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NKAl KABULO GATVE
> CAPE CANAVERAL; Florida. 
— Pirmadienį iš Kennedy Erd
vių tyrinėjimo centro pajudėjo 
nepaprasto dydžio platforma 
suį ant jos pastatytu, erdvėlaiviu 
Columbia. Jis buvo vežamas iš 
pastato į skrydžio pradžios vie
tą,-esančią už 3-5 mylios. Kelio
nė žvyruotu ir akmenuotu keliu 
užtruko apie 8 valandas. Kelete’ 
tūkstančių minia stebėjo trans- 
portaciją ir gėrėjosi nepaprasto 
dydžio erdvėlaiviu,

Transportąciją .taip.‘pat ste
bėjo busimieji astronautai — 
Coliiihbia erdvėlaivio konman- 
dieriū’s ir pilotas Jbhn Young 
bei jo pavaduotojas Robert I. 
Crippen.-Jie atsakinėjo į kores
pondentų ir besidominčių klaur 
Simus. -■ ’ •

‘ Pirmoji Columbia erdvėl^ivio 
kelionė į erdvę—numatyta kovo 
14 d. Iki to laiko bus atlikta 
visa, eilė bandymų ir tikrinimų, 
Jei būtų rasta .netikrumų- tai 
kelionė įvyktų vėliau — kovo 
meni. = pabaigoje . ar’-balandžio 
pradžioje. ; ' l jis pardubs^abu laikrcl

Kennedy č Eriįvįų y tyrinėjimo jis 
centro dirękto’riusj rSjnith - l
pareiškė, Šad5Tįolunįia. et^ė- _ Chicago TrirŽit Authority 
I.aivis, pakildamas į erdvę, svers : nutafė imti 80 centų' už kelionę 
bei turės krovinį iki TO milijo
nų svarų.. Jis galės pakelti į erd- 
Vę^ specialios . paskirties sateli-, 
tus ir mokslininkus bei tyrinę-• 
jimo instrumentus ir juos grą-lv 
žinti atgak Tai savotiškas erd- Į, 
vių sunkvežimis-

Pirmoji kelio'nė tęsis tik &4;5 
valančios' 'irrapskriš- 36 karius 
apie Žemę. Nusileis Kaliforni
jos Mojave; dykumdje, prie Ed- kiečiu pagrobimu ir vedamomis 
wards aviacijos bazės. J. Young derybomjs juos išlaisvinti.

NEGALI PARDUOTI 
LONDON TIMES

LONDONAS, Anglija. — Ka
nados milijonierius L. Thomp
son praeitą vasarą paskelbė, kad 
jis rengaisi parduoti London 
Times ir dienraščio priedą Sun
day Times iki šių metų pasku
tinės dienos. Jeigu iki sausio 
1 dienos jis negaus tinkamo pą- 
siūlyrrio ir meras tinkamo leidė
jo tokiems garsiems laikraš
čiams,' tai jis juos uždarysiąs. 
Tai yra patys geriausi ir pla
čiausiai įskaitomi britų laik
raščiai. .f .

Paskutiniu metu jie pradėjo' 
nešte vis^ didesnius nuostolius. 
Prie to dar prisidėjo susiorgani
zavusi darbininkų unija, norinti 
gauti dideles algas.

a
IZRAELIO DIPLOMATO 

PAREIŠKIMAI

TEL AVIVAS.— Izraelio dip
lomatas ir buvęs ambasadorius 
Icheranė Uri Lubrani paskelbė 
Davar laikraščio sekmadienio 
laidoje visą eilę galimybių, 

J Įvyksiančių sekančiais metais.
52 įkaitai bus paleisti 1981 

metais. Mulos Chomeini politi
nė jėga mažėja. Jis tiki, kad

SOVIETU KARIAMS UŽDRAUSTA 
PASIRODYTI SOSTINĖJE

KELI SOVIETŲ MALŪNSPARNIAI PASIRODĖ 
AFGANISTANO PADANGĖSE

NEW DELHI, Indija. — Iš 
Kabulo atvykęs diplomatas tvir
tina, kad pirmadienį, Sovietų 
karo jėgų įsiveržimo į Afganis- 
tana metinėse, Kabule visa die
ną ėjo' neramumai. Sostinės gy
ventojai, moterys ir vaikai So
vietų karius vadino žudikais, 
kraugeriais ir reikalavo, kad ru
sai galimai greičiau kraustytus! 
iš Kabulo ir iš Afganistano. 
Miesto centre Sovietų automo
bilius ir karius, esančius mies
to centrinėse gatvėse, žmonės ° .

»d j apmėtė akmenimis, plytomis ir 
reikia palaikyti gerus santykius • pagaliais.

metų pabaigoje turės daug di
desnę įtaką karo vadai ir nuo
seklūs asmenys; kaip preziden
tas Bani Sadr. Irimo tauta nuši." 
grįš nuo fundamentalistų ir grą
žins vakariečių įtaką. Jau , da
bar mulos R. Chomeini įtaka ir 
autoritetas yra sumažėję.

I ri Lubrani yra buvusios Bėn 
Gurion politikos .šalininkas, kad | 
L sr. . o - j
su Turkija, Iranu, Abisinija, 
Kenija ir Uganda., Žymios pro
švaistės atsirado Abisinijos po
litikoje. 1974; m. perėmęs Abi-
sinijos valdžią :plk. JMengistu 
Haile Mariam nori išsivaduoti 
iš Sovietų įtakos ir linksta j Va-

žinia apie Kabulo gyventoju, 
nerimą tuojau pasiekė karo Va
dovybe. Sovietų kariams tuojau 

< iMengistu j bUvJ isakyta grįžti į kareivines 
ir nesirodyti Kabulo gatvėse. Po
pietų į Kabulo gatves iŠėįę.So-j 
vietų , tankais paruožti^^vąjĮcyti i- 
protestuojanria&-niinias. Netru- ■

TRYS VALSTYBĖS KELS 
NAFTOS KAINAS

WASHINGTON, D.C. — Li
bija, Indonezija ir Venecuela, 
priklausančios naftos valstybių 
karteliui, nuo ketvirtadienio pa
kels parduodamos naftos kai- 
nąs po $4 už statinę.

Amerika iš šių valstybių per
ka apie 8% visos importuoja
mos naftos. Daugiausia kainas 
pakels Libija, kurios naftos sta- 

• tinės kaina pasieks $41. Mano
ma, kad Indonezija, nors bend
rai su Venecuela ir Libija nu
tarė kainas pakelti, už savo naf
tos statinę pareikalaus $33, t.y. 
tik $3 daugiau negu dabar.

Prieš šį paskelbtą pakėlimą 
paskutinė savo naftos kainą pa
kėlė Saudi Arabija gruodžio 

diena.mėn. 15.

jau buvo erdvėje 4 kartus.

į pasiūlymą, tai buvusio britų 
■; darbięčių partijos vado Robert

Maxwell, kuris dabar vadovau
ja . Pergamon Press spaudos 
grupei. Lordas turės spręsti, ar

jis ju^-nzdafys.^

- Chicago Transit Authority

miesto autobusais. Kainos pa
kėlimas galioja nuo-1981 m. 
sausio t d.' RTA nori pakelti 
kainą iki $40 už mėnesinius pa
sėlius, o CTA siūlo palikti se- 

! nąją $30 kainą.

—- Pre/identas. Cartepis pa
siuntė dar vieną raštą Irano vy
riausybei . ryšium su 52 ameri-

—-• Aukšti Sovietų karininkai 
po Kabulą važinėja civiliniuoseJAV NEKEIS POLITIKOS 

IRANO ATŽVILGIO

WASHINGTON, D.C. — ___
aid Reagano vyriausias patarė- j — Bahamų vyriausybė įsakė 
jas užsienio politikos reikalams į aferistui Robert Vesco išva- 
R. Allen pareiškė, kad JAV ne- Į žiuotį, bet dabar jis prašo', kad 

. keis savo politikos Irano at- j leistų jam ten pasilikti kaip po
žvilgiu- litiniam pabėgėliui.• - -

Prezidento Carterio vesti pasi- j 
tarimai su dabartiniais Irano Į 
valdovais nėra priešingi JAV] , į - 
įstatymams. R. Reaganas yra] 
pasiryžęs tęsti tuos pačius pasi- Į
tarimus ne tik įkaitams išleisti, I R7 •' 
bet'ir atšaldytiems Irano pini-i 
gams grąžinti.' JAV nori, kad B 
Iranas laikytųsi susitarimų, mo
kėtų savo' skolas, o JAV pada
rys tą patį.

Manoma, kad Reaganas nekeis 
JAV politikos ir Soy. Sąjungos 
atžvilgiu. Rusai Turi išeiti iš Af
ganistano, leisti vietos gyvento
jams išsirinkti savo vyriausybę. 
Jie turės pasiruošti Europos tai
kai, nepavergiant naujų tautų, j 

. t

Į drabužiuose.
Ron-1i

litiniam pabėgėliui.

Amerika ir Kanada — baltos. Daug sniego iš- 
i'.jis, Indianos, i Michigan ir Ohio valstijose. •

JAPONIJA KRAŠTO APSAUGOS BIU
DŽETĄ PADIDINO 7.6 NUOŠ. W

ITALIJOS SMOGIKAMS PAVYKO IŠLAISVINTI SARGUS

dentas
gauna 
remia
Amin.

-r —* •
Mil ton Obote. Dabar jis 
paramos iš arabų, kurie 
ir buvusį diktatorių Idi

i
1
1

ii

kus gatvėse pasirodė šarvuoti į __ _ ____; ‘ _
rusų automobiliai, vežusieji ko- ; intendentu pakviestas 
vai paruoštus Sovietų karius. > " ... ~ ......

Neužilgo Kabulo padangėse Į pa 
buvo matoma y malūnsparnių ' 
grupės, paruošto’s apšaudyti vie- j 
tos gyventojus. Diplomatas tvir- ' 
tina, kad kelis kartus girdėjosi 
kulkosvaidžių tratėjimas, bet 
malūnsparniai nešaudė- Strate
gines sostinės vietas buvo už
ėmę tankai, o šalia jų buvo šar

RONALD REAGANAS 
GAVO PIPIRU

f TEHERANAS, Tranas. -į
Ronald Reagano vakarykštis 
pareiškimas buvo pakartotas Te
herane, vadinamo; “parlamento” I 
nariai pradėjo'protestuoti-Griež vuoti rusų sunkvežimiai, pasi-

Čikagos mokyklos super- 
> negras 

; Frederick D. Holliday iš York, 
Paskyrimu nepatenkintas 

operacijos PUSH pirmininkas 
„ev. Jesse Jackson, nes; pasak 
jct, Frederikui Holliday yra sve
timos vietinės problemos. Jis 
superintendentu siūlė Manford 
Byrd Ir.

KALENDORĖLIS

Gruodžio 31: Melanija, Sil
vestras, Mingailė, Lakytis. ,

Saule teka 7:16, leidžiasi 4:30.
Oras debesuotas.

Ronald Reagan patarė Irano 
valdovams nekreipti ypatin
go dėmesio į žodį barbarai, 
nes jis pareiškė tiktai savo 
privačią nuomonę. Jis pa

stebėjo, kad jis dar nėra 
krašto prezidėntas.

TOKIJO, Japonija. — Japo
nijos vyriausybė, išklausiusi 
prezidento Carterip pranešimą 
apie reikalą sustiprinti krašto 
gynybos reikalus, nutarė pa
kelti krašto apsaugos reikalams 
skiriamas sumas 7.6%. Krašto 
apsaugai japonai išleis 11.5 bi
lijono dolerių.

Prezidentas Carteris, paty
ręs, kad Sovietų karo vadovybė 
traukia savo divizijas į Lenki
jos pasienį, nutarė tuojau su
stiprinti krašto apsaugą. Sekre
torius. Muskie išvyko į Belgiją 
tartis su šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybių užsienio' reikalų 
ministeriais, o krašto apsaugos 
sekretorius Harold Brown iš
skrido į Japoniją ir kitas Azi
jos valstybes tartis saugumo rei
kalais.

Sekr. Brown įtikino Japoni
jos vyriausybę tuojau sustiprin
ti krašto apsaugą., Vokietijos 
krašto apsauga jau anksčiau 
buvo sustiprinta, kai kancleris 
kjelmut Schmidt grįžo iš Maska
vos. Japonai sustiprins laivų 
statybą, imsis priemonių pa
kraščiams ir teritoriniams van
denims saugoti. Japonijos kraš- 
to_apsaugos reikalai turės būti 
galutinai aptarti parlamente ir 
specialiai sudarytose komisijose.

