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reikia ruoštis ginti Persijos įlan
kos susisiekimo pozicijas. Gene
rolas Haig, matyt, žino, kad tas 
pozicijas galima ginti. Jis labai
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LENKIJOS ŪKININKAI IR. DARBININKAI 
VĖL GRASINA STREIKUOTI

.« L.V

REIKALAUJA ^PASITARIMŲ SU VYRIAUSYBĖS ATSTOVAIS 
. . VARŠUVA. — Lenkijoje yra 
penki milijonai privačių ūkinin
kų. Jų atstovai grasina streiku, 
jei vyriausybė neatsiųs atsakin
go? delegacijos iki antradienio 
vidurdienio tartis dėl nepriklau
somos ūkininkų unijos Įsteigi
mo. Priešingu atveju atstovai 
žadėjo trečiadieni pradėti 
streiką.

Provincijos Solidarumo strei- 
kavimo komitetas Rzeszau mies
te paskelbė, kad vyriausybės 
komisija numatytu laiku tartis 
neatvyko,, todėl trečiadienį 2 vai. 
popiet kai kuriose Lenkijos dar
bovietėse skelbiamas’ Įspėjama
sis streikas. Tačiau Solidarumo 
centras įsakė šios srities darbi
ninkams būti pasiruošus strei
kui, bet dirbti sąžiningai ir tai
koje iki penktadienio, laukiant 
pas ūkininkų atstovus delegaci
jos, pirmininkaujamos premje
ro pavaduotojo.- Tuo tarpu pa
skelbta žinia, kad kompartijefs 
sekretorius Stanislaw Kania bus 
prie Baltijos jūros atidaryti nau
ją naftos šaltinį, o premjeras 
Josef Pinkowski ir jo pavaduo
tojas Mieczislaw . Jągielski bus 
užimti kitais reikalais..

Solidarumo vadovas. Lech Wa
lesa su žmona pirmadienį atvy
ko Varšuvon. Antradienio tytą 
jie išskrenda į Romą. Jų dele
gacijoje yra 14 asmenų, dau
giausia Sblidarumd vadovų bei 
pareigūnų* Delegaciją priims 
privatiems pokalbiams popiežius 
Jonas ’Paulius II.

REKORDINIAI ŠALČIAI 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

Praeitą savaitgalį Ameriką 
užklupo šalčių banga. Ypač bu
vo šalta rytinėse .valstijose- šal
čiai sutrukdė naftos pramo’nei. 
Lowell, Mass., meras Robert 
McGuire įsakė uždaryti mokyk- i 
las ir ragino uždaryti biznio ins- Į 
titucijas dėl naftos bei jos pro
duktu trūkumo, v

Bijoma, kad šalčiai gali pa
kenkti Floridos vaisiams: Miami 
Beach temperatūra nukrito iki 
39 laipsnių, o Daytona Beach 
termometras rodė 28 laipsnius 
Fehrenhęito.

PAGROBTA MAŠINA
SU MILIJONU DOLERIŲ ■ 

DETROITAS. — Pirmadienį | 

Livonijos . priemiestyje nežino
mas ašmuo 'pagrobė šarvuotą 
automobilį su nemažiau vieno 
milijono dolerių grynų pinigų, 
šoferis nesužeistas, bet yra iš
gąsčio priepuolio padėtyje.

Mašina ir surakintomis ran- 
komią^feris. rasta vienps -dirb

Keliose Floridos vietose vakar iškrito daug sniego 
ir sugadino pavasarinius vaisių ir daržovių žiedus.

!XWSXWv,4KINIJOJE. KAIP ITALIJOJE, MASKVINIAI
ship priemiestyje.;^,' • 4 ht rnmADA vr’IIZ'C'lflTT

PAGEIDAUJA SANTYKIŲ 
PAGERĖJIMO

TAIPEI, Taivanas. — 'Chica
go Sun-Times korespondentas 
Paul Galloway kalbėjo, su Tai- 
vano premjeru Sun Yun Suan. 
Sun 1967 metais buvo komuni
kacijos tninisteriu, 1969 m. bu
vo paskirtas Ekonominių reika
lų minist.eriu. Savo projektais 
panaikino kilusią recesiją. 1977 
metais Chiang Kai-šekd sūnus 
Chiang Ching-kuo jį paskyrė 
premjeru.

Premjeras Sun pareiškė, jog 
tikisi, kad Ronald Reaganui 
esant JAV prezidentu, abiejų 
kraštų ekonominiai ir politiniai 
santykiai pagerės'iki normalaus 
laipsnio. Dabartinė JAV pozi
cija žymiai pakenkė Taivanui 
tarptautinėje plotmėje-

— Maskvoje suimtas geologas , 
Feliksas Serebriovas. Jo bute 
KGB darė kratą, išnešė daug 
knygų ir raštų.- Serebriovas se
niai kovoja už žmogaus teises 
ir . yra buvęs vienerius metus 
Sovietų darbo lageriuose. Jis pri
klausė grupei, prižiūrinčiai Hel
sinkio sūsilarimų' vykdymą. Jis 
domėjosi, kaip Sovietų valdžia 
piktnaudoja psichiatrines ligo
nines politinių priešų persekio
jimui.

į — Keturi kubiečiai, skrisdami 
iš Maskvos į Havaną, pabėgo iš 
lėktuvo Portugalijos sostinėje 
Lisabonoje ir paprašė tremtinių 
teisių. Jie yra du inžinieriai, gy
dytojas ir fechtavimo sporto 
treneris.

— Staiga užšalusi Illinois upė 
užklupo plaukianičus laivus ir 
jų judėjimą.

%

— Porlugalijdje sudarytas 
naujas ministrų kabinetas iš 17 
narių. Premjeras Pinto Ralse- 
mao, 43 metų oscialdemokratas. 
Jis vadovaus trijų partijų koali
cijai-

KALENDORfiLIS

Sausio 14: Laimis, Laima, 
Auksė, Dabonė, žibąs. v ..

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:44.
■ A - Oras ne toks šaltai, snl ji.

GRIEBIASI TERORO VEIKSMŲ
ŠANCHAJUJE IR KITOSE VIETOSEMASKVINIAI 

IŠSPROGDINO KELIAS VALDŽIOS ĮSTAIGAS

Vasario mėnesį čikagiečiai pa
gerbs skerdyklų apylinkėj gi
musį sportininku Ed. Moose 

Krausi ^Kriaučiūnas).
■ X ♦ V, V? '

PEKINAS, Kinija. — Mask
vai ištikimi Kinijos komunistai 
labai nepatenkinti vicepremjero 
Tengo Hsiaopingoi, kariuomenės 
vadų ir partijos, narių pravesto
mis reformomis ir dideliu 
žingsniu į Kinijos sudemokra-. 
tizavimą-

Pats Mao Cetungas ir keli kiti 
Kinijos komunistų partijos poli
tinio komiteto nariai ėmėsi di
delių ekonominių reformų, ko
kias Stalinas buvo pravedęs Ru- 

■ sijoje, bet jiems nepavyko. Ilga
metis Kinijos premjeras čou 
Enlajus ir kiti buvo priešingi 
didelėms žudynėms ir planuo
jamoms žiaurioms reformoms. 
Čou Enlajus savo pavaduotoju 
pasikvietė Tengą Hsiaopingą.

MaO’Celungui mirus ir Ten- 
gui sugrįžus į vyriausybę, pa
dalyti pertvarkymai ne tik ka
riuomenės vadovybėje, • bet ir 
partijos nuotaikos pasikeitė. 
Komunistų partijos dauguma 
pasisakė prieš raformas. Teis
mas davė galutinį smūgį mask- 
viniams. Antradienį maskvinės 
linijos šalininkai Šanchajuje iš
sprogdino kelias valdžios įstai
gas. Jie reikalauja paleisti 
Džiangą King, Mao Cetungo 

I našlę, ir leisti komunistams 
I veikti pagal "kultūrinės revoliu
cijos” dėsnius. Vyriausybė su
ėmė daugybę maskvinių komu
nistų. Jiems bus suruošti teis
mai už namų griovimą.

Hua Guofengas pareiškė, kad 
jis nieko liendro' neturi su tero
ristais, vartojančiais Italijos

NAUJI PIETŲ KORĖJOS 
PREZIDENTO RINKIMAI

ROMA, Italija. — Raudono
ms brigados nariai antradienio 

ryta pranešė Giovanni D’Urso 
giminėms, kad gyvybė jam dar 
viena diena pratęsta. Teroiistaij 
reikalauja stambios sumos pi
nigų, jeigu šeima jiems nepa
skųs jau anksčiau reikalautos.

Pradžioje Italijos komunistai 
gynėsi nuo teroristų. Jie tvirti
no, kad komunistų partija nie
ko bendro neturi su Raudono
sios brigados organizacija. Jie 
atsisakydavo padėti suimtiems 
tos brigados nariams. Bet poli- 

Į cijai pavyko.išaiškinti visą eile 
t. roristų,, dirbusių'Milano apv- 
linkėje. Keli pradėjo "giedoti”. 
Jie ./apgailestauja, kad ėmėsi 

' teroro . veiksnių. z Komunistai 
jiems buvo prižadėję pagalbą. 
Romęje suimta 40 Raudonosios 
brigados teroristų. Suimta 
pora veiklesnių.

SEOUL, P. Korėja. — Pirma
dienį Pietų, Korėjas prezidentas 
Chun Doo Hwan paskelbė, kad 
krašte įvyks prezidento rinki
mai. Jis taip pat pabrėžė ,kad 
prieš pačius rinkimus bus pa
naikintas karo stovis. Krašto 
gyventojai galės laisvai išsirink
ti tokį prezidentą, kokio jie 
norės.

Pirmą pranešimą apie prezi
dento rinkimus gen. Chun pa
skelbė Naujų metų dieną, bet 
tada nebuvo aišku, ką jis pla- ’ 
nuoja daryti. Dabar paaiškėjo, 
kad gen. Chun nori ramybės vi
same krašte, kuri suvienytų vi
sus gyventojus taikai siekti.

