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NUŠOVĖ GARSŲ DAINĮ 
NINKA J. LENNON NEPRIPAŽINS VARŠUVOS PRAŠYMO 

“ATSTATYTI TVARKA” LENKIJOJE

SALVADORO PULKININ
KAI NORI TARTIS

ro jėgų pasiuntimą j Afganista
ną, d dabar prie Lenkijos pa
sienio. Sovietų, radijo stotys visą 
laiką trukdo radijo pranešimus.

Gruodžio 10: Euladija, Melki- 
jadas, įima, Mintonė, Žibintas, 
Jovaiša.

. Šaulė teka 7:07,. leidžiasi 4:19. 
.^OraaŠaltesniSj smigs..*

Adv. Griffin Bell labai atkakliai giną žmogaus .ir 
taptų teises.-Jis yra Amerikos delegacijos Madrido 
konferencijoje-pirminį®kąsur -dažnai primena rusams 

Jkftip-iKremlius laužo tarptautines * sutartis^

LENKIJOS KARIUOMENĖ YRA PASIRYŽUSI 
PASTOTI KELIA SOVIETU TANKAMS

jĮjfrrifr-’•-'-r r tiiti

MADRIDO KONFERENCIJOJE PUOLĖ 
RUSUS DĖL AFGANISTANO

sudaryta ir pareikšta.
į: Į (ALTo Info'rmacija)

LENKAI NEPAJĖGTŲ
SUSTABDYTI RUSŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Orga

— JAV žurnalistas Jerry 
Thompson jstojo į Ku kluksų or
ganizaciją. Dabar jis pažįsta

iiiž poros dienų minėtas prezi 
(dentas rusų buvo sušaudytas.
I Diplomatas Trattner patvirti
[no praeitą sekmadienį JAV p>a

Saudi Arabijos, naftos njinisteris 
pranešė, kad jau planuojama nuo sausio 1 dienos 

kelti naftos kainas.

ROMA. — Jungtinių Tautų 
Maisto ir Žemės ūkio organiza
cija išleido pranešimą apie 
maisto produktų padėtį pasau
lyje. Sekančiais metais numato
mas didelis maisto trūkumas kai 
kuriuose kraštuo'se, gi Afrikoje 
net badas. Ruošiamos progra
mos, kad jo nebūtų.

Ypatingai jaučiamas trūku
mas javainių: ryžių, avižų, mie
žių, kviečių ir kitų. Jų yra ma
žiau, negu 1976 metais, nors gy
ventojų prieauglis padidėjęs. 
Svarbiausia trūkumo priežastis 
yra blogas derlius Kinijoje. '

^aHi!

— NVashingtone valdžios. soje. Camp David sutarimai ap- 
sluoksniai ’sekmadienį buvo labai! ima tik Izraelio ir Egipto santy- 
susirūpinę, kai gavo tikslias ži-^ius, taip pat palestiniečių auto- 
nias apie Sovietų ginkluotųjų nominės valstybės įsteigimą Iz- 
pajėgų artėjimą prie Lenkijos raelio užimtose srityse. I ikru- 
sįenu moję nieko konkretaus neįvyko

Irako prezidentas Sadam 
Husein patarė kanui pra
dėti taikos pasitarimus. Jis 
pareiškė, jog Irano paskelbti 
laimėjimai yra tušti, nes 
Irako ginkluotosios pajėgos 

= stipriai laikosi.

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, December 10, 1980

pageidavimams, bet 
kad Lichtenšteinas, 

maža valstybė, negali 
persistengti. Jis pažy- 

kad amerikiečia

CHICAGO, Ill. — Evanstone 
balandžio 4 dieną buvo suimta 
11 teroristų,- priklausiusių puer- 
torikieeių FALN grupei. Tada 
jiems buvo suruoštas teismas už 
vagiliavimą ir krautuvės api
plėšimą, bet vesta kelių mėne
sių federalinė investigacija įga
lins jiems ruošti bylą už sprogs
tamosios medžiagos ir neleistinų - 
ginklų ‘vartojimą. /■’ į .

. Evanstohe .suimti puertorikįe- 
čiai sakosi kovoja už Puerto Ri
ko salos nepriklausomybę, bet 
jie Čikagoje, New Ykfrke, Mil
waukee ir dar kitur pasireiškė 
plėšikavimu ir bombų padėji
mais viešose įstaigose. [

Vyriausias šios grupės -vadas Į 
Carlos Alberto Torres ir jo žino-Į 
na Maria Haidee buvo ieškoministarip prezidento kvietimą 
New Yorke. Jie ten turės atsa
kyti už pastato sprogdinimą, ku
rio metu žuvo vienas žmogus.

Chicagoje buvo planuojama 
suimtuosius teisti už pasikėsini
mą pagrobti 84 metų multimi
lijonieriaus pramonininko Henry 
Crown, bet dabar tas reikalas 
padėtas į šalį ir baigiama ruošti 
byla už sprogstamos medžiagos 
gabenimą ir už nelegalių ginklų 
naudojimą. Yra pagrindo many
ti, kad teismas visus vagilius 
padės ilgiems metams kalėji- 
man už ginklų vartojimą.

nuo 1978 metų, kai buyo 
rašyti minėti susitarimai.

Klausiamas apie kariuomenės 
koncentraciją Sirijos ir Jordano 
pasieniuose, karalius Huseinas 
atsakė, kad yra duomenų apie 
daliną sirijiečių ' atsitraukimą. 
Sirija Jordano pasienyje laikė 
50,000 karių. Jordanas savo pa
sienyje laiko 30,000 karių ir lai
kys tol, kol visi Sirijos daliniai 
bus iš pasienio zono’s atitraukti. 
Jis paneigė Sirijos prezidento 
Hafez Asado kaltinimą, kad Jor
danas remia ir globoja Sirijos 
partizanus, žinomus Mahometo
nų Brolijos vardu.

Į karaliaus Huseino pastabas 
atsiliepė išrinktas JAV prezi
dentu Ronald Reaganas. Jis pa
reiškė, kad po inauguracijos pir
mųjų reikalų eilėje yra pasima
tymas su Jordano karaliumi Hu
seinu, tačiau jis numato! laikytis 
Camp David pagrindinių nuta
rimu.

Social Security administ- 
primi- racijos komisionierius William 

-er Senato komitetui pareiš- 
kad trumpalaikės pastangos 
neišgelbėsiančios. Per pen

kerius metus reikės skirti sumas 
iš pajamų, mokesčių, arba ma
žinti išmokas, arba didinti su
laikomą Social Security pro
centą.

SAN SALVADOR, Salvadoras 
Salvadorą valdanti grupė, atlei 
dusi pulkininką Machano, pa 
reiškė, kad ji norinti tartis nt 
tik su amerikiečiais, bet ir si 
kitomis Salvadoro grupėmis tai 
kai atstatyti.

Buvo kalbama, kad karinome 
nės vadai iš

The Lithuanian Daily News
Published by The Liihuaoiao New* PublishUnį Co., la

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

•••••••••«•••••••••••••••••••
S. Over One Million Lithuanian y

■ .—lH, TLž, States ff

NEW YORK, N.Y. — Pirma
dienį, 10:50 vai. vak. liuksusi
nio pastato Dakota priešakyje 
buvo mirtinai nušautas buvęs 
garsios Beatle grupės populia
rus dainininkas John Lennon. 
Ta grupė 1960-aisiais metais 
pasidarė populiariausia jaunimo 
tarpe, net tik dainavo, bet ir pa
sireiškė keliuose kino filmuose.

Į 40 metų populiarų daininin
ką buvo nuvarytos septynios 
kulko's. Kai jis paskubomis bu
vo nuvežtas j ligoninę, tai gydy
tojai jau rado jį mirusį. Kartu 
su dainininku buvo jo žmona 
Yoko Ono. Ji matė ir girdėjo 
šūvius.

Žudikas Mark David Chap
man laukė atvykstančios polici
jos ir pasidavė be pasiprieši
nimo. 1 ;

KARDINOLAS J. CODY
> DAR STIPRUS

• CHICAGO, Ill. — Kardinolas 
John Cody buvo kelis kartus 
Columbus ligoninėje, ktrr tikri
nama jo sveikata. Pirmadienį jis 
buvo išėjęs, bet buvo pranešta, 
kad jis ir vėl turės grįžti į li
goninę.

Chicagos televizijos 2-ojo ka
nalo reporteriai buvo pranešę, 
kad kardinolo sveikata susilpnė
jusi, jo širdis normaliai nepla
ka ir dar cukrinė jį kankina.

Pirmadienio vakare kardinolo 
Cody kanceliarija oficialiai pra
nešė, , kad kardindlas neserga 
jokia ypatingą liga, bet tikrina
ma:’]© sveikai*.. Jis dirba kas- 
diėninf darbą,’tik nori.išvengti visus įtakingesnius jos vadus ir 
gaiinąD^iijfdj išsivystymo

nepajėgtų sustabdyti Sovietų 
karo jggų, komentuoja, patys 
lėnka^|^<:>.į,_ j .

-* -.t; “’YVr-f :p_- v-' p-d
Lenku naujai, ginklas — agi- 

tacija. Jie,'yrą pasiryžę agituoti 
prieš karą .ir rusų veržimąsi; j 
Lenkiją. Lenkijos kariai yra 
pasiryžę ■priešintis’ rusams, • o 
specialiai .-paruošti rusiškai kai-;re kalbėjosi 
bantieji agitatoriai juos įtikinės pondentais karališkoje Bassman 
nepulti Lenkijos darbininkų, rezidencijoje. Dvi valandas tru- 
Sakoma, kad lenkai turi užmez
ge ryšius įsu Rusijos, Latvijos ir fbėjimė jis pareiškė, kad išrink- 
Vertgrijos* darbininkais, visą lai-,tas. naujasis prezidentas Ronald 
ką teikia žinias apie Sovietų ka- j Reaganas bei naujoji administ- 

‘ ................. racija neturėtų susirišti sau ran
kų atgyvenusiais savo dienas 
Camp David susitarimais, o žiū
rėti į įvykius Artimuose Rytuo
se daug plačiau ir šių dienų švie-

r “ The First arid Greatest \
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JORDANO KARALIUS PATARIA SPRĘSTI
VISAS ARTIMŲ RYTU PROBLEMAS

CAMP DAVID SUTARIMAI APIMA TIK, 
MAŽĄ PROBLEMŲ DALĮ - ;.

AMANAS. — Jordano kara 
liūs Huseinas pirmadienio vaka 

užsienio korės

NUVAŽIAVUSIEJI ALTO ATSTOVAI MATĖSI SU VOKIETI-
■ JOS, LICHTENŠTEINO, LIUKSEMBURGO PAREIGŪNAIS Į 
i Taip pat pabaltiėčiams gra- latvį J. Bolstein, estę E. Ta ui ir į 
žalis prielankumo parodė Austrių kun. J. Prunskį priėmė Liuk- į 

JAV delegacija semburgo delegacijos vicepir- Į 
mininkas Paul Faber bei dėlė- Į 

visuomenės gacijos narys-Georges Santer.
Pabaltiečiai išdėstėme sunku
mus okupacijoje, prašydami iš
kilus pabaltiečių klausimui, pa
rodyti prielankumą. Liūksem- 

kalbėjusieji Madrido j burgiečiai domėjosi perskirto
mis šeimomis, religine priespau
da, žadėdami pabaltiečius pa
remti; drauge pastebėjo, kad 
jie, kaip Bendrosios rinkos na
riai, turi atsižvelgti į bendrą tų

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės departamentas pirmadie
nį informavo Sovietų Sąjungos 
vyriausybę, kad JAV nepripa
žins jokios Sovietų karo jėgų in
tervencijos į Lenkiją. Nepripa
žins Sovietų intervencijos net ir 
tuo atveju, jeigu Varšuvos vy
riausybė kviestų rusus įsikišti į 
Lenkijos vidaus reikalus “tvar
kai atstatyti”.

Ar Sovietų karo jėgos Įsiveržia nės vadai iš vadovybės nušalino 
savo’ iniciatyva, ar jos priverčia ir krikščionį demokratą A. Mo- 
lenkų valdžią prašyti, kad So- rales Ehrich, bet vėliau paais- 
vietų jėgos Įsiveržtų, ar ieško kėjo, kad jis paliktas vadovybėj, 
kitokio preteksto Įsiveržti Į len- | Du Salvadoro kariuomen’ė's 
kų teritoriją, visiems aišku, kad į pulkininkai tarėsi su atvykusiu 
pačios Lenkijos gyventojai ne- JAV diplomatu įvairiais klausi- 
turi reikalingos laisvės tokiems ,mais, liečiančius abiejų valsty- 
sprendimams daryti. Ibių santykius. Kariai pareiškė

Todėl JAV protestuoja prieš norą rasti bendrą kalbą su kito- 
bet kurį Sovietų karo jėgų Įsi-į mis grupėmis, kad pasibaigtų 
veržimą Į Lenkiją. JAV nekrei-'savitarpio žudynės.
pia jokio- dėmesio į pretekstą. < Salvadoro vyriausybė prižadė- 
Svarbu, kad SoX’ietu karo jėgos jo ištirti keturių amerikiečių nu- 
nekeltiĄčk^jos Į lenkų teritoriją žudymo aplinkybes, bet kariai 
ir neįrilkdytų suvereninei, vals- taip pat nori, kad JAV parama 
tybeiždaryti laisvus sprendimus. Salvadoro vyriausybei nebūtų 

Valstybės departamento pa-' nutraukta.
reigūnas Trattner,’ inforjnuoda- 
•fhas laikraštininkus apie Jenkų 
\yriaųsybės nutarimus 
nė, kąd J968 metais, kai Sovietų ,Dt 
karo i jėgos Įsiveržė į Čekoslova
kiją, pranešė, kad Sovietų' 
vyriaafeybė gavusi čekų kvieti • 
ma atvvkti ir tvarka Įvesti. Pa- ‘ "U . W ' r f’ ' ’ - ’ r •
našiais Sovietų valdžia pasiuntusi 
savo -karo1 jėgas Į Afganistaną. [ 
Tvirtino, kad Sovietų; karo jė-! 
ges buvo pasiųstos pagal Afga-Į

j Prezidentas Carteris sekmadienį 
į buvo sušaukęs saugumo tarybos 
i pasitarimą, o gynybos sekreto- 
' rius 11. Brown tuojau išskrido 
į Belgiją sušaukti kitų karo va- 

nešimą apie Sovietų karo jėgų j dų pasitarimą apie artėjantį ru- 
išsidėstymą rytiniame Lenkijos 
pasienyje. Valstybės departa
mentas apgailestavo, kad Sovie
tų karo jėgų jau dabar yra pa-' 
kankamas skaičius invazijai. So
vietų valdžia veda pasitarimus 
su dabartine Lenkijos vyriausy
be, bet tuo pačiu metu traukia [ 
jėgas Į Rytų Lenkijos pasienį.

of Congress Gr. 
Pci k^Ucai Division 
Washington, D. C. 20540

NELEIS KIS
jos delegacij 
Madride turi -informacinius po 
sėdžius su spaudos 
atstovais. Lapkričio. 25 d. tokį 
posėdį pravedė Warren Zimmer
man, delegacijos pirmininko pą- 
yajduotojas. Jis priminė, kad be
veik yisi 
konferencijoje, puolė rusus dė| 
Afganistano. Tik trys valstybės; 
b'ę pąčic’s Rusijos, .gynė. Maskvą 
ryšium su Afganistanu: R. Vo
kietija, Bulgarija ir Čekoslova7 
kija. Taigi pati Soyietų Sąjunga [kraštų politinę liniją, kiek ji yra 
nebegali turėti pilnos paramos 
hst iš rytų bloko valstybių. ;
j ■. ii r.; ■ r■.<.

