian National Interests, Twenty Years 
prigimties institucija, turinti griežtai apribotą for Freedom of Lithuania, Juozas Audėtas, Ed., 
veiklos sritį ir neribotą mandatą ir galią atsto-lNew York, N.Y., VLIK).
vauti politines pavergtos tautos aspiracijas bei 
vadovauti laisvės kovai. VLIKas veikia lietuvių 
bendrijoje, bet jis nėra iš išeivijos ir nėra jos ap
spręstas. Jo šaknys yra politinėje lietuvių bend
rijoje (politinėje tautoje, body politic, Volkstaat) 
ir jo atsakomybė yra tik tai bendrijai, kuri šian
dien negali nei savo suvereniteto vykdyti, nei po-

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
bTENRAST) “NAVnENAy
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINĖ TAIKA
Ji» surink* juo* j vUtį, kuri hebraiškai vadinama Armagedoa"(Apreiškimo 16:16)

22. Žmonija dar tebevargstaJau praėjo devyniolika, šimtmečių nuo to laiko, kai Jėzus mirė už pasaulio nuodėmes, ir buvo Dievo- galybės prikeltas iš numirusių, tačiau iki šiol jis dar nėra pripažintas žemės Karaliumi; ir didžioji neprietelė mirtis, kurios sunaikinimui jis mirė, dar tebelaiko nuodėmės pasmerktąją žmoniją savo pavojingose žiotyse. Kol pranašystės nupiešia Jėzų kaip Ramybės Kunigaikštį, karas vis dar, kaip pirmiau, taip ir dabar, tebegadina laimę kiekvienos sekaničos kartos. Jėzus atsilankė duoti žmonėms gyvenimą, bet tie, už kuriuos jis davė savo- gyvybę, vis dar tebemiršia. Jėzus mokė ir savo pavyzdžiu rodė meilės kelią ir įrodinėjo kaip naudingas yra nesaumylumo kelias, bet vistiek saumylumas dar viešpatauja pasaulyje. Kodėl?
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJA, IK CHIRURGĄ, 

WaaKheatar Ca«mmity klinikos 
Medicinos direktorius

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

T»L: 5*2-2727 arba 5*2-2729

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPKIALYM AKIŲ LIGOS 

3997 Waat 103rd Street 
Valandm pagal luaitarima.

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėjaKasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 8:30 vai. vakaro.Visos laidos iš WCEV stoties, banga 1450 AM.St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. is WTIS stoties, 1110 AM banga.
.2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

■■ ■ .... M . ■ i

iiiufiritDU?M. ŠILEIKIS Waukegauas
VLADAS STANKA

YRA “AŠ ESU’?

OPTOMCTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2*13 W. 71 St TeL 737-5149
Tikrina aku. pritaiko akiniua

“contact lentea”*
VaL asai euaitarimt Uždaryta treč.

ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

(Tęsinys)Egzistencializmas, kaip matėme, buvo ir yra asmeninių ir kolektyvių sukrėtimų, krizių ir “žemės drebėjimų” pasekmė ir simptomas. Tačiau visi šitie “žemės drebėjimai” yra- ne aklos gamtos, ne nenumaldomo likimo, bei pačių žmonių padariniai. Ir štai kyla didysis klausimas: kaip veikia egzistencializmas? Ar jis padeda šitų kri- saicje, tavu oo. laiman Avė. mariai t • ičvAncrh ar ire na/tpHa tipttk; prašomi būtinai atsilankyti, nes teks 16Vėnou, ar Jis paaeaa jiems 
liaug ovdiuių lcljkcilu apavaiLyti, ve i a,L»LXžL2>ii : nidlUlllC, «J ėU>-to, bus renkama nauja 1981 mėtoms į nenafpnkinfa« Hitle 

i valdyba.' Po susirinkimo bus vaišės. ’ Pers nepatenkintas time

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

mes

....Upytės Draugiško klubo priešmetinis susirinkimas įvyks penktadienį, gruodžio 5 d., 1 vai. popiet, Anelės i salėje, 4500 Šo. Talman Avė. Nariai Idaug svarbių reikalų apsvarstyti, be j atsirasti? Mes matėme, kad Jas-
A. Kalys