Gen. Chun Doo Hwan yra pa
siruošęs susitikti su Siaurės Ko
rėjos prezdientu . ir pasikeisti 
nuomonėmis apie .valstybių atei
tį, iškeliant galimo susiviehiji- 
mo klausima-

PANORO IŠTIRTI VISUS 
F.B.I. DOKUMENTUS

NEW YORK, N.Y. — Fede
ralinis teisėjas George C. Pratt 
pareikalavo Teisingumo depar
tamentą persiųsti jam visus Fe
deralinio Invrestigacijos -Biuro 
dokumentus, pagal kuriuos buvo 
nuteisti keturi Kongreso nariai ir 
trys biznieriai.

Teisėjas nori patyrinėti, ar 
FBI teisingai pasielgė, įtikinė
damas Kongreso atstovus, siū
lydama. jiems kyšius, duodama 

komunistų metodus- Jis patarė I pinigu. Dėl to kyšius ėmusieji 
visiems gaminti dąugiaji prekių •'buvo vėliau ilgiems metams nu- 
ir užmiršti Maskvą. r. teiKŲ.i 11 Kongreso išmesti ir

JASIR ARAFATO GRUPE GENEROLAS 
VADINA TERORISTŲ GAUJA

GEN. HAIG NEMANO, KAD REIKĖTŲ TUOJAU 
SIŲSTI AMERIKOS KARO JĖGAS

WASHINGTON, D C. — JAV tiktai nerimui sukelti. Nerimas 
privalo būti pasiruošusios ginti lvisai nereikalingas. Daug geriau 
Persijos įlankos vandenis, — pasiruošti ir kirsti priešui, bet 
pareiškė gen. Aleksandras Haig, tuo reikalu nekalbėti. Vieninte- 
kai pirmadienį pats Senato už-Hė aiški generolo Haig mintis —
sienio komiteto pirmininkas sen. 
Charles Percy ji užklausė. Tuo- 

j jau pat gen. Haig pridėjo: 
j -- Jeigu būtų reikalo, tai 
j JAV privalo būti pasiruošusios i gerai pažįsta ir šiaurės Atlanto 
t vienos ginti Persijos Įlankos | Sąjungos pajėgumą ir norą 
j vandenis. JAV negali leisti, kad i ginti Persijos įlankos susisieki- 

būtų sutrukdytos tokios J 
bins susisiekimo linijos.

AMERIKAI PADARĖ $45 
MILIJONUS NUOSTOLIU

SAN^;UAX^J?uerto RicO. ■— 
Iki šio mėto neišaiškinti asme
nys Muniz oro bazėje išsprogdi
no aštuonis A-7d Corsair spraus- 
minius lėktuvus, vieną F-104 
lėktuvą ir dar du kitus suga
dino.

' ' ’ ■ f J

Lėktuvus piktadariai išsprog
dino laikrodžio mechaniznju už 
taisytomis bombomis. Matyti, 
kad vertingi lėktuvai nebuvo 
tinkamai saugojami, jeigu žmo
nės galėjo prie jų prieiti, pasta
tyti bombas ir dingti.

Trys bombos iš dviejų lėktu
vu buvo pašalintos nesprogu
sius. Galimas daiktas, kad spe
cialistai pajėgs išaiškinti, kas 
minėtas- Lombas 'galėjo paga
minti; Ne (ik PuertcFRico,’ bet 
ir kariškoji Amerikos policija 
atidžiai bando susekti, kokius 
užsimojimus šie teroristai turi.

— Popiežius Jonas Paulius II 
priėmė evangelistą Billy Gra
ham ir su juo kalbėjosi įvai
riais klausimais, paliečiant ir 
dabartinę padėtį Lenkijoje.

— Iš Salvadoro maištininkai 
jūromis bėga Į kaimynines vals
tybes. Kubiečiai bėga namo.

— Indijos premjerė Indira 
Gandhi pareiškė, kad ji norėtų 
baigti nesusipratimus su ame
rikiečiais’. Jai nepatiko pasku
tinieji pokalbiai su Brežnevu.

skaudžiai nubausti. Jeigu FBI 
dokumentuose nebus nieko nu
sikalstamo, tai jie tada gali pa
naikinti iki šio meto paskelbtus 
sprendimus.

Teisėjas Pratt žino, kad ne
teisėtomis priemonėmis negali
ma nusikaltėlių bausti. Vėliau 
jis yra pasiruošęs tuos visus do
kumentus atiduoti Teisingumo 
sekretoriui.

Keturi Atstovu Rūmu nariai 
paėmė po $50,000 kyšį už pas
tangas gauti vizą ir kitas privi
legijas tariamiems turtingiems 
arabams, kurie iŠ tikrųjų buvo 
FBI agentai- Pinigus jie gavo, 
bet vėliau už kyšį turėjo aiškin
tis' teisme ir buvo atitinkamai 
hubiuSti. = < ■ -

i

Gen. Haig dar paaiškino, kad 
prez. Carteris sustiprino Persi
jos įlankos susisiekimo apsau
gas, bet šiandien to neužtenka, 
šiandien reikia tas apsaugas to
liau stiprinti.

Gen. Haig pastebėjo, kad jis 
nepritarė neseniai paskelbtoms Hieč 
mintims, kad reikia dabarf tuo 
jau sustinrinti JAV pozicijas 
Persijos Hankos vandenys! į 
Raudonoje jūroje.

Matyt, kad gen. Haig turėjo 
galvoje dr. Henry Kissingerio 
kelionę į Egiptą, Somalį, Izraelį
•ir. Saudi Arabiją ir vėl Izraeli, j 
Po kiekvienos kelionės dr. Kis 
singeris aiškino, kur ir kaip rei 
kėlų sustiprinti JAV karo jėgas, 
kad būtų išlaikyta lygsvara. Da
bar rusai įsistiprino Angoloje,

nią. Jis buvo šiaurės Atlanto Są
jungos (NATO) karo jėgų va
das, gerai pažįsta tos Sąjungos 
karo vadus ir politikus. Jis ži
no, kad Europa priklauso nuo 
naftos, plaukiančios iš Persijos 
įlankos versmių.

Bet jis taip pat žino, kad Šiau
rės Atlanto Sąjungos pajėgumas 

ia tiktai Europą, siekia Tur
kiją, bet toliau europiečiai ne- 
benori įsipareigoti. Jie yra pasi
ryžę gintį visas Europos valsty

bes, iškaitant Italiją, Graikiją ir 
Turkiją, bet ne tik jam, o ir ki
tiems aišku, kad santykiai su 
turkais nėra tokie jau draugin- 

jgi. Atrodo, kad dabar reikalai 
f šiek tiek švelnėja, gal tos Są- 
i jungos nariai galės imtis kokio 
Ibindro darbo.

Generolas Haig daugiau žino, 
negu Senato užsienio komiteto

Etiopijoje. Pietų Jemene ir ki-i nariai- Jei J'5 pasakė, kad JAV 
vienos privalo ginti JAV ir šiąu- 
rėš Atlanto Sąjungos valstybių 
teises Persijos įlankoje, tai ps, 
žino, kad JAV vienos gali tas

tose yietose. Jėgų lygsvarai iš
laikyti, užtektų amerikiečiams 
pasįųsti karo jėgų į Artimuo
sius Rytus.’ Kissingeris vyko į
Artimuosius Rytus Ronald Rea teises 8inti- Amerikos karys, ku- 
gano siunčiamas. Gal tas 6uvo supranta karių pareigas ir
padaryta su gen. Haig žinia,' bet 
iš pareiškimo Senato komitetui ♦ # •

pajėgumą, niekuomet neįparei
gos karių atlikti tokius karo

atrodo, kad gen. Haig neprita | veiksmus, kūnų kariai nepajė- 
>• i gia. Generolas Haig ___lią Kissingerio "lygsvaros 

teorijai.
Generolas Haig i tą "lygsva

rą’’ kitaip žiūri- Jam atrodo, kad 
dr. Kissingerio pareiškimai gali

I

■ į

Gen. Aleksandras Haig, liu
dydamas Senato užsienio ko
mi tteui, pareiškė, kad JAV 
privalo ruoštis Ytinti Persi
jos vandenimis visokį susi
siekimą Jei kitos valstybės 
nenorės tų teisių ginti, tai 
JAV vįenos privalės tas tei-

’ • Viki«ihš ąpgihti.

Generolas Haig vadovavo 
kovoms ir žino, kad karo vadas 
negali siųsti karių į kovą, jeigu 
jis nėra įsitikinęs, kad kariai 
turi priemones ir guli priešą

Gen- Haig priminė Senato už
sienio komitetui, kad Amerika 
turi ruoštis Persijos įlankos su
sisiekimui ginti. Jis žino, kad 
amerikiečiai vieni gali ameri
kiečių ir kitų laisvojo pasaulio 
tautų teises ginti. Reikia tiktai, 

j kad jie pasiruoštų.
Pirmadienį padarytame ap

klausinėjime gen. Haig pareiškė, 
xad jis nevengsiąs vartoti ato
mo jėgas. Gen. Haig pabrėžė 
Senato komiteto nariams, kad 
atomo jėga yra labai galinga, 
kad visi dar nežino tikrosios jo- 
ūos galias, bet kariai turi nuo
voką. Amerika tą galią turi. Ne 
visi amerikiečiai žino atomo pa
jėgumą karo metu. Būt genero- 
as Haig pareiškė, kad jis nėra 
vienus iš tų kariškių, kuris 
vengs atomo energijos vartoti 
karo melu- Jis aiškiai pasakė, 
kad atomo energiją jis varto
siąs.