Amerikiečiai savo kalbose fy: 
žosi iškelti atskirus kalinamųjų ‘ 
ątvejuš. Rusai, norėdami, ;kad I 
liktų mažiau laiko diskutuoji1 
žmogaus teisių klausimus, jjuvo1 nizuoti ir neorganizuoti lenkų 
pradėję, posėdžius - sabotuoti, , darbininkai sustabRė^ streikus Jr 
gaišindami laiką dėl Įvairių pro
cedūrų, kad tik nebūtų iš esmės Sovietų karo' jėgos, šiomis dife- 
sVarstdmi Helšmkio pasitarime nomis permestos Į lenkų pasię- 
priimti -laisvės principai ir jų nį, veržtųsi Į Lenkiją, tai lenkai 
vykdymas. Šaliai posėdžių, ame
rikiečiai vedą privačias derybas 
šū Sovietų; žindĮėinis, jbandyda- 
rrti išgauti; ; kad būjir paleista 
daugiau kalinamųjų. Taip pain
formavo ZimmėrinanĄ -

JAV delegacijos pirtnirimkas 
Griffin Bell antroje savo kaiboi- 
je, lapkričio 21 d., vėl pabrėžė 
reikalą leisti ’ susijungti išskir
tiems šeimų nariams, nevaržyti 
laikraštininkų darbo. Paneigė 
Sovietų delegacijos tvirtinimą, 
kad žihdgails teisių • klausimas 
esąs jų vidaus reikalas. . i

Grupė pabaltiečių buvome pri
imti ir Lichtenšteino delegaci
jos pirmininko pavaduotojo’ gra
fo Mario von Ledebut-Wicheln. 
Kalbus ir malonus žmogus. Su 
susidomėjimu klausė pabaltiečių 
prašymo konferencijoje paremti 
jų reikalus. Wicheln pritarė pa
baltiečių 
pareiškė, 
būdama 
perdaug 
mėjo, kad amerikiečiai gana i 
kietai rusus spaudžia dėl Afga-, 
nistano, dėl informacijų truk
dymo, dėl disidentų, bet mažiau 
teliačiami religiniai suvaržy
mai. Kai pasakėme, kad buvo 
atvejų, kada vaikai buvo atima
mi nuo 'tėvų už religinį auklė
jimą, Wicheln pabrėžė, kad to
kius atvejus reikia suregistruoti.

Vėliau pabaltiečių atstovus —

su pavojų.

VARŠUVA, Lenkija. — Ofi
cialus lenkų vyriausybės prane
šimas sako, kad dabartiniu me
tu Lenkijoje nėra jukio sfreiko. 
Valdžia tariasi su lenkų kariuo
menes vadovybe krašte tvarkai 
palaikyti. Iki šio melo lenkų ka
riai nesikišu į streikuojančių 
darbininkų reikalus, bet dabar, 
kai kraštui susidaro pavojus, 
gali imtis priemonių tam pavo
jui užslopinti.

Vakar pasirodęs lenkų ka
riuomenės laikraštis Zolnierz 
Wolnosci (Laisvės Karys) tvir
tina. kad iš principo Lenkijos 
kariai nesikiša į darbininkų- 
darbdavių santykius, bet kada 
kraštui susidaro pavojus, tai 
kariai palaikys tvarką, reikalin
gą valstybės ir tautos laisvei ap
ginti. I.aikrcštis taip pat drūtai 
skelbia: kas planuoja įsiveržti 
j lenkų teritoriją turi žinoti, kad 
bus sustabdytas prie sienos. Len
kų ginkluotosios pajėgos pirmon 
eilėn gins knkų sienas nuo įsi
veržėliu.

Laisvų Lenkijos darbininkų 
unijų vadas Lešek Walesa pa
skelbė, kad dabartiniu metu 
Lenkijoje, streikų nėra. Unija 
bandys tartis su valdžios atsto
vais nesusipratimams išspręsti.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NĖRIMĄ VICIUS

y

Ankstyvo rud *
— Padėk maišą užnešti, — sa 

ko J Mačėnas, net pridusęs.
— Na, kckį velnią tu čia at

vežei. k^d nė pakelti negalima. 
Gal rn-ybai? — paklausiau.

— Riešutai ir g*liukai tavo 
voveraitėms. Tu neturi nei ka
tės nei šunies, tai vaišink vove
raites. ..

— O koks čia guzas, dar ir ant 
ližės paddėtas? — vėl paklau
siau.

—- Tai sūris nuo Stepono Kar
velio iš Michianos miškų:..

— Nejaugi jūs prisipirkote 
sklypų, o dar ir farmą įsigijote?

— Mes sūrius spaudžiame, bet 
nekonkuruojame su Andrulio 
sūriais, — atsako Juozas.

— Jeigu taip, tai prašau į vi
dų. Gal karštos kavutės, ar ko?

— Dėkui- Michianoje su Ste
ponu pusryčius pavalgėme.

Dail. J. Mačėnas žino, kad man 
vienišam Chicagos džunglėse la
bai nubodu, karts nuo karto ap
lanko savo “profesorių”. Bepi
gu jums, ten, sakau, kai su ra
kamais pabendraujate, dar ir 
paukščai giesmių pagieda. O 
man malonu turėti voveraičių 
pulkelį ir stebėti jas ant por- 
čiuko šokinėjant. Pastačiau mai
šą su gilelėmis ten. tai kitą die
ną radau tik pusę maišo, — iš
nešta ir užkasta žemėje. Jos mo 
ka per mūrinę sieną užlipti ir 
nul pti. Palaukite, sakau. Jūs 
man neslėpsite, nevogsite “rie
šutėlių", tokių gražių ir didelių, 
kaip piršto nykštis. Kai gilelę 
perspaudžiū, tai sėdi vietoje ir

• Moderniais laikais, jei ank- 
ti eini gulti ir anksti k.diesi, t: i 
yra ženklas, kad televzi.ios pro
gramos jau nusibodusios.

• Visi žino, kaip išspręsti kitų 
problemas, tik ne savo.

• Žmona ir vy^as nutarė dau 
giau nesipykti ir surūkyti tai
kos pypkę. Tačiau jie vėl susipj 
ko, besiginčydami kokį tabaką 
į ją kimšti.

• Kai pasaulyje dar nėra ka
rų, išskyrus arabų; peštynes 
tai Amerikos miestuose kariau 
’ama su šautuvais, peiliais ai 
buožėmis, sako policijos v’rsi 
ninkas. Aliarmuojančiai didelis 
kriminalo procentas beveik vi 
suose miestuose, ’šandieną ra 
mūs pyvert^jai nakt’es metu 
bijo išeiti laukan. Gerai, kad na 
muose vra i rengtos išvietės...

6 Lengvas pasivaikščiojimas 
pataiso žmogaus mentalitetą to 
dėl. kd smegenys gauna daugiau 
deguonis, taip pat raumenys 
nuo iudėi rno darosi lankstesni 
ir k au o cirkuliaciją.
Dr. Paul Dudley White, širdies 
specialistas. snko. kad 5 myliu 
r/asivaikšč:nurrns daugiau pade
da sveikata^, negu visa medici
na.

ę Grajkyjęje y a daugiau tra
nko kair iu rerni kur kitur. 
Kas 100.(00 masinu — 195 mir-

A:T’’op‘ mirtys kas 100,- 
* Angl’joje mažiau 

-•a: i k .T7 rfutyS ’š 100.000 ma 
/•jjų traUko nelaimėse,,

t? V

ms nuotykiai
uodegą užsidėjusi and nugaros, 
valgo.

Sužinojusios vaišingą “dėdę”, 
pradėjo būriais rinktis ant ma
no balkonėlio, šeimininkė, pa
mačiusi tiek daug “žvėriukų”, 
pagrasino policiją pašaukti. Gir
di, jos dar žmogų gali papiauti, 
mano sieną apdarškys ir taip to 
liau... '

■W

— Nebijok, mama, čia mano 
draugai, — mane myli, o aš — 
jas. Kai gilelių neduodu, tai 3 
ar 4 voveraitės susėda ant pa
langės ir laukia pietų. Kiekvie
nas gyvas sutvėrimas valgyt no
ri. O mano voveraitės gražios ir 
riebios, kaip meškutės- O šeimi
ninkė sako: — Aš jų nemėgstu. 
Praeitą žiemą mačiau, kai viena 
voveraitė žvirblį sudorojo. Aš 
atsakiau, todėl žvirblį suvalgė, 
kad riešutu neturė'o.

Miešto voveraitės nebuvo ra
gavusios ąžuolo gilelių, bet ma
tytum, kaip jas mėgsta. Tiktai 
‘rupulį bailičs. Humboldt parke 
r kišenių lįsdavo Kartą man be
tapant ant dažų užlipo, o paskui 
ant drabužiu. — ištepė dažais...

A. a- dail. prof. Adomas Var
nas vaišindavo voveraites (va
dindavo voveruškomis) pinacais. 
Dabar tenai jos išnyko, portori- 
kiečiai iššaudė ir išsikepė.

Man užduoda mįslę žvirbliu
kai. Kodėl jie nelesa ruginės 
duonos, o tiktai balta duona. Ši 
rudėni ąžuolų gilelių buvo la
bai daug, tai reiškia, kad žiema 
bus labai pikta.

Don Pilotas

• Pabaigai tradicinis magary 
.čiu dzinguliukas:

Oi. tu seni, papeleni,
Negalink tu duonos,
Kai suduosiu per barzdelę, 
tšbirės aguonos...

Don Pilotas

A'TQSJCtftOS KURORTE

Ponas Ras iva išsinuomoję 
atostogoms praleisti ramią puoš 
■ją vilą, esančią nuošaliai gra 
i’arnė miške.

Ar tikrai čia tiek ramu, 
<ad rašant niekas netrukdo? — 
is dar atsiklausė išnuomotųjų.

— Ale garantuoju tamstai! 
'rsiška tyla ir ramybė. — už- 
ikrino savininkas. Ką lik <k 
nksčiaU čia atostogavusius nuo 
nn.nkirš banditai pačiu dieno- 
įdžiu Užpuolę nužudė ir niekas 
j cypt negirdėjo!

2K. z*

Mokytojas (kalbėdamas tele- 
onu): — Tamsta sakai, jog To-
nas tini didelę sloga šiandien ir 
legali ate t; į mokyklą? O kas

• SrriHsti snwry$ urzgia/ Ih t \ctei infiHT twkarrfc J 
imo, jMk! jio jtfeins sumažins skausmus.

Čia kalba?
Balsas (užkimęs): — Tai ma

no tėvai. ’
. ’ š« * iK -
Raminanti žinia

Vandenyne pakilo audra. Prie 
kapitono pribėgo persigandusi
keleivė ir šaukia:

— Ar tiesa, kad šioje vieto
je vandens gylis siekia net 1,000 
metrų ?

- Ne. tik 170.
— Labai ačiū, o aš taip bi

jojau.
-t- % sK

Neturėjo tokio rūpesčio
Operos teatre repeticijos me

tu režisierius, nepatenkintas ar
tisto dainavimu, padarė jam 
pastabą:

— Reikia dainuoti jausmin- 
giau! Nejaugi niekada neįsimy- 
lėdavot?'

— Kodėl ne? Aš įsimylėda
vau, bet tuomet man ne daina
vimas rūpėdavo.

*
Tėvas: — Ką! Sutikti su tuo, 

kad tamsta vedi mano dukte
rį, kuomet tamsta negali-apsi
rūpinti išlaikymu pats savęs, 
jau nebekalbant apie žmolią ir 
vaikus?

Prašytojas: — žinoma, jeigu 
tamsta esi žmogus, kuris gali 
matyti savo dukterį ir jos vyrą 
badaujančius, aš nenoriu susi
dėti su tamstos šeimyna.

Mažas vaikas: — Ar tas po
licininkas yra kada buvęs ma
žu vaiku? -- .

Motina: — žinoma, buvo.
Mažas vaikas: — O, mama, 

aš norėčiau matyti mažą poli* 
cininką.

. Jjt *
— Ką dabar veikia Šmitas?
— Jis šiomis dienomis atidarė 

krautuvę. ,
— Ar sėkmingai?
— Ne, jį pagavo.

* . * *
Senoka ponia (kuri nori atro 

dyti jauna): — Ar tamsta tuo 
tikėsi? Plaukų tvarkytojas per 
visą valandą raitė mano plau
kus šį rytą.