PAVYKO IŠLAISVINTI 
PAGROBTUS SARGUS

TRANI, Italija. — Du italų 
malūnsparniai, vado vąujami 
specialiai paruoštų smogikų, 
nusileido ant Trani kalėjimo 
stogo ir išlaisvino kalinių laiky
tus kalėjimo sargus. Trani ka-

čiausią kalbą pasakė Hašemi
Rafsanjani. Jis tarė:

— šie buliai ištisus šimtme
čius nusikalsta civilizacijai.

Įėjime buvo laikomi patys pa
vojingiausi Italijos kaliniai. Pir- 
mon eilėn ten buvo laikomi’ te
roristai, organizavę- svarbesnius 
užpuolimus.

Italijos smogikams, vartojant 
šautuvus ir ašarines dujas, pa
vyko išlaisvinti 18 Trani kalė
jimo sargų. Sukilusiems kali- Į uauiu. umiuiiucuius ju>
niams dieną anksčiau pavyko darote šiuos nusikaltimus. Per 
tuos sargus suimti, suvesti į ka-;30 metų jūs griebėte mūsų lur- 
lėjimo vienutes ir paskutines ' įUs ir čiulpėte mūsų kraują. Jū 
25 valandas laikyti savo žinioje. Į sų gerbūvis yra pagrįstas mūsų 
Trani kalėjimo sargai buvo be naikinimu. Kiekvieną kartą, kai 
ginklų, kad kaliniai nepasinau- jūs ruošėtės nusikaltimui, jūs 
dotų jų ginklais. Užpuolimo (pirma mus paskelbėte lauki- 
tnetu smogikams pavyko visus . niais, ;
18 sargų išlaisvinti, bet buvo 
sužeistų iš abiejų pusių.

Trani kalėjime laikomi kali
niai viską buvo gerai suorgani- demokratai, 
zavę, bet jie negalėjo pasiruošti 
ir išbėgti iš kalėjimo. Jie už-

i- j valdė kalėjimo vidų, bet kalėj i
mo sienos ir durys laisvėn bu
vo ginamos.
- Manoma, kad Trani kalėjimo 
maištą suorganizavo buvęs Pa
dua universiteto teisės profeso
rius Toni Negri, kuris papras
tai vadovavo ultrakairiesiems 
elementams ir buvo sulaikytas 
ryšium su Italijos premjero Al
do Moro pagrobimu-

ruošę permesti Sovietų karius 
i protesto vietas.

AfganistaniečiaiAfganistaniečiai nepatenkinti! 
krašto okupacija, žmonės reika- I siuntė namo.

Žmonijos* "istorija ‘beprisimena lauja," kad rusai galimai grei- 
nieko taip barbariško, kaip Jūs, j čiau išsikraustytų iš Kabulo ir 
JAV imperalistų vadai. Kiekvie- j viso krašto. Babrako Kannalio 
na dieną kurioje nors pasaulio I suorganizuota policija nesirodė 
vietoje iš kovojančių žmonių 
kraujas teka nuo JAV nagų ir 
dantų. Ištisus dešimtmečius jūs

vietos gyventojais ir namo siųs
davo maldaknyges ir kitas tiky
bines knygas. Sovietų karo va
dovybė visus juos atrinko ir pa-

Kabulą pasiekė gandas, kad 
praeitą sekmadienį kainuose bu
vo nušautas Amerikos karo ata
šė. Esą, jo lavonas rastas 200 
mylių atstumoje nuo Kabulo- 
Pasiteiravus Amerikos ambasa
doje, paaiškėjo, kad JAV neturi 

i jokio karo atašė Afganistane, 
I joks ambasados tarnautojas ne- 
! buvo pasiųstas 80, 100 ar 200 
mylių atslumc'n nuo Kabulo ir 
Amerikos ambasada nieko neži
nanti apie užmuštą amerikietį.

Papildomos žinios pasakojo, 
kad buvo nušautas Amerikos 
žurnalistas. Jis gyvybės neteko 
netoli Qalat. Žabui provincijos 
sostinės. Manoma, kad jis įžen-

i Kabulo gatvėse. Po poros valan
dų dingo ir protestuojantieji 
sostinės gyventojai.

Sovietų karo jėgoms nuo pir
mos okupacijos dienos buvo už
drausta vieniems rodytis miesto 
gatvėse. Jie galėdavo pramai- 
šuoti gerai organizuotais bū
riais. Visi žinojo, kad Kabulo 
priemiesčiuose yra Sovietų ka-

ypač respublikonų vadai! j riuonienės daliniai, bet jie nesi- 
Parlamentaras Rafsanjani ne- j rodydavo gatvėse. Vienu praei-

■ > i r»------ - -- to pavasario laikotarpiu Sovietų
kariuomenės būriai būdavd iš-

{ leidžiami į Kabulo rinkas. Ten I gė į Afganistano teritoriją kar- 
j Sovietų kariai prisipirkdavo i ‘

pasi-; įvairių blizgučių namo pasiųsti. ! jais, iš Pakistani besikėlusiais 
•' rašė įstatymą praplėsti Indiana

DūneS parką, prijungiant dar davo su savo' prižiūrėtojais va-
488 akrus. Praplėtimas kainuos žiuoti namo. Sovietų karo vado ; nistaniečių dalinys, kurių tarpe 

I vybė turėjo bėdos su musulmo- ■ buvęs ir amerikietis. Rastas jo 
nais, kilusiais iš Sovietų karo jė-, foto aparatas. Manoma, kad ži- 

uncija gų pavergtu nnisulmonų terito- nomas žurnalisto vardas, bet jis 
rijų. Jie užmegzdavo ryšius su dar neskelbiamas.

— Cook apskrities prokuro
ras Richard M. Daley paskyrė 
specialų kaltintoją ištirti aldejr- 
maną Edward Vrdolyak, vado
vavusį Edward M. Burke rinki
minės kampanijos finansams, 
j/ išrinkimą , rėmė mėrė Janę 
Byrne, įteikusi kampanijai net 
100 tūkst. dolerių.

žino, kad Ro'nald Reagan 
tėvas iki Trumano laikų

— Prezidentas Carteris

virš 3 milijonų dolerių.

— Antradienį aukšo 
kainavo $584-.

ir jo j 
buvo ■

į tu su afganistaniečiais kovoto-

fš rinkos organizuotai jie ture- į Irano pasienį.
Buvo sulaikytas visas afga-

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ 
PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS IR VISIEMS GEROS 
VALIOS ŽMONĖMS,



GRUODIS, SAUSIS IR VASARIS

SVOGŪNŲ TRŪKUMAS

Elena Jablonskienė

KOMUNISTIŠKI MARŠKINIAI

Gruodį, sausį ir vasarį 
Skrenda paukščiai iš rytų. 
Jie aplanku mūsų šalį. 
Rašinėja ant langų.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄV1CIUS

Jie paraše baltu sniegu 
Ir sidabro pūkeliu. 
Ilgas žvakes krištolines 
Pakabino po stogu.

Jie apklojo visą žemę 
Patalu minkštu, baltu.
Upių vagas, parkų prūdus 
Jie sukaustė ledeliu.

Ir vaikams jie taiso kelią 
Su rogutėm nuo kalnų. 
Padabina jų noseles 
Su paišeliu raudonų.

— Ne, ne, nėra jokio pavo- 
| jaus. — tarė gydytojas, — mes 
tave išgydysiine. Nėra jokio rei
kalo rašyti testamentą.

— Tai ne testamentas, — at
sakė vyrukas, — tai sąrašas 
žmonių, kuriuos norėčiau ap
kandžioti, iki mane išgydysite.

Dideliame Lodzės darbininkų 
mitinga kompartijos agitatorius 
iš kailio neriasi, girdamas sovie
tine santvarką. Norėdamas pa
vyzdžiais pailiustruoti savo kal
bą, jis kreipiasi į vieną darbi
ninką ir klausia, kiek jis marš
kinių turėjo prie senosios san
tvarkos?

— Dvejus, — atsako darbi
ninkas.

— Tik dvejus! — džiugiai su
šunka agitatorius. - Ir tie pa
tys, aišku, iš pakulinio audeklo?

Darbininkas patvirtina, kad 
taip buvo.

Matote, matote! — Jjdjyu- 
f u o j a agi t a tori us. abJar
kiek marškinių turi?

— Vienus, — flegmatiškai at
sako darbininkas.

— T;k vi anus ? — nejaukiai 
pasijunta agitatorius. — Na, ral(ę 
bet tie vieni, be abejo, is ge: 
ros drobės. Pasakyk, iš kokios 
me< I ž i agos f laba r 
marškiniai?

— Iš skiaučių, 4.
nesuplyšę iš anų 
kiniu-..

GUDRUS POLITIKIERIUS

Kandidatas rinkimas į mieste
lio mero vietą aplankė vietinį 

i kleboną paprašyti jo paramos | 
rinkimų kampanijoje.

— Kol aš apsipręsiu remti 
tamstą ar neremti, prašau man 
pirma pasakyti, ar esate štik- 

,?Įiu^o:įGnėgėjė^^ paklaiisė-kle-
.bbnas.
•;Kol aš atsakysiu, — atsar
giai atsiklausė kandidadatas —j 
prašau man pirma pasakyti, ari 

'‘tai yra pasmerkimas ar pakvie- 
(timas?
} * * *
NEMOKAMAS PILSTYTO J O 

PATARIMASpasiūti tavo

Kadaise Lietuvoje buvo išleis- j 
tas mėgstantiems fotografuoti 
vadovėlis “Fotografuoti gali 
kiek vienas”.
išleisti vadoovėlį “Fotografuotis 
gali k ekvienas“. Kad tokio va
dovėlio reikia, aišku iš šių pa
vyzdžių:

1. ) Įteikiamas nusipelnijusiam 
čekis ir čekio davėjas žiūri į 
publika, kad matytų jo veidą 
;r jį patį, o šekio gavėjas žiūri Į 
čeki, ar dar juokingiau abudu 
žiūri į publiką- Ar ne keistai at
rodo? Juk turi žiūrėti vienas į 
kitą, o ne į publiką.

2. ) Du jauni lietuviai kalba-’tamsia dar sks.\ingas man 
i su USA aukštu pareigūnu, vy

resnio amžiaus žmogumi. Vie
nas lietuvis laiko rankas kiše
nėse o antrasis sudėjęs rankas 

tu sergi | už nugaros. JAV pareigūnas 
! stovi tiesiai, kaip pridera stovė

ti. Mokykimės elementarinio el
gesio. nedarvkime Fetuviams 
sarmatos. J. Balandis

kurios išliko 
dvejų marš

Mažrs vaikutis įbėgo Į kaimo 
gydytojo ofisą visas pailsęs ir 
sako: “Ponas gydytojau, pelė 
įšoko i viedrą. pilną pieno. Ar 
galėsim? mes gerti tą pieną?”

Gydytojas: Ar tu išmetei
tą pelę iš pieno?

Vaikutis: Ne, aš Įmečiau
kalę, kad pagautų.

TIKRAS PASIUTIMAS

Vyruką apkandžioję šuo. Po 
kelių dienų jis nekaip pasiju
to: pasidarė nervingas ir pra
dėjo karšč:Hoti. .Jis kreipėsi į 
gydytoja.

Apžiūrėjęs jį gydytojas tarė:
— Blogas reikalas, 

pas’utinio liga.
Vyrukas išbalo, staiga čiup 

popieriaus lapr ir ėmė g eitai 
rašvti.

I i. i.

• Vietoje Magaryčių laukda
mi Naujų Metų duodame Anta
no Gustaičio eilėraštį "Mums 
netrūksta idealų.

Į sveikatą geriam alų, 
Pilam čierfcą ant ligų, — 
Mums netrūksta idealų, 
Mums tik trūksta pinigų. 
Idealiai mylim kitą 
Po idalios vienos, 
Idealų apetitą 
Jaučiam vidury dienos. 
Keliam tautišką idėją, 
O idėja kelia mus, 
Keldama pati didėja 
Ir pavirsta i namus.
O namuos vėl — reikia stalo, 
Prie to stalo ir draugų, 
Vėl netrūksta idealo, 
Vėl tik trūksta pinigų 

♦ » ♦

Jau buvo rašyta, kad Lietuvo
je dėl lietingo oro susilaukta la
bai blogo svogūnų derliaus.

“Valstiečių Laikraštis” išspaus 
dino feljetoną “Svogūninės isto
rijos”, kuriame aprašoma, kaip 
žmonės vagia svogūnus iš lau
ku.