šitas gen. Haig pareiškimas 
apramino Senato komiteto na
rius. Jie yra įsitikinę, kad gen. 
Haig tiks Valstyliės sekretoriaus 
pareigoms, nes jo žinių lobynas 
yra didelis^ir.gali būįi naudim
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Gramatinė paklaida
Ieva: — Tavo mylimasis vis

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS 
fWQ£fe£ NSUMaVICIUS

j — šita mano marti yra
į šiaušia ir jos pyragai 
i džiausi.
* Jaunikaitis irgi tą patį
! vejo ir negalėjo nei į nuotaką 
; atsižiūrėti, nei jos pyragų z tsi-

Mielos sesės, pasiduodat u 
Jums suteikiam tą paguodą. 
Lygias teises atiduodam 
Ir tą darbą — sunkų, juodą,

U * S

Mano tėviškėlė stovi
Tarp Rytų ir Vakarų; 
Du grobikai susitarę 
Plėšė iš visų jėgų.(Lietuviška pasakėlė) ;

Trys jaunikaičiai, vieno tėvo [ 
sūnfs, sumanė vesti. Tėvas pa- • 
d-ivė jiems po svaidoką ir tarė:j

--- Visi trys šaukitę, į kur ku- 
r s norke. Kur kurio strėlė nu- ’ 
kris, lenai bus jo pati. X u vyk
site ir pamvešite sau pačias, o 
nian marčias. Kurio pati bus 
gražiausia ir kurids pyragai bus i 
gardžiausi, tam aš paliksiu dau- į nemoka atskirti žodžių “man” 
giau savo turtų- į ir “mane”.

Visi trys šovė. Vyriausiojo' Ona: Tai maža paklaida, 
strėlė nukrito į dvarą, jaunes-(() tavasis, žinai, neatskiria “ma
niako — į kitą dvarą, o jauniau-! 
siojo — į raistą.

Vyresnieji broliai nuvyko į 
tuos dvarus ir rado sau gražias 
pačias.

Jauniausias tėvo sūnus nuėjo 
į raistą, ir rado ant kimšo tupin
čia varle. Jaunuolis nesumanė 
ką daryti. Negi jis varlę sau už 

jopačią parovęs? štai kokia 
laimė!

Nežinai, jaunuoli, ką 
manim daryti? — išgirdo 
balsą.

—, Nežinau, -— atsakė jau
nuolis.

— Jeigu manęs klausysi, 
tarė variė, — nesigailėsi.

— Galiu ir paklausyti-
—- Tai imk mane su savim 

eik, - pasakė varlė.
Jaunuolis paėmė varlę ant del 

□o; o ji žiuri į jį tokiomis mei
liomis akimis. \

-Nuėjo jiedu per mišką. Prį-ėjp 
namelį- • • , . ' <'

Tai mano gyvenimas,
: pasakė vaijėA -
o Abudu įėjo į vidų. Jaunuoli | 
padėjo vartę ant lango.

- - Čia, jaunuoli, nakvosi, —. 
tarė varlė. O rytoj bus pa
daryta. kas- reikia.

Atsigulė jaunikaitis į minkštą 
patalą, o širdis nerami — rei
kėjo jam čia su ta vartė prasi-1 
dėti- Krt prižadėjo jos klausyti į 
tai žodį tesės.

Rytą varlė smarkiai pasipur
tė ir garsiai sukyarkštė. Tuojau 
atsirado devynios gražios mer
gelės ii’ ėmė kepti pyragus.

Varlė antrą kartą pasipurtė i 
sukvarkštė. Prie namelio priva
žiavo karieta su keturiomis pa 
mergėmis.

Varlė trečią kartą pasipurtė 
Įr. sukvarteštė, ir pavirto nepa
prastai gražia mergele.

Kepėjos išnešė įiyragus į ka
rietą. Mergelė ištiesė baltą ran-j 
Lėlę ir tarė savo svečiui:

— Jei aš tau patinku, važino- 
k i va pas tavo tėvą.

Tėvas išėjo pasitikti, pažiūrė
jo į jaunąją, paragavo jos py- ‘ 
L;igu ir sako:

su
jis

ii

■ nęs” nuo “tavęs”.
* * #

Vieno didelio viešbučio ine- 
nadžeris įeina į virtuvę ir pa
matęs indų plovėją sako- jam:

Drauge, aš irgi pradėjau 
kaipo “dish-washer”, o dabar 
esu prižiūrėtojas.

O aš pradėjau kaip me- 
nadžeris, o dabar plaunu lėkštes.

❖ ♦ #

Mano apsivesti

— Iš ko tu sprendi, kad 
nori su tavim apsivesti?

— Mat, jis visada primena, 
kad pigios suknelės man geriau 
pritinka, negu brangios-

Pataikūnų veidas 
Greitai išryškėjo, 
Kai mūs" išeiviją 
Skaldyti pradėjo.♦ ♦ *
Kviklys vis “Drauge” blefuoja,
Pečkuraitis “Aiduose”, 
O “Akiraėiuos” Pelenis
Staug’ kaip vilkas dausose...

* * *
Taip kaip erkių paperėjo 
Maskva raudonų piliečių;
Nei pasaulis netikėjo
Susilaukti tokį spiečių!

* * *
Šamas žino savo svorį, 
Ruskis savo “vogą”.
Jankis kai paspaus mygtuką, 
Ruskis šauks “trivogą”!

Prof, Cfnčibieras

jis

Policininkas: Jūsų raštinė
je, ponas viršininkas, yra valdi
ninkas Spurga, kuris darbo me
lu švilpauja- Jis, tur būt, pri
klauso kairiajai ar dešiniąją! 
opozicijai ir švilpaudamas ar tik 
nepajuokia dabartinę valdžią?

— Sveikas, tėve! VLIKas atgyveno ir paseno, su-
— Sveikas, Maiki. Mudum jau Į pranti? Aš atsikirtau: — tni

Ekonomijos režimas
Kaip ekonomijos režimas kituose miestuose vyksta, 

aš, draugai, nežinau.
0 štai Borisovo mieste sis režimas labai naudingai 

pasirodė.
Per vieną trumputę žiemą vienoje tiktai mūsų įs

taigoje septyni sieksniai eglinių malkų sutaupyta. Ko
Į geriau!

Dešimtis šitokios ekonomijos metų — šitai vis dėl
to dešimt kubų. 0 per šimtą metų tris barkas (baido
kus) galima laisvai sutaupyti. Po tūkstančio tokios 
ekonomijos metų galima bus iš viso malkų prekyba 

i verstis.
Kodėl šitokį pelningą režimą anksčiau į apyvartą 

neleido? Ot tatai gaila! 0 šį patį mes pradėjo
me rudeniop.

Ir ko tiktai liaudis anksčiau begalvojo?
Mūsų ūkvaizdis — savas berniokas. Apie viską su 

j mumis tariasi' ir kalba, kaip su giminėmis. Dargi papi
rosus, kalės vaikas, šaudo.

Taigi ateina kažkaip šis prievaizda ir 
skelbia:

Na, bernužėliai, šitai prasidėjo... Įsitempkite! 
nors čia taupykite...

0 kaip ir ką taupyti — nėra žinios. Ėmėme 
šnekėti, iš ko taupyti. Ar buhalteriui, pražilusiam 
nuii, ar ką nesumokėt, ar kitaip kaip dar.

Prievaizdas sako:
— Buhalteriui, vaikeliukai, nemokėsi, tai jisai, ži-

pa-

mes
vėl- ■

Kaime

— Pažadinti Tamstos nerei
kės, nes gaidys užgieda anksti.

- - Gerai, nustatykit, kad jis 
giedotų septintą valandą.

įrodymas >.

Ona; -- Mano vyras daugiau 
jau manęs nebemyli?

I Ieva: — Kaip gi?
.Ona: — Praeitą savaitę iš

skrido lėktuvu, o šiandien grįžo 
prekiniu garlaiviu!

5X t-

Skirtumas

— Tu pasakini, jog esu asilas, 
ar ne tiesa?

-- Tiesa, bet aš jos nepa
sakiau.

Medė
Jauna žmona: - Man atrodo 

jog tu užmiršai ką sakė kunigas 
prie šliūbo: “Meilė viskam tiki, 
meilė viską pakilia, meilė vis
ką jungia”.

Vyras: — Taip, bet kunigas 
jog meilė išmš’.inanepasakė, 

kišenes.

Amerikonas Europoje
Kaip tamsiai patinka šis 

d džiulis pastatas?
— Pfui, pas mus New Vorke ! 

lokių yra tūkstančiai.
— Taip? Galimas daiktas...

sitį Papročiu ligoninė.

Magaryčios

IŠGARUOS
Polis Sign lis ir Trcškūnas
Stebi /arą vakaruos;

Žara, —• sako ponss Durnas.;
Ryto rūku išgaruos...

Rytuose liks Troškus Dūmas 
Su Dainora (iarsyte. 
Dtaugiapravardžiu Tn škūnu 
Ir Putre Pašilyte...

K. Priekabėnas

Viskas gamtoje išmintinga
i i j

Mokytojas: Taigi, dabar Į
į jau aišku, kad kiekviena gain- | 

los smulkmena yra išmintingai j 
sukurta ir turi savo paskirtį.

■ Galite pasakyti pavyzdį?
i Gulbė, ponas mokytojau.

— Kodėl gulbė?
r— Taigi, gulbei duotas ilgas Į 

kaklas, kad ji per potvynius ne- j 
I paskęstų.

.... . * ... lasis velnias, čia pat į darbo saugumą nukoneveiks.manai, kad viena partija bus tik j ,. . ’ \ . 6 - . .
“viena? Po kiek laiko iš vienos j Šitaip nebus galima. Reikia dar ką nors sugalvoti, 
partijos pasidarytų kelios parti
jos. Faktai duria į akis, kai iš simą svarstyti pateikia, 
vienos LB pasidarė dvi bend
ruomenės, iš vienos Čiurlionio 
Galerijos — vėl dvi. Tada jis ne
turėdamas ką sakyti, paraudo, 
kaip virtas vėžys ir norėjo duo-

vienais metais senesni- Nesu
prantu, kodėl žmonės taip laukia 
Naujų Metų ir triukšmauja, kaip 
padūkę. O aš Naujų Metų ne
laukiu, man ir taip perdaug pri
sikrovė ant kupros, kad net sun
ku panešti... Kurgi tu, Maiki, 
sutikai metus?