B čiulė: — Bet ar tamsta 
nebuvai išėjus pasivaikščioti 
tuo laiku?

J? * *

— Knygos yra patogiausias ir 
Pigiausias daiktas dovanoms.

— Atsiprašau, aš dovanojau 
savo žmonai knygą ir tai buvo 
Orangus juokas.

— Kokia knyga tai buvo?
— Audeklų katalogas.

— Sveikas, Tėve! Kodėl taip 
nusiminęs?

— Kaip nebūsi, nusiminęs, kad 
baisiai nesiseka,- Maik.

— Tai papasakok, Tėve.
— Matai, sugedo mano falam 

bizas-..
— Tu norėr'ai pasakyti telė- 

vizija?
— Tegul bus if televizija, vis 

tik tas pats daiktas. Žinai, vai
ke, aš taip norėjau pamatyti Ita 
lijoje žemės drebėjimo ties Pum 
peja, ten, kur labai seniai Die
vas nubaudė griešhinkuš už bai
sias nuodėmes, ir negalėjau pa
matyti tų baisybių...

— Tai reikėjo duoti pataisyti, 
Tėve.

— Daviau. Mario šeimininkė 
pasakė, kad duočiau savo tau
tiečiui inžinierių, žinai, ji sako, 
vis geriau savas pas savo.

— Na, ar pataisė?
— Geriau nė neklausk, šeimi

ninkė tris dienas skambino tam 
j inžinieriui, sako, labai mokytas 
I iš Lietuvos, bet neatsažiavo pa

imti. Atvažiavo tiktai po savai
tės ir išsivežė taisyti. Pasakė, 
kad kai būsianti gatava, paskam 
binsiąs.

— Ar paskambino?
— Tris dienas palaukęs, aš 

I pats paskambinau, bet niekas 
neatsiliepė, skambinau pakarto
tinai, — tas pats. Vieną dieną 
atsiliepė užkimęs balsas ir pa
sakė, kad mano T. V. gatava. 
Labai nudžiugau.

— Ir 'atvežė?
— Palauk, M&iki. Savo istori

jos dar nepabaigiau- Iš piktu
mo nuėjau į Andriejaus taver
ną šmičkės išsigerti. Ten papa
sakojau savo bėdas. O jie juo-

Pėnintės ir tarnaitės

Penia: Mifta, ar man ne
šant, niekas nebuvo atėję?

Alina: — Taip^ poniute, vie
na dama norėjo su jūrtiis pasi
kalbėti.

Pdnia: — Taip? dtdip ji at* J 
rodė, 'tokia jauni ir graži?

Mina: — 0. ’ ne, poiliūte. Ji 
atrodė panaši į laftižlą.

* * *

Durnas Šaudytojas

Kaip tdihsta giilėjai visus 
šovinius taip tiksimi palaikyti, 
- klausia medžioklių nugalė

tojas kaimo durnium vadinamą 
miogelį.

— Matai tamsta, aš pirmidu 
iaunu, o paskui apvedu ratuką.

* 5?

Vyras: — Bet, brangioji, kb- 
dėl mes turime kviesti bičiu
lius papietauti kaip'tik trečia
dienį?

Žmona: — Virėja ypatingai 
pasidarbuos su pietumis — tą 

i dieną jos sužadėtin o gimirho 
tretinės. . « 

* ♦ ♦ *
|‘plfe tokslMiast

įį— Aš prapuldžiau penkių sva- 
sterlingų pinigą. ę * 3

|— Bčt, gaUį^tįa^tą^.ęasi.

, if _ __
*•***'* •’ - jWiii

MALKOS
Šis įvykis nutiko Kalėdomis. Laikraščiai smulkiu 

šriftu nuotykių skyriuje pažymėjo, kad tatai įvyko tenai 
ir tada.

O aš — žmgus smalsus. Aš nepasitenkinau sauso
mis laikraščių eilutėmis. Aš nubėgau nurodytu adresu, 
radau įvykio kaltininką, Įsigijau jo pasitikėjimą ir pa
prašiau smulkiau visą šią istoriją nušviesti

Prie alaus butelio visa ši istorija buvo nušviesta.
Skaitytojas — nepasitikįs padaras. Pagalvos: ir 

kaip žmogus sklandžiai meluoja. 0 aš, skaitytojau, ne
meluoju. Aš ir dabar, skaitytojau, galiu pažvelgti į švie
sias tavo akis ir pasakyti:: “nemeluoju”. Ir iš viso aš nie
kados nemeluoju ir stengiuos rašyti be išmislo. Fanta
zija aš nepasižymiu. Aš dėl to nemėgėjas aikvoti ver
tingiausius savo syvus kažkokiam čia nevertingam iš
mistai. Aš žinau, brangusis skaitytojau, kad gyveni
mas yra žymiai svarbesnis, negu literatūra.

Taigi, teikitės klausytis beveik šventinės apyšakos.
“Malkos, — pasakė manasis bendrakalbis, — da

lykas didžiai vertingas. Ypač, kai sniegas krinta ir 
šaltis spaudžia, tai nieko geresnio už malkas pasaulyje 
nesurasi.

Malkas galima net vardadienio proga dovanoti.
Lizavetai Ignatjevai, manajai pusseserei, josios 

gimtadienio dieną aš malkų ryšulį padovanojau. 0 Pet
ras Semionyčius josios vyrelis, žmgus karštas ir stai
gus, vakarienės pabaigoje smogė man, kalės vaikas,
šakaliu Į galvą.

— Šitai, sako, — ne devyniolikti metai, kad 
malkas dovanų įteiktum.

Bet, šito nepaisydamas, savo nuomonės dėl malkų 
aš nepakeičiau. Malkos — dalykas be galo vertingas 
ir šventas.

Ir net, kai eini gatve šalia, sakysim, tvoros, o šal
tis žnaibo, tai niekadėja baladoji Į medinę tvafą.

O malkų vogti eina vagis, specialinis. Kišenvagis, 
palyginus su jtrtf, — smulkus socialinisjiiekšras.

Malkų vagis — žmogus aršus. Ir jojo išsyk nieka
dos atskaitomybės nepaimsi.

0 vagį mes pagavom atsitiktinai
Malkos, .buvo, kieme ■ sukrautos. Įr ėmė' šios visuo

menės malkos prapuldinėti. Kas dieną 1 trijų keturių 
pagalių nepriteklius. 0 ketvirtojo numerio Serioga 
Pestrikovas visų labjausiai niumaūja.

į ~ Sargybos, — sako, — brolužiai, reikia. Kitaip, 
įsako nieku galu vagies nepaimsi . .

Liaudis sutiko. Ėmė eiti sargybą. Einam sargybą 
s eilėse o malkos dingsta.

Ir praeina mėnuo. Ir prisistato man mano brol
vaikis, Mišką Vlasovas.

— Aš, sako, — dėde, kaip jums yra žinoma, pri
klausau chemikų sąjungai. Ir galiu jums už menką pi
nigą dinamito šovini Įteikti. 6 jūs, sako, Įdėkite šovinį 
t malkagalį ir laukite. Mes, sako, petrazavodskiečiai, 
savuos namuose visados taip darom, ir vagys dėl to bai
minąs ir vogti saugojas. Priemonė, sako, turtinga.

— Nešk, sakau, — vištos vaike, Šiandien Įdėsim.
■ Atneša.

Išskaptavau aš griovelį malkoje, Įdėjau šovinį. Už- 
grindžiau. Ir netvarkiai mečiau ant malkų p’iauskelę. 
[r laukiu: kas bus.

Vakare namuose Įvyko sprogimas. Liaudis baisiai 
nusigando — galvoja, velnias žino ką, o aš tai žinau, 
ir brolvaikis Mišką žino, kur čia kablelis. O kabelliš — 
šovinys spogo ketvirtame numeryje, Sergejaus PestH- 
kovo krostyje.

Nieko aš dėlto Seriogai Pestrikovui nesakiau/tik 
>u liūdesiu pažiūrėjau Į jo pasalūnišką veidą ir Į išar
dytą butą, ir į plytų krūvą krosnies vietoje, ir Į sulau
žytas duris — ir tylėdamas išėjau.

Aukų buvo viena. Seriogos gyventojas — invali
das Gusevas — mirė dėl išgąsčio. Jam plyta Į makaulę 
žiebtelėjo. . -

0 patsai Serioga Pestrikovas ir jo gerbiamoji mo
tinėlė ir dabar tebegyvena griuvėsiuose. Ir visa jų šfei- 
taynėlė su naujais metais stos priešais teismą dėl vogi
mo ir malkų dingimo.

Apmaudas tik ima dėl to, kad dabartės Mišką Vla
sovas, kalės vaikas, visus laurus bandys sau pri
siskirti.

Bet aš telsrhe pasakysiu, kurie gi, sakysiu, jdjo 
'aufal, jei. aš ir pliauską skaptavau ir šovinį 
dėjau.

Tegu teismas laurus paskirsto.
(M. Zoščenko, Satyrinės Novelės, 200 psl., 
kaina $2, gaunamos Naujienose,)

kiasi iš manęs, kaip iš kokio dur
niaus. Girdi, tai ir pataikei į ge
rą vietą. Vienas bičiulis net už
uojautą pareiškė. Jis sako: Tai 
tu dar laimingas palyginti su 
tuo, kas man atsitiko. Tas inži
nierius mano televiziją išlaikęs 
tris dienas dideliame šaltyje at
vežė. O kai įkišoiiie plagą, tai 
tik čirkšt ir sudegė...

— Tai liūdna istorija, Tėve. 
Sakyk, kaip toliau buvo.

— Kasdien skambinau. Pasa
kė, jau veža. Išlaukiau visą die
ną, niekur negalėjau išeiti,.. nė 
ra. Vėl skambinau. Tas pats ve
ža- . . Kitą ieną skambinu, at
sako: “pamiršome... Baisiai su
pykau. .. Pasiprašiau kaimyno, 
kad padėtų ten nuvažiuoti ir pa 
matyti savo akimis, kas ten per 
fabrikas ir koks inžinierius dir
ba. Sakiau, tu man padėsi įkel 
ti. Matai, senam žmogui labai 
sunku... Nuvažiavome. Sumo
kėjau pusę šimto dolerių, bet ne
patikrinau darbo. Tiktai namie 
pastebėjau, kad TV kabineto 
viena lenta atplėšta. Turbūt in
žinierius nemokėjo aparato ati
daryti, tai pro šoną bandė pri
eiti.

— Tai, Tėve, reikėjo į teismą 
patraukti už sugalinimą.

— Žinai, Maiki, aš jau savd 
nervais užmokėjau. Nenoriu po 
teismus tąsytis. Bet gavau pa
moką. kad neapsimoka tikėti šū
kiu “Savas pas savo”-..

— Aš pilnai suprantu tave 
patirtą nemalonumą. Tėve. Ki
tą kartą gerai apsižiūrėk, kur 
eini.

— Maiki, paskolink man de 
šimt dolerių, esu brok. Kai gau 
siu čekį, atiduosiu tau skolą.

— Aš žinau, kad nerasiu.
— Nebūk tamsta toks pasimis- 

'as— pažiūrėk visur.
— Nėra reikalo — aš pražu

džiau jį arklių lenktynėse (pra
lošiau).

« * &
“Labai bloga su Zebu Hei- 

fildu. Jis skaičiavo metus, kai 
grįš jo vaikas ir prašalins sko
las”.

“O paskui?”
‘“Jis grįžo — ir prašalino st- 

dabrlrritls daiktus”.
“O, aš taip džiaugiuos tams

tą sutikęs — af gali tamsta pA 
skolinti tnam bfeftt kiek pinigų, 
nes aš palikau saėo pifiigus na
mie?”

“žinoma, žtai pensas IfaffiV#- 
jui, parvažiuoti natfitj it pasiim
ti savo piniginę”

Tamsta gal? tisudmet pasaky
ti, ką jis toitati darys.”

Jaunesnysis: fttr ką?’’ 
Senesnysis: “Nieko”.

♦ * ♦

Teta (svečiuose): — Kaip lai
kas bėga! Aš čia išbuvau ketu
rias savaites ir jos atrodo kaip 
rkCvUllUŠ dfetioš.

jtAzfe;’— Bėl tėvelis sš- 
Ke> jArh atrouo Kaip Ketu
ri metai.

-----------   . —i—.

ifa* 1*—Ii itiifreyu
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Romuvoje šį rudenį buvo gau- kus, Gajauskas, 
su įvairių reinginių. Vos spėjo 
praeiti savaitė po 
darbuotojų suvažiavimo, spalio 
24 popiet ėmė rinktis 
kultūros draugijos nariai ir sve
čiai.

naitė ir kitai
is, Terjeckas, Sadū 
dešimtys bei šim-

Mūsų tautos i
neužverstas.

dar
tėvynėje rašo

, Dar tą patį vakarą gimnazi
jos direktorius J. Kavaliūnas 
jiems kalbėjo apie lietuvių tau
tinę bei kultūrinę veiklą išeivi
jos sąlygomis. Iš tikrųjųlietuvių 
kultūrinis darbas skirtingas nuo 
vokiečių,, prancūzų ir kitų lais
vų. tautų žmonių tuo, kad Lietu
va okupuota ir jos kultūriniai 
lobiai mums: neprieinami. Oku
pantas klastoja Lietuvos istori
ją, persek’oja tautines ir religi
nes apraiškas. Kaip mes turėtu
me į ; tai ■ reaguoti? Kovoti dėl 
kiekvieno lietuvio, ypač jauno, 
gerinti lituanistinį švietimą. Po 
karo Vak. Vokietijoje lietuviškas 
mokyklas lankė‘ 9.926 mokiniai 
ir dar daug kitose šalyse ir visi 
gerai kalbėjo lietuviškai. Šian
dien. nebeliko nei 3.000 mokinių 
visame laisvame pasaulyje. Su 
daugeliu sunku besusikąlbėti lie 
tuviškai; Kai kurie lietuviai tė
vai nėbeįšmoko vaikų savo kal
bos.