Vien tik Lančiūnavos tarybi
nio ūk!o technikumo liaudies 
kontrolieriai užregistravo 15 va- 
vysčių.

Laikraštis priduria, kad va- palinkėti linksnių Kalėdų 
giama ne iš vargo, bet iš noro Bet kodęl tu taip nųsi-
pasipinigauti. minęs, gal negero?

Jeigu jau iš svogūnų gali pa-! _ Mąiki. Aš ir tau to 
pinigauti tai dauk ką gali su- paties laikiu — linksmų Kalėdų 
prasti, ypač, kaip aprūpinami < -

j. —Dėkui, tėve už linkėjhnus, 
bet Naujieji Metai bus dar ki

etais metais. Bet kaip tu planuo
ji Naujus Metus sutikti, tėve?

j — Aš jau nusitariau pas An- 
J driejų Švęsti Nąuįjuosftis ’-Metus 
H'su. peh^i'įtifeaiis, •t'eh ” 

žmonės “rojaus” aruoduose-..
■ ' • ?• ■> N. L.

advo

dingais kėliais kitus, patys nesu
prasdami, kaip patenka į mūsų

— Teisybę sakai, vaike. Bet 
tų paaiškink man dar vieną da- .

_ _ _ lyką. Man neaišku, kodėl šukelė j; 
'lą^Sf^^bkįįdidelį kai buvo nu- * 

’šautas Anglijos Beatles vadas 
John Lėniidh? Joks kitas garsus ; 
žmogus nebuvo tiek įvertintas, 
kaip šis! ■ rock-n-roii vadovas- 
Miestuose šimtais tūkstančių 
jaunuolių ašarodami rinkosi, žva 
kėlės žibino, jaudinosi, demons
travo./ _

— Tėve, čia paprastas j aunu j 
žmonių ekstazės pademonstravi-1 
mas. Daug tokių muzikantų, 
kaip Lennon’as buvo išgarbinta 
ir užmiršta. Bet žmogžudystė 
yra kriminalinis nusikaltimas. 
Šitos demonstracijos buvo kar
tu ir žudiko pasmerkimas.

— Tai mudum gal per šven
tes nesusitiksime, Maiki. O kur 

lykus. Man atrodo, kad kažkas tu būsi?
— Namie. O kur tu, tėve?
— Taip pat namuose tupėsiu.
— Tai gerai, aš pas tave atei

siu. nebus mudum nuobodu 
šventes praleisti, šahmatais pa
losime, , o popiet nueisime pas 
Andriejų. Ten bus daug pensi
ninkų —. našlių ir našliukių.

— Na, tai iki malonaus pasi- 
veizėjimo, Maiki.

Kaltinamasis: — Mano

į žinai. Praeitais, mėtaiš' net? pa
šokome tenai, tik man pasitaikė 
kaip ir nelaimė; Bešokant su 
viena našliuke,* mano kardas pą- 

’ sipąiniojo tarp kojų, tai vos vos 
į jiesugriuvome...? .' ■,

J-j— Gal ir Kalėdų dovanų ga
vai nuo Kalėdų senelio?

— Nė velnio. Gal tu, Maiki, 
. man naują pypkę nupirktum do 
; vanų? Senoji jau-baigia sudegti- 
I — Tu jau per senas rūkyti. 
Gali dar plaučių vėžį gauti.

_ 1 — Ar tu, Maiki, nežinai, kad 
rūkyta mėsa negenda?

;! ■> Geriau pakalbėkime, Maiki. 
su ta in'sfo7 ranka švęnčių proga da- 

Tremtyje reikėtų kalas serga — ar negalima ma
no bvlos atidėti savaitei?i ’Teisėjas: — Bet tamsta bu
vai sugautas su 
žmogaus kišenėje. Kuo- tamstos J 
advokatas gali tą apginti?

Kaltinamasis: — Tai ir 
tas, ką aš noriu žinoti. 

. £ '
Pirkėjas: — Tamsta padarei

• didelę klaidą — aš prašiau chi->
; niuo, o tamsta davei man stri-

. cliino.
f Vaistininkas (rainiai): -Tai

du

netvarkoje.' Aš Ą turiu galvoje 
mūsų politiką. Veiksniai veikia, 

* ‘ Lietuvą vaduoja, pešasi. Daug 
j ką nupešė, tiktai-Vliko-biskį li

ko... Dabar susėdę prie stalo val
go bendras Kūčias, Dievui dė
koja už. jo gėrybes, plotkelėmis 
dalinasi, bučiuojasi; vieni ki
tiems linki geriausios. laimės, o 
po Kalėdų vėl .šunis kars vieni

frankus.

praleidęs naktį 
dideliu galvis skau-

jisSmagiai 
nubudo su 
dėjimu. Paskambinęs savo darb 
davio asmenišku telefonu, jis , 
tarė: “Bijau, kad šiandien nega
lėsiu būti rąš'inėje, i.es' jau- 

i čiuosi labai negerai.
“Tamsiai n.reikėjo rūpintis”, 

buvo atstakyta. “.Juk šiandien 
sekmadienis”.

— Taip, ponia, aš pasiekiau 
savo dabartinę būklę be jokios» 
pagalbos, išskyrus mano inteli- \

— ka,p gražu, kai galima pa
sakyti, jog tamsta pradėjai su 
nieku.

■ ■ V < > f
Atrodo, “kr d sėkmingiau

sios vvdylios yra žmonių, nepa
našių vienas į kitą.

Taip, tiMlėl aš laikiausi 
mintus vesti merginą su pi
nigais.

« « *
Spirihialistas: - Ponia Šmi

tienė. ląmlos miręs vyras liepia 
tamsiai eiti namo.

Šmitienė: Liepini lai ne.
mano vvra® < H •> j Nenoriu nieko čia mokyti,

Bet ar nereikėtų kritiką degląja pavadinti,
- Ar aš ga-Kai jis ką tik nenagrinėja;

Nieko gero nemato, o tik išmetinėja.
Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo 

vą, 217 psl, gaunamos Naujiense. Kaina $3.

Jaunas žmogus: 
liti vešli tamsios dukterį?

Tėvas: - Ką ji sako?
Jaunas žmogus: —Ji nori. jei- - 

gu tamsta nesutikau —. .

Nagi, piliečiai, vagių daug nūnai priviso. Džiauna 
apsisukdami, nepaisydami.

Šiandien tiesiog nerasi žmogaus, kuriam nieko ne
būtų nujoję.

Štai man taip pat neseniai čemodanuką nunešė, 
nedavažiuojant Žemerinkos.

Ir kas, pavyzdžiui, dėl šio socialinio negando da 
i-ytina? Rankas vagims nutraukinėti, ar ką?

Štai, sako, Suomijoje praeityje vagims rankas nu
pjaudavo. Apsivogs, sakysim, kuris nors draugas suo
mis, tuojau jam šikšt, ir vaikščiok, kalės vaike, be ran
kos. Dėlto ir žmonės ten pasipylė teigiamlTen, sako,bu
tų netgi galima nerakinėti. O jeigu, pavyzdžiui pilietis 
piniginę gatvėje pameta, tai nepaims ir piniginės. Pa- 
dėl ant matomos tumbos (pastovo) ir tegu jinai guli iki 
amžiaus pabaigos . . . Taigi durniai! Na, pinigus tai 
iš piniginės, vienok, pasiims. Taigi negalėtu taip nutikti, 
kad nepaimtų, čia jau netiktai rankas pjauk, čia gal
vas švarių švariausiai genėk — ir tai, gali būti, nepa
gelbės. Ne, žinai pinigai — dalykas prasigyventinas. 
Jei piniginė palikta, ir tatai mersi (dėkui).

Štai man, nedavažiavus Žmerinkos, čemodanėlį nu
švilpė, taip iš tikro švariai. Su visais drebėzgais. čemo- 
kano rankenos — ir tos nepaliko. Pintis čemodame bu
vo — kenkiu kapeikų vertės —ir pintį. Na, ir kas jiems, 
velniams, iš pinties?! Numes gi piktadėjai. Betgi ne.

ant kitus. Pasakyk, Maiki, kodėl Tai SU pintim ir nujojo, 
taip yra?

- Tu, tėve, gerai galvoji ir vakare kažkuris pilietis, 
supranti mūsų tautos nelaimę. { 

stSjSX sak°’vagys iabai piėšras- Tiesi<«puite
įai ir vadukai, kurie veda kląi- keleivius, puola.

0 svarbiausia, prisigretina traukiny prie manęs

— Jūs, — sako, — būkite malonus, čia atsargiai

— Šitai, — sakau, manęs negąsdina. Aš, sakau, vi
sados ausim ant čemodano guluos. Išgirsiu.

Jisai sako:
— Dalykas ne ausyje, čia, sako, toki smalsuoliai 

— batus žmonėms numauną. Ne tai, kad ausis.
— Batai, — ^įkau, 4-‘*vėla£ gi mano siauri. Ne- ft '■* : nuaus.
— Na, — sako, — rauk juos velniai Mano rei- 

kalas—įspėti 0 jūs žinokitės. . ■ . _,r. ; !
Su šiuo aš ir užsnūdau. -J ;l* .:j Ų’’’ :
Staiga, Žmerinkos neclavažiuojant, kažkas tamsy 

kad trauks man už kojos. Mažne, Dievaž, kojos ne
nupiešė . . . į i J . - Į

Aš kad pašoksiu, kad plieksiu vagiui per petį. Ji
sai kad duos Į šalį. Aš nuo viršutinės lentynos paskui. 
0 bėgti negaliu. ' »'

Kad batas pusiau nutrauktas — koja aule ma- 
taskuojasi.

— Kas? — klausia.
— Batus, — sakau, —• piliečiai, vos nenukniaukė. 

Ėmiau autis-batą, veiziu — čemodano nėra. Vėl riks
mą sukėliau. — Visus keleivius apiešokjau — če- 
bodano nėra.

Didžiojoj stoty nuėjau į Ypatingą skyrių pareiški
mui. Na, ten, užjausdami, užrašė.

Aš sakau:
— Jei sugausite, lupkit jam velniop rankas. 

Juokiasi.
— Gerai, — sako,—išlupsim. Tikai padėkite vie

ton pieštuką.
Ir iš tikrųjų, kaip tai įvyko, tiesiog nežinau- 0 

tiktai nuo stalo pasiėmiau jųjų rašalinį, pieštuką ir ki
šenėn įsikišau.

Agentas sako: ' r
— Mūsų, sako, veltui kad čia Ypatingas skyrius, o 

irumpu laiku keleiviai visą rašomąjį prietaisą išvogė. 
Vienas kalės vaikas netgi rašalinę nusinešė. Su 
rašalu.

Atsiprašiau aš dėl pieštuko ir išėjau.
“Nagi, — galvoju,—jei jau ir mūsiškiams rankas 

pjaustytų, tai gyvas pragaras invalidų būtų. Sa
vieji brangesni”. •

0, vienoku reikia kas nors sugalvoti dėl šito
negando.

Nors mes esame tokios, drąsios minties: gyvenimas 
kas metai gerėja ir, gal būt, greitu laiku visiškai page
rės; tuomet, gal būt, ir vagių nebus.

Ot šiuo pat ir problema išsisprendžia.
Palauksim.