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

dr. VYT. Tauras 
GYDYTOJA, IK OHIKUKOa.

bendra prafctifce, apee* MCTlRy llfet.,

rio režimu. Bet kodėl? Jei kaltė, į kova, kančia ir mirtis yra situacijos, kuries mus apšviečia, tai Hitleris su savo padėjėjais savo vidaus ir užsienio politikoje, o

losofinė teorija neturi nieko bendra su karu, tai Hitleris būtų galėjęs priminti jam, kad jo paties veikalo, kuriame jis išdėstė ribos situacijų teoriją, pirmame tome esama — kaip tiesioginė šios teorijos pasekmė — karo filosofinio pateisinimo: ne tik teisingo, gynimosi karo, bet ir aplamai karo. Žinoma, niekas ueteigia, kad šita teorija nors kiek prisidėjo prie Vokietijos pasiryžimo karą pradėti. Tačiau nėra abejonės, kad šita teorija, sukurdama dvasinę desorienta- ciją, galėjo susilpninti vokiečių tautos karingiems Hitlerio planams pasipriešinimą. Tokiu būdu mes matome, kad egzistencijos filosofija yra ne tik socialinių ir dvasinių! “žemės drėbė-1 v . j , . L A ALI U. IX UI > d ^L A Aj LA , LvlHUd tULDCvnac didžiajame kare, pastate .• .... .. i. . . ,■ ..'’-f - < ’.. , . jimu simptomas ir pasekme,milijonus silose situacijose. Jei i, , •• . ._ , . , , , . , I bet ji pati yra musu laiku krizeJaspers butų pasakęs, kad jo fi-«
Brighton Parko Lietuviu Moterų 

klubo priešmetinis narių susirinkimas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 4 d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman Avė. Narės prašomos atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti ir bus renkama valdyba 1981 metams. Po susirinkimo bus vaišės. E. Strungys, rast.
OftUs MS2 WSST FlfcMT i —" " - -------------

> Chicagos Lietuvi? Suvalkiečiu draugijos priešmetinis narių susirinkimas įvyks penktadienį, gruodžio 5 d.. 6 vai vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti ir bus naujai 1981 metų kadencijai valdybos rinkimai. Po susirinkimo — vaišės
E. Strungys, rast.

OFISO VAU: pinu antnuL, trudaa 
ir penki. 3-4 ir P-a vaL vak. iUtadlr 
oiais X vaL popiet ir Irta UUk

Maal ffMFKTiBMi

p ŠILEIKIS, O. P,
OKTHOPKDAS-PBOTEZISTAi j Bridgeport® Lietuviu Namu Savi-

Aparatai - Proteut MecL pan* 
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tAxcn bupporti) ir i. L
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įlinky draugijos susirinkimas įvyks šeštadienį, gruodžio 6 d., 1 vai. popiet, 3808 So. Union Avė. Nariai malonėkite atsilankyti. Bus valdybos rinkimas. Po susirinkimo — vaišės.Kviečia Valdyba
FLORIDA
DR. C. K. BOBEUS