Solženycinas pasigedo Vaka
rų pasauly stiprios dvasios. Gy
vendami Vakaruose, pasiduoda
me jų . oportunizmui. Skaudus 
Lietuvos likimą jprareigoja mus 
kartu su visa; tauta kovoti už 
jos laisvę ir išlikimą. Toje liki-. 
minėje kovoje svarbiausia kal
ba. Prelegentas suminėjo didžiai 
sąmoningus lietuvius, kėlusius 
mūsų-kalbos svarbą, pradedant 
Myk. Daukša (1529 Postila Ca- 
tolica),. P. Rimšos “Vargo mo
kykla“, Čiurlionio “Karalių pa
saka” iki šių dienų lituanistinių 
vadovėlių autorių. Mūsų bajori
ja sulenkėjo, praradus savo kal
bą. Pirmoji lietuvių kalbos mo
kykla yra šeima. Jai 'į pagalbą 
turi ateitį lituanistinė mokykla.. 
Darbas nedėkingas.

Jis lengvėja, kai pagalvojome, 
kokiomis sąlygomis kovoja Pet-

Kad vadiiciam, tai vaduojam
šiaurinė’ė Amerikoje yra vie

tovė, kur iš žemės trykšta ver- 
dant’s vanduo ir . jo užgėrus ne
paprastai padidėja fizinės bei 
protinės gailos. Pagriebus už ra
gu vienos tonos buivolą, galima 
jį nusviesti 10 metru, kaip nau
jagimi ėriuką. Tuojau pasidaro 
aišku kaip keliu valandų laiko
tarpy galima išlaisvinti L'etuvą. 
Išgirdę apie šią magišką vieto
vę. pradėjo atvykt apsigyventi 
buvę dipukai lietuviai. J;e bu
lių svaidyti - nebandė, bet dėl 
Lietuvos laisvės vienas kito au
tomobilių padangas badė, kaip 
rūkomo pooierio skutePus, o da
bar, gal ne už Igo, vers mašinas

tnacijų, tik nepridėjo, kas ta! 
delegacijai duos nurodymų. Taip 
jau yra, kad visų vadų pagrin
dinis bruožas yra akiplėšišku
mas. Hitleris, klastingai nužu
dęs felmaršalą Romelį, įsakė iš
kilmingas laidotuves. Raudonie
ji vadai tautų pavergimą ir išžu
dymą vadina išlaisvinimu. Mū- 
sasis aukai reiškia padėką ir ap
gailestavimą.

Aukščiausiu rezultatu laisvi
nant Lietuva, radijo bangomis 
pasiekė lapkričio mėn. 23 dieną. 
Toji pati primodona kreipėsi į 
tautą aukščiausių gaidų tonais, 
o dučės žmona radijo bangoms 
žavingu balseliu skaitė savo vy
ro senjorams parašytą Jeljeto- 
ną, vertą Nobelio premijos; Po 
maždaug 15 minučių skaitymo 
pasiekta tiesiog jaudinančio mo
mento. Grc:o kažkokio tenoro 
įdainuotą plokštelę ir tuo pačiu 
metu kunigas kalbėjo kaž ką re
ligine tema- Tai buvo gražiau
sias rock’n roll koncertas, kad 
net ir Šiluvos. Pilkis vizginda
mas uodegą 3 ar 4 kartus links
mai vamptelėjo.

Čia daug stebėtis nereiktų, 
nes kokie redaktoriai tokia ir 
programa; sulig Jurgio ir kepu- 
srė. Kad vaduojant, tai vaduo
jami : 1 i : : ' \

stogais žemyn. Karštasis vanduo 
veikia ir atgyja karinė dvasia, 
nes prievolę yra atlikę prieš 
50-60 metelių ir visi kovoja, kad 
jo vardas, kaip vado, būtų išsta
tytas Gedimino kalne, ir tik jo.

i Nuo praeitų metų organizuo- 
■tas. ar reorganizuotas vadas pa- 
isidarė labai karingas ir vėliavą 
■Gedimino kalnui laiko net šalia 
: savo lovos. Visų didžiųjų vadų 
; pavyzdžiu bando išorganizuoti, 

■Į nors ir išrinktus, bet jo namėgs-
■ tarnus kabinto narius. Jam gel- 
\ bsti iš baimės pagarbos kanceli-
■ arj’os viršininkas ir suaugusių 
; švietimo ministeris. Jie žino tik-.
ra kelią į Vilnių ir visomis prie- 
monėmis jiems meiliai nesišyp
sančius nepakenčia.

Nesenai vyko pasauliniu mas
tu rinkliava tautos švietimo rei
kalams. Didiesiems vadams at
rodė tikslu nesirašyti į bendrą 
aukų lapą, bet sudaryti atskirą, 

: kad galėtų pastatyti prie gėdos 
stulpo mažiausiai aukavusią val
dybos narę, nors jų įverstos su
melės labai kuklios, visai never
tos atskiro lapo. Toji narė yra 
visų gerbiama moterėlė, netur
tinga, ligų kankinama ir jos ąu-j 
ka be priekaištų didelė- Tie žmo 
gystės prie ;gėdos stulpo šsistatė 
patys, nes pasirodė,, kad neturi 
nei krislelio padorumo jausmo. 
“Chairmanas“ ir $ jo leitenentąi 
to neboja, ar nesugeba suprasti.

Šiais laikais kiekvienas vaikas 
žino, kokia galybę turi spauda, 
radijas ir televizija, tad “gengė 
3 4-rių” nutarė, žargoniškai kal
bant, išėsti radijo’ valandėlės re
daktorių ir pranešėją, kad jis ne
pakankamai reklamavo urbi et 
orbi-miestur ir pasauliui jų Pa' 
vardes. Savaime aišku, kad ta
tai yra tikra nelaimė ir stabdis 
Lietuvos laisvei. Redaktoriaus 
atsikratymas buvo labai sklan
dus, nes jokios asmeninės nau
dos iš to neturėjo ir dirbo iš 
pasiaukavimo..Nedelsdamas puo 
limui prasidėjus, 'jis tuojau pa
sitraukė. Tada pradėjo aušti Lie
tuvos laisvės rytas. Pirmąją pro 
gramos valandėlę pradėjo iš Va
karų atvykusi kažkurios operos 
primadona, pasveikindama klau 
sytojus, o vadas, nei neuždusda- 
mas, pareiškė padėką buvusiam 
redaktoriui už valandėlei vado
vavimą ir apgailestavo jo pasi
traukimą. Kaip ir tinka tokių 
aukštų pareigų asmeniui, tuojau 
pasigyrė savo veikla: pareiškė, 
kad palaikys telefoninį ryšį su 
JAV delegacijos nariu Madrido 
konferencijos, gaus tikrų infor

pogrindžio spauda. Į išeivijoj 
kultūros istoriją pateks Lietuvių 
enciklopedija, lituanistinės mo
kyklos su savo vadovėliais, Lie
tuvių dienos, Tautinių šokių 
šventės, opera ir daug 
tucijų bei renginių. Rašykime ją 
uoliai, ir toliau-

Po paskaitos pasikeista minti
nas apie lietuvybės padėtį Vo
kietijoje, 
kitur. Po- ilgesnio svarstymo vi
si sutiko, kad darbas lietuvybės 
išlaikymo srityje nelieka be vai-, 
šių. Iškelta dvikalbiškumo pro
blemą, kuri kasdien darosi vis 
aktualesnė.

■■ šeštadienio rytinis posėdis bu
vo skirtas oficialiam suvažiavi
mo atidarymui ir organizaci
niams reikalams. Jį pradėjo pir
mininkas Algirdas Palavinskas j 
Susirinkimas paprašė jį pirmi-j 
ninkauti visam suvažiavimui. 
Atsistojimu pagerbtas šiemet mi 
ręš draugijos narys rašytojąs R. 
Spalis — Giedraitis.

Pirmininkas pastebėjo, kad 
pati draugija kultūros ar meno 
nekuria. Kuria atskiri jos na
riai: rašytojas Edv. Cinzas, ak | 
tore D. Krištopaitytė, radusi ke-| 
lią į prancūzų televiziją, dail. A. 
Krivickas ir kt. Politinėje ir or
ganizacinėje srityje veikli dr. A. 
Veigel — Plechavičiūtė. Palie
tė ir kultūrinių ryšių su Lietu
va klausimą. Mūsų draugija jo
kių ryšių su kraštu neturi. Kaip 
elgiasi atskiri nariai, tai jų rei
kalas. i

Iždininkas Ričardas Tendze- * 
golskis pranešė, kad draugijai 
turi 65 narius. 1979 gruodžio Dvo klausiamas apie dailės, ypač 
kasoje-buvo 599,96 DM. Nuo to monumentalios skulptūros ’ 
laiko iki šiandien gauta 540, - dailininkų ryšį su režimais, apie

- - socialistinio realizmo doktrinos 
DNf- išleista { priv’alomumą, dailės kūrėjams

So v. Sąjungoje. Perskaitytas 
straipsnis iš “Alma mater” 4 Nr.' 

; apie prof. V. K. Jonyno darbų 
parodą Vilniuje ir jo pasisaky
mus sovietinėje spaudoje.

Popiet Hemsbacho kino teat
re apie 100 tautiečių žiūrėjo du 
okup. Lietuvoje gamintus fil
mus: “Riešutų duona” ir folklo
rinį ansamblį. Pirmasis filmas 
paliko labai blankų įspūdį, i

Pavakariais meninę programą 
pateikė Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai. Tautinių šokių grupė 
pašoko 6 liaudies šokiu. Protar- 

i piais jauniausia mokinė Tanja 
Huber deklamavo eilėraščius, 
Karina Langytė ir Lina Keme- 
raitytė, prisitardamos gitaro
mis, padainavo porą dainelių. 
Programą paruošusi mokyt. Jo
ana Vaičiulaitytė apdovanota gė
lėmis.

Vakare pilies salėje koncerto 
klausėsi per 60 asmenų. Fleiti
ninkas P* Odinis profesionaliniu 
įgudimu pagrojo tris lietuvių 
kompozitorių sonatas ir Chr. W. 
Lucko baleto sceną.

Violeta Hermanaitė solo pa
dainavo 3-jų liet, kompozitorių

M. Šileikis
•.4- - L

Vartų liekanos (grafika)

joje per mažai kreipiama dėme
sio į kultūrinės veiklos sritį. Rei 
k:a jieškoti . naujų kultūrinio 
bendravimo formų, šalia Romu
vos ir Annabergo rė kia kitų 
kultūrinių centru. Reikia orga
nizuoti kultūros kūrėjus, nors ' 
jie ir sunkiai duodasi organizuo
jami, į Lietuvių kultūros < insti
tutą, kuris telktų lituanistinę me
džiagą, megztų ryšius su vokie-

mybę viešai pasirodyti Vasario daineles, kun. K. Senkus solo 
16 gimnazijos tautinių šokių atliko porą dainelių vokiškai, o 
grupei š. m. gruodžio 10 — tarp- Violeta duetu irgi vokiškai — 
tautinę žmogaus teisių dieną — J. Krieger “Wer die Musik in 
kuriame nors dideliame mieste. Ehren halt” ir jo paties aran. čių kultūrinėmis įstaigomis ir

Dėl ligos neatvykus dr. J. Gri- ‘ žuatą mūsų liaudies' dainą “Oi 
m’ui skaityti paskaitos apie re-( liūdnas žalias berželis” bei gies- 
ligiją ir kultūrą, likusi dienosi mę iš Lietuvos “Avė Maria, Ste-ligi ją ir kultūrą, likusi 
dalis buvo skirta menui.

Dail. A. Krivickas supažindi
no su trimis pirmaujančiais 
okup. Lietuvos dailininkais: mo 
derniu peisažininku A. Gudai
čiu, skulptorium Ged. -Jakubo- 
niu ir vaikų literatūros iliustra- 
tore B- Žilyte,- pavaizduodamas 
jų kūrybą reprodukcijomis. Vi
si jie yra laimėję daug įvairių 
premijij ir apdovanoti garbės 

j vardais.
Per diskusijas pranešėjas bu-

vykdytų kitus kultūrinius už
davinius;

Nagrinėdamas kultūrnių ry
šių klausimą su kitų kraštų lie
tuviais, paskaitininkas palietė ir 
bendradarbiavimą su Lietuva. 
Po karo pastatytos užtvaros dar 
nėra pašalintos. Abiejose jų pu
sėse susikūrė skirtingos visuo
menės. Kaip tokiomis sąlygomis 
bendradarbiauti? Ryškiausius 
atsakymus, duoda dvi kraštuti
nės grupės — nesąlygnio bend
radarbiavimo ir visiško užsis-

. • Išvaduotas; eilinis

PATAISYMAS
“Kankinės, Lietuvės Moterys” 

(rugsėjo 9, 1980, Naujienų nu
meryje, 5 pusi.) buvo išspaus
dinta be privalomo to straipsnio 
autoriaus parašo: Arėjas Vit
kauskas. . į :

Autorių atsiprašom. N.R.

ir

DM. Iš viso iki šiandien turėta 
pajamų 1.139.96 --------
336, — DM. Dabar kasoje yra 
803,96 DM.

Svarstant ateties veikią, val
dyba paprašyta patyrinėti gali-

socialistinio realizmo doktrinos

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

h ČIAMOS TREČDALI METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujiena; 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa 
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!

f Prennmerato* pratęsimo, užsakymų, bei galim, įkaitytoje 
pikliai* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

buklingoji”. . Paskutiniąją gie
dant, su fleita įstojo ir. P, Odi
nis, Ypač darniai ir .nuotaikin
gai nuskambėjo “Oi liūdnas.. 
susilaukusi triukšmingų publi
kos katučių. Po . pertraukos Vio
leta dainavo itališkai (Al? Stra- 
della “Malda”) ir pranūziškai iš 
Samsono ir Dalilos bei Mignon- 
Solistus pianinu palydėjo pirmą 
kartą Romu vogė pasirodęs žy
musis vargonų muzikos interpre klendimo. Trecioji grupė yra vi- 
tatorius prof, dr. Vytenis M. Va-1 durinioji.: Aišku, kad ne visoks 
syhūnas., , .. , .[bendradarbiavimas naudingas.