Kiaulė į kiemą.turtuolio Įslinko;
Lindo visur-, kur tik ji pasirinko.
Arklidę, šiukšlyną.-mėšlyną iškniso.
Pagaliau jai tas viskas įgriso.
Iš ten ji sugrįžo namo į savąjį guolį.
— “Na, miela, ką ten tu matei pas turtuolį?” 
Paklausė jos draugė, “juk kalbos pasklidę, 
Kati ten auksu išklota arklidė
Ir kad viens namas turtingesnis už kitą”.
Kiaulė atsakė: “Na, turiu aš paneigti nesąmonę šitą;
Be mėšlo ir šiukšlių man jokio ten turto neteko matyti. 
Gali melagiai ką nori sakyti;
0 regis nesu aš jėgų pagailėjus 
Įr ištisą kiemą išknisinėjus”.
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Dėl dr. J. Adomavičiaus kritikavimo
• J \“Naujienų” No. 2^' ^ 
25 d. 198Į0 m.) J. S. Vaičaitis, M. 
D. savo irašinyje ba& Naujienų 
redaktorei už spausdinimą dr. 
J. Adomavičiaus medijeįnos strai
psnių sveikatos reikl&ii. Prie
kaištauja .kodėl rek^jnendįųrą^ 
mas šircieS apsaugaS^L’itanm^š 
“C” ir apgailestauja, kad sens
tantieji iętirviai, pasiskaitę apie 
vitaminr “C”, ignoruoja rimtus 
širdies Ii gų bei priepuolio ženk
lus. r

■k^endųcrjąš

tai jis tik pasižymi kartotekoj < giamai galvoti apįe.yisųs daktą- 
bet tau nesako koks yra spaudi- rus. Ira ir tokių daktarų, su ku-

atsieisimus. Jostraipsnius pas- 
kaitęs -asmito jaučiasi; lyg būtų 
išklausęs medicinos kursą. Kur
kitur; gali’eilinis žmogus gauti 
dapg žinių medicinos klausimais? 
Ne visijgali naudotis anglų kal
ba išeinančiaismedicinos leidi
mais kurie Jį^augišii prisakyti’ 
proficionalams. Gydyt ojaisu sa
vo pacientais labai nekalbūs; jų 
“orumas” to neleidžia. Jiems ge- 
riau kai pacientas, vi s.’škas neiš
manėlis. Pa v.y ligoninėse npt-tor-

Kas liiėia vitamin, “C”, 
įdėjo paaiškinimą ^po j • ° 
Vaičaičio rašinio taSįii

dakcija
dr. J. S
pačiame? dienraščio numery. ®ą 
norėčiau nors trumpai paminėti 
kokį didelį darbą atlieka dr.
Adomavjčius šviesdamas sav$ 
tautiečii medicinas klausimais^

^daktarą pa Wausiųė^'-tai. broleli, 
šdaktaras ima ir supyksta- A ' * ’1- į / t- i>

Medicinos ^ihdusbaja išlęldžia 
įkinką kraujo spaudimui msatuo-;' 
t£ aparatus su mš^ikpį’omiš 
13»p juos.n^dotiJTieSkurie turi

Dr. J.į Adomavičius sveikatosųptoble^ų^sĮi;-kraujo spaudinių,.: 
reikalai;
tai daug rašo, ir rašo visiems 
suprantąma kalba. Aiškina apie 
Įvairias 1 ligas ir kaip tai: -šir
dies, krąujo apytakos, paralyžo, 
pakelto skraujo spaudimo, vidu
rių, vėž o, artričio, prostatos ir 
t. t. Plačiai išaiškina ligių gydy
mą pagal paskutinius medicinos dr.-^Įbatuoja tavo 'špaųdirr ;̂

Naujienose nepapras- 
ir rašo visiems

jb ^audimuijpątilri-inff,AiusipeE- 
ką a^aratą'irpaįys pąsįmatuojal

k^d pats mataa^Mr žinai koks 
ta^> ^paudimasfl. -jis pasakys^

j

mas.
fus. Ira ir tokių daktarų, su ku
riais galima ir plačiau išsiaiškin
ti savo sveikatos reikalais. Tokių 
yra ir lietuvių tarpe. .

Dr. J. A. savo straipsniuose 
dažnai iškelia ir rtėkąžiningų gy
dytojų veiksmus, todėl gal jis 
ir. yra kitų gydytojų kritikuoja
mas.

Dr. J. S. Vaičaičio pasakymas, 
kad d r. J. A. “nesąmones” rašo, 
yra labai neužtarnautas jo įžei
dimas. Taipgi dr."Vaičaitis be 
reikalo apgailestauja, kad sens- 
tantieji lietuviai gydosi nuo šir
dies negalavimų tik vitaminu 
“C”. Dėka dr. J.'A medicinos 
klausimais straipsnių spaudoje, 
“senstantieji” nėra, tokie tam
sūs neišmanėliai kaip mano dr. 
Vaičaitis. . »

Dr. J. A. plačiai išaiškina ir 
apie vaistus bei jų vartojimą. 
Daktaras rašo, kad vartojant 
vaistus prieš kraujo spaudimą 
ir širdies negalavimus gali gau
tis nepaeeįdaajangas/ tų vaistų 
vęįkin^^. ueS ^pensininkai -šalia 
fu kitokių negerovių.
Paxr.;'vartojant kraujo spaudi
mui sumažinti tabletes “Thiazi
des” (šlapimą varanti vaistai) 
jos numuša kalio kiekį kraųju- 
ję.0F. tada reikia kalio kiekį pa- 

fptldy'i, vartojant atitinkamą 
maistą arba kelio tabletes. Taip 
pat negalimą jų vartoti jeigu 
žmogus turi cukrinę ligą. Tokių 
pavyzdžių galima rasti daug dr. 
J. A. straipsniuose apie vaistus 
kurių pašalinis veikimas gali bū
ti kenksmingas

is savo patyrimo žinau, kad 
daktarai ligoninėse ir kabinetuo
se ir klausiami nepaaiškina apie 
išrašytų vaistų, kartais ir neigia
mą jų veikimą. Jeigu besigydy
damas tais vaistais nuo vienos __6^,
ligos gausi kitą ligą, tai tada vėl' no Patas. — Mane šaltis krečia, 
nueisi pas daktarą ir vėl mokėsi 
riebų honorarą.

; žinomą, negalima vien tik nei-' krešulys praeis!

Senas Naujienietis

Praktiškas škotas

— Tai ko 'tu nieko šiandien 
nedirbi? — paklausė škotas sta
tybos .m,eistens; mūrininko.

— Pagavau slogą, — paaiški-

— Tuomet... tuomet aš ži
nau išeitį. Imk sijo'ti žvyrą, kol

<«aaW.«&&
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BENDRA AMERIKOS LIETUVIU PADĖTIS
Dr. V. Plioplio paskaita, skaityta JAV R. Liet Bendruomenės 

suvažiavime š.m.: gruodžio 13 d. Tautiniuose namuose.

Jau melai praėjo, kai pasku
tinį kartų kartu valgėme Kūčias. 
Kaip stebėtinai greitai praeina 
laikas! šia metine proga norė
čiau pamėginti įvertinti dabar
tinę mūsų Amerikos lietuvių 
bendrą padėtį.

Čia' man noroms - henoroms

prisimena vienas Amerikos avia
cijos darytas bandymas, noYint 
pramatyti žmonių elgesį atomi
nio karo atveju. Apie 200 suau
gusių vyrų, ir moterų savanoris- f 
kai sutiko bandyme dalyvauti.1 
Vis, jie atrodė tania, ,r psicln. Į nercikalingonli

Checking 
Account 
For Vdu...

x

H'b

With 
5^4% Interest 

From Us.MOW Account Checking Ts Now Available At
Standard Federal Savings. Now Earn 51A% Interest
On The Entire Balance In Your Checking Account
LOW MINIMUM BALANCE REQUIREMENTS *
Standard Federal Offers No-Service-Charge Checking:
* When you maintain a minimum balance of just $100.
* No minimum balance if you have $2000 or more in a single Standard Federal savings or certificate account.
* Only $10 minimum balance for Senior Citizens with direct deposit of government checks to their checking account,

i ’
Standard’s interest earning checking account provides another money making opportunity you’re sure to appreciate. 
51/4% interest will be compounded daily and credited monthly. And, each month your cancelled checks will be ’ 
returned to you along with an itemized statement showing deposits made, checks cleared and interest earned during 
the period. Checking and savings accounts at Standard Federal are insured to $100,000 by the FSLIC.

How you can enjoy having your checking and savings accounts in one convenient and safe place. Sign lip for your 
checking account now and start earning interest immediately. Stop in soon at any one of our ten convenient locations 
and get all the facts from one of our Savings Counselors.

STflND/lRD FEDERAL S/ti/lNGS
ASSETS OVER $534 MILLION

niai sveiki. Jie buvo uždaryti Į 
slėptuve vienam mėnesiui. Tu
rėjo pakankamai šalto konser
vuoto maisto, vandens, tik slėp-

I tuvėje buvo ankšta; lovos tri
mis aukštais ir nebuvo dienos 
šviesos.

Buvo sudarytos sąlygos, ku
rias rastų žmonės; subėgę iš 
gatvės į slėptuvę, paskelbus j 
atominio puolimo pavojų. Pirmą Į 
savaitę viskas ėjo pagal nusta
tytą slėptuvės vadovybės tvar-’ 
ką. Komandos gulti, kėltiš- 
praustis, valgyti, gesinti šviesą, 
gimnastikuo'tis ir 1.1, buvo vyk
domos sąžiningai. Vėliau atsi
rado žmonių su visokiais skun/ 
dais, nepasitenkinimais ir pro
testais, kurių patenkinti slėptu
vės vadovybė visai negalėjo.

Baigėsi tūo, kad slėptuvės va
dovybė buvo kelių smarkuolių 
apstumdyta ir nuversta. Jie su
kūrė naują slėptuvės vadovybę, 
įvedė naują tvarką, kuri buvo 
tik jiems gera, o visiems ki
tiems nepakančiama. Po mėne
sio, kaip buvo planuota; visi iš 
slėptuvės buvo išleisti. Bandy
mas buvo’ laikomas pilnai-pavy- 
kusiu. Stress syndrome (įtam
pos reiškiniai) tuose slėptuvės 
dalyviuose, kurie turėjo paslėp-. 
Jus psichinius trūkumus, pasi
reiškė visu pilnumų.

Tik pradėjus diskutuoti šio 
bandymo rezultatus ir aiškintis, 
k&s slėptuvėse turėtų būti patai
syta, kad išvengus sukilimų 
prieš vadovybę, tiems sinarkųo- 
liąms paaiškėjo, kad jie elgėsi 
'tik savo psichinių trūkumų, tik 
’savo pakrikusių nervų paveikti. 
•Tik dabar jiems paaiškėjo, kad 
slėptuvės vadovybė buvo iš 
anksto numačiusi sukilimo gali
mybę ir jiems smarkaujant, ku
riant naują ir verčiant seną 
^tvarką, širdyje tik juokėsi ir ste- 
bėjd ką reikėtų keisti, kad ir 
psichinių trūkumų turintieji 
■galėtų šias nenormalias gyveni
nio sąlygas pernešti nepasimes- 

■ylami.
\ žinoma, jie dabar savo elge

sio labai gėdinosi ir visų atsi
prašinėjo. Visi dovanojo, juk tai 
buvo tik bandymas.

Pasidairę po Amerikos lietu
viškus horizontus, matome la
bai didelį panašumą į aną slėp-
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tuvės bandymą. Jau 40 metų 
praėjo nuo Lietuvos nspriklau- 
soYnybės panaikinimo. Kiek 
daug pastangų padėta per tą 
laiką demaskuoti rusų propa
gandą ir atverti laisvojo pasau
lio žmonėms akis.
; Kiek susirinkimų, suvažiavi
mų, protestų, rezoliucijų, de-. 
nionstracijų, bet Nepriklauso
mos Lietuvos nė tolimiausiuose I 
ihorizon tuose nesimato. Pir- 
įnykštis pasiryžimas buvo bega
linis. Visiems sakėme, kad kal
bėsime pasauliui tai, k<j paverg
ia tauta pasakyti negali. Sakė- 
ime, kad išaiškinti ir atremti 
[klastingą komunistų propagan
dą bus mūsų tikslas. Sakėme, 
kad atversime laisvajam pasau
liui akis, kurias detentė taip kie-’ 
tai buvo užmerkusi, bet išėjo- 
jkitaip. . j

Praėjo pora dešimčių metų ir 
pavargome. Neišlaikė nervai. 
Atsirado smarkuolių, visai pana-: 
šių,kaip anoje bandymų slėptu
vėje, kurie sakėsi pažįstą laiko 
ženklus ir būk tai atradę tiesos 
kelius, pradėjo tarpusavio peš; 

t tynęs ir griovimo darbą. Šunie- 
įkinę ALTą ir VLIKą, paskelbė 
šias organizacijas bevertėmis ir 

is. Jų funkcijas 
perimti pasisiūlė kažkoks visuo
meninių reikalų komitetas, ku
ris yra niekas kita, kaip pairu
sių nervų išdava. .- .; ,

Kada nors kam nors reikės la
bai atsiprašinėti, bet čia jau ne 
bandymų slėptuvė, bet realus 
gyvenimas su visomis pasėko
mis.

Kas sekėte Madrido konferen- 
j ciją pastebėjote, kaip nepa
vargstančiai ir sėkmingai dr. K; 
Bobelis ir kiti rūpinosi okupuo
tos Lietuvos reikalų, žinoma, 
latvių delegacija buvo10 kartų 
didesnė už mūsiškę, nes jie ne
turi visuomeninių reikalų komi
teto, kuris juos skaldytų ir 
griautų. Tų viską griauti pasi
šovusių žmonių nepaveikia nė 
logiškiausi argumentai, kaip ne
paveikė nė anų slėptuvės smar
kuolių.