i

SOC. INTERNACIONALO 
KONGRESAS MADRIDE

Atkelta iš 4 psl. bu
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles, 

lt ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 276>ią82 arba 376-5996

Kongreso paskutinę dieną vo priimta 18-kos puslapių ilgio rezoliucija, apimanti visus svars tytus klausimus. Rezoliucijoje pažymėta, kad naujo dešimtmečio pradžioje demokratiniams socialistams tenka susidurti su blogėjančia tarptautine padėtimi, ekonomine krize ir bedarbe. ■ Aštrėja tarptautinis įtempimas, didėja ginklavimosi varžybos, dažnėja žmogaus teisių pažeidimai.Grėsmė taikai yra didesnė negu bet kada anksčiau per pastaruosius metus. Santykiai tarp didžiųjų valstybių yra pablogėję, įvairiose pasaulio dalyse daugėja konfliktų.“Mes esame įsitikinę, kad Hel sinkio Baigiamojo akto visi elementai. įskaitant saugumo, ekonominius, kultūrinio bendradarbiavimo ir Žmogaus teisių, pri-

valo pilnai būti įgyvendinti”, — sako rezoliucija. — “Žmogaus j teisių srityje turi būti padaryti; nauji praktiški žygiai, kad baigus Helsinkio procesą”.Soc. Internacionalas yra krėstas ir apviltas dėl Sov- .. ... .... . |jo atsikratytijungos laikysenos, neigyvendi-l nūs reikalavimo atitraukti iš Af- ganistano savo okupacinės kariuomenės ir gerbti to krašto ne- oriklausomybę. Demokratiniai socialistai visame pasaulyje prisideda prie partijų lyderių pareiškimo. padaryto Vienoje, ypač prie reikalavimo- atitraukti So- • v’etų karines pajėgas ir prie jų raginimo teikti pagalbą Afganistano tautai.Soc. Internacionalas pasisakė savo rezoliucijoje netik dėl padėjęs Europoje, bet taip pat ir; Vid. Rytuose, Azijoje, Afrikoje * ir Pietų Amerikoje. Pagaliau} ‘ rezoliucijoje yra nubrėžti sočia-1 listų uždaviniai ateinančiam de-į šimtmečiui: taikos ir saugumo Į ’šla.kymas, kova su ekonomine; krize, dėl demokratinės- ekono- j mikos ir dėl naujos pasaulinės! ūkio santvarkos.Vid. ir Rytų Europos socialis-; tai, svarstę ten pat Madride sa- j Vo kraštų problemas, papildė] Soc. Internacionalo nutarimus, priimdami savo rezoliuciją, ku-» rioje yra plačiau apžvelgta padėj tis Sov. Sąjungos pavergtuose! kraštuose.

pa-
ir “žemės drebėjimas”, ir darosi pasaulio sukrėtimų priežastimi ir šaltiniu.Tamsos ar šviesos situacijos?Nežiūrint viso, kas yra pasa-_ ‘kyla, būtų klaidinga raginti eg- Sa ’ zistencializmą tik paneigti, nuc ‘ "i ir kaip galima greičiau pamiršti. Nėra abejo- inės, kad egzistencializme glūdi •tam tikra tiesa, ir dabar vargu . ar yra galima kokia nets nauja filosofijos pakraipa, kuri neturėtų egzistencializmo žymių. Klausimas, ką tai reiškia “Aš esu” ir kas tai yra mano būtis, yra toks gilus ir svarbus, kad jei filosofą- nebando jį atsakyti, jis nėra filosofas, o jei jis bando jį