— Aš buvau namie. Kalėdinę 
spaudą peržiūrėjau, pasilsėjau ir^ti man į žandą, bet jo draugas 
nuėjau gulti.

— Tai gerai, vaike. Geriau» 
j skaityti, negu karčiamoje su gir- 
i tais tautiečiais apie politiką gin- 
] čytis.
j — O kaip tu sutikai Naujuo- 
j sius Metus, tėve?
J — žinai, Maiki, trumpai papa

sakosiu savo, istoriją. Kaip pa
prastai, Andriejaus tavernoje iš
gėrėme po čierką, kitą ir aš tru
putį prisnūdau. Sapnavau savo 
jaunystėje praleistas šviesiausias 
dienas. Amerikoje Tnes visi tik 
eiliniai žmonės. Girdėjau pasa
kojant. kad Lietuvje buvę ge
riau: taip gera; kad visą gyve
nimą negali užmiršti. Kauno 
Ramovėj generolai, aukštieji ka
rininkai su medaliais ant mun- 
dierų.. apsirengę žibančiom uni
formom, su kardais prie šono, 
šokdavę su ministerienėmis val
sus, suktitinius. Amerikoje Nau
juosius Metus sutinkant, tik šuo 
ieloje suloia. kai mieste pasi
girsta triukšmas.

— Įdomu, tėve. Pasakok to
liau savo įspūdžius.

— Ats.budęs tavarnoje, nuc 
vieno karšto vaduko vos mušt; 
negavau. Jis sako, kad turi bū 
ti viena katal;kiška partija, vie
na bendruomenė, v;ena meno ga 
lerija ir tik vienas frontininkų 
frondas po vienu slogu. Aš jam 
pasakiau, kad jeigu būtų tik vie
na partija, tai būtų tos partijos 
diktatūra, tokia, kaip Sovietų 
Sąjungoje. Amerikoje demokra
tijos nė kvapo neliktų. O jis man 
atšovė: — Tada nebūtų pešty
nių ir būtų vienybė. AITas ir

j

as-Alimonija yra vieno 
mokestis už dviejų asme-mens

nų padarytą klaidą.
• Aktorė Lynn Redgrave pa

reiškė, kad sekančią vasarą ji 
>avo šunis žada leisti i stovyk
lą. o vaikus — į paklusnumo 
mokyklą.

• Man juokinga, kai moky
tojas pasako juoką ir niekas ne
sijuokia, — pareiškė K. Donelai
čio mokyklos i
Pirmieji Žins
• Iš sostinės atėjo ž nia, kad ’ 

du sporto mėgėjai sėkmingai pa
vogė iš krautuvės bėgimo kos
tiumus ir jau bėgo laukan, bet 
atsimušė į kiautu vės stiklines 
duris ir buvo areštuoti.

mai .

© Gali lenkai pasilikę'i .savi 
mi. D evu, be’ tik‘ai ne Ameri
ka. b. kv., Draugo 6 nr. veda
masis.

• Pirmosios bolšev’kų okupa
cijos metu žmonės sudėjo ši ke
tureilį:

DARBŠTILėni na > atr.šo. 
Užtat Lietuvoje 
Ubagų priviso.

S. Pasilytė

Čia, dėkui jai, musų valytoja Niuša moterų klau-

Jei jau, — sako, —- tokia tarptautinė padėtis ir iš 
viso vamzdis, tai, sako, galima, pavyzdžiui, išvietės ne
kūrenti. Kuriam čia galui tuščiom šakalius laidyti? Ne 
svetainė!

— Teisinga, — sakom, — tebūnie išvietė šaltyje-
jį sulaikė... Gal būti, sieksnių septynetą sutaupysiu!. 0 kada bus

— Gerai, tėve, kad supranti į vėsoka, tai šitai nei kiek ne bėda. Šaltyje publika ne- 
mūsų politinių veikėjų aistras J. dels. Dėl to gamybinis našumas galės^/ątktualiai 
Qeriau ir profesorius negalėtų pakilti. ? *
pasakyti. Bet papasakok dar, ko
kias Naujųjų Metų perspektyvas i 
numatei. Gal kokią rezoliuciją 
padarei, pasižadėjai būti geru 
žmogum^ stipriu patriotu?

— Tu, Maiki, mano jausmus1 
užgauni; taip sakydamas. Ar aš] 
kieno arklį pavogiau, ar ką

— Nepyk, tėve. Aš negi tau 
vienam taip pasakiau. Visi pa
sižada atsikratyti blogais įpro-; 
čiais, o vis dėlto daro tą patį, ką 
pirmiau darė.

.— Aš tau atleidžiu. Bet pasa
kyk. Maiki, Ar dar galima pasi- 
d a ryti mili joni erium ?

— Kodėl klausi tokiu dalyku, 
ko aš negaliu tau teigiamai atsa
kyti. Darbininkas žmogus nega
li praturtėti. Ar kas praturtėjo 
sunkiai dirbdamas, žinai, Sauth 
Bostono cukrinėje, arba Chica- 
gos marmaliejuje? Žmonės susi
krauna milijonus kitokiais bū
dais, — šmugeliu, gemblieriavi- 
mu, narkotikais arba sporto rung 
tynėmis. Pav. Amerikos jauni
mą pavergė rock-d-roll muzika. 
Trankios muzikos vadas John 
Lennon susikrovė daugiau, kaip 
200 milijonų dolerių ir paliko 
japormei našlei. O kiek nuo to
kios muzikos kurčių paliks?... 
Apie tokius abstrakčius dalykus 
neverta nė kalbėti, tėve.

X

— Na, tai kitą kartą pakalbė
sime apie ką kitą. Gudbai, Mai
ki.

MEŠKA
Meška, patyrus, kad kaimietis lenkia vis lankus 
Ir juos parduoda už pinigus gražius
(O jiems išlenkti reik kantrybės ir daug laiko), 
Sumanė imtis darbo, kuris kaimieti t< išlaiko.
Meška i mišką nuskubėjo,
Kur laužomi medeliai traškėjo ir pyškėjo 
Ir garsą tą visi toli girdėjo.
Lanksčių medelių krūvas jinai sudėjo, 
Bet nesugebėjo sulenkti nei vieno lanko. 
Štai ji kaimieti tą aplanko
Ir sako:*’— ‘‘Medelius laužyt tai aš moku,
Bet kas iš to, kažko man stoka;
Nei vieno lanko nepadariau,
Nors‘visą pusdienį miške prakaitavau.
Sakyk- gi." ką aš darau klaidingai”.
Kaimieti tarė: — “Tu dirbi neprotingai;
Nors daug;medelių sunaudoji;
Bet tai niekis, jei kantrybės ir proto tu stokoji”.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.)

bo

Taip ir Įvykdėm. Liovėmės kūrenti-i— pradėjom 
ekonomiją skaičiuoti.

Iš tikrųjų, septynis sieksnius sutaupėm. Pradėjom 
taupyti aštuntąjį, bet čia pavasaris tėškė.

Ot, dėlto gaila!
Je;gu, galvojam, ne velnio pavasaris, dar pusę kū- 

supaupytume.
žodžiu, pavasaris skersai mums stojo. Na, o ir sep

tynetas sieksnių, geimoju ant grindų nesimėto.
0 kad kažkuris tenai vamzdis dėl šalčio pasirodė 

plyšęs, tai, paaiškėjo, šis vamzdis dar chro režimo me
tais buvo Įstatytas, šitokius vamzdžius iš 
kia iš šaknų rauti.

Gi šitaip iki rudens visiškai laisvai be 
tesėsim. 0 rudeni kuri nors iš pigiausių 
Ne svetainėje!

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

viso rei-

vamzdžio 
jstatysim.

Nustebimas buvo neapsakomas, kai jiedu kažką 
pastebėjo, ko niekad nebuvo ma.ę...

KAILIAVERČIAI
Kai bėgo nuo raudono tvano, 
Lydėjo juos mirties šmėkla;
O kai išbėgę atsiganė, 
Jiems pasimiršo baimė la.
Poli t-vadovai kailius keičia, 
Palūžo jų tvirta valia, 
Ir dar kitus tikėti verčia 
Jų pro|>aganda nešvaria?
Tai vėl dėkoja už vergiją.
Ruošia parodas, koncertus;
Vis giria, giria sovietiją 
Ir jųjų paslėptus tikslus.

f

Kai propagan<lo;
Iš atsiųstųjų (i-P.U.. ’
Tai šlovina valdžią mas\yir.r 
Tarpa savų ir sve imu.
Vis girdami žiaurią vergiją. 
Tokią baisiausią iš visų, 
Net nesigėdin pavrdir.ę 
Mums įmetu ‘Hėv'škės’ \3rda.
Pamiršo savo tėvr. brolį, 
Isdeportuotus į rytus;
Didvyrio partizano rQė 
Jiems reiškia vien tik ’baridihis”.

Vytautu Klausytis
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Svarstomas Amerikos gydytojų perteklius
Amerikos medicinos spaudoje, 

gydytojai ir specialiai sudaryti 
komitetai, svarsto kas darytina 
dėl ateities gydytojų pertekliaus. 
Dabar jau stropiai rūpinamasi, 
kad tas ateities gydytojų pertek
lius gali neigiamai atsiliepti į pa- r padidėjo, net iki 16,530 studen
tus gydytojus ir į ligonines. Vie- tų. Per 7 metus studentų įsto- 
na gydytojų dalis žiūri į gydyto
jų perteklių teigiamai, nes jie 
mano, kad gydytojai turės pro
gos. daugiau pasilsėti, turės ilges
nius savaitgalius ir turės mažiau 
ligonių. Tuo būdu gydytojai tu
rės daugiau laiko ligonius nuo
dugniau apžiūrėti ir geriau galės 
gydyti.