Pas mus, lietuvius, viskas 
vyksta kaip tai tobulai — at
bulai. Jie ten nebodami bausmių 
ruošia vaikus pirmajai Komu
nijai — mes vežam vaikus į pio
nierių stovyklas. Mokiniai, ne
bodami . grasinimų ir bausmių, 
stengiasi išvengti komjaunuolių 
organizacijos — mūsų jaunimas 
važiuoją į -Vilnių , pasiklausyti 
komunistinės propagandos ir 
dar paprašo" piniginės pašalpos, 
kurią turi uždirbti nuskuręs 
kolchozininkas. \

Aplankyti gimines reikia, bet 
važiuokime garbingai, patys ap-r 
simokėkim išlaidas, kaip ameri
kiečiams pridera. Tauta paverg
ta ir naikinama — mes su pasi
didžiavimu einame paklausyti 
vergo dainų. Sakau vergo,kuris 
užstatu palikęs savo šeimą, em 
kavedistų čia atvežtas dainuoti, 
kad užtušuotų vergiją, ir dar 
didžiuojamės, kad buvo pilna 
salė. Kokia apgailėtinai šlykšti 
dvasios ubagystė! . ;

Visokie bendradarbiautojai sa^ 
kosi norį ten kultūros pasisem
ti, bet čia kultūra yra daug 
aukštesnė.

šmeižtai, išgalvoti kaltinimai, 
niekinimai, kolidjimai, teismai, 
besaikis tuščias gyrimasis yra 
kasdieniniai reiškiniai. Bet pa
likdami tėviškes, buvome kitaip 
pasižadėję.

- (N-kelta į penktą puslapį)
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šia liūdna ekonominė ir socialinė padėtis, prvedusi vi
są kraštą prie ūkinės katastrofos ir politinės krizės. 
Lenkijos komunistų partija virto valdančiuoju elitu, 
kuris kaip ir kiekviena aristokratija pamėgo pramogas, 
ištaiginką gyvenimą, kuris pasiekiamas per sudarytas 
išimtinas privilegijas, išnaudojant dirbančiuosius iki 
kraštutinumo. Toliau Andrzej Kmieic rašo:

“Kova Lenkijoje vyksta ne už senos Lenkijos 
nacionalistinių vertybių išlaikymą • ar prieš Sovietų 
įtaką mūsų krašte. Lygiai tai nėra kova tarp val
dančios Komunistinės partijos ir^ ką vadina orto
doksai, anti-socialistinių jėgų”, *

“Kas tikrumoje vyksta : Le/ikįjBje, ^phasidėjus 
nuo rugpjūčio mėn., yra senos , mados klasių kova-- 
masių maištas prieš kraštą valdantį elitą.”

, (Chicago Sun Times, XII.14.198O).
Valdančiuose sluoksniuose, į kūnų- sąstatą tenka 

įskaityti įvairius “aparačikus”, nebūtinai kompartijos 
narius, įsiviešpatavo korupcija ir be kyšio nebuvo gali
ma atlikti mažiausio reikalo. Darbininkai nėra nusista
tę prieš socialistinę santvarką kaip tokią, bet norėtų ją 
pertvarkyti pagal skelbiamus principus^ Iš šio nusista
tymo plaukia darbininkijos idealizmas ir tikrumas lai
mėti kovą. Kaip toliau Kmieic rašo:

“Lenkų tautos daugumos neišsakyta viltis yra 
sudėta į darbininkų klasę, kuri turėtų savo valia ir 
atsakomingumu pasiekti tai,ko neįstengė čekų inte
lektualai 1968 m., socializmo su žmoniškuoju vei
du.” (t. p.)
Kaip matome, Lenkijos įvykiai, atidengia prieš mus 

visai naujus laisvės kovų motyvus ir aspektus.- Iki-šiol 
buvo galvotą, kad tautiniai ir religiniai momentai yra 
patys svarbiausi laisvės kovų varikliai, kuriais remian
tis tegalima pasiekti išsilaisvinimo iš komunistinės 
vergijos.

Lenkijos įvykiai tik patvirtina užmirštas istorijos 
pamokas. 1905 ir 1917 metų kovas prieš carizmą vedė 
ne kas kitas, bet darbininkija; vadovaujama revoliuci
nių partijų ir sąjūdžių. Šių kovų eigoje vyko ir paverg
tų tautų dalinis išsilaisvinimas, iki naujai iškilusi to
talinė jėga sustabdė laisvėjimo ir demokratėjimo 
procesą. • ’ . , ' ’

Primintina šioje vietoje, , kad ne romantikų svaičio
jimai ar tikinčiųjų maldavimai, bet socialisti
niai ir ekonominiai klausimai pastūmėjo Lietuvos 
liaudį ir darbininkus į 1905 metų revoliuciją, kurių at
stovai, suvažiavę į Vilniaus Didįjį Seimą, pareikalavo 
pirmon eilėn dvarų nusavinimo ir demokratinių 
laisvių.

Lenkijos įvykiai dar sykį patvirtino išbandytą is
torinę tiesą, kad tautos laisvės kova turi būti pirmon 
eilėn atremtą į nepakenčiamą gyvenimo problemų 
sprendimą, kurie išjudina darbo mases į istorinius žy
gius, kuriuos laimėjus drauge išsisprendžia tautiniai, 
religiniai ir kultūriniai klausimai.

Šitie istoriniai momentai, iškiję Lenkijos įvykių 
eigoje, yra visai nauji mūsų laisvinimo Veiksniams, nes 
jų vedama laisvinimo politika yra atremta į rezisten
cinius, nacionalistinius ar religinius sąjūdžius, pasireiš
kusius okupuotos Lietuvos pogrindyje.

Kol visoje Sovietų Sąjungoje, ir tuo pačiu Lietuvo-

grožio priemiestis —

Grįžtant prie Lenkijos problemų .
Malonu grįžti prie tolimesnio Lenkijos įvykių ap

tarimo, nes buvome pirmieji lietuviškoje spaudoje gan 
tiksliai pramatę jų svarbą pasaulinėje politikoje ir nu
statę pasėkas Lietuvos laisvinimo byloje.

Pradžioje buvo kilusi abejonė, nes sąryšyje su pra
sidėjusiu Irako — Irano karu, Sovietai,- pasinaudodami 
Vakarų susirūpinimu dėl naftos tiekimo užtikrinimo, 
galėjo lengvai ir veik nepastebimai užgniaužti besiple
čiančius darbininkų streikus.

Labai panaši.,situacija buvo susidariusi Vengrijos 
sukilimo metu.--"Anuomet, veik tuo pačiu laiku anglai, 
prancūzai ir izraelitai buvo pradėję karo veiksmus prieš

-tikslu atgauti nacionalizuotą Suezo kanalą. 
Amerika pakėlė ’griežtą.protestą prieš tokį žygį. So
vietai, pasinaudodami, sušidąriusiu sąmyšiu vakariečių
stovykloje, lengvai užgniaužė Vengrijos išsilaisvini

mo kovas.
Panaši situacija galėjo lengvai susidaryti, išsiplė

tus karui Prie Persijos įlankos, bet dėka vakariečių 
vieningumo pasisekė karo gaisrą lokalizuoti ir užti
krinti-Vakarams nenutraukiamą naif tos tiekimą. Po 
šio dalinio vakariečių laimėjimo, galėjo Lenkijos įvy
kiai atsidurti pasaulinės politikos centre, kuriame 
vyksta detentės politikos išbandymas, kmuhistinių san
tvarkų krizės atidengimas ir ima ryškėti Sovietų ne- 
ryštingumas stoti į tiesioginę konfrontaciją su Vak. 
demokratijomis.

Pačioje pradžioje šioje vietoje, nagrinėjant Lenki
jos įvykių reikšmę, buvo nurodyta, kad prasidėję dar
bininkų streikai užklupo tiek Lenkijos vyriausybę, tiek 
Lenkijos katalikų Bažnyčią nepasiruošusius tokiam 
atvejui, nes buvo sukelti disidentų, veikusių įstatymų 
ir konstitucijos rėmuose, kas užtikrino darbininkų rei
kalavimų legalumą.

Dabar papildomai apie Lenkijos įvykius rašo len- je, nepakels balso darbininkija už gyvenimo Pagerini
mą ir žmoniškąsias teises, tol pavergtų tautų išsilais
vinimas nepajudės, iš vietos. Carinį tautų kalėjimą su
drebino masės, išjudintos demokratinių idėjų ir vado
vaujamos revoliucinių partijų ir sąjūdžių. Tas pats

kų disidentai, nurodydami jų kilmę ir priežaštingumą. 
Vienas jų, pasivadinęs slapyvardžiu Andrzej Kmieic, 
tvirtina, kad ne nacionalistiniai ar religiniai motyvai 
pastūmėjo Lenkijos darbininkiją į kovą, bet svarbiau-

KAZYS BORUTA
SVEČIUOSE PAS ČIURUONIUS

(Tęsinys)

Visokių spalvų stikliniai! rutuliukai ir įvai
rūs žaisliukai: čia trimitas, kuris net papūtus 
įvairūs žaisliukai: čia trimitas, kuris net papūtus 
trimituoja, čia varpelis, kuris, deja, neskamba, 
čia musmirė su raudna kepuraite ir baltais tašku
čiais, čia lėlytė kaip angeliukas, eią rtamelis ant 
vištos kojelių, o eisi burinis laivelis. 0, be to, — di
deli valakiški riešutai ir obuoliai.

Viršum eglaitės didelė sidabrinė žvaigždė, o 
viduryje — angelas su dideliais baltais sparnais. 
Tai, tur būt, atvaizdas to, kuris atnešė man 
eglaitę.

Širdis prisipildo su kaupu laimės ir dėkingu
mo, norisi visus mylėti, visus išbučiuoti ir būti ge
rai, gerai ir gražiai kaip tas angelas. Jauti, kad 
yra kažkoks pasaulis nekasdieninis, kažkoks nuos
tabiai gražus, nepaprastas.

Bet štai suskamba pianinas. Kastukas impro
vizuoja kažką šventiška, džiaugsminga. Atrodo, 
visą kambarį pripildo kažkokia nepaprasta švie
sa. As iską pametu ir užlendu už pianino, — ten 
.’pytamsu ir labai garsiai girdėti, ir man atrodo, 
kad as. ap upta o visų pusių nuostabiais garsais, 
juose pasineria, ir tada man pasirodo vėl angelas 
su dideVais. bal Ms, spindinčiais sparnais.

Kai išlendu iš už pianino, stalas jau padeng

tas ir apkrautas visokiais skaniais valgiais. Kas
tukas prausiasi virtuvėje, o kiti broliai su tėvu 
grįžta iš bažnyčios, kur Padėdavo giedoti Kalėdų 
giesmes arba chorui diriguoti. Triukšmas, pasa
kojimai.

— Druskininkų bernai kad pašėlo giedoti 
“Sveikas, Jėzau gimusis”, kad pradėjo lenk^- 
niauti su choru ant viškų, — pasakoja vienas brtr- 
lis, — tai visa bažnyčia ūžia ir skamba, kad sends 
aristokratiškos davatkos neišlaikė ir pradėjo alpti 
ir cypti.

Tėvas labai patenkintas, kad su savo sūnu
mis išjudino bažnyčią ir suaudrino visus para
pijoms.

— Tai bent Kalėdos! — šypsosi.
Skaitlinga šeima susėda prie pusryčių. Ant 

stalo vėdarai, košeliena ir kava su aguonų pyragu. 
Daug kalbų ir juokų. Visų Pakilusi nuotaika.

Po pusryčių Kastukas su brolaiis eina pasi
vaikščioti. Juzė^ o kartais ir Valė, prisideda prie 
jų. Valei atvežė Kastukas labai gražius batas ša 
pačiūžomis. Batai ilgi, beveik ligi kelių, iš vidaus 
pamušti baltu avies kailiuku, o prie padų privir
tintos gražios, blizgančios pačiūžos su užriestais 
galais Tuos batukus jai atsiuntė Čiurlioniu bi
čiulė — ponia Volmanienė.