atsakyti, jis jau bus volens - nolens, tam tikrose ribose, egzistencialistas.Žinoma, egzistencialinė problema nesiduoda lengvai išspręsti. Tam tikra prasme galima net pripažinti, kad ji tuo tarpu, kol filosofai nerado naujų dar nežinomų metodų, neturi išsprendimo. Šiaip ar taip, vargu ar čia gali padėti Heideggerio fenome nologijos metodas. Jis šito metodo pagalba nori prieiti prie būties kaip prie daikto (Šache) ir stebėti ją, kaip ji pati atsidengia- Bet mūsų būtis nėra joks “daiktas”; ji nėra fenomenas, kuris tvarkosi pagal laiko, erdvės ir priežastingumo dėsnius. Būtis yra protui nepasiekiamas stebuklas, “numenąs”, kuris valdo protą, naudojasi juo kaip savo įrankiu, bet neturi jokio reikalo protui atsidengti ir proto būti pagautas. Kai mūsų protas mano, kad jis mato būtį jis mato tik jos šešėlį. Nenuostabu, kad, pabandęs tą šešėlį pagauti, protas randa tik tuštumą, tik nie ką. Bet šis Niekas yra mūsų proto savybė ir jo bejėgiškumo žymė, o ne būties žymės ir savybė. Būtis nesiduoda būti analizuojama ir sisteminama; ji gali būti tik gyvenimo realizuojama ir mūsų būtybėje materializuojama.Kitaip tenka vertinti Jasper- ’ so “apšvietimo” metodą, kuris tam tikru atveju yra artimas bū-. ties realizavimo ir materializavimo sąvokai. Tačiau negalima nepareikšti abejonių dėl šio metodo pritaikinimo, ypač dėl “ribos situacijų” parinkimo. Jaspers ieško “apšvietimo”, bet jis veda į tokias situacijas, kaip Kai tė, Kova, Kentėjimas ir Mirtis — situacijas, kuriose pasaulis skęsta tamsumoje. “Apšvietimui” reikalinga ne tamsa, bet šviesa. Todėl reikia ieškoti ne tamsos situacijų, bet šviesos situacijų, arba, tariant vokiečių kalba, ne “Grenz-Sitųationen”, bet “Glanz-Situationen”; ne mir ties, bet Kūrybos; ne kaitės, bet Harmonijos; ne kovos, bet Meilės; ne kentėjimo, bet Džiaugsmo.Klausimas, ką pasirinkti, yra iš tikrųjų tik retorinis.Kada rožės būtis yra aiškesnė: kada ji žydi visoje savo puikybėje ar kada ji džiūsta ir nyks ta?Kada vieversio esmė yra ryškesnė: kada jis skrajoja aukštumoje ir gieda ar kada bejėgis miršta? (Bus daugiau)— Maisto' produktų kainos Chicagoje lapkričio mėn. pakilo 3 nuoš., kai tuo tarpu visame krašte jos pakilo 2.5 nuoš. Ekonomistai pranašauja, kad kainos dar daugiau kils dėl praeitos vasaros sausrų.
The New-Way Apple Pie

■ k * - ■

H

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 IdL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 tai. ryto.

Vedėje — Aldona Daukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

J. Vflč/nskas
kM I. W ...........VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. OOGoO 

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 

Patarėjai ir laidojimo difcktOriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINIAikštės automobiliams pastatyti

Here’s real, homemade apple pie made a new way that’e 
light, refreshing and ehills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a bandy container 6f thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement Of 
kmon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliniinate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pre
1-1/2

t 
2/3 
1/4 
1/8

2

1/2
1

cup« coarsely chopped 
peeled applet (about 
2 medium)

cup chopped p<can« 
baked 9-inch graham 

cracker crumb enut, 
j^ęocled

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatiri 

tablespoons sujar 
cup boding water 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cube* 
container (8 oz.) frozen 

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar completely tn boflfng water; 

flnring 8 minutes. Add spices and Ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remote any 
unmelted iCe. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip’ until smooth. FoW in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

Note: Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS įCHARLES STASUKAITIS j
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA (

— GORDON FUNERAL HOME — Į

1729 South Halsted Street, Chicago į

TeL 226-1344 |

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

ĘUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID I »

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE ;
Tel 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENITE j
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
t g 1410 So. 50th Ave., Cicero
* W Telef. 476-2345