Kitu gydytojų nuomonė dėl 
pertekliaus gydytojų yra neigia
ma: jie mano, kad tarp gydyto
jų pasidarys nešvari konkurenci
ja ir pakenks gydytojų etiškai 
profesijai, dėl ko nukentės ligo
nių kruopštus ištyrimas ir gydy
mas.

arba visiškas medicinos pagalbos 
nebūtų.

Amerikos medicinos mokyklo
se 1970 metais mokėsi 11,348 stu 
dentai, o. 1978 metais įstojimas 
į medicinos mokyklas smarkiai

Jau dabar kai kur Amerikoje 
yra perdaug gydytojų, kurie susi
telkę dideliuose miestuose, kaip 
tuo pačiu laiku mažuose mieste
liuose, bendros praktikos gydy
tojų trūksta, arba visai nėra. Da
bar, pagal statistiką, Wašinkto- 
nę, New .Yorke, Bostone, Kali
fornijoj ir Denver yra gydytojų 
daugiau negu jų reikalinga. Flo
ridoje, kai kuriose vietose yra 
susitelkę labai daug gydytojų, 
nes vienam gydytojui tenka tik 
1000 gyventojų. Worcester Mass, 
miestas (160,000 gyventojų) pas 
tarūoju laiku sumažėjo net 11% 
gyv. o gydytojų per 4 metus pa-1 
didėjo nuo 400 met iki 700. Vie
nam gydytojui tenka tik apie 
230 gyventojų. Beto Amerikoje 
yra daug miestelių su 3000 gy
ventojų ir neturi nei vieno gy
dytojo ir nėra medicinos pagal
bos.

Federalinė valdžia, valstijų 
valdžia, Amerikos gydytojų drau 
gija ir kitos įtaigos turėtų susi
rūpinti ir imtis griežtesnių prie
monių sureguliuoti Amerikos 
gydytojų paskirstymą, kad ne
būtų vienose vietoviese per daug 
gydytojų, o kitose jų truktų,

‘FLORATITIANAS, Renesanso tapytojas

jimas į med. mokyklas padidėjo 
4,168 studentais. Dėl tokiu ne
didelių skaičių, nereiktų per 
daug reaguoti ir rūpintis gydy
tojų perteklių.

Amerikos ateities gydytojų 
peilekliui studijuoti yra suda
rytas “Baigusių Mediciną Na
cionalinis Patarimas Komitetas”, 
(Graduate Medical Education 
National Advisory Commitee). 
šitas komitetas, po 3 metų nuo
dugnaus tyrinėjimo, daro savo 
išvadas ir pasiūlymus Kongre
sui ir Federalinei valdžiai, šito i komiteto nuomonė yra tokia,! 

■kad po 10 metų laukiama Ame-’ 
rikoje didelio med. gydytojų 
pertekliaus. Kongrese atsirado 
pasisakymų, kad dabar jau yra t 
reikalas sumažinti finansinę pa- ( 
ramą medicinos mokykloms. Tas ( 
tyrimo komitetas savo raporte ( 
numato, kad ateityje specialistų j “
gydytojų bus perteklius šiose sri 4 į Ameriką atvyksta nuo 4C30 iki 
tyse: bendros chirurgijos, vaikų, 5000 gydytojų. Taigi, Amerikos 
ligų, moterų ligų, rentgenologų! gydytojų perteklius, kartu su 
ir vidaus ligų- Bet komitetas nu- i imigrantais gydytojais, po 10 
mato, kad gali būti specialistų’ metų Amerikoje gali pariekti L- 
gydytojų trukumas tik šiose-110,000. Kita įstaiga — Bu- 
srityse: bendros praktikos, vai- reau of Health Profesion pa
kų psichiatrijos, skubios pagal- duoda taip pat savo tyrimo da-
1____ •_ ______ _______j—. ■> , • .bos ir atomo gydytojų, Hauseį 
Commerce Commitee siūlo Fe-: 
deralinei valdžiai sumažinti fi- 
nancinę pagalbą medicinai stu
dijuoti, nes Amerikos gyvento-į 
jų aprūpinimas gydytojais yra i 
normalus ir balancuotas pagal ‘ 
pareikalavimą.

Dabartiniu metu

vinius apie Amerikos gydytojų 
perteklių. Šitos įstaigos nuomo
ne, Amerikoje po 10 metų bus 
89,224 gydytojų perteklius.

Amerikos prezidento Carterio 
naujas budžetas numato 500 mi- 

. lijonu dol. sumažinti Federalinės 
j sveikatos programai. Kongresas 

Amerikoje buvo paprašytas sumažinti 100 
yra 422,476 gydytojai. Tas anks- milijonų dol. medicinos moks

lui. Po trijų metų tyrinėjimo, 
Komitetas” numato, kad 1990 m. j šitas komitetas — Graduate Me- 
Amerikoje bus 525,000 gydyto- dical Education National Advi- 
jų, o tuo laiku manoma, kad bus šory Commitee dėl Amerikos 
reikalinga tik 466,000 gydyto-! ateities gydytojų pertekliaus re

komenduoja šiuos pasiūlymus: 
Nereikia steigti Amerikoje nau
jų medicinos mokyklų, 2. Ne
padidinti skaičių studentų 1981 

į metais priimant į medicinos nio

čiau paminėtas “Patariamasis

]'ai-
Kas metai iš svetimų kraštų

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 2“:^
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALI METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

STASYS JUZĖNAS
1

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati’ 
nimo vajaus taiką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL
Pavardė ir vardas -_________________________________
Adresas __________________________ :_________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas _________________________________

kuria

Spon»oriau» pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą ii 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė ir vardas_____________________________________ _
'Adresas --- ------------------------------------------------------- -------------------—

erdvės žvalgyba plečiama, tobu
linama ir ne viskas prieinama 
spaudai. Ypatingai Sovietai, 
kaip pranešama per radiją, tele
viziją ir spaudą, pagausėjo sąvo‘ 
kosminių laivų (Sojuz) paleidi
mais ir daromais oro stočių (Sa
liui) susijungimais. Dar varto
jami transportiniai laivai (Pro
gress) nugabenti į orbitinį kom
pleksą įvairių . įrengimų, prie
taisų, medžiagų, reixanngu dar
bui ir taip vadinamą kosminį kurie klausosi pokalbių tarp 
paštą. Visa lai reikalinga atlikti 
tam tikrai programai, kariniui 
uždaviniui.

| Tekle žvalgybiniai žemės pa
lydovai, naudodami fotografiją, 
radarą, stereo-juosteles ir 1.1., I 
stebi, pagauna, užrašo branduo
linius sprogimus, balistinių ra
ketų žemėje lizdus, jų panaudo
jimą, ir požeminių aikštelių bei 
povandeninių laivų vyksmą ir 
judėjimą. JAV tokius žvalgybi
nius Žemės palydovus valdo Ka
lifornijoje Saniveilo žvalgybos 

{centras, o SSR tyri tokius cent
rus viduriniame ir Šiaurės rvtu 
Sibire. Tokie žvalgybos centrai 
yra nuolatiniame kontakte su 
vyr. karo štabais.

žvalgybiniai palydovai skirs
tomi pagal paskirtį į du pagrin-

i ’ už
apd^rbimę praeina keliasdešimt t orbitinės laboratorijote “SWlat/\ - 
valandų, o per tą laiką situacija, .kuriose atliekami biologijos ir į 
gali iš esmės pasikeisti. Be tp, dalinai medicinos tyrinėjimai.^ 
gaunama per daug nuotraukų, Ne viskas skelbiama apie.-ItarisH* 
kurios ne visos domina žvalgy-1 portinius daugkartinio naudoji- 
bos centrus. Paskutiniu laiku mo kosminius laivus, kurių skri- 
vartojama žvalgybas palydovuo- diipo trasa žemėrorbita ir vėl 
še televizijos aparatūra, kur‘žemė, 
vaizdai ■ žemėn -— žvalgybos 
centrui perduodami staigiai.

Be minėtų palydovų, dar yra 
| specialūs palydovai “Ferret”,

Tokių kosminių laivų 
tikslas yra priešo kosminių ob
jektų inspektavimas ir sunaiki
nimas, esant reikalui, kosminių 
objektų remontavimas neprista- 
tant ar pristatant pagal reikalą 
į žemę. Neabejojama, kad lo
kiuose transporto laivuose yra 
laserio kaitros — deginimo, ap-; 
akinimo ir t.t. spinduliai, ir vi
sa kita, kas tik kiekvieną naują.

tos studentais, iki 1984 sumažin
ti studentų priėmimą 10%, 4. 
Griežtai apriboti medicinos stu-

J į dinius vienetus: stambių objek
tų žvalgyba (JAV Discover) ir 
smulkių objektų žvalgyba.

Stambių objektų žvalgybos

įvairių štabų, tarp antvandehi- 
nių ir povandeninių laivų. Pri
imama informacija įrašoma į 
juostą ir perduodama į Žemę, 
kai palydovas praskrieja virš 
sekimo stoties 500 km aukščiu. ‘ dieną išrandama.

JAV ir Kanada turi su padi-j 
dintu laiko ir vietos tikslumu 
radio-foto’ sekimo palydovą 
“Scaginl” su orientacija pagal 
tris ašis, t- y. didelio tikslumo, 
stabilizacijos sistema su ener-; 
getiniu renginiu, kurį sudaro: 
Saulės elementai ir cheminės 
baterijos, taip pat trukdymus 
sukelianti aparatūra. Toks paly
dovas sveria 10 tonų, kurio ste
bėjimo aukštis yra apie 185 km. 
Toks “Seagint” palydovas pra
skrieja virš Baklio aviacijos ba
zės Kolorado valstijoje kelis 
kartus per parą, suteikdamas 
žinias bazėje įrengtai socialiai 
priėmimo aparatūrai.