Kiek džiaugsmo! Valė tuojau pasidarė aist
ringa čiuožikė. Tuojau užsimušė ant kaktos didelį 
guzą, kurį pamatęs Kastukas nusijuokė:

— Dabar is karto matyti, kad Valkirija turi 
gabumų prie matematikos. O be to, ji viską daro

LAIŠKAS NAUJIENOMISDidžiai gerbiamas p- Redaktoriau, maloniai Jus prašau atspausdinti šį mano laišką..Naujienų gruodžio 26 d.’laidoje, K.. Baltrukonis. pasigarsino sėklomis ir vaisiais/ Mat; jis paklausė savo artimo žmogaus, kas Salomėją Nėrį nusuko nuo atęitininkijos ir vertė pasukti radikalion kairėn. Jam atsakė: “Aplinkos konkretūs faktai. Į ją paveikė kunigų gobšumas ir gašlumas”. Reiškia, va, kas kaltas, kad ji tapo ko’muniste ir ėmė liaupsinti lietuvių tautos žudiką — Staliną, štai, kas ją paveikė-važiuoti Maskvon parvežti “saulės”.Tokį atsakymą K. Baltruko- niui tegalėjo duoti tik labai žemos moralės žmogus, arba Lietuvos okupantui parsidavėlis. Bet iš viso reikia laKži ir labai abejoti, kai K- Baltrukonis nutyli jo vardą; tenka manyti,-kad tas jo “artimas žmogus” bene bus pats K. Baltrukonis. Mesti tokį kiaurų šmeižtą kunigams, neva pasiremiant kažkokiu slapuku, kelia įtarimą, kad K. Balt- rukoniui šovė į galvą piktas noras Kalėdų proga suniekinti kunigus.Daleiskim, jei kas nors tokiu metodu pasinaudotų, kaip juo

pasinaudojo K. Baltrukonis, ir paklaustų savo “artimo žmogaus’’, kas vertė K. Baltrukonį pilti pamazgas ant visų lietuvių kunigų, ir jo atsakymą spaudoje paskelbtų: “Jis man atsakė, kad K. Baltrukonis yra niekšas ir labai žemos moralės žmc'gus”. Ar tokio anonimo toks K. Balt- rukonio aptarimas nebūtų skaudus jo asmens įžeidimas? Tokiais atvejais naudotis slapukų pareiškimais yra tikras nusikaltimas. Tokį nusikaltimą padarė ir K- Baltrukonis, kuris slėpdamas anonimą, imasi atsakomybę Sau.Iš viso, K. Baltrukonis nepaaiškino, faktai”

bėje, Kaune? Ji, vokiečiams Lietuvą užimant, pabėgo Maskvon ir sėdėjo Stalino globoje. Bolševikams vėl okupuojant, ji grįžo Lietuvon ir daktarų rūpestingoje priežiūroje mirė. Tuo tarpu K. Baltrukonis iškelia kunigams kaltinimą, kurių tiek buvo nukankintų, ir tai to palies žmogžudžio, kurį Salomėja Nėris savo eilėraščiais liaupsino, kurio įpėdiniai ir šiandien okupuotoje Lietuvoje smaugia visokiomis represijomis.Tikrai, K- Baltrukonis ėmė sėti blogas sėklas, jas pasisavinęs iš mūsų tautos okupanto.Su pagal ba, L
A. Švilonis

LENKIJOS ŪKININKAI 
RENGIASI STREIKUOTI" ’ " ' ’ ' " i,—.Aukščiausias. Lenkijos. ieųsmąs?ąntra- dienį pradėjo svarstyti ' Lešek Walesos prašymą leisti naujai sudarytai darbininkų unijai lais vai organizuotis, be kdmunistų partijos pareigūnų įsakymų. Visi atidžiai seka teisnio posėdžių eigą-Tuo- tarpu Lenkijos ūkininkai reikalauja teisės sudalyti šavo laisvą Lenkijos ūkininkų uniją. Jeigu valdžia neleis ūkininkams sudaryti tokią unija, kokią išsikovojo uostų darbininkai, tai ūkininkai paskelbs streiką ir neveš javų* pieno, daržovių ir riebalų į miestus.St. Kania prižadėjo leisti ūkininkams susiorganizuoti Į uniją, bet neleis, jiems streikuoti.

kas be: ■‘’konkretūs Ir kaip' ji tokia, kuri kalbėjo' apie moralę ir buvo . N^ĄRSŪVA, Lenkija mąstytoja, tapo-komuniste- ir tautos išdavike? Kodėl ją kunigai pasuko į radikalią kairę, o nė kitas ateitininkas, kurių Kaune, Vytauto Didžiojo ’ universitete, buvo šimtai?K. Baltrukonis parodė piktą tendenciją Salomėją Nėrį pateisinti, o supurvinti in corpore lietuvius kunigus. Kodėl Baltru- konio “artimas žmogus” neparašė, kiek kartų ji su mūsų su- ko'munistėjusiais rašytojais buvo vaišinama Maskvos atstovy-
istorinis dėsnis kartojasi mūsų amžiuje, kuri akivaiz
džiai patvirtino vykstantieji įvykiai Lenkijoje.

Lenkijos įvykiai sukėlė pasaulinę įtampą tarp So
vietų Sąjungos ir Vak. demokratijų, kas dar labiau su
komplikavo pačią įvykių eigą krašte, bet šie momentai 
dar nėra pilnumoje išryškėję, prie kurių aptarimo teks 
grįžti vėliau.

su dideliu polėkiu ir užmoju.
Bet nežiūrint viso smarkumo, buvo sunki ir 

apvali kaip bačkutė. Būdavo — kaip pargriūva 
ant ledo, taip sėdi ir laukia, kad kas pakėltų, pati 
jokiu būdu neįstengia atsikelti. Tai aš ir bėgio*- 
davau paskui ją po visą ežerą.

Po pusryčių iseidavom ir mes, jaunešiiieji 
vaikai, ant ežero'čiuožti: Petras, Jonas, Valė ir aš, 
nors pačiūžų ir neturėjau. O Kastukas, Stasys,. 
Juzė, kartais tėvas eWvtf į mišką pasivaikščioti. 
Mama pasilikdavo' ūamie ir priimdavo savo arti
muosius — krikšto sūnus ir dukteris, kurių ne
maža turėjo.

Pietūs būdavo temstant, kai visi sugrįždavo: 
Pirmą dieną vakare svečių neateid^vo^ dažniau
siai būdavome vieni. Tai užkurdavome krosnį, pa- 
tiesdavome kilimą, ir prasidėdavo begalinė pa
saka, kurią paeiliui visi sekdavome. Tokios buvo 
Kalėdos.

#

Antra diena jau būdavo kitokia. Nuo pat 
ryto skambėdavo muzika. Dažnai grodavo visi 
paeiliui. Paskui Konstantas surengdavo savo 
naujų kūrinių koncertus. Skambindavo, aiškin
davo ir klausinėdavo, kuris, kam ir kas patinka. 
Vyresnieji vienas per kitą stengiasi iššipasakoti 
savo įspūdžius. Tetas su -pasididžiavimu klau
sosi savo muzikantų diskusijų, Konstantino-pa
aiškinimų. Kartais apsikabina mamą ir sako:

— Matai, Adetiuk, kokio džiaugsmo susilau
kėme iš savo pirmagimio ir visų kitų vaikų.

— Di'. Petras Stravirtskas išvyko į ligoninę sveikatai patikrinti. Ligoninėje turės pabūti mažiausiai porą dienų-
Motina atsakydavo švelnia šypsena.
Tėvas labai mėgo savo sūnaus Konstantino 

muziką. Labai gailėdavosi, kad dėl technikos jis 
negalėdavo kaip reikėtų paskambinti savo sū
naus preliudų. Vieną vakarą, klausydamas jo 
muzikos , tarė:

— Ot, imtum ir parašytum ką nors savo tė
vui, senam vargonininkui, kad ir aš galėčiau var
gonais grodamas, pasidžiaugti. 0 dabar Viskas, 
ką parašai, gražu, bet man neįkandoma.

Gerai, — sutiko Konstantinas. — Pa- 
baridysiii.

Tą pat vakarą M. K. Čiurlionis atsisėdo ir 
parašė tėvui 12 preliudų vargonams, o kitą vaka
rą — antra tiek. Tėvas labai apsidžiaugė, tuo
jau pradėjo juos mokytis skambinti, o paskui 
juos grodavo didžiuodamasis bažnyčioje per pa
maldas.

Prieš- pietus atvažinovaVo Vailioniai su dve
jomis ragėmis. Po linksmų pietų visas jaunimas 
išvažiavo pasivažinėti. Vleno’še rogėsi ..netilpda
vo, prisėsdavo pilnos dvejos rogės, ir pasileisda
vo pfct Druskininkus sū skandalais ir lietuviška 
daina.

Darnas vesdavo Konstantinas — aukštu, sti
priu tenoru.

Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis, 
tėvynę ginti ragin bernelius...

(Bus daugiau)



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
"Jt# turim* Jum į vUiq, kuri tebraUkai vadinam* Arma pedon" 

(Apreiškimo 16:16)
*

- 40. J°s ramybės, džiaugsmo ir meilės bei amžinojo gyvenimo 
įtekmės pasieks kiekvieną visos žemės kraštą ir kampą. Jos gy
dančioji galybė ištuštins kiekvieną ligoninės lovą. Jos gaivinan
čioji jėga pasieks kiekvieną užkastą kapą. Visų aklųjų akys bus 
atvertos, ir visų apkurtusiųjų ausys atidarytos. — Izaijo 35 sk.

Šėtonui jau nebebus leista suvedžioti žmones. Nei jo sau- 
mylingam neapykantos viešpatavimui nebebus leista ilgiau nai
kinti žmonių ir tautų ramybę ir laimę. Kristaus karalystės mokslo 
programos dėka pasaulis sužinos kokios naudos galima gauti iš 
meilės ir pasigailėjimo ir kiek daug blogo gaunama iš saumylumo 
ir neapykantos. Žmonės išmoks rūpintis ne vien tik savais reika
lais, bet ir sužinos, kad daugiau tikro ir ilgai pasiliekančio džiaugs
mo galima gauti darymu visa to, kas gera ir naudinga kitiems.

iv. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJA, IK CHIRURGAS 

Waa*cte«f*r Cammunity klinika* 
Medicina* direktorių*

19M 3. Mankete Rd. Wtecteohr, IL
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 viL 
ToL: 542-2727 arte 562-2728

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPRCIALYM AKIŲ LIGOS 

3907 Waat 1QM Street 
Valandos pasai uttarfrn*

OPTOMITRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina akia. Pritaiko akiniu* iy 
"contact lanaea"*

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

r—'■

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

v BENDRA AMERIKOS 
LIETUVIŲ PADĖTISAtkelta iš 3 psi.Kas skaitė Juozo Kapačinsko naujausią knygą “Spaudos baruose”, kur aprašomas ir lietuviškų organizacijų kūrimasis Amerikoje šio šimtmečio pradžioje, galėjo pastebėti, kad tos organizacijos buvo labai skirtingos, bet puikiai sugebėjo dirbti kartu kur tik buvo' liečiamas visiems bendras Lietuvos reikalas, ir dirbo ranka rankon, kaip . tikri broliai. - - . ,Neieškokim kažkokios visųvienybes, bet būdami skirtingi 

Z?™?*!**-i išmokime vieningai dirbti.ofiMt us? w«v ttesrr
TM. PR 5-1213

OFISO VAU: pina.. enžnuL, tteėiaa. 
Ir P«m. 2-4 ir «-8 vai. nk. fcžtadir- 
•iaia 2-4 vaL popiet ir Utn laiku

žodis vienybė jau seniai keiksmažodžiu pavirto ir visiems Nusibodo.Tie, kurie užsimojo sugriauti ALTą ir VLIKą, atliko istorinįj žygį, nes tai pirmas kartas s Amerikos lietuvių istorijoj, kad viena o'rganizacija pasišauna sunaikinti net dvi organizacijasP fili aETKTS, O* Pa
OBTHQPH)AJ>PBOTEZISTAS 
Aparatai - Protėjai. Med. ban-L '-- . . .