. I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicacoe

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

*

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. UTUANICA AVĖ. TeL: Y Aras 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Iii. TeL: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-H38 -1139STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1211
Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4415P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, Ileccmltcr 1. 19W
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Beveik visi namai šiame kras- plokiuma, pastatyta statmenai 
te turi šildymą, elektros šviesą, ■ saules spinduliams virš atmos- 
šaldytuvą, vandens šildymą ir feros ribų, gauna saulės energi- 
skalbimo mašiną- Visi tie pato 
gumai naudoja elektros energi
ją. Indų plaunamoji mašina ir 
skalbinių džiovintuvas dar taip 
neseniai retai kur buvo užtinka
mi, o dabar randami beveik kiek 
vienuose namuose. Senesnio ti
po šaldytuvas pakeičiamas nau
ju, kurio nereikia atitirpydyti, į nukreipiami į katilą ir kaitintų 
nors jis sunaudoja dviem tree-1 ’ ’ ‘ *
daliais daugiau energijos. Juo
dai balta televizija pakeičiama 
snalvotą’a, nors ji ir reikalauja 
40% daugiau energijos. Iškyla 
nauji su stiklo sienomis pasta
tai, kurie eikvoja daugiau ener
gijos žiemą apšildymui o vasa
rą vėsinimui. Viešosios transp- 
portacijos priemonėmis naudoja 
si tik maža dalis gyventojų. Dau 
gumas važnėja savo automobi
liais, nors jie ir mažiau ekono
miški už pirmuosius energijos 
atžvilgiu.

Taip prabangiai energijos at
žvilgiu gyvendami, amerikiečiai, 
sudarydami mažiau negu 6% 
žmonijos, sunaudoja 65% visos 
energijos.

1977 metais kasdien šiame 
krašte buvo suvartojama apie 
18.6 milijonų statinių naftos, ’ ma veltui, bet dėl brangiai atsi 
įvežant iš užsienio po 8.6 milijo
nus statinių. Tais metais preky
bos balansas 
27 bilijonus 
Kiekvienais 
tas balanso 
Tai, žmoma, 
fliacijoš didėjimo. Norint preky
binį balansą su užsieniu išlygin
ti, o taip pat prailginti naftos 
naudojimo amžių, tektų suma
žinti ir naftos naudojimą energi 
jai gauti, tuo labiau, kad ji yra 
būtina žaliava vaistų, dažų, plas 
tikos, trąšų ir begalės kitų ga
minių .produkcijoj. Tad tenka 
ją kuo nors kitu pakeisti. Bet 
kuo?

Neišsemiamas energijos šalti
nis yra saulė. Jos spinduliai, 
krenta į žemę, per 15 minučių 
duoda energijos daugiau, negu 
visa žmonija suvartoja per me
tus- Vieno kvadratinio metro

jos 320 gramkalorijų kas sekun
dę. Trečdalis tos energijos suge-1 
namas atmosferos ir juros lygį 
pas:ekia tik apie 220 kolorijų. ’

Jei nenaudojamus milžiniškus 
žemės plotus padengtų veidro
džiais, pastatytais taip, kad nuo 
jų atšokę saulės spnduliai būtų

jame vandenį, tai gerai suktų * ^ems u^e savo vietą, ta-1 nėj> _ _ Oil 1 rk/Vz-Nr- i W ZX-I 1 -Z zMturbiną ir su ja sujungtą elekt- čiau vė^° Panaudojimo ide 
ros generatorių ir gamintų elekt J tebėra gyva. Kabfomros tė
ra. Bet saulė nestovi vietoje, institutas Pasadeno-
tai* ir tie veidrodžiai turėtų ju-: buvo įvedęs vėjo turbinų 
dėti. Toks įrengimas būtų sūdė- į kursą. Antrojo pasaulinio karo 
tingas ir brangus, o duotų elekt- Į me^u Vermonto kalne, prie But- 
rą t.k saulėtomis dienomis. Kad buvo pastatyta milžinis-:

ka dv'ejų sparnų mašina, kurios 
doiis ir kitu metu, tektų saulėtu v^enas sparnas buvo 125 pėdų 
metu pagamintos energijos dalį 7r sv^r^ tonas. Ji gami-