Turbūt , visų klausytojų nuo- Paprasčiausios asmeninio bend- 
monę išreiškė dail. A. Krivickas, ravimo, formos: laiškai, s.iųnti- 
sakydamas, kad^Vipletos asme- niai; apsilankymai. Dabar kultū- 
ny turime daug žadančią dainin .rinis bendradarbiavimas galimas 
kę. Ji .turi sultingą mezzo so- tik viena kryptimi — iš Rytų į 
praną ir studijuoja dainavimą /Vakarus. Į Lietuvą išeivijos 
Muenchene. Po koncerto audito spauda beveik neįsileidžiama. 
rija persikėlė į gimnazijos vai-. Suminėjo White Plains susitari- 
gyklą. Čia prie lengvų užkandžių mus jr PLB politinės komisijos 
ir gėrimėlių šnekučiuota ir dai g. m. birželio rekomendacijas, 
nuota iki po vidurnakčio. > Bendri principai, dėl kurių visi

Sekmadienį (spalio 26) rytą sutaria: neturi būti silpninamas 
mokyt. V. Bartusevičius skaitė kultūrinis išeivijos, potencialas 
paskaitą apie lietuviškojo kultu- jr vengiama, kad ir .tylaus, ©ku
rinio darbo perspektyvas. Paste- pacijos pripažinimo.
bėjęs, kad tik primityvus žmo-: Su laisvojo pasaulio lietuviais 
gus pasitenkina buitinių porei- ryšiai palaikomi daugiausia, per 
kių tenkinimu, prelegentas kai- spaudą, studijų savaites. Prele- 
bėjo apie kultūrinę veiklą Vo. gentas pasigedo tampresnų ry- 
kietijoje, kultūrinių ryšių klau šių šu JAV-bių lietuviais bei jų 
simą su kitų kraštų lietuviais ir organizacijomis. Pasaulio LB 
gyvenamu kraštu. Išryškino skir Valdybos dėmesys nukreiptas į 
tumą tarp materalinės (civiliza pietų Ameriką.
cijos) ir dvasinės kultūros.Civi- ( Kultūrinio santykiavimo su 
lizacijos poreikių tenkinimas 
nesukelia jokių problemų. Tačiau 
mūsų buitis nuspalvinta etni
niais dažais. Mes negalime išsi
versti be savų parapijų, organi
zacijų, minėjimų, studijų savai
čių, stovyklų, spaudos, net be 
savos gimnazijos. Lietuvių kul
tūrinis gyvenimas Vokietijoje 
daugiausia telkiasi Lietuvių ben 
druomenės pastogėje. Tačiau ir

ENERGY 
WISE »

Change the oil and * 
filters every 3,000to 
6,000miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loseri

• 11 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas_______ ___ — _ __ __ _
Adresas _------------------------------------------------------------------- -

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede -------- dol.
Pavardė ir vardas-------------------------------
Adresas-------------------------------------------------------

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Spomoriaur pavardė, vardas ir vietovė Tel. 476-2206

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviškų spaudų ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ........... ........ ......................................................
Adresas —----------------------------- ■-------------------------------

liėjuai ii spaudo* ir galima gauti knygų rinkoj-*

• Platinimo vajau* proga, praAau Blnntinėti Naujienas dvi sa
vaite* ruslpaiinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas --------- ------------------------------------------------.
'Adraaas -- ------------------- .-----------------------------------------------

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {tako* į krašto politikų. 102 p*I. Kaina |136.

Knygos bu* išsiųstos, jei 31.56 Seki* arba Money Orderi* 
bus pasiųsta* tokiu sdreau:

vokiečiais galimybes apspren
džia mūsų turėjimas kuo juos 
sudominti: tautiniai šokiai, ne
gausūs solistai, muzikos inter
pretatoriai. To per maža. Mums 
reikalinga įstaiga, kur vokiečiai 
galėtų informuotis Lietuvą lie
čiančiais klausimais. Institutum 
Balticum šio uždavinio neatlie
ka. Jį galėtų atlikti Lietuvą kul 
tūros institutas. Galėtų prisidėti 
ir Lieuvių kultūros draugija, 
plėsdama savo vekimą.

V. Bartusevičius pasidžiaugė, 
, kad iki šiol nepasimetėme ir ne- 
. kapituliavime. Turėtume burtis 
apie Lietuvių bendruomenę, nes 

; tik ji gali laiduoti lietuviu išliki
mą svetur. Iš jos reikia laukti 

' naujų paskatų mūsų tautiniame 
‘ ir kultūriniame gyvenime.

Pirmininkas A. Palavinskas 
padėkojo Romuvos šeiminin
kams už svetingą pastogę, o pas
kaitininkams ir meninės pro
gramos atlikėjam — už vertin
gą prisidėjimą prie šio suvažia
vimo.

11 valandą Huttenfefldo ka- 
tal. bažnytėlėje kun. J. Dėdinas 
aukojo šv. mišias ir pasakė pa- 

' mokslą, šaunus buvo muzikinis 
pamaldų apipavidalinimas: var- 

I gonavo prof. dr. V. M. Vasyliū- 
nas, fleita grojo P. Odinis, solo 
giedojo Join. K. Senkus. Gra
žiai giedojo ir visa bažnyčia, 

' nes tarp maldininkų buvo gra
žiabalsių.

I >. V ak. L. B. Informacija

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATCRA^ 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 
vitOvardžių .pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMES LEME, 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.
3 — Naujienos, Chicago, 3, HL Wednesday, December 10. 1980
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Silpnas teisėjas, kuris tik vieną 
pusę išklauso

Australijos lietuvių leidžiamos Mūsų Pastogės re
daktorius ryžosi panagrinėti lietuvių veiklos viršūnėse 
esančių žmonių nuotaikos ir įvairiomis mintimis ryžosi 
savo skaitytojus supažindinti su pagrindiniu viršūnių 
darbu. Savo studijų rezultatus paskelbė savaitinio Įžan
giniame. Kad skaitytojas atkreiptų daugiau dėmesio, 
savo tyrinėjamų rezultatus surinko palinkusiomis 
raidėmis.

Jis buvo įsitikinęs,- kad, mūsų politikai ir kultūri
ninkai dirbą!-pozityvų darbą, bet jis priėjo išvados, kad 
tas dalbas nesėkmingas. Nei lietuvybės išlaikymo, nei 
kovoje*ūž.Lietuvos laisvę tos sėkmingos kovos nesą. 
Ne tik pats redaktorius, bet kiekvienas priėjo išvados, 
kad mūsų veikėjai daugiau laiko leidžia tarpusavėje 
kovoje, negu naudingame darbe. • ■

Jis apgailestauja, kad patys didžiausieji veiksniai 
cukoncenrtuoti Amerikos lietuvių tarpe, ir kad tiek 
VLIKas, tiek ALTas ir pagaliau tiek Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė savo patriotizmą interpretuoja ir dėl to 
kyla patys svarbiausieji nesusitarimai. Jis pripažįsta, 
kad Amerikos lietuviams labiau rūpi VLIKas ir BLB, 
o ALTas jiems mažai terūpi. Tai esąs Amerikos lietu
vių reikalas. Į ALTo reikalus jis nenorėtų kištis, bet 
pripažįsta, kad netiesioginiai tie reikalai turi įtakos ir 
Austr. lietuvius. Jis pranašauja, kad PLB ateity ture-, 
sianti didelės reikšmės ir bijo, kad dabartiniai veiksnių 
nesusipratimai jos nepalaužtų. Jis nepamini nė vieno 
fakto, kad ta Bendruomenė sudaro materialinį ir mora
linį pagrindą visiems kitiems veiksniams. Savo įžangi
nio svarbiausio tvirtinimo neparėmęs faktais, redakto
rius šį klausimą rengiasi kelti ateinančiame Australi
jos Bendruomenės pačiame suvažiavime. Faktais ne
paremta studija save silpnina, bet turime turėti kantry- 
palaukti netlimoje ateityje jo paskelbtų pasiūlymų. 

Tuo tarpu jis skelbia tokias savo studijos išvadas:
: “Jau ne nuo šiandien Amerikoje monopolinio pat

riotizmo atstovai savo spaudoj viešai skelbia Liet. 
Bendruomenę Lietuvos okupanto bendradarbe ir

Lietuvių dienraštį “Naujienas0, kur kiekviename, 
numery Lietuvių Bendruomenė puolama, juodina
ma labiau, negu kad Lietuvos komunistų išeivijai 
skirti laikraščiai.

“Šitoks tarpusavis nesusipratimas tarp mūsų vy
riausių veiksnių kaip tik silpnina kovą už Lietu
vos laisvę, o drauge ir griauna stipriausio lietuvy
bės bastijono išeivijoje pamatus. Šioje vietoje ir 
mes Australij^'e neturėtume likti neutralūs.”

(Mūsų Pastogė, 1980 m. lapkr. 24 d. 2 pel.) 
Turime pasakyti, kad redaktorius gyvenimo faktų 

vertintojas yra labai lėkštas. Teisėjas iš jo labai silp
nas, nes jis vadovaujasi tik vienos pusės pasakojimais, 
visai nesistegdamas faktus patikrinti. Mes čia paminėsi
me keletą faktų, bet pirma norime tarti keūs žodžius 
“apie tokį Čikagos lietuvių dienraštį Naujienas”. Tos 
Naujienos šiais metais paminėjo savo 66-rių metų su
kaktį. Tai yra pats seniausias lietuviškas dienraštis ne 
tik Amerikoje, bet ir visame pasauly. Net ietuvoje nė
ra senesnio dienraščio. Naujienas įsteigė lietuviai, 1903, 
4, 5 ir 6-tais metais kovojusieji prieš caro administraci
ją Lietuvoje. Naujienų pirmuoju redaktorium buvo dr. 
Pijus Grigaitis, išlaisvintas iš Suvalkų kalėjimo, kur 
rusų teismas jį laikė maištininko vienutėje. Naujienos 
pradėjo eiti 1914 metais, jos eina ir šiandien. Naujie
nos visą laiką kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, o 
kai Lietuva tapo nepriklausoma, tai kovojo už demo
kratinę Lietuvą. Jos siekia tų pačių tikslų ir 
šiandien.

Mums atrodo, kad niekas neturėtų 
Čikagos dienraštis”, nepažinęs jo vedamo 
išvestos vagos.

Redaktrius viešai rašo, kad’ jam

rašyti “toks 
darbo ir jo

pa- 
bet

užtenka 
vartyti Naujienas. Jeigu jis jas ne tik pavartytų, 
paskaitytų jose aprašomus lietuviško gyvenimo faktus,! 
tai tokiais įžanginiais Australijos .lietuvių , nepenėtų, 
kokiais jis peni. .>»,"•* ? : • >

Naujienose jįš’būtų'radęs, kad ALTas buvo ir yra 
pati didžiausioji Amerikos lietuvių Bendruomenė. AL
Tas buvo sukurtas, kai apie Bendrumenę niekas dar 
negalvojo. ALTą sudaro visos didžiausios Amerikos 
lietuvių palitinės partijos, fraternaliniai susivieniji

mai, profesionalinės organizacijos, įvairūs klubai ir 
Lietuvos laisvės siekusios įvairios lietuvių organizaci
jos. Jos susijungė, kai nepriklasomai Lietuvai grėsė 
didžiausias pavojus, kai komunistai susijungė su naciais 
ir panaikino ne tik Lietuvos, bet ir kitų Pabaltijo val
stybių nepriklausomybę. Tos pačios organizacijos ir 
šiandien sudaro ALTą, tuo tarpu JAV Bendruomenė 
sudaro daugiausia frontininkams priklausantieji 
žmonės. "

ALTui sudarius sąlygas lietuviams didesniais kie
kiais atvykti į į Ameriką, čia atvyko VLIKo atstovai, 
kurie prašneko apie Bendruomenės steigimą Ameri
koje. Jiems buvo pasakyta, kad Amerikoje yra tokia 
lietuvių Bendruomenė, kokią čia praktiškai galima įs
teigti. Tada atvežtos Bendruomenės atstovai prašė lei
sti jiems rūpintis kultūros reikalais, o - jie paliksią AL- 
tui rūpintis politikos reikalais. Frontininkai apsidžiau
gė, kad jiems leido rūpintis kultūros reikalais, o šių me
tų pavasarį bendruomeninkai jau persimetė į politiką. 
Noras pakenkti ALTo vedamam darbui ir sudaro trin
tį tarp šių dviejų organizacijų.

M. K. Čiurlionio paminklas Rasų kapinėse Vilniuje. 
Lankytojai kreipia didelį dėmesį Čiurlionio kapui.

* n?

A. STONIS,;/. • ■

Tai ne pogrindininko balsas
I . 'skirsto į katalikišką ir libera-

b.kv. lapkričio mėn. 5 dienos jlišką sroves. O pogrindžio “Var- 
Draugo laidoje, pasiremdamas ’—” ” 'lT-—r7- J--’—• --J-
pogrindyje leidžiamu “Varpu”, 
paskelbė vedamąjį “Pogrindžio 
"‘Varpas” apie mūsą išeiviją”. 
Jau nebe pirmą kartą b.kv. 
Drauge buvo prirašęs tokiu ve
damųjų, kurie išeivijos tarpe 
sukeldavo tik bereikalingus gin-

skirtumų, kiek dėl kitų motyvų. 
Sunku patikėti, kad pogrindi
ninkus, esančius tokioje būklėje, 
turėtų skaldyti ideologija. Juk 
jų visų yra vienas ir tas pats 
tikslas: pavergtosios Tautos lais
vė, atskleisti pasauliui okupanto 
atneštą Tautai vergiją, jos fizi
niu ir dvasiniu genocidu naiki
nimą. Be to, jokia paslaptis, kad 
okupantas stengiasi į tokios 
spaudos leidėjų tarpą infiltruoti 
savo agentą, net dideliu “patrio
tizmu” prisidengusį. Tokios 

1 spaudos leidėjai yra apdairūs, 
tokiais turime būti ir mes.