* '.Arch Support*) ir t t'iš karto. Tai bent narsa!Kokia mūsų padėtis šitoj ma-

Dėl straipsnio “Metinis Krivūlės 
susirinkimas”Kas liečia paramą Br. Kviklio leidžiamoms knygoms, tai tiesa, aš siūliau]jo darbus parem ti kokia nors aįika, bet visai neminėjau sumos dydžio. O su pa-

Kadangi straipsnio autorius palietė daugiausia mano asmenį, paskelbdamas jame daug netikslumų, kad nebūtų klaidinami skaitytojai, jaučiu pareigą paaiškinti apie tikrąją dalykų padėtį, čiu Br. Kvikliu nebuvau nei su-Tas straipsnis liečia metinį Krivūlės klubo susirinkimą. įvykusį Saulių salėje. Net kalbėdamas ’ apie dalyvių skaičių, iškrypsta iš tiesos kelio, skelbdamas, kad tedalyvavo tik 26 nariai, tuo tarpu registracijos lapas su dalyviu parašais rodo buvus 31 narį. Taip pat netiesą skelbia tvirtindamas, kad “p. S. Stasiūnas. atrodo, rado tik apie 26 patikimus. kurie buvo pakviesti”..; • Trisvbė yra tokia, kad apie su-1 sirinkimą skelbė radijo stotys irt Čikagos dienraštis Draugas, j taipgi buvo išsiųsta 80 asmeninių pakvietimų- Šio straipsnio autorius negavo pakvietimo dėl to. kad nedavė valdybai savoj adreso ir dėl to jis nebuvo laišku pakviestas. Ir tai įvyko dėl -‘o paties kaltės, o ne dėl valdy-

2*50 WMt 63rd tt, Chlcas*. UL 1Tif*‘ ^ynėj, 
T»M.: PRreirecf C-5RM į P ačiai sakant, kad, girdi, “reorgų” dvasia įsiveržė į ALTą ir VLIKą. Aš su pasididžiavimu pridėčiau, kad ta-“reorgų” dvasia įsiveržė ne tik į ALTą ir VLIKą, bet ir į visą lietuvių visuomenę. Dėkime visas pastangas, kad mūsų skelbiamas nuomones pasisavintų kiekvienas doras lietuvis ir kad ALTa ir VLIKas niekad nebūtų sunaikinti;Didelė nelaimė yra tautinės*

Taipei, ne taip buvo ir su dienotvarkės punktų sukeitimu. Jokio balsavimo tuo reikalu nebuvo. o pasiūlius šį pakeitimą, pirmininkaujantis tai ir padarė.Toliau tenka pasakyti, kad aš visai nesiskundžiau dėl nepasi-
Talaf.; PRaapcct Ė-50M

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perlcraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tei. 376-1882 arba 3763996

SOPHIE BARČUS

ra sumokėjęs vos tik už trejus 
metus. Kaip buvo prieš 1963 me
tus, sunku patikrinti, nes paja
mų knyga yra perduota į archy
vą.Dėl ALTo, VLIKo ir kitų lietuviškų reikalų rėmimo galiu pasakyti, kad Krivūlės klubas nuo 1963 metų iki šiol yra skyręs Lietuvių Fondui 400 dol. ALTui 450 dol. Tautos Fondui (VLIKui) 250 doL, o kitiems liet. Kultūros ir spaudos reikalams — 2.320 dol.Dėl moterų rinkimo į valdybą išėjo taip, kad jos tikrai buvo siūlomos, bet, deja, nė viena nesutiko kandidatuoti, tad į naująją valdybą nebuvo išrinktos.Po susirinkimo teko pasiginčyti su p. A. Abraičiu dėl Br. Kviklio, bet jokių grasinimų iš mano pusės nebuvo.Iš viso šio rašinio ypatingai prasikiša vienas žodis “atrodo”, ir tikrai, autoriui viskas atrodė kitaip, negu iš tikrųjų buvo. Jis tuo žodžiu pridengia visas savo išgalvotas fantazijas. Tenka pagalvoti, kodėl rašantysis nesky-rė faktų nuo išgalvotų teiginių, ar sąmoningai skelbdamas netie są (čia jau būtų bloga valia), ar gal dėl kitų trūkumų.

Stasys Stasiūnas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 
L

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-860001
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

ĮPRASTA ATMOSFERABene pirmą kartą skaitome šveicarišką anekdotą:Kiekvienas Šveicarijos pilietis kasmet po dvi savaites privalo atlikti karinių pratimų prievolę. ’Atsarginių kuopos seržantui baisiai nepatik© vienas Ziuricho i vaistininkas.,Prieš jį laidyti sa- vč nevalyvą kakarinę seržantas jautė' tikrą •malonumą.! —Ei, tu, ten, ko murksai lyg baslys vestuvėse, savo putralakį lyg mintuvus išžiodęs! Priekin! ženk! Stok! Tai ko dabar vėpsai, pilvą lyg pelų maišą atkišęs, kai į tave kalbu?! Tai ko dabar žvengi, lyg asilas kailį lupamas?Tikrumoje šis žmogus susilaikė net neprasijuokęs, tik truputį šypsojosi.— Labai atsiprašau, ponas seržante. Matote, tamsta man labai primenate mano' žmoną... — jis atsakė.

ĘUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

šitikęs, nei kabėjęs nes asme- niai nešame pažįstami. Jo tvirtinimas yra gryra fantazija. Bet kas čia -bloga.' pasiūlyti paremti kilnų kultūrinė darbą.Apie Kritulė klubo narių išmirimą aš he n.tnte neužsiminiau, nes klubas, išgyvenęs 25 metus, gyvuos ir, toliau.Mano pasiūlymas duoti Br. Kvikliui’ paramos, bįivo pabalsuotas; nors girdėjosi agitacinių balsų nekelti rankų iž šį pasiūlymą. bet vistiek- už ai pabalsavo 11 narių, o prieš pasiūlymą — 16, kitiems susilaikius.Dėl Br. Kviklio ga±>ės narystės atsistakymo, tai i įvyko gal prieš 10 metų, kada valdyboje buvę visai kiti asmenys- Jie galėtų paaiškinti, kodėl taip įvyko.Po man ėmė lio praeity bus, bet mams,Į tie ir kiti jo giausia jo kai, visai Iždininkasneat .iDažnai girdime paniekinan- 1 sekusio baliaus bei gegužinės, o., kad vos keletas nemelavp, •t’k priminiau Krivūlės klubo narių jautė pareigą šiuose renginiuose dalyvauti. Balius pasisekė 100%, ir visi buvo labai patenkinti.Nežinia, kodėl rašantysis prikišo valdybai kažkokį slaptumą. kai tuo tarpu apie visus įvykstančius renginius buvo skel- Į biama laikraščiuose (ir Naujie-; nose), ir per lietuviškas radijo stot’s. bet. matyti, rašantysis negarbės pajautimo ’ mažėjimas. I behivišku laikraščių ir ne- Kai kas jau palūžo ir nusilenkė Clause lietuviško radijo, kitaip likimui. Mums pneinamoj spaudoj nuolat ir nuolat šį klausimą ' gvildenkime ir ieškokime būdų bet neniekinkime pačių žmonių šiai bėdai pataisyti. Tobulinki- ir mūsų pastangos nebus veltui. ’ me pačią spaudą. Gerinkime sa- Su dideliu pasiaukojimu organi- vo straipsnius laikraščiucfee, zuokiinc finansinius resursus vengdami užgaunančių asmenį mūsų veiklai stiprinti. Daugiau žodžių ir perdėjimų. kreipkime dėmesio naujų apy-Gryna liesa, pasakyta manda- linkių steigimui. Prie šio darlio giai, duoda geriausius rezul- turi prisidėti kiekvienas narys, latus. Be pasigailėjimo kritikuo- Mūsų misija svarbi ir nepa- kiinc blogus poelgius ir darbus, keičiama.

tokių nesąmonių nebūtų rašęs.

metu nario4,

A. Abraitis apie Br. Kvik- blcgus dar- buvo jo teigi- kadangi įšviso yra dau- išgalvoti daly- tikrovei.Suvaizdis tikrai faitis nuo 1963iki šiol tė-1 žymėtasis medis.

Origin alasKanados miškų pirklys Lar- sas turi tokią įžymią girią, kurioje kiekvienas medis pavadintas kurio nors pasaulyje žinomo' valstybininko vardu.Kai tas valstybininkas miršta, tai nukretamas ir jo vardu pa-

WITH S8^

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
3 A J 1410 So. 50th Ave^ Cicero
* ♦ Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A.M.

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

Vedėja — Aldona Daukut 
Talei.: HEmlock 4-2413 JEAN VANCE ir GEORGE: SORIN1Aikštės automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245
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, Homemade Ice Cream?
to the "oohs* and "aaha” and "oh hurry * wh« 

n is made that the ice cream is ready, and the dasher
of the freezer container! Luscious, and deserrfnf

of i Gnf r dipped in for a quick tasting, homemade ice cream 
evokea < iy the happiest of feelings. And when that ice cream 
is flavor I and blushed with bananas and plump strawberries, ao 
much ti i better. The wonderfully smooth consistency comes 
from tl i cream of canned milks — evaporated milk, the aH 
import it ingredient that’s always ready for an at-home ica 
cream 4»king party. , J

Strawberry-Banana Ice Cream
i 1 quart strau bemea,
s sugar cleaned and sliced
cans (5 cup S bananas, mashed
parated (about 1 cup mashed)
f eggs wed. Add ragar and beat un\il light yeUo^r

i 
a evaporated mOk.
i together strawberries and bananas. Mix into evap- 
l mixture.
into ice cream freezer container and churn and frees* 
to manufacturer’s directions.Makes about 4 quart*.
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
S Nemokami patarimai: 1) Ne kas. Atkreiptinas dėmesys į krū-

lauk ilgiau, kaip savaitę, mokėti ties vėžio ligos gydymą ne ope- 
nuomą;^ 2) Nepirk brangesnio 
namo, negu 3 metų tavo alga;
3) Nepirk brangesnės mašinos, 
negu šešių mėnesių pajamos;
4) Stenk;s padėti į taupymo 
bendrovę bent metinę algą.

į a Sandaros 23 numerio Pen
sininkų skyriuje, tarp kita, yra 
■duotos šios žinios bei duomenys 
apie vandenį: “Visais laikais 
vanduo buvo ir tebėra būtiniau
sias gyvųjų organizmų gyvybės 
šaltinis. Tiek pat ir civilizacijai 
plėtotis vanduo yra svarbiausia 
žaliava. Be vandens neturėtume 
augmenijos, n e u ž siaugintume 
maisto, nepasigamintume varto
jimui ’ reikiamų gaminių, štai, 
apie 1,000 litrų vandens suvar
tojami iki iškasama 500 kg. ak- j 
mens -anglių. ,Gi šių laikų vidu
tinio ‘pajėgumo šiluminė elekt
rinė per metus suvartoja apie 
1.5 milijardo kub. metrų van
dens. O kur dar žemės ūkis? 
Antai, vienai tonai medvilnės 
užauginti reikia 10,000 tonų van
dens, o vienai tonai ryžių — 
4,500 tonų vandens. Taipgi ir že
mės karalius — žmogus per pa
rą nemažai jo sunaudoja. Jis jį 
naudoja ne tik švarai palaikyti, 
bet ir savo gyvybei išlaikyti, nes 
be maisto jis gali išgyventi de
šimtimis dienų, o be vandens — 
vos keletą. Ir taip yra todėl, kad 
žmogus ir taip pat kiti gyviai 
susideda iš 70% vandens ir tik 
iš 30% kitų medžiagų, ši van
dens proporcija gyvajame orga
nizme su mažu svyravimu turi 
būti išlaikoma pastoviai, nuolat 
papildant.”

• Consumer Reports žurnalo 
sausio 1 numeryje yra daug nau
dingų patarimų. Plačiai rašoma 
apie Ghryslerio ir GM mažąsias 
našinas, kinietiškus valgius, 
mergijos taupymą ir kitus daly-

PARAMA VLIKUI
Vyriausias Lietuvos Išla svlni- 

mo Komitetas nepraleidžia pro
gos reaguoti į įvairius pasaulio 
politinius įvykius. Savo memo
randumais, telegramomis, vi
zitą s ir laiškais nuolat informuo
ja įvairių valstybių vyriausybes 
apie padėtį pavergtoje Lietuvo-

y ; je. Nuolat primena laisvajam
/' * p'‘sz ui' Paverfi*u tautu K- 

! k’/nas negali būti užmirštas. To- 
_____________ _! Pmesnis ignoravimas šių proble- 

! mu tiktai plečia sovietinę impe 
įvyks kovo 14, 15, 22 ir 28 die- rjją ;r išstato į pavojų kitas lais- 
nomis Marijos aukšt. mokyklo-(Vas ,-r nepriklausomas - tautas, 
je. Bilietai jau platinami Vaz-, yLIKo informacija ELTA lei- 

: nf’ių prekyboje-

•—Danutė Doveinienė vadavau-

racijos būdu. Consumer Reports 
gaunamas kai kuriuose laikraš
čių kioskuose, kainuon $1.25. !

f

O Federalinė Prekybos komi-: 
sija ruoš a taisykles, koks mais- j 11 
tas gali būti vadinamas natūra. į 
liu. Principe, jame neturi būti ja žiburio lituanistinėms mo

kykloms Detroite. Mokosi 91 
mokinys: 28 aukštesnėje ir 63 
pradinėje mokykloje. Prieš 10

aukojęs bent 25 dol per metus 
gauna veltui ELTĄ. ELTA yra 
pirmutinė informacija pateikian
ti žinių iš pavergtos Lietuvos 
pogrindžio spaudos, o taip pat 
įvairiu žinių iš viso pasaulio. EL 
TA dažnai pasinaudoja viso lais
vojo pasaulio spauda, politikai, 
valstybininkai, studentai ir reli
ginės bendruomenės. Nė vienas 
VLIKo valdybos ir Tarybos na- ■ 
rys negauna jokio atlyginimo. 
Negauna jo ir TAUTOS FON
DO nariai, kurie taip kruopščiai
telkia lėšas mūsų mylimos Lie- 22*2 W. Cermak Road 
tuvos labui.