saulės energija galima būtų nau-

atidėti. Tai galima būtų padary- no 1250 kilovatų elektros, 
ti elektros motoru pompuoęant Vienam sparnui nutrukus, ji ne- 
vandeni j aukštai įrengtą rezer-! bebuvo pataisyta. Ohio valstijoj 
vuarą, iš kurio leidžiant jį per* Pr*e Pl°m Brook NASA pasta- 
vandens turbiną bet kuriuo me- ] bandomąją 100 kilovatų ga- 
tu būtu tral ma gauti energijos, j h'ngumo dviejų sparnų vė;o tur- 
Kitas būdas tai krauti elektra! biną, kurios sparnų ilgis yra 125

atidėti. Tai galima būtų padary-

j akumuliatorius. Dar kitas būdas 
tai elektra skaldyti vandenį ir 
surinktą vandenį naudoti kaip 
degamąsias dujas.

Nors saulės energija ir teikia-

su užsieniu turėjo 
dolerių 

sekančiais 
deficitas 
prisidėjo

deficito, 
metais 
didėjo, 

prie in-

einančių jos panaudojomo įren
gimų iki šiol ta energija čia mi
nėta prasme mažai tebuvo nau
dojama. Tik dabar naftai pabran 
gus pradedama dangau ja domė
tis. Vienur kitur galima pietų 
pusėje ant stogo įrengimus van
deniui šildyti. Pradedama sta
tyti namus, šildomus ir net ve-s 
sinamus saulės energijos pagal-] 
ba.‘

Saulės spinduliai, krisdami į 
fotoelektrines celes, 17___
jose elektrą. Tokių celių bateri
jomis yra aprūpinti aplink žemę 
skrieją satelitai, kad. turėtų 
energijos komunikacijai su že
me. Tuo tarpu tokios baterijos 
yra labai brangios. Vieną kilo
vatą teikianti’ baterija atsieina 
daugiau negu 300,000 dolerių-

Nors išradus garo mašiną ir 
vidaus degimo motorą, nepasto-; 
viai veikiąs vėjo .malūnas turė-

J

pėdos. Vėjo turbinos iki šiol 
neturėjo plataus pritaikymo, vie 
na, kad vėjas nepastovus, antra, 
turbina turi būti statoma ant 
aukšto bokšto, o tai pabrangina 
rengimą.į

(Bus daubiau) .

— Kazimieras Pocius iš Be
verly Shores, Ind.,, gerai žino 
dabartinius spaudos vargus, nes 

sužadina j laiką buvo Vilties leidyklos 
pirmininku. Dėkui už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
$10 auką.
— Ponia A. Ligmal iš Amster

damo, New Yorko valstijoje, iš
vyko žiemos metui pas dukterį 
į Deerfield Beach, Fla. Dėkui už 
penkinę, atssiustą keičiant adre-

JAV R. LB-nės Tarybos prezi
diumas š.rn. gruodžio mėn. 13 d. 
(šeštadienį) Lietuvių Tautiniu©- I 
se Namuose,. 6122 So. Kedzie 
Ave., Chicago, Ill.,, šaukia tary-1 
bos narių ir apylinkių bei orga- ! 
nizacijų atstovų metinį suvažia
vimą. Registracija 9 vai. ryto, 

j Po suvažiavimo 7 vai. vakaro’ Į 
toje pačioje salėje įvyks kadi- ' 

! cine Kūčių vakarienė su tam va- 
į karui pritaikinta programa.