Dar yra visa eilė žvalgybos ir

Manoma, kad Sovietai tą patį’ 
ar net daugiau žvalgybos iš erd
vės turi. Tai parodo jų dažnė
jantis Kc’smos laivų siuntimas 
ir manevravimas erdvėje.

Džiugu, kad Kosmos techno
logija atveria kelią į miestų sta
tybą erdvėje, bet baugu, kad 
galimas žmonijos susinaikini
mas didėja. Neabejojama, kad 
pasauliniam karui kilus, Sovie
tai, įkąip ne kartą jau yra pa-- 
reiškę, socializmo iškovojimus 
visomis priemonėmis gins- At
rodo, 'kadi technologijai lieka 
skubėti i atrasti “kontrginklus”,

, t.y. — ginklu ginklą naikinti, 
’ jam nepasiekus ■ taikinio, o hu
manizmui irgi; skubėti keisti 
žmo’nių — liaudies protus, da- 
leiškim, kaip kad prasideda 
Lenkijoje, kad sovietinis - rusų 

; socializmas nėra nei teisingas, 
nei laisvas. Keturių bilijonų 
/‘Solidarumo žmonija” turi iš- 

.. —-- | . . . S|rejj.a reikalauiant žino
me tras. Tokia aparatūra regisi- ‘ “ >i gaus ir tautų apsisprendimo 

teisiu. • ;

dentų įstojimą į svetimų valsty- tjpįnė orbita yra elipsinė, kurios Įyrybos palydovų su ne tik ka- ”
bių medicinos mokyklas, 5. Ne- i auk§įumas apje 200 km (120 rine, bet ir moksline atmosferos 
duoti paramos, nei Federalinės my]jų) jr platumas apie 450 km ir kosmos paskirtimi. Tokiuose 
nei valstijų tiems studentams . ^60 ^ mylių) 
kurie mokosi užsienyje medici-]pas ^5 
nos mokyklose. iv ‘

Tai per staigios ir per griež- lėktuvai sugauna o're Bet jeigu ir elektrono bei proto’no spekto- 
tos priemonės mažinant gydyto- nepaVyktų juos sugauti, laiky-! .
jų paruošimą, kuruos sudarys tuvas nusileistų į vandenį, ku- ’ ruoja spindulių ir dalelių srovąs 
didelę skriaudą Amerikos Pllie-jriame pelengaciniai radijo siųs-! (sriautus), atsirandant ne tik ( 
tybės jaunimui. huvas ir įtaisas nudažo vandenį, I sprogstant branduolinėms bom-;

Jau dabar eina jaunų vyrų re-1 kacĮ matomiau laivai sugautų. į boms, bet ir padidėjus Saulės! 
gistracija kariuomenės tarnybai.! Tokie žvalgybiniai žemės paly- aktyvumui. Surinkta medžiaga I 
Amerikos jaunuolis, atlikęs Ame Į įova j išbūna erdvėje 4-6 savai- panaudojama ruošiant skry-' 
rikoje karišką tarnybą nors ir tęs. Tokių vadinaihų filmų ęluo- džius, siekiant užtikrinti astro-j

Stebėjimo kam-! palydovuose įrengiami rentgeno 
— "5° 90°. Filmai iš palydovų ir gama spindulių detektoriai,’ 
išmetami. laikytuvuose, kuriuos foninio spinduliavimo duotuvai

ruošiant skry
i Atsiųsta paminėti

• PIRMIEJI ŽINGSNIAI, K.
norėtų įstoti į medicinos mokyk
lą, turės gana mažai galimybių, 
nes duodama per didelė privile
gija svetimtaučiams gydyto
jams, kurių imigracija į Ameriką

bet ir stočių įrašai magnetinėse 
juostose, kuriose matomas, sa
kysim, žemėje tankų kolonų, 
orauo’sčiuose lėktuvų, jūros uos- 

kas metai siekia apie 5000. Jei įuose iajVų judėjimas ir t.t.
nebūtų įsileidžiama tiek daug 
svetimtaučių gydytojų Ameri
kon, tai mūsų merikos jaunimui

nienys yra ne tik nuotrauka, nau^Ų saugumą. NASA centras Donelaičio lituanistinių mokyk-

Smulkių objektų žvalgybos 
palydovai dideliu masteliu foto-

būti didesnė galimybė įstoti, į &rafuoja atskirus plotus, kurie 
medicinos mokyklas.

Dr. K. Pautienis

ŽVALGYBA IŠ ERDVĖS
Religija moko, kad Dievo akis 

iš dangaus mato viską, kas 
vyksta žemėje ar kitose plane
tose. Bet šių dienų žemės pla
netoje (o gal ir kitose planetose 
ar kosmdse — galaktikose) pa
žengus technologijai, skraido 
kosminiai laivai su daugiatiks- 
liu uždaviniu — ne tik tirti at
mosferą, meteorologiją ir erd
vę, bet ir sekti kariniu atžvil
giu valstybių apsiginklavimą, 
pačius naujausius karinius įren
gimus, ginklus, jų vietoves, ti-

pus ir t.t. Tokią žvalgybą turėti 
gali tik didelės, turtingos vals
tybės, nes tai daug kainuoja 
krašto gyventojams. Tokios dvi 
priešingų polių valstybės yra 
JAV ir SSR. Visos kitos mažes
nės atitinkamai glaudžiasi prie 
didžiųjų, gaudamos iš jų kas 
duo'dama, karines ir kitas infor
macijas. Suprantama, kad be 
suminėtų dviejų gigantų, yra ir 
mažesnio dydžio valstybių su 
nuosava žvalgyba.

Tiek Amerikos, tiek Sovietų

būtini analizuojant stambių ob
jektų žvalgybos medžiagą — at
skleidžia vietovę plačiau. Tokių 

. ? < palydovų aukštumas yra apie 
140 km (85 mylios).

Dar yra įvairiatiksliai žvalgy
bos palydovai, kurie tuo pačiu 
metu atlieka darbą kaip seka: 
1) pasako, kad paleista tarpže
myninė balistinė rakieta, 2) vyk
do fotografinę ir radiotechninę 
žvalgybą, registruoja karinių da
linių judėjimą ir stebi karinių 
dalinių objektus, nustato bran
duolinių sprogimų koordinates. 
Tokio palydovo svoris apie 
1-000 kg (2,000 svarų), ilgis 8 
metrai, skesmuo 3.5 metro.

Būdami sinchroninėse orbito
se, šie palydovai gali stebėti ne 
tik ekvatorių ir aplinkjuostas, 
bet ir šiaurės bei Pietų ašigalių 
plotus. Tokie palydovai, be mi
nėtų .privalumų, turi ir trūku
mų, t. y. — žinids pavėluotos, 
nes nuo traukimo momento iki

r

siunčia į erdvę ir meteorologi- ' 
nius palydovus: atmosferos, vė
jų, audrų tyrimui. Taip pat yra 
erdvės palydovų su paskirtimi t 
agronomijai, t.y. sudaryti geo
loginius dirvos ir žemės ūkio 
naudojimui žemėlapius. Juose

lų mokinių laikraštis, šių moks- 
I lo metų pirmas numeris, išėjęs 
: prieš pat Kalėdas. Finansuoja 
-Tėvų komitetas, spaudai paruo
šia mokyt. D. Bindokienė ir 
mokyt. D. Puodžiūnienė. Telpa 

j daug įvairiu rašinėliu, rašytu 
atžymimos upės, slėniai, potvy-1 nuo\ntro skvriaus VIII kla- 
mų apsemiamos vietos, įlankos,; sės mokiniu' Viskaš iliustruo- 
jūrų. seklumos, kurios pavojin-.Į u nuo-traukomis mokinių pie. 
gos laivams ir t-t. Tas gaunama Įšinėliais Jų a net pirmo sky„ 
panaudojant televizijos kame-iriaus mokiniu, kurie dar nemo- 
ras ir įrašant į videojuostą iš po- ka ra§yti Tikra atvanga. skai- 
liarinės., orbitoms aukščio apie -į žurnalo formos 32 pus- 
1000- km (virš 600 mylių). |lapiu laikršatėlį.

Tikslesniems rezultatams pa- ■ ■. .
čioje erdvėje gauti, iškeliamos pirkite jav taupymo BONUS
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

4 8VPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
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liėjnri Ii »paudo« ir galim* gauti knygų rinkoj-*

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Ameriko* lietuvių pastan
gai daryti įteko* 1 krašto politiką. 1G2 p*l. Kaina

Knygos bu* lisių

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset.

t

I 11-50 ickii trfcx Money Orderi*
• Platinimo vajaua proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas _—. ------ ---------------------------------------- ---

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

‘^arthritis

Wednesday, January 14, 1981

00 psL knygoje yri 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.
* < a t A t ? į -1

gauname* Naujienoc, 173P So, HaJated St., Chicago, 
u at paštu, pridėti doėl perarfumtimo Išlaidoms.

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, 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 ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytoj’os 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 vertimai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 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 Jašinskb 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.
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Lietuviai neprivalo snausti
Praeitų metų pabaigoje Amerikos lietuviai apgynė 

dvi svarbias pozicijas: išgelbėjo Amerikos Lietuvių Ta
rybą nuo mirtino smūgio, ir pastatė Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinmoi Komtetą ant tvirtų darbo pagrindų.