. 11
b.kv. rašo, kad viename ‘‘Var- , 

po” leidisyje yra atspausdintas 
toks rašinys, kurį greičiausiai 
parašė pasitraukęs į Vakarus 1 
lietuvis išeivis ar ilgesnį laiką 
gyvenęs JAV-se. Reiškia, pa- Ž 
ėxam b.kv(ikliui) rašėjas neaiš
kus. Be to, reikia pastebėti, kad 
b.kv. nerašo okupuota Lietuva.

Minėtas rašinys skirtas Lie
tuvos nepriklausomybės 60 me
tų sukakčiai paminėti. Rašėjas 
aimanuoja, kad netenka šia pro
ga džiūgauti, nei didžiuotis, bet 
susikaupti, šios jo aimanos 
mums nieko naujo nepasako. J* 
Juk išeivijos spaudoje tokių ai
manų yra gausu. Išeitų, kad jis 
kartoja tik tą, .kas mums vi- g” 
siems yra žinoma. Jam atrodo, į- 
kad išeivija jau pavargusi ir kad S 
per 30 metų nebuvo paskelbtas f’ 
joks svarbesnis laimėjimas. Įdo- f 
mu, apie kokį svarbesnį laimė
jimą jis kalba? Gal b.kv. galėtų 
tai paaiškinti. Taip pat būtų & 
įdo'mu žinoti, kokius svarbes- M. 
nius laimėjimus per 30 metų 
pasiekė kitos Maskvos paverg
tos tautos, sakysim, Rytų.. Vokie
tija, Čekoslovakija/" Vengrija ir 
kitdš’fPabaltijo tautos. Manau, 
kad ir b.kv. žino, kad išeivija ir 
jos veiksniai — ALTas ir VLI
Kas nėra nuvargę. Jie nęatlai- 
džiai veda kovą prieš L&tuvos 
okupaciją- visomis'' galhnomis 
priemonėmis. Juose nuovargio 
±11 -X iš ' < - - * ’

pą” jis laiko Vinco Kudirkas idė
jų tęsėju, žinoma, jo toks po
grindžio spaudos suskirstymas į 
skirtingas ideologines sroves ke-! 
lia abejonę. Nejaugi pogrindžio 
veikėjai, kovodami dėl paverg
tosios Tautos laisvės, būtų tarp 
savęs susiskaldę į ideologines 

čus, erzelį. Taip, kaip ir šis ve-i kryptis? Man rodos, kad tokia 
damasis. ’ pogrindinės spaudos išaugusi . .

b.kv. pogrindžio leidinius su- gausa gal ne.tiek dėl ideologinių įlenkiu nesimato. Be to, paverg- 
■■ •- ,  } tosios Lietuvos būklė niekad ne-

piūčio mėnesi renkamas aukas skirti švietimo reika
lams. Prieš 8 metus Bendruomenei labai reikėjo pinigų 
ir ji pradėjo grobti Lietuvos laisvės kovai renkamus 
pinigus. Bendruomenininkai skelbė, kad tokio susita
rimo nebuvo, jie neberandą savo protokoluose, bet Nau
jienos jiems priminė. Naujienos paskelbė prel. Jono 
Baikūno, pirmojo JAV Bendruomenės pirmininko pa
sirašytą prižadą, nekenkti ALTui ir padėti Vasario 16 
proga surinkti aukas.

Čia nėra joks Bendruomenės puolimas, bet tiktai pri-

r . . . . . ...
buvo taip išgarsinta, kaip šian
dien. Tokios šio rasėj o defetis- 
tinės mintys kelia ne tik pa
vergtųjų tarpe nusivylimą, bet 
ir išeivijoje verčia nuleisti ran
kas, užčiaupti burną, nes jei per 
30 metų jokio svarbesnio laimė
jimo nepasiekta, tai dar po 30 
metų — visai nėra ko tikėtis.

(Bus daugiau)

— Pranešimai sako, kad Ira-
minimas susitarimų ir frontininkų viešas tų sutarimų į ne praeitą šeštadienį prasidėjo 
laužymas nauji nesutarimai. Kariai reika-

M7 Pastogės redaktorius tvirtina, kad Naujienos daugiau ginklų, bet vy- 
Bet nutarimas mestis politikon buvo ne pats svar- visą laiką puola ir juodina B-nę”,bet savo įžandiniame ne- 

biausias nesutarimų kirminas.. Bendruomenės organi- paminėjo nė vieno “puolimo ir juodinimo” fakto. Būtų

riausybė jų neturi.

— Kai kurie Reagano palarė-
_______  ____ žavimo pradžioj josios vadai prižadėjo Vasario 16 proga naudinga, jeigu redaktorius faktus ir Naujienas pa- jai nori, kad jis neatšauktų javų 

sąjungininke. Užtenka tik pavartyti tokį Čikagos renkamas aukas skirti ALTo vedamam darbui, o rug- žintų, o tada kalbėtų. embargo rusams.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS
M. K. Čiurlionio jauniausiai seselei 
Žvirbliukui ir mano Bičiulei, iš 
kurios širdies pasisėmiau skaidrių 
atsiminimų apie M. K. Čiurlionį.

* * *
SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIŪS 

DRUSKININKUOSE
(Tęsinys)

Pro šitas vietas, tuo pačiu keliu dažnai važi
nėdavo ir M. K. Čiurlionis, stebėdamas ir kaup
damas savyje gimtosios žemės vaizdą. Tas gamto
vaizdis nepasireiškė jo kūryboje nuoga realybe, 
bet, perėjęs per jo sąmonę, pavirto kūrybine rea
lybe, praskambėjo dzūkų žemės ilgesiu ir tyliu, 
mįslingu susimąstymu.

Dar ir dabar kai kur šmėkšteli iš jo laikų 
užsilikę kaimai su apsamanojusiais stogais, bet 
dažniau — jau laiko išsklaidyti vienkiemiai, ne
šioję dar įsigyventi gamtovaizdyje ir apaugti 
medžiai. Tai ir žvalgosi lyg paklydę.

Da žnėja miškai. Prie geležinkelio — suvers
tos sienojų krūvos, malkų rietuvės, pabėgių stir
tos, popiei talkių kupetos. Pamiškėje pūškauja 
lentpjūvė, pikiai šnairuodama į tolstantį ir nyks
tantį mišką.

Tai retėja didžioji Rūdiškių giria, plėšoma vis

didesniais kirtimais ir nuogų smiltynų lopais, vie
tomis vėjo- pustomų, kitur tarp kelmų apžėlusių 
retomis, vienišomis pušaitėmis. O juk lietuviui 
medis — kaip brolis, kaip tėvas, tokia pat visybės 
dalis, kaip ir jis pats. Tas lietuviškas pasaulėvaiz
dis stipriai reiškėsi ir M. K. Čiurlionyje. Medis
— tai amžinai žaliuojančios gyvybės simbolis, gi
ria, pilna drabnų paukštelių, — tos gyvybės ne
mirtinga simfonija.

❖ * *
Pariečė. Buvusi Druskininkų geležinkelio 

stotis. Dabar geležinkelio šaka pravesta ligi Drus
kininkų. Tai padaryta lenkų laikais. Pariečės 
stotis vienaaukštė, mūrinė, kiek barokizuota. Di
delės keleivių salės, bet tuščios. Matyt, kažkada 
būta čia nemaža judėjimo. Dabar tik iš perono pu
sės prie vienų durų kioskas, ir daugiau nieko.

Už stoties akmenimis grįsta aikštė. Viduryje
— aptvertas geležine tvota apskritimas, skveras 
be vartelių ir takelių. Ten auga klevai. Dideli, 
plačiašakiai, jie šlamėdavo, be abejo, sutikdami ir 
M. K. Čiurlionį, parvažiavusį atostogų.

Prie geležinės tvoros laukdavo nekantrauda
mas Jankelis, Druskininkų patriarchinis vežikas, 
su savo būda, vietiniu kabrioletu. Jankelis buvo 
nuolatinis Čiurlioniu vežikas, jis ir Konstantiną 
nuveždavo ir parveždavo iŠ stoties. Tik vieną kar
tą buvo netyčia prasilenkęs sū Jankeliu ir parva
žiavęs namo su naujovišku lando, sukeldamas seno 
vežiko didelį sielvartą ir todėl pasižadėdamas vi-

sada tiktai su juo važinėti.
— Panicžu! — šaukia nerimaudamas Janke

lis iš tolo, pamatęs skubančioje keleivių minioje 
M. K. Čiurlionį ir visai nekreipdamas dėmesio į 
kitus keleivius.

M. K. Čiurlionis — jaunas, lieknas, plačia
petis, stiprus žaliūkas, šviesiaplaukis, gelsvo vei
do — skuba pro minią su lengvu lauktuvių laga
minėliu ir iš tolo jau sveikinasi su senu savo 
bičiuliu.

— Kaip laikaisi? — šypsosi Čiurlionis. — 
Kaip namiškiai? Ar sveiki?

— Sveiki, sveiki, ačiū dievui, — džiaugiasi 
senas žydas ir sodina svečią į savo būdą — toks 
patenkintas, tarsi savo sūnų sulaukęs. Ir Čiurlio
nis džiaugiasi, lyg pirmą saviškių sutikęs.

Čia pat pasikeičia naujienomis ir greitai su
sėda į būdą. Juk namie laukia visa šeimyna, kuri
nekantraudama išeina toli už Druskininkų vieš- šėmas, pilkas dangus.

prašmatnūs lando su keleiviais. Pyksta senas 
vežikas ir ragina savo aklį, o Čiurlionis šypsosi 
ir plekšnoja per petį:

— Nepyk! Spėsime ir mes parvažiuoti. Juk 
puiki kelionė! Ar ne tiesa?

Ir jie važiuoja ristele, neskubėdami, nors 
abudu norėtų skriste skristi.

O dabar Pariečės stoties aikštė tuščia ir nyki. 
Tarsi niekada jokios spūsties čia nebūta, niekada 
nevažinėta M. K. Čiurlionio ir nesivaidinta seno 
vežiko Jankelio su savo būda. Taip viskas pasi
keitė.

Miestelis tuščias, lyg išmiręs. Traukinio, ma
tyt, niekas nelaukia ir nepasitinka. Miestelis ne
didelis, apšepęs, lyg be savo gyventojų. Sukrypę 
lūšnelės stovi pasišiaušę viena prieš kitą, lyg j 
karą pasirengusios. Bet tik taip sau.

O aplinkui lygumos. Pakraščiais — miškai.

keliu pasitikti parvažiuojančio svečio, kuriam at Pro mišką eina geležinkelis, o šalimais vin-
vykus tiek daug džiaugsmo, šviesos ir laimės štai- JPu°ia kelias, kuriuo važinėjo Čiurlionis su Jan-
ga atsiranda. M. K. Čiurlionis įnešdavo į šeimos 
gyvenimą savo trykštančią kūrybinę nuotaiką, 
kuri visus užkrėsdavo ir išsaukdavo visuotinį pa
kilimą. Tai jau yięnąs^o atvykimas į tėviškę bū
davo didelė šeimos šventė. -

Tai ir Jankelis ilgai negaišta, paraginęs arklį, 
suka greitai į Druskininkų vieškelį. Norėtų pir
mas į Druskininkus nuvažiuoti, bet, seno vežiko 
apmaudui, jo būdą nuolatos pakeliui aplenkia

kelio būda.
Miškas išretėjęs, jaunas, su proplėšomis. Tų 

pušų, kurios kaip karūnuoti karaliai pasitikdavo 
Čiurlionį, dabar nematyti. Tur būt, iškirstos. Pa
liko jos amžinas tiktai M. K. Čiurlionio pasakoje 
— kaip ir daug kas iš praeinančio ir nykstančio 
gyvenimo. Amžian tik kūryba, nes ji — tiesa.

(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA

Ji» nurinko juos į vietą, kuri hebraiškai vadinama Ar mage don" 
(Apreiškimo 16:16)

26. Apie visa tai yra parašyta Šventajame Rašte ir visa tai liu
dija apie neišvengiamą faktą, kad dabar Dievas dalyvauja žmo
nių reikaluose, ir kad priartėjo diena jo rūstybės prieš nuodėmę 
ir prieš visas nuodėmingąsias įstaigas.

Galime džiaugtis žinodami, kad galutinos dabartinio tautų 
suspaudimo sėkmės nepateks į saumylingų šalies valdovų rankas, 
bet rytojaus pasaulis bus Kristaus karalystės valdomas. Galime 
būti Dievui dėkingi ir už tai, kad per busimąjį tūkstantį metų 
tautos nebebus pavergtos tironiškų komunistų viešpatavimui.

Teisėtasis Karalius
Kaip buvo pastebėta, pirmesniais laikais Dievas buvo savo 

senovinės Izraelio tautos valdytojas.
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5431 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGL^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weafotecfor Cemmufoty klinikos 
Modteinee dlrektorlvs

VALANDOS: 3—0 darbo dienom^ ir

TaL: 562-2727 arte 562-2722

T1U — M MfM
DR. X B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPSCIALYBR AKIŲ LIGOS

ValaBdtM vasal fuaitarim*.

OPTOMITRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. H SL T*L 737-5149
Tikrina akia. Pritaiko akiniai

VaL aga! autitarimi. Jidaryta tra&

ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS AR CHIRURGAS 

tendra praktika, tp«. MOTSRŲ Ilges 
Ofiaaa 2652 WIST Ata SYR31T 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pinu. tn-ncL, tračiai

alaia 3-4 v*L popiat ir kits la&i

P an .eikis, o. F,

A “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AiL 

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 66629 
Telef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ

Nasliy, Našliukiy ir Pavieniu Asme
ny klubas šaukia narius i šįmet pas
kutini susirnikimą, kuris įvyks gruo
džio mzn. 12 d. 2 vai. popiet Vyčiu 
salėje, 2455 W. 47th St., Chicagoje. 
Visi nariai kviečiami gausiai astUau- 
kyti. Bus renkama nauja valdyba, ap
tariami svarbūs klubo reikalai. Po 
susirinkimo bus vaišės. V. Cinką

Lietuviu Pensininku Sąjungos na 
rių susirinkimas-pabendraviinas Įvyks 
gruodžio 11 d., ketvirtalienį, 1 vai. 
popiet šaulių Namuose, 2417 West 
43rd St. Bus menine programa, už
kandžiai ir loterija. Nariai yra pra
šomi atnešti kokią nors geresne do 
vaną loterijai. Be to, nariai yra ragi
nami sumokėti užsilipusį nario mo 
kestį. Valdyba

i Zarasiškię klubo metinis narių su- 
; sirinkimas šaukiamas gruodžio 14 d.
2 vai. popiet Vyčių saleje, 2455 Wes. 
47th St. Bus klubo vaidybos rinkimą.- 
ir kitų klubo reikalų svarstymas. Na
riai kviečiami gausiai dalyvauti. Taip 
pat apsimokėti nario moic-esti. Kv.e- 
čia Valdyba.

Lietuviu Moterų Apšvietos draugi
OBTHOPEDAS-PBOTEZISTAį i l°s priešinetinis narių susirinkimą.

Aparatai - ProtezaL Med. ban j įvyks šeštadieni, gruodžio 13 d., 1 vai.

(Arab Support*) ir t t

M50 Wwt 43rd fu Chlctfc. UU

popiet 3808 S. Union Avė. Nares pra 
somos dalyvauti, nes yra svarbiu rei 
kalų aptalti ir bus 1981 metams vai 
dybos rinkimai- Turėsime -’grab bag’ 
ir vaišes. Rožė Dvigalvis, rast.

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-4200

Gruodžio mėn. 14 d., sekmadieni 
J 1 vai. popiet Tėvu jėzuitų koplyčioje 

bus atnašaujamos šv. Mišios už mirų 
siuosius ir gyvuosius paštininkus be 
jų šeimas. Po pamaldų visi paštinin. 
Kai su-šeimomis bei artimaisiais ien- 
kasi p.p. Repšių namuose, 6uu8 Sc 
Richmond Ave., kur įvyks metinis su 
sirinkimas, o po to bus bendios vai 

sės — Kūčios. Vaidyba

PĖRKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

REIKALAUJA §4 BILIJONŲ

Washington. — Three 
Mile Island atominės jėgainės 
savininkai padavė į teismą Ato
minės energijos reguliavimo ko
misiją už ncleisingas instrukci
jas, dėl kuriu kilo nemalonumai 
ir stotis buvo uždaryta. Jie rei
kalauja iš kc'misijes, tikrumoje 
iš valdžios, keturių bilijonų do
leriu. •V

M OVING 
Apdraustas perkrauctyma* 

iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
tai. 376*1M2 arba 376-S996

— Brežnevas yra pasiryžę* 
praleisti tris dienas Indijoje, 
kur nori pa tirti Indijos politiką 
nuomotus apie santykius su už
sienio valstybėmis.

Anfr <fi*hį aukso uncija 
kainavo $631.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vizos programoj iš W0PA, 
/ 1490 ML AM.

L io tuvi u kalba: kasdien nuo pirmi- 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet šeštadieniais ir sekrna- 
diehiais nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto.

Vtdija — Aldona Daukus 
Talaf.: HEmlock 4-2413

5 K 2

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Jordi Eonas. Viduržemio jūros vaizdas.

STAIGA MIRĖ JUOZAS URBELIS

Gruodžio 1 dieną mirė Leonas 
i Žiūraitis, sulaukęs 62 metų am- 
įžiaus. Gyveno Marquette Parke. 
į Gimė Lietuvoje, Baseinių apsk. 
Amerikoje išgyveno Ž3 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Sophie, sūnus Romual
das, 4 anūkai, 2 broliai — kun. 
dr. Tomas Žiūraitis O.P. ir Anta
nas su žmona Sophie, ok. Lietu
voje molina Aleksandra, dvi se
serys — Genė ir Eugenija su šei
momis; kili giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas buvo pašarvotas Pet
kaus koplyčioje, Marquette Par
ke, 71-oje gatvėje.

Gruodžio 4 dieną kan. V. Za
karauskas su kun. dr. žiūraičiu 
koplyčioje sukalbėjo maldas. Po 
to sugiedota “Marija, Marija”.

Gruodžio 5 d. kan. V. Zaka
rauskas po maldų palydėjo į Šv. 

i Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią Marquette Parke. 
Gedulingas šv. Mišias atnašavo 

j brolis kun. dr. T. Žiūraitis ir pa- 
i sakė prasmingą pamokslą.

Anūkėliai nešė šv. Mišių auką.

Mažeika & Evans

Prieš porą metų atšventęs 75 
metų amžiaus sukaktį, Juozas 
Urbelis jautėsi gerai, nesiskun
dė sveikatos šlubavimu- Lapkri 
čio mėn. 22 d. dalyvavo Civero 
j e suruoštame baliuje, kaip jau 
nuolis pašokdino ne vieną po
nią; Lapkričio mėn. 28 d. su rei
kalais. pajuokaudamas, pasakė 
žmonai, kad “važiuoja į svietą”, 
išvažiavo pas savo pažįstamą su 
reikalais. Neradęs to žmogaus 
namuose, sugrįžo atgal, atsidarė 
savo garažo duris, sėdo į maši
ną ir pradėjo važiuoti į garažą. ’ 
Tačiau mašina atsitrenkė leng
vai į garažo sieną. Pamatęs kai 
mynas kas atsitiko, įbėgęs į 
kambarį pasakė savo žmonai, 
kad šauktų greitosios pagalbos 
mašiną, o pats atbėgo prie Ur
velio mašinos. Jį jau rado suk
niubusį prie vairo. Tuojaus at
vykus; greitosios pagalbos maši
na velioni nuvežė į artimiausią 
1:foninę, bet jį jau rado mirusi, 
dėms atgaivinti pastangos nieko 
nepadėjo. Velionis Juozas Urbe
lis mirė lapkričio mėn. 28 d. 11 
vai. lyto.

A. A. Juozas Urbelis buvo il
gametis — virš 31 metu-Melro- c
~e Parko lietuvių kolonijos gy
ventojas. Priklausė veikian
čioms lietuvių organizacijoms- 
lis buvo pirmininku SLA Mel
rose Parko kuopos, Igametis 
117 skyriaus pirmininkas, o mi
nis kun. Šantarui buvo paskir
tas B ALFO direktoriumi į jo 
vietą. Ilgai ir sąžiningai iki sa
vo mirties buvo Melrose Parko 
LB iždininku. Bendro organiza
cijų komiteto Vasario 16-tos mi
nėjimo surenkamų aukų koordi 
n a torius, Melrose Parko Lietu
viu Amerikos Piliečiu klubo il- 
au metų iždininkas. Tautos Fon
do įgaliotinis.

Velionis Juozas Urbelis buvd 
nepaprasto darbštumo, kruopš
tumo. teisingumo žmogus ir sa- • 
vo prisiimtas pareigas atliko ko 
geriausiai. Velionis rūpinosi pa- 
ve^g^os Lietuvos išlaisvinimu, 
inko aukas ir pats aukojo.
Su Veluioniu aisisveikinimaš 

;vyko š m. gruodžio mėn. 1 & j 
7 vai. vakaro. Atiduoti paskuti-4 Į 
nę pagarbą ir atsisveikinti į Bor
mano laidotuvių n^mus susirin
ko gausiai visuomenė is vietos 
r buvo atvykusių ir iš tolimes
nių apylinkių. Atsisveikinimu 
pradėjo LB Mėlrose Parko apy
linkės vardu. S. Vidmantas. Sa
vo trumpame žodyje paminėjo

velionio atliktus darbus, pri
klausymą organizacijoms ir dar Buvo gražu žiūrėti, kai jie ją 
bštumą. Melrose Parko Lietuvių perdavė kun. T. žiūraičiui.
Amerikos piliečių klubo vardu
su velioniu atisveikino klubo sek pravažiavo pro' namus, šv. Ka- 
retorius K. Tautkus. Balfo 117 zimiero kapinėse maldas sukal- 
skyriaus vardu atsisveikino Z. Į bėjo brolis vienuolis. Sugiedota 

“Marija, Marija”.
Palydėjo į kapines apie 30 ma-

Po šv. Mišių vilkstinė mašinų

Sinkevičienė. Lietuvos valstie
čių liaudininkų s-gos vardu, žur 
nalo “Sėjos” if artimųjų vardu L. o. , , . .. . n ,x . .. . o , j , x i smų. Pietums pakvietė i Goldatsisveikino Sandaros redakto- ‘ i •

T « _ .j, x Coast restorana. Permečiau akinus G. Lazauskas. Balto Cent-j . , ■ \.. . .. mis — buvo apie 90 asmenų, ro valdybos vardu atssveikmti AT, /. j n ■ • w x 1 Mane pavėžino i kapines jo il-buvo atsiųsta dr. Brone Motu-* x ,v. . xr-V . -- .ganietis bendradarbis p. šukvsšiene. Visi kalbėtasi gražiaiL ____T._ . ,_____± t_._

įvertino velionio atliktus darbus / ... .-
ir apailestavo staigų ir netikėtą ~
jo pasitraukimą iš gyvenimo. 
Daugelio susirinkusių akis su- 
vilgino ašaros. Paliko našlę Fe
liciją, gimines, artimuosius ir 
pažįstamus. Buvo kilęs nuo Ra
seinių Turėjo 77 metus amžiaus. 
Gruodžio mėn^2 d. ilgos maši
nų eilės lydimas, iš švenčiau-J 
sios širdies parapijos bažnyčios.} 
po gedulingų pamaldų, palaido
tas Lietuvių tautinėse kapinėse.
Prie duobės, po laidojimo mal
dų, buvo sugiedota Marija Ma
rija ir Lietuvos himnas.

Mano nuoširdžiausia ir giliau { 
šia užuojauta našlei Felicijai ir 
visiems giminėms. O, TU, Juo
zai, ilsėkis ramybėje laisvojo 
Amerikos krašto žemelėj.

(KT)

su žmona. Jis ir karsta nešė. Jis 
jį mini kaip pareigingą, gabų 
žmogų, kuris tarnyboje visų be 
išimties buvo gerbiamas.

Teilsisi ramybėje!
K. Paulius

IŠTEKĖJUSIOS MOTERYS
LAIMINGESNĖS

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

“Jeigu tu galvoji nuo savo 
vyro skirtis, geriau taip neda-i 
ryk”, sako Dr. Edward Shorter, 
istorijos ir moterų studijų pro
fesorius Toronto universitete. 
Jis nurodo, kad aplamai persis
kyrusi moteris pergyvena di- 
džiausį širdgėlos laipsnį bet ku
rioje žmonių grupėje. Ji patiria 
70% daugiau sielvarto' negu per- 
siskyręs vyras. Jis dar priduria, 
kad tos moterys yra laimingiau
sios, kurios nepersiskiria. Persis 
kurusi moteriškė, kai nusiskun
džia savo skaudžiu likimu, tai 
niekas nenori klausyti. M. S.

It’s Easy..
H WITH

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS --DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA ’Z ’ J

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
' ' Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

į 2533 W. 71st Street
j 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chieagoi

Lietuvių

Laidotu vią

Direktorių 

Aaociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

t

t

<

i

i

PHILLU’S - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArdx 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DI. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKIM

Aikštės automobiliams pastatyti

ThHę KOPLYČIŲ LAIIMHIMO ŠERMENINE 
Ištart jai ir laidojimo direktoriai:

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

X)h Boy, Homemade Ice Creamf 
feUn to thė “oohs” and and rtoh hurry* 

the decision is made that the ice cream is ready, and the daaber 
b pulled free of the freezer container! Luscious, and deserrinf 
of a finfer dipped in for a quick tasting, homemade ice crenm 
evokes only the happiest of feelings. And when that ice cream 
jk flavored and blushed with bananas and plump stfawbMnes, ao 
much the better. The wonderfully smooth conxwtency cornea 
from the cream of canned milks — evaporated milk, the all 
important Ingredient that’s always ready for an at-home ica 
cream making party. J

Strawbeny-Banana Ice Cream
5 eggs 1 quart strawbernea,
2 cups Sugar - cleaned and sliced
3 tall cans (5 cups) Pet 3 bananas, mashed

Evaporated Milk (about 1 cup mashed)
1. Beat eggs vrelL Add sngar and beat until light yellow

to color. i
2. Stir in evaporated milk.
3. Mash together strawberries and bananas. Mix into evap

orated milk mixture. a
4. Pour into ice cream freezer container and chum and freeae 

according to manufacturer's directions.Makes about 4 quarts.

GEORGE F. RUDMINAS
3313 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YArds 7-1138 - 1133

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1211
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, I1L 974*4411

I

S354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7*1911
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Lietuvos vyčiai senjorai 
rengiasi šventėms

perskaitė

Marquette National

proga paskyrė auką 
Naujienoms, Sofijos

Gruodžio 1 d. 7:30 vaL vakaro 
Vyčiu salėje susirinko vyčiai sc- 
niCrai aptarti priešventihio lai
kotarpio reikalus.

Susirinkimą atidarė Ii. Pupi- 
nik ir pakvietė pirmininkauti 
praeitam? susirinkime išrinktą 
toms pareigoms V. Brazą, kuris, 
pasveikinęs nariu
dienotvarkę. Priimta be pataisų.

Revizijos komisija išdavė ra
portą iš praeito veikimo. Pasi
rodo, senjorai turėjo devynis su- 
sirinkimus, geguzinę, dalyvavo 
mirusių pagerbime, surengė šv. 
Kazimiero šventę, liepos 1 dieną 
turėjo banketą. Kasoj naujai ka
dencijai turi per *?2,000. Pinigai 
laikomi 
banke.
, Švenčių 
Draugui,
Daukus ir Margučio radijo va
landėlėms po ^25. Be to, pasiun
tė sveikinimą žurnalui “Vytis* ir 
sumokės $25.