Aukas siųsti: 
Lithuanian National Founda- ‘ 
tjon, Ine. *

P. O. Box 21073
WOODHAVEN, N. Y. 11421. Į 
Jungtinių Amerikos Valstybių į 

gyventojai aukas gali nurašyti i 
nuo mokesčiais apdedamų pa j a- j 
mų. Būkime duosnūs. Atnaujin-J 
darni laikraščių prenumeratas, 
suvesdami metų sąskaitas, nepa
mirškim ir pavergtos Lietuvos^

NhmI, Itmi — Pardavimui 
REAL ESTATE ’FOR. SALE

_ Heme), Žemi — Pardavlnf
REAL ESTATE FOR SAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
JR 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVING!
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, HL TeL Virginia 7-

: džiama anglų italų., ispanų, pran 
cūzų ir l emviu kalbomis pasie
kia visų kontinentų politikus, 
valstybininkus, laikraščius ir uni 
versitetus- Radio transliacijos iš 
Madrido ir Vatikano informuo
ja pavergtą Lietuvą apie pasau
lio įvykius ir laisvojo pasaulio 

Į — Hot Springs lietuvių dele-' petuvių pastangas padėti ken- 
I gaciją, įrengusią kalėdinę eglu- č-ančiai tautai.

tę miesto valdyboje, priėmė Ar- į 
kansas gubernatorius William I 
Clinton. Delegacijoje dalyvavo t 
Liusė Gudelienė, Lilė Kązienė ir' 
Loreta Tamošaitienė.

— Jonas Daugėla, 
Palm Beach Lietuvių klubo pir
mininkas, buvo pagerbtas 65 m. 
amžiaus sukakties proga. Kalbė
jo ir dovanas įteikė dabartinis i 
klubo pirmininkas V. Mickus, 
ir A. Balbatienė. Vaišes'paruošė 
ponia Garmienė ir Budrevičių!
šeima. Minėjimą taip pat suruo-j jų lietuvių gyvenimo Vokieti- 
šė savo namuose sol. Juzė krišto • joj. Keletą jų perduodam mūsų 
laitytė — Daugėlienė.

— Penktadienį, sausio 2 d., 
7 vai. vak. Lietuvių Sodyboje 
įvyks Chicagos Lietuvių Spau-

sintetinių priemaišų ir jis turi 
būti mažai paliestas paruošimo 
proceso. Toks maistas gali būti 
konservuojamas, pilstomas į bon ‘ metų buvo dvigubai daugiau, j 
kas ir užšaldomas, taip pat ke-; 
pama duona. Etiketes tvarko 
Maisto ir Vaistų administracija. 
Numatoma taisykles išleisti atei
nantį pavasarį.

O Keista, bet tikra, kad kiau-' 
šiniai sugeria kitų maisto pro
duktų kvapą. Juos reikia laikyti 
uždengtus. M. Miškinytė

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NCTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA i

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

r iH

Visa, tai pareikalauja išteklių. 
Kiekvienas lietuvis turi būti 
duosnus, kad virs minėti darbai 
būtu tęsiami ir didinami. Visus 
VLIKo darbus finansuoja tam. 

pirmasis t;kslui sukurtas TAUTOS EON-
DAS. Kiekvienas individas pa-

— Vasario 16 gimnazija ren
gia savo veiklos 30 metų sukaktį 
liepos 3-5 dienomis. Iškilmėse 
kviečiami dalyvauti visi šios 
gimnazijos abiturientai-

— Adv. Joana Kuraitė išrink
ta LB Kanados krašto valdybos 
pirmininke. Praeitais metais ji dos klubo mėnesinis susirinki-j 
laimėjo' G. Kriaučeliūno ' 
jaunam veikėjui skirtą premiją,

— Zigmas žiupsnys iš Mar
quette Parko išvyko į Australiją I ^teį[j j 
su 25 sportininkų ekskursija. J 
Dalyvaus įvairiose rungtynės?' 
ir Australia's Lietuvių Dienose.
Amerikon grįš sausio 10 dieną. Į “Geriau vėliau, negu niekad’’

— Mike Pratapas iš Bridge 
porto paskelbtas vertingiausiu;

(žaidėju Čikagos katalikų mo-' 
kvklu futbolo rinktinėse. A -i-a- v ,. . r_ .pasveikinti su sventeįuis. Tai-

— Lietuvių Operos spektakliai \gi, nors po švenčių, sveikinu
=---- ■ - ' —; Naujienų redakciją, linkėda-

l ma stiprios ištvermės ir ta
i proga siunčiu Naujienų para
mai vieno šimto (100) dol. če
kį. Anna Malakauskas

Ma MIX ’n MATCH ;
'"j M I4KTGOLD 

/’Neckchains 
į z and Bracelets

~ -^arr‘ngs’ Charms, 
Religious Medals

at 30% SAVIHCS

NSTANT 
.• j CASH 
-Ą°r©OLD

Neworlhedor 
' Old Broken Jewelry
Welches, Bracelets, '^*^7

~ U -•-^c

Pins, Rings, ------
Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn h!n«o CASH!
Og Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest

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

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
. namu ir įrengimais Marquette Parko 

Tenelieka nė vieno lietuvio, ne. rajone. Labai geras biznis, lengvos Į 
vienos lietuviškos organizacijos,! P^kimo sąlygos. į
kuri neparemtu VLIKo pastan-!e 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
gas padėti pavergtai tėvų žemei.: šeimoms. j

! • MŪRINIS BUNGALOW Brighton ‘ I
1 Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-: 

duotu Neaukšta kaina. -

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Kas turi rūpintis lietuvybės išlaikymu?
Balandžio mėn. “Drauge” pa- ( pirm. Ant. Kairys pažymi, kad j 

sirodė visa eilė korespondenci- apylinkei priklauso tik 25 nariai, 
nors lietuvių čia gyvena keli 
šimtai. Ne geresnė padėtis yra i 
ir JAV. Iš lietuvių, tik labai ma- į 
žas procentas dalyvauja lietuvis j 
kam gyvenime. PLB valdybai la
biau rūpi baslių kaišiojimas Į 
VLIKo ir ALTos vežimus, negu 
jos tiesioginis tikslas — lietuvy
bės' išlaikymas. JĄV Bendruo-

biuletenio skaitytojams.
Mūnchene ir jo apylinkėse gy

vena apie 200 tautiečių, kurių 
52 yra LB nariai. Hanoveryje ir ■ 

I apylinkėje gyvena apie 20 liet.

SIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

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

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJE
Tiktai $120 pusmečiui automobili 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

vardo mas. Bus aptariami spaudoj kel-! šeimų, bet LB priklauso 12 asme
' J nų. Stutgartto apylinkėje gyve

na apie 200 lietuvių, kurių 59 j ihenė laikosi tik senųjų Ameri- 
priklauso LB. Solidarumo įna
šus moka 48.

Luebecko mieste ir apylinkė
je gyvena apie 40 tautiečių, ku
rių 23 priklauso LB- Miesau apy-

• linkės pirm, yra J. Nevulis. Apy-
i Prieš pat Kalėdų šventes ma- lingėje gyvena 57 mūsų tautie-

tini bėgamieji lietuvių visuome. 
ninio gyvenimo reikalai. Nariai 
privalo dalyvauti, o svečiai gali 

jeigu jiems įddnni.
Klubo valdyba

—Liefuv.. priežodis taip sako:

no sveikatos sušlubavo, ir net i 
negalėjau išeiti iš kambario/ 
tai ir pasivėlinau Naujienas

kos lietuvių darbų liekanomis. 
^Parapijinės ir lituanistinės mo
kyklos įsteigtos lietuvių tėvų 
: darbu ir pastangomis. Daugu- 
:mas jų dar prieš LB įsikūrimą. 
Tą pat galima pasakyti apie an
samblius, chorus, tautinių šokių 

/grupes ir įvairias jų šventes. 
-LB nusikalsta Lietuvių Tautai 
išeidama iš savo tiesioginio dar-, 
bo ir sprausdamosi ten, kur ji 

*y.a nereikalinga. Kas išmokys

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdetmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje. i 
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.

GENERAL REMODELING
• Altunin, langai, durys, medžii 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGiS CONSTRUCTION 
7152 So. K ?dzie Avenue

Tel. 776-8505 -

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

: DAŽYMAS IR REMODE-:-
LIAVIMAS *

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Tahnan Avenus 
Tel. 523-0383

PATS SKAITYK IR DAR KI- 
. TUS PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

čiąi, tarp jų 25 jauni lietuviai, 
kurių tik retas kalba lietu
viškai. Nėra galimybės įsteigti 
lituanistinės mokyklos, nes trū
ksta mokytojo.

Bad Zwischenahno apylinkė tuos Vokietijos lietuviukus lieįu 
turi' 28 narius. Daugiau nei pusė ‘ vių kalbos, kas suburs neorga- 
jaunimo nekalba liet. Hambur
ge ir jo apylinkėje gyvena apie 
400 lietuvių, bet LB priklauso 
tik 39.

Lituanistinę mokyklą steigti 
“neapsimoka”.

Salzgitter-Lebenstedto apyl-

nizuptus pasaulio lietuvius į lie
tuviškas organizacijas, jei PLB 
nenori šio darbo dirbti. Gal VIJ- 
Kas turėtų įkurti, kultūrinių ir 
lietuvybės išlaikymo reikalų ko
misiją?

(LKDS biuletenis)

Tuo reikalu jums gali daugi 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "‘Sūduvos’5 į 
šleista knyga su legališkomis į 
formomis.

Knyga su formonš* gauna.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardsviirss Ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. ftEpublic 7-1941

MAKUA NORIW1I

į 2603 W**t 69th St, CHcage, EL f062> « Tel WA
£ Dldelir paiiiinklmai geroe rGfiee įvairių preklg. s 

MAISTAS tt EUROPOS BANDtLIU Į

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERYIČ1 

E5vl W. 19th SL, Chicago, HL 10621, — TeL WA i-2717

TURIME DIDELI IŠPARDAVIMĄ
Dėmesio — nuo 10 iki 50% nuolaidos!

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

pewter ir dar daugiau gražiu dovany įvairioms progoms. 
Taip pat ir paveikslų.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
“The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

4243 ARCHER Ave. (tarp Sacramento ir Whipple), 
Chicago, Illinois

Atdara pirmad. ir ketvirt. nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;
antrad., treČiad., penktad. ir šeštad: nuo 10 vtal ryto iki 6 vai. vak.

Sekmadienį — nuo 11 vai. ryto iki 4 vai popiet.

Tel. 247-6969

Jaunoji gentkartė
*■ — Mamyt, — klausia pas mo
tiną atbėgdamas Fricukas, — ar 
teisybė, kad ta vaza valgoma
jame yra paveldėta iš senųjų 
gentkarčių?
. •— Taip, Fricuk, — atsakė mo
tina. — Bet dėl ko klausi?
;• — Dėl to, kad naujoji gent- 
kartė ją ką tik sukūlė...

i739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina 83.00.

— Kur gavai tą medali?
— Už atsižymėjimą.
— O kuomi tu atsižymėjai?
— Apsiženijau našlę su sep

tyniais vaikais.

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

linki savo klientams, draugams ir 
pažįstamiems

A. G. AUTO REBUILDERS
3518-24 West 63rd Street 

Tel.: 776-5888
Chicago, III. 60629

ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

6

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

M. i I M X U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-745®* 
Taip pat daromi vertimai, glminiy v 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pro- j 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERSPOUCY
F. Z«poH*, Afl*rrf 
120! i/, W. 95th St 
Ev.rg. P*rk, III. 
60642, - 424-W54

■ ---------------

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZG YS

2158 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tof 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandom: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vale Se.’tadienj nuo 

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

m 776-5162 arba 776-51M
2649 We»t 63rd Street

Chicago, IH. 6062J

Naujienoj, Chicago, 8, m. Wednesday, December 31, 1930