Piktoms jėgoms buvo duotas smarkus smūgis ir 
manyta, kad kova laimėta visiems laikams. Bet norime 
Įspėti, kad taip nėra. VLIKą apardžiusios ir AL'Tą grio
vusios jėgos nenurimusios. Gavusios smarkų^smūgj, jos 
buvo apsvaigintos, bet^neišblaškytoš. Būtų liūdniausia, 
kad kovą laimėjusieji apdairūs lietuviai užmirštų pašalin
ta pavojų jr vėl bandytų veikti tuo pačiu tempu, kuriuo 
veikė ikr'Šio meto,

Nuo ALTe pralaimėto smūgio priešas dar ir sian- 
d’en neatsigavo, bėt'VLIKą pralaimėjusiems užėteko vie
no mėnesio. VLIKo seimas užkirto jiems smarkų smū
gi, jie patylėjo vieną mėnesi, kol persiorientavo ir pra
dėjo tęsti tą patį darbą.Paleido pirmą melą,atsikvėpė ir ne
būtų projektų straipsnį.Straipsniui paruošti iš Baltimo- 
rės ištrauktas pats didžiausias demagogas. Jam ne
gėda skelbti melą, jis, paruošęs ir artimiausiems per
skaitęs visą planą, melu pradėjo pirmą paragrafą ir 
dar juodesnių melu baigė paskutinį.

Platesniems lietuvių sluogsniams nežinoma gru
pelė paruošė būsimos veiklos planus. Planas paruoštas 
ne eiliniams Amerikos lietuviams, bet vadinamiems 
“intelektualams’''. Planas atspausdintas ne paprastame 
savaitraštyje arba dienraštyje, bet kultūriniame mėne
siniame žurnale. Žurnale straipsnius rašo geriausios lie
tuviškos jėgos, paruoštos nepriklausomoje Lietuvoje, 
žurnalą leidžia ne aukštąsias Lietuvos mokyklas baigę 
intelektualai, bet Brooklyno pranciškonai. Kalbame 
apie Aidus.

Paskutinis Aidų numeris skirtas Vytautui Didžia
jam ir visam jo valdymo laikotarpiui. Yra keli Vytau
to Didžiojo paveikslai, yra ir kitų buvusių Lietuvos 
valdovų mūsų laikų pieštais ir lipdytais paveikslais. 
Aukštųjų mokslų nebaigusiam skaitytojui straipsniai 
be žodyno nesuprantami, bet jie palieka, pavarčius, mo
dernių “intelektualų” darbą. Nesiimame to darbo ver

tinti, atsiras daugiau laiko turintieji tam darbui at
likti. Bet norime atkreipti dėmesį it mūsų inteligentijos 
paskutine išmintimi išmargintus puslapius, įsuktą dido
ką kiekį dvokiančios dervos.

Turime galvoje Vytauto Volerto paruoštą straips
nį iš lietuviškojo gyvenimo. Kad dabar tiktų į Aidus, 
jis dar pavadintas “Iš minties ir gyvenimo”. Volerto 
straipsniui paskirta dešimt didelių Aido puslapių, iš
margintų autoriaus parinktais statistikos duomenimis, 
bet kad niekas gudriai paruoštos frontininkų propagan
dos nesurastų pranciškonų “mokslo” žurnale, tai Vo
lerto rašinio net į turinį neįrašė. Tarp Vytauto Di
džiojo, Algirdo, Kęstučio ir kitų kunigaikščių paveiks
lų įdėti šalti didžiųjų “mūsų” veikėjų paveikslai, jų ir 
vardai suminėti, bet Volerto pats Dt. Andriekus neno
rėjo įtraukti į kitų “mokslo vyrų” atmuštus darbus.
Dr. Andriekus, matyt, žinojo, kad jis deda labai jau 
nešvankią propagandą,maža i tebesiskiriančią nuo Gaidos 
VLIKo seimo korespondencijos.

Visi Amerikos lietuviai žino, kad Amerikos Lietu
vių Bendruomenę įsteigė atvažiavusieji frontininkai bet 
pirmuoju Bendruomenės pirmininku buvo prel. Jonas 
Balkūnas. .Amerikon Benruomenės steigėjus atsiuntė 
VLIKas, bet Amerikoje Bendruomenę apipavidalino, 
pirmuosius grobus suplakė ir atsistojo josios priešakyje 
prel. Balkūnas. Prel. Balkūnas žinojo kad Amerikoje 
buvo veikli JAV Bendruomenė, kuri tremtiniam padarė 
daugiau negu visos Bendruomenės kartu sudėjus, bet 
jis sutiko steigti dar vieną Amerikos lietuvių organiza
ciją ir nustatė pagrindines jos veiklos gaires. Kai prel. 
Balkūnas tas gaires atpasakojo Toronto seime, tai to
kios ovacijos prel. Balkūnas niekad nebuvo girdėjęs ir 
matęs. Jis pasakė teisybę, o Seiman suvažiavusieji nieko 
taip netroško, kaip teisybės ir tų dėsnių, kurių steigia
mos Bendruomenės vadai prižadėjo laikytis. Jie žinojo,' 
kad ir Amerikos lietuviai būtų juos išviję, jie prel. Bal- 
kūno išdėstytų veiklos gairių nežino patys. Prel. Bal
kūnas buvo JAV LB pirmininkas ir JAV LB stipriau
sias pagrindas. . ”

JAV LB kronikininkas Vytautas Volertas pami
nėjo Gečą, Kutkų, Gailą, Nainį, kaip kunigaikštį Vy
tautą paminėjo ir Vytautą Volertą,. bet nepaminėjo, 
prel. Balkūno. Volertas sumaišė viską. Bendruomenė- 
darė, rengėsi padaryti ar nepadarė, zet jis už
miršo po Toronto seimo aplodismentų,prel. Balkūnas pa
minėti. Nėra ko stebėtis, kad poetas (didesnis negu 
daktaras) Leonardas Andriekus nedrįso' V. Volertą į 
“mokslininkų” sąrašą įtraukti.

Kaip Volertas, lietuviško gyvenimo kronikininkas, rašo, 
pamatysime iš šio paragrafo:

“KV siekė mažinti įtampą su ALTu. 1978 m. 
birželio 18 Rochesteryje, tolimame nuo ALTo ir 
KV būstinių mieste, pavyko prie pokalbio stalo sū-

J. ŠILEIKA — Rašytoja Žemaitė

J. KAIRYS

Tik liberalu dėka valdė dešinieji 
ir valdo kairieji

Taip yra su valdžios sudary
mu Vak. Vokietijoje nuo pat 
respublikos pradžios 1949 me
tais- Nors per rinkimus į fede- 
ralinį parlamentą savo kandi
datus ir-išstato po keliolika di
desniu ir mažesnių partijų bei 
kitų politinių junginių, bet iki 
dabar atstovas i ji teprav.esdavo 
tik dvi išvien ė justos krikščio
nių sąjungos (CDU ir GSU), so
cialdemokratai (SPD) ir libera
lai. (LPDj.- Visi kiti nesurink
davo nustatytų penkių nuošim
čių balsų. Gi absoliučią daugu
mą tegavo krikščionys ir tai tik. 
vieną karta.— 1957 m. šiaip per 
pirmesniuš ir vėlesnius rinki
mus ir jie nesudarydavo jos. 

/Socialdemokratai ric vien kad 
visą laiką nešuffnkdąvo abso
liučios daugumos balsų, bet sa
vo atstavais. parlamente niekad 
neperviršindavo k r i k š čionių. ‘ 
Pastarieji visada sudarydavo 
bei sudaro jame didžiausią 
grupę. ■ .

Bet liberalai balsų gavime vi
są laiką sukeliojosi apie dešimt 
nuošimčių. Tai mažiausias da
lyvis parlamente. Bet valdžios

sudarymui, išskyrus minėtą at
vejį krikščionių, jie buvo ir te
bėra kitoms dalyvėms parla
mente — krikščionims ir social
demokratams — labai, reikalingi 
talkininkai. Todėl keletą kartu 
krikščionys buvo sudarę koali
ciją, su jais, kartą su socialde
mokratais, o nuo 1969 rn. pas
tarieji, socialdemokratai eina iš
vien su liberalais.-

Ir taip apie dešimt nuošim
čiu rinkikų nulemdavo ir nule- 
mia, kas turi vaHvti Vak. Vo- 
kietiją — dešinieji ar kairieji.

Nors Vak. Vokietija rr yra de
mokratiškas kraštas, bet rinki
mų laimėjimą į parlameųtąipir- 
fniąušia; nulemia populiarumas 
kandidato .į kanclerio postą (a la 
mihisterių pirmininko) ir, žino
ma, pažadai, duo’dąmi rinkimi
nės akcijos melu, bet ne parti
jų programos. . .

Per rinkinius, įvykusius pra
eitų metų špafio'5 d., abi krikš
čionių sąjungos, savo kandidatu 
buvo pastačiusios Štraūss’ą, da
bartinį Bavarijos ministerį pir
mininką, o socialdemokratai su

liberalais ~ buvusį bėi dabur- 
1 tinį kanclerį Schmidt’ą.

Praeiti rinkimai buvo be jo
kios politinės kultūros. Prieš tai 
visų buvusių rinkimų melu joks 
kandidatas į kanclerio postą ne
buvo’ tiek daug juodinamas, kiek 
pernai buvo juodinamas abiejų 
krikščioniškų sąjungų kandida
tas Slrauss’as. Be kitų dalykų, 
ant plakatų įrašų jis buvo vadi
namas reakcionierium, fašistu, 
karo grėsme ir kt., o karikatū
romis vaizduotas baisenybe, 
įsiutusiu bulium, vampyro dan
timis milžinu, iš kurio burnos 
tekėjo kraujas, ir t.t. ir t.t-

Į jo, Strauss’o, rinkimines kal
bas visada susirinkdavo masės 
klausytojų, bet atvykdavo daug 
ir trukdytojų. Strauss’ui kal
bant jie visaip rėkaudavo, švil
paudavo ir kitaip triukšmauda
vo’, kad tik trukdžius jam kal
bėti, o susirinkusiems — klau
syti. Tokiais trukdytojais-buvo 
pirmiausia komunistai ir jiems 
artimieji. Žinoma, visaip nukal
bėdavo apie jį bei prieš jį ir val
dančiosios partijos su savo prie
augliu — jaunimu. Daug kur 
net evangelikų pastoriai atkalbi- 
nėda'vo rinkikus, kad nebalsuotų 
nž jį. Bendrai atrodė, kad visas 
pragaras buvo prieš jį sukeltas, 
žinoma, nepagailėta juodinimų 
ir krikščioniškoms sąjungoms.