Meninę programą atliks Dai-nej’.'e, yra įrengęs lietuviškų
knygų biblioteką, kurioje sutelk nininkų Būrelis, p. T. Serapinie- 
ta daug vertingų knygų. Propa- nės vadovaujamas.
suoti jų skaitymą bei platinimą Kaip suvažiavime, taip ir Kū
ris buvo paskelbęs Bibliotekos čių vakarienėje visa lietuvių vi- 
dienas. i suonienė kviečiama gausiai da-

— B. Geležiūnas, Victoria B. . ....; .z . aA ' 1 Kūčių vakarienę bilietus ga-, C., atsiuntė $2. Dėkui. . f .• įima rezervuoti siais telefonais:
— Gilė Llubinskditė išrinkta Marquette Parke — 737-1286, 

Akademikių skaičių draugovės (925-1089 ir 434-3713; Cicero — 
pirmininke. Valdybon išrinktos: 650-2550 ir 652-8546; Bellwood 
Rasa Markulytė, Salmė Drungai J— 54-1-3880; East Chicago — 
tė, Ramona Žygaitė, Svajonė Ke! (219) 365-4184, ir Brighton 
relytė, Lyda Bakaitytė ir Rima Parke — 523-0148.
Tamošiūnienė.

— Ruošiamas spaudai leidinys (
apie okupantų bolševikų nužu-i 
adytuosius šaulius. Žinias apie . . ,
juos pačius, informacijas apie! “ Pentag°nas Pranesa> kadi 
nužudymo aplinkybes ir nuotrau •! de^tines vartojimas sudaro di- 
kas siusti adresu: kun. J. Prunsj džiauS1^ Problemą kariuomenė- 
kis 2606 W. 63rd. Street, Chi-! > Paskutiniais metais nuo al- 
cago, II. 60629. Jau turimos ži-1 kocholio gYdyta 54’000 kari^’ 
nios apie 250 nužudytus šaulius. { vieto^e liko narkotikų
Nepalikime tų žuvusių patriotų ^^as’ bet vartoto^ žymiai 
užmarštyje.

— Lietuvių Pensininkų S-gos 
valdyba praneša, kad vyresnio 
amžiaus asmenys (60 m. ir vy- j Moczar. 
resni) galės nemokamai gauti 
skiepus nud infliuencos (flu

Malonėkite bilietus įsigyti iki 
gruodžio 8 dienos.

JAV R. LB-nės vadovybė

sumažėjo.

— Lenkų kariuomenės vadai 
tariasi su generolu Mieczyslaw

— Trečiadienį aukso uncija 
shots) Majorės įstaigos Multi- kainavo -$621. 
Purpose centre, 6117 S. Kedzie J ’ ___ 1________
Avė. gruodžio 9 d. nuo 10 vai.
ryto iki 1 vai. popiet. Kas dar
neįsiskiepijote, pasinaudokite transporto darbininkų dauguma| 
šia proga

i
— Išskyrus nedidelę transpor-1 

to darbininkų grupelę, Lenkijos i
l T-l Z-J /N V* kx-r V-! -■ 'V> I 1 zJ /’S V *» -

pasižadėjo nestreikuoti.
— Prelato Mykolo Krupavi- ■ 

čiaus 10 metų mirties sukakties 
proga, Lietuvių Krikšč. Demo
kratų Sąjungos Chicagos sky
rius užprašė šventas Mišias, ku- j 
rios bus atnašautos š.m. gruo
džio mėn. 7 d. (sekmadienį) 
10 vai. 30 riiin. ryto Marquette 
Parko lietuvių parapijos bažny
čioje. Po pamaldų, parapijos sa
lėje, 6812 So. Washtenaw Ave., 
bus trumpas minėjimas. Dr. J. 
Meškauskas primins mums epi
zodus iš prelato M. Krupavičiaus 
gyvenimo. Kviečiame visus lie
tuvius pamaldose ir minėjime 

Česlovas Liutikas, gyv. S id- dalyvauti. Valdyba

— Chicagos biudžeto tikrin- 
Į tojai išaiškino, kad prie Bilan- 
dic administracijos miestas ne
turėjo deficito.

Dėkui Olgai Tilindis, Elgin, 
I1L, už’ ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už $10 auką. Taip 
pat dėkui J. Visockiui iš Hamil
tono, atsiuntusiam $3.