Ilgokai svarstyta ir aptartos 
visos detalės Kūčių vakarienei. 
Kūčios įvyks gruodžio 21 dieną 
2 vai. popiet. Ponios ir vyrai 
renkasi anksčiau pasitvarkyti su 
'stalais, indais, maistu. Kviečia
mas dvasios vadas kun. cinikas 
5r gal dar kas kitas bus pa
kviestas.
• Bilietai po’ $6. Valdyba prašė 
^narius padėti išplatinti visus bi
lietus.
| Iš viso yra apie 50 narių. Pir
mininkas V. Brazas galvoja, kad 
preiktų susirinkimus šaukti sek
madieniais, kad dirbantieji ga
lėtų posėdžiuose dalyvauti.

Vyčiai susirinkimus pradeda 
ir baigia malda į šv. Kazimierą. 
Dalyvavo 15 nariu. *

l -i
I PARENGIMAS JAUNIMO

* kagiečių šaulių nuvykimas lie
tuvių /kolonijos minėjimui pri
duoda daug iškilmingumo.

j Į rinktinę vėl priimti septyni 
nauji nariai. . |

CENTRUI PAREMTI
š.m. gruodžio 7 dieną Irenos: 

Kriaučeliūnienės vadovaujamas 
.komitetas surengė Jaunimo cen-’ 
'trui paremti parengimą.

Po susirinkimo pasivaišinome 
kavule ir skaniais pyragaičiais.1 

Skirstėmės apie 10 vai. vak. ■

Su džiaugsmu prisiminėme 
1927 metų Amerikos Lietuvos' 
Vyčių ekskursiją į Lietuvą. Ta Į 
proga buvo pavasarininkų di-'i’ 
džiulis kongresas Kaune. Jame 
dalyvavo per 3,000 jaunimo. 
Amerikos vyčių vardu A. Ga- 
balienė generolui Žukauskui įtei
kė aukso kardą. Dalyvavo' prezi
dentas A. Smetona, ministerial ~. ■
ir kita diduomenė. A. Poška ' dhną. Dėkui už ankstyvą prenu- 
įleikė senjorams kongreso nuo- merą tos pratęsimą ir už $16 
trauką, kuri pasiųsta į žurnalą auka.

- Dėkui mokytojui Pranui 
prezidentu nukirpo, i M<,zūraiči“i iS Parko

atspausdinti pilna 1 uz pratęsimą ne-
‘tlaukiant raginimo ir uz ta pro

ga atsiųstą $25 auką.
istorinės reikšmės [ — Juozas Audėnas, Ozone 

Park, N.Y., buvęs VLIKo narvs 
informacijos vedėjas, prie 

|prenumeratos pridėjo auką.ka- 
! lendoriui. Dėkui. Kalendorius 
jau spausdinamas.

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gruodžio 13 d., 12 vai. Chica
go Savings bendrovės patalpose, 
6201 S. Western Ave. Pageidau
jame, kad visos narės dalyvautų. 
Vyks ateinančių metų valdybos • 
rinkimai.
dovana 
Bag”. ‘

“Vytis”. Gaila, kad nedėjo išil-1 
gai ,bet skersai puslapį. Ketvir^ * * 
ladalį su 
Prašysime 
nuotrauką ir išilgai lapo.

Dėkingi A. Poškai už 53 me
tus išsaugotą 
nuotrauka. Yra keletas asmenų, " i • kurie dalyvavo tame kongrese, j ir 
Tarp ju — ir reporteris.

K. Paulius

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

American Travel Sendee Bureau
S7Z7 S.’Western Ave^ Chicago, ID. 6064?

-**'~4* Telrf 312 238-J787
• Nemoliums patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu. IaIttį kelio 

nlą (cruises), viešbučių *r automobilių nuomavimo rezervaenas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k. aktus 
Sudarome iškvietimus gimusių aplankymui Amerikoje u teikiame infer 
<naeijps visai* Genomų reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, bk .eiti* rezervuoti vieta* 
B anksto — prieš 45-60 dienų.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacija 
Kalėdų proga paskyrė Naujie
noms $ 10 auką ir ją atsiuntė per 
Aleksandrą Patacką. Dėkui val
dybai ir visiems tos organizaci
jos nariams.

— Antanas Kruklys, Amerikos |
Lietuvių Tarybos Hot Springs 
skyriaus valdybos narys, dažnai ■' 
aukomis paremia Naujienų lei- Jdiumas š.m. gruodžio mėn. 13 d. 
■ ________ j (šeštadienį) Lietuvių Tautiniuo-

j se Namuose, 6422 So. Kedzie

Malonėkite atsinešti 
dėl kalėdinės “Grab

Valdyba

LB TARYBOS NARIŲJAV R
IR APYLINKIŲ ATSTOVŲ
METINIS SUVAŽIAVIMAS
JAV R. LB-nės Tarybos prezi-

P. Venclova REAL ĮSTATĖ.
Kamai, Žanvi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

N«m«l, Ž*m4 — P*rdavlfrw> . 
REAL ESTATE FOR SALE

Turime dideli pasirinkimą 
KALĖDINIU DOVANŲ

Ave., Chicago, Ill., šaukia tary
bos narių ir apylinkių bei orga
nizacijų atstovų metinį suvažia
vimą. Registracija 9 vai. ryto.

Po suvažiavimo 7 vai. vakaro’ 
toje pačioje salėje įvyks tradi
cinė Kūčių vakarienė su tam va
karui pritaikinta programa.

i : Meninę programą atliks Dai
nininkų Būrelis, p. T. Serapinie
nės vadovaujamas.

Kaip suvažiavime, taip ir Kū
čių vakarienėje visa lietuvių vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti.

Į Kūčių vakarienę bilietus , ga
lima rezervuoti šiais telefonais:

Importuoto kristalo išdirbiniu, aukso ir gintaro papuošalu. LIadro __
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražiu dovanų Įvairioms progoms.
-' - 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.
Atdara pirmad. iki penktadienio nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

šešt. nuo 10 iki 7 vai. vak.; sekm. nuo 11 iki 5 vai. popiet.
Gruodžio 22 ir 23 dienomis atdara iki vidurnakčio.

Tel. 247-6969

SUSIVIENIJIMAS LIETIMŲ AMERIKOJE
yra seuiausifa, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus,

^LA — atlieka kulturinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA— išmokėjo daugiar kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na* 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudos sumą lemoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SI A j si rašyti.

11,000

Gilite kreiptis Ir tiesiai t SLA Centru:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Naw York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St.
Tot. (tit) 343 Ml*

Irena Kriaučeliūnienė, atida
rydama parengimą, dėkojo vi- 

- ----------------- ---------—■ — s’ems už gausų atsilankymą ir 
Marquette Parke — 737-1286, Pareiškė, kad Jaunimo centras 
‘25-1089 ir 434-3713; Cicero — i lietuviams reikalingas. Juo nau- 
155-2550 ir 652-8546; Bellwood doi°si ir naudojasi įvairias or- 
— 514-3880; East'Chicago — 1 ganizacijos, skautai., lituanisti- 
(219) 365-4184, ir Brighten : nės mokyklos ir kitokie sambū- 

Įriai. Jaunimo centrą reikia bū
tinai išlaikyti ir prašė visų lie
tuvių pagalbos.

Invokaciją - maldą sukalbėjo 
jėzuitas kunigas Antanas Sau- 
laitis. Buvo patiekta skani vaka
rienė. Po to Nijolė Martinaitytė 
gražiai padeklamavo kelis K. 
Bradūno eilėraščius. Kalbėjo ir 
p. Andrijonienė. Deja, jos kal- 

nes ji

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
aR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIS. . j 

LKL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-774$

ir 
Parke — 523-0148.

Įėjimas $10 auka.
JAV R. LB-nės vadovybė

— Marquette Parko Namų Sa
vininkų organizacija šaukia me
tinį narių susirinkimą gruodžio 
mėn. 19 d. 7.30 vai, vak. para
pijos salėje, 6820 So. -Washte
naw. Susirinkime bus svarstomi» 
svarbūs apylinkei reikalai, ren- j įos į>uvo' sunku suprasti, 
karna nauja valdyba ir Revizi- j buvo per arti mikrofono, 
ins knmyciia tnrlAl 1:jos komisija, todėl visiems na
riams dalyvavimas būtinas. Po: 
susirinkimo — kavutė.

Stasys Patlaba

Svečių buvo 330.
Linkėtina p. Irenai Kriauče- 

liūnienei ir jos vadovaujamam 
’komitetui ištvermės ir sėkmės: 
iBet, atrodo, vargu ar pasiseks 

VYTAUTO DIDŽ. ŠAULIŲ1 ilgesniam laikui šiuos namus iš
laikyti.RINKTINĖJE

Vytauto Didžiojo šaulių rink^ 
tinė Chicagoje savo valdybos po-’Į 
sėdyje, ateinančių Naujų metų 
proga, iš savo šių metų derliaus 
paskyrė paramą spaudai ir radi
jo programoms; spaudai: Nau-j 
jienoms, Draugui, Sandarai ir 
Laisvajai Lietuvai — po’ 50 do
lerių; Margučiui, Sophia Barčus 
ir Lietuvos Aidams — taip patj 
po 50 dolerių. Sportininkams, Į k’os: ,
vykstantiems į Australija, pa-:| Eugenijaus Kriaučeliūno 
skyrė 100 dolerių. ' Į 1000 dolerių premija skiriame

Į lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
Apgailestauta, kad po ligos vis j pasireiškusiam raštais (lietuvių.

fiByAVn'i 4- *1 T _ __ 1

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
t ,

I r
■ J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1
n

• 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.

» I I— E—■5—E——

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS: PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Stasys Juškėnas 
------------ - i

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street 
Tel. 436-7878 arba 839-5568

D Ė M ESI O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnu šeima savo mirusiam sū.w . I
nui ir broliui prisiminti skiria
kasmetinę x IEŠKAU PIRKTI ŽEMĖS prie žvejo-

EUGENIJUS
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ Į ' 

Premijai skirti sąlygos yra to 

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

/ j ežero Kanadoje, Minnesota, 
Wisconsine arba Michigane.

Skambinti (312) 767-7826

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. K»dzie Avenu* 

Tel. 776-8505

i 1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
Į 1000 dolerių premija skiriama 
Į lietuviui jaunuoliui, geriausiai

dar nesustiprėja moterų vadovė j 
Stasė Cecevičienė. Dabar ją pa
vaduoja jos globėja M. 'Dap
kienė.

Rinktinė savo nariams ir sve
čiams ruošia bendras Kūčias 
gruodžio 20 dieną savuose na
muose. Taip pat ruošiamas ir 
Naujų metų sutikimas.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiais, jau gautas pakvietimas 
dalyvauti Vasario' 16-osios mi
nėjime 1981 m. Rockforde. ČĮ-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA N0REIKIEN1

2<G8 St, CMcsc®, HL 80621 • TeL WA

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

; Cosmos Parcels Express Corp.
I MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Z5C1 W. $tth St, Chicago, BL W629. — TeL WA 1-2727

I M I II Vh — U i

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia .1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii 
susirūpinimą----------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderj, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

Al >> V Ą AJ Al VU,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni 
mo vienetui (sambūriui, tautini;: 
šokių grupei, jaunimo chorui 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis a? 
vienetus raštu pasiūlo jaunime 
organizacijų vadovybės, jauni, 
mo grupės, vyresniųjų organiza
cijos ar paskiri asmenys iki kiek 
vienerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas); , , ,

3. Premijuotino asmens ar jau 
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria- 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jaunimo reikalams vadovas. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
jungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjunga, o du ats
tovus paskiria Kriaučeliūnų šei
ma;

4. Jury komisija, aptarusi as 
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū 
nų šeima dėl premijos įteikime 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar viene 
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty 
vus, ir siunčiami: EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJOS 
KOMISIJAI 12500 Pawnee Ro 
ad, Paloš Park, Illinois, 60464.

HOUSEKEEPERS, BABY SIT
TERS, or care for elderly — 

live in or go.
BERIS AGENCY — 736-9448

CALL KING CARLEY
SEC’Y (No Sh. Hand) ..... ;. S17.000
Order Desk (Type 50) J..... $15.000 
Jr. Sec’y (No sh. hand) .... $12,000 
Interviewer (no typing) .... $10,000 
Bookkeeper ........................ $18,000
Customer Service (type 40) $12,000 
Sec’y (suburbs) ......----- —- $12 000
Cashier (no exper.) ..... . $9,000

For Further Information Call:

KING CARLEY
939-7544

FIRST PERSONNEL SERVICE

PERSONAL 
Asmeny Ieško

VYRIŠKIS, 55 metų, norėtų su- 
sipaižnti su maždaug tokio am
žiaus, ar jaunesne moterimi. 
PRAEITIS NESVARBU. Laiš
kus atsakysiu tiktai, jeigu pri
siusi! trumpą gyvenimo apra
šymą, tikrą amžių, dabartinę 
nuotrauką ir telefono numerį.

Rašyti:
Naujienos, Box No. 247 
1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

ir

DAŽYMAS IR REMODE--į 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu, 
Iš lauko ir vidatis.

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. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICB

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7454 
Tcip P«i d*romi vertimai, siminty 
iškviotimai, pildomi pilietybės Pr**

■■r
lsrvT«Tirn»l, pildomi piiiciyucį 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POUCV
F. Z*pcH», Aoer.t 
noa^ w. 95 th st 
Ev«rs> ?«rk, III. 
40642, - 424-4654

Stote Farm F ne and Cawalty Company

KAIP SUDAROM! 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daų; 
padėti teisininko Prano šULf 
paruoštą, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj? 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

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 prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

‘"A
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

adresas:
Campbell Ave.

— FBI agentas James P. 
Hosty tvirtina, kad Lee Oswald 
nebuvo Sovietų šnipas.

— Sakoma, kad Saudi Arabi
jos princas prižadėjo duoti Jor
dano karaliui penkis milijonus 
doleriu, kad atšauktų savo karo 
jėgas iš Sirijos pasienio.

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
Uq 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

0 vai. ryt© iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-516S
2649 West 63rd Street

Chicago, DI- 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, December 10, 1980