. — Liudas Kriaučiūnas iš Ci- 
ero, kartu su ankstyba prenu
merata, atsiuntė $6 auką.

INSTANT

1" " .......

40% 
OFF 

MiX ’n HATCH 
14^T SOLD 

Neckchains 
and Bracelets 

Earrings, Charms, 
\y' Religious Medals 

at 30% SAVINGS

New or Used or 
Old Broken Jewelry 

/ Watches, Bracelets
Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold... Any Karat
Turn It Into CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES I
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

KAKHA NOREIKENa
X605 Weat Bita St, Chlore, BĮ. <062, • Tek WA M781 

Didelir paatrlnklinai geroe rflifea įvairią prekių 

MAISTAS EĮ EUROPOS BANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 8ERVICB

Z5C1 W. <»th St, Chicago, BL <062,, — TeL WA V2717

Turime dideli pasirinkimą^-« .
KALĖDINIU DOVANŲ

išdirt>iniV, aukso jr gintaro papuošalu. Lladro — 
Dresden — Hummel figūreliy. Anri medžio drožiniy. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražių dovanų įvairioms progomA
Taip pat ir paveikslų.

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
“The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

4243 ARCHER Ave. (arti Sacramento), CHICAGO, ILL.
Atdaras pirmad. iki penktadienio nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak. 

šešt. nuo 10 iki 7 vai. vak.; sekm. nuo 11 iki 5 vai. popiet.

Tel. 247-6969

JAV R LB TARYBOS NARIŲ 
IR APYLINKIŲ ATSTOVŲ I 
METINIS SUVAŽIAVLMAS

_ Hemal, t*ni — Pardavlmwt 
REAL ESTATE FOR SALE

žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. ‘ 

*?£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.1ZANAUSKAS, Prezidentas < ■

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill TeL Virginia 7-774}

BUTŲ NUOMAVIMAS
• namų pirkimas • pardavimas • valdymai 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

We’ll help you make the right move.

nbghborhoooi
realty GGOUP

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.' 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 

i Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS ' 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui;

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

i

K AIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formonik gauna.. 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

i

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roof or shingles. All 
work guaranteed, no job to small.

Call 788-9298 !

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdcfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

MARQUETTE PARKE 
išnuomojamas vienas kam

barys, atskiras įėjimas. 
Beismonte galima pasi

šildyti valgį.
Telefonuoti 776-4513

Vaikinas: “Aš radau gyvatę. į 
Ar tamsta duosi tris markes už 
jos odą?”

Teisėjas: “žinoma — Kame 
tamsta ją radai?” •

Vaikinas: “Tamstos pievoje”.
Teisėjas: “Tamsta baudžiamas 

penkių markių pabaudą už įė 
jimą į svetimą žemę, tat tamsta 
lieki man skolingas dvi markes”.

“Kas gali būti blogesnio”, ta
rė mokytoja, “kaip žmogus be 
šalies?”

“šalis be žmogaus”, atsakė 
maloni mergaitė mokinė.

Leitenantas (mokindamas nau 
kokus): “Kuomet žmogus lai
dojamas su kariškomis iškilmė
mis?”

Leitenantas: “Tamsta, ar tams 
ta nežinai to?”

Naujokas; “Kai jis miršta”. ' 6 _ Naujienos, cl)1Mg<. g m ~ TI,ursday. Dee“ įer 4,’„jo ’

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

DAŽYMAS IR REMODE-
■ -- L1AV1MAS į

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

ML i I M K U 1
Notary Public 

INCOME TAX SERV1C1 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745^ 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

, HOMEOWNERS POUCT
F. Zapoli», Agent 
1208 Vi W. 95th St 
Evtrg. Pork, 111. 
60642, - 424-U54

State Farm* hre and Casualty Company

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL rytą 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-516J
2649 Wert 63rd Street 

Chicago, Dl. 6062,

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS Ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

£