Buvo nukalbama, kad šaknys 
šitos agitacijos radosi Maskvoje. 
Mat, Strauss’as ir jį dandidati 
į kanclerio postą pastačiusios 
sąjungos vadino ir. tebevadina 
tikraisiais vardais Kremliaus 
valdovus bei jų užmačias- Todėl 
nieko naujo, jei jie trukdytų 
krikščionims atsistoti priešakyje 
stipriausio krašto Ėurcfpoje.
'Agitacijoj- reikaluose prieš sa

vo konkurentus nesnaudė ir 
Strauss’as su. jį į kanclerio pos
tą kandidatu pastačiusiomis są
jungomis. Visi jie prikišdavo 
koalicijai, kad pastaroji vedanti 
krašta i ūkini nusniukima, ne
pajėgianti Vokietijai užtikrinti 
laisvę, taiką, perdaug krypstanti 
į Maskvą ir pan. Tai darydami 
jie pasisakydavo už stiprinimą 
ryšių su JAV, NATO ir t.t.

(Bus daugiau)

sėsti KV atstovams A. Gečiui ir A. Gureckui su AL
To atstovais dr. L. Kraučeliūnu ir dr. J. Valaičiu. 
Sutartos abiejų centrinių organzacijų gairės, ku
rias ALTo valdyba ir LB KV turėjo patvirtinti”.

(Aidai, 1980 m. No. 5, 350 pšl.).
Nei ALTo valdyba susitarė su Gėčių ar Gurecku 

bendrą darbą dirbti, nei jos nustatė abiejų organizaci
jų veiklos gaires. Jokio susitarimo nebuvo. Buvo Gečio 
pakištas lapelis, kurio nei vienas ALTo, atstovas nepa
sirašė. Visa tai buvo gryniausias Gečio išmislaš, Voler
to įrašytas kaip tikras dalykas. Toks tikras, kaip Gai
los aprašytas.

Volertas žino, kad jokio susitarimo nebuvo. Voler

tas žino, kad Gečys, vartodamas goebelsinę propagandą, 
tvirtino, kad susitarta su ALTo valdyba, kada ALTo 
valdyba net nebuvo informuota: Vienas daktarėlis bu
vo tiek susižavėjęs Gečio ir Volerto skelbtomis' veiklos 
gairėmis, kad jis paskutinėje ALTo konferencijoje ga
vo labai gerą pamoką apie Robert’s Rules. Kol gyvas, 
tos pamokos jis neužmirš. Vienas prisipažino, kad susi
maišė, norUS' tikrovę norėjo paversti. i

Volertas, užrašinėdamas barždukinės įsivaizduo
tas kronikas, įvairiausių nesąmonių prirašė, bet paverg
tą! Lietuvai ir Amerikos lietuviams nieko gero jis ne
žada.

— Lenkų apygardos teismas 
atmetė Lenkijos ūkininkų pra
šymą leisti sudaryti uniją be 
komunistų, o Aukščiausiasis 
teismas klausimą studijuoja.

— Izraelio viešosios nuomo
nės tyrimai parodė, kad ateinan
čiuose parlamento rinkimuose
valdančioji partija pralaimės. 
Pagal tuos lyrinius, opozicinė 
darbiečių partija turėtų parla

mente laimėti aiškią daugumą 
— 120 vietų.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS CIURLIONIUS
(Tęsinys)

Akmenys ir tie pasikeitę. O mes ieškome gyve
nusių žmonių neišnykstančių atminimų. Tarsi dar 
ir dabar mes galėtume čia sutikti M. K. Čiurlionį, 
kur nors nuošalyje klausantį upelio žaidimo ar 
sprendžiantį amžinybės harmonijos mįslę. Bet 
veltui mes čia jo ieškotume. Tik jo nemirštamas 
ir nematomas šešėlis amžinai susirišęs su Ratny
čios srovės žaidimu ir jos žavingu slėniu.

Koks gražus upokšnis ir kokie brangūs at
minimai!

t t *

Nugriuvusiu medžiu per Ratnyčią pereiname 
į kitą pusę. Stačiu skardižu užlifVanlė į krantą. 
Čia jau Druskininkų P?ganka.

Keistas vietovardis. Kodėl Paganka? Kada ji 
atsirado? Ir kodėl? Ar ne lenkuojančių ponų 
naujadaras? Taip ar kitaip, tnatyt, — čia kitos 
šalies gyventa, kažkokių pagonių. 0 kas tie pa
gonys - nesunku įspėti, juk tai mes, lietuviai, 
buvom . esame ir būsime pagonys.

1 b mes gyvenome ir gyvensime vienu ne- 
;š >kir’amu gyvenimu su visa Visata, tai mums 
nebuvo ir nebus Kitų dievų, kaip amžinasis visa- 
tiškumas ir jo reiškiniai. Tai mums upeliai čiur
ena ir medžiai šlama nepaliaujama amžinybės 

Jąlbo. kuri raūd? gyvą atbalsį mūsų sielose.

Tegu ir būsime pagonys, nes mes širdyse ne
šiojame gyvą Visatos jausmą ir pasaulėvaizdį 
daug gražesnį, negu visi buvusieji ir busimieji 
dievaičiai ir jų dangiškos monarchijos. Mes esa
me patys dievai, amžinosios dievybės dalelės, tai 
kam mums reikia svetimų dievų? Jie tik 
įneša nesantarvę ir pragaištį į mūsų širdis 
ir gyvenimą.

Išeiname į Paganka. Neaprėpiama lygumo. 
Tarsi į kitą kraštą patekome. Lyg į Sūduvą, bet 
čia tik Vilniaus kraštas, visai nepanašus į Vilni
ją. Nei tų branguojančių kalnelių, nei to ritmin
go gamtovaizdžio.

Plentas pasuka panemune.
Apačioje, prie stačios pakriūtės, Nemune 

garsusis sūkurys — Vilko verpetas. Vargas čia 
patekus ir geram plaukikui. Visu Nemuno sro
vės smarkumu sukasi verpetas ir viską gramz
dina į savo gelmes. Nes su valtimi sunku iš jo iš
plaukti. Kartą pateko į jį Čiurlioniu tėvas, gauT 
dydamas lydekas, vargais negalais išsikapstė iš 
to sūkurio.

Toliau paplentėje ant Nemuno kranto buvo 
grafų Opermanų (ar ne *IX a. pradžios koloni
zatorių?) vilos, bet dabar jų nėra nei ženklo. 
Ten buvodavo svečiuose ir Čiurlioniai, nes Čiur
lioniu mamytė — Radmanaitė — jaunystėje tar
navo pas sulenkėjusius vokiškus grafus ir buvo su 
jais susigyvenusi.Kartais sunkiu metu atsirasdavo 
pas juos ir paramos. Dabar nežinia, kur jie din

gę. Vargu ar jie buvo čia ir lenkų laikais, sody
ba, atrodo, seniai sunaikinta ir- veja apaugusi. 
Priešais pušyne riogso išplėštais langais kažko
kia sanatorija — kareivinės.

Toliau kelias eina į lietuvišką Neravo kai
mą ir Ratnyčios bažnytkaimį Su senu užrašu 
bažnyčios lubose: “Namay Diewo—wartay Dan
gaus”. Bet dabar nėra nei tos medinės bažnyčios, 
nei to užrašo. Mes vis tiek norėjome nueiti ten, 
kur vaikščiojo čiurlioniai ir ieškojo lietuviškos 
aplinkumos. Bet vėl mus užklumpa lietus, ir mes 
tą kelionę atidedame kitam kartui.

♦ * *

Grįžtame atgal į Druskininkus. Jau pavaka
rė, bet vis dar nepragiedrėja.

Kurgi M. K. Čiurlionio pianinas, kuris kaž
kokiais Stebuklais išliko per visus tuos laikus 
Druskininkuose?

Einame ieškoti to seno čiuriiohių draugo ir 
M. K. Čiurlionio kūrybos dalyvio. Tai ant jo pir
mą kartą praskambėjo M. K. Čiurlionio muzikos 
kūrinių dauguma. Kur jis dabar yra visų apleis
tas ir užmirštas?

Einame Druskininkų kaimo gatvele. Prie se
nos susmegusios sodybos sustojame ir pasukame 
į kiemą. Bičiulė mane įspėja, kad per daug nesi
domėčiau pianinu, nes dabartiniai jo globėjai, 
gal būt, jį savinasi. Aš karčiai nusišypsau ir pri
žadu tylėti.

Priemenėje sutinkame mažą, suvytusią mo

terėlę. Nei ji mūsų nepažįsta, nei mes jos. Bičiu
lė pasisako pavardę, tada moterėlė nušvinta, iš 
pradžių lenkiškai, paskui — lietuviškai kviečia 
mus į trobą. Ten atrandame gana stiprų senuką 
— Sledzevskį, seną Druskininkų gyventoją, ku
ris su mumis taip pat lietuviškai prakalba.

Štai ir atradome senuosius Druskininkus!
Mes tuojau pastebime prie sienos stovintį 

seną pianiną, ir mūsų visas dėmesys nukryps
ta j jl-

— Tai jis! — spėjame.
Pianinas sunykęs, apdulkėjęs, subraižytas 

ir aplupinėtas. Matyt, kad jam daug teko išgy
venti po svetimus žmones.

Su seneliais prisimename senus laikus. Jie
laikas nuo laiko gyvendavo apleistoje Čiurlioniu 
sodyboje ir iš ten atsigabeno M. K. čuirlinio pia
niną, kuris ligi šiol pas juos išliko.

Bičiulė nedrąsiai prieina prie pianino, ati
dengia ir užgauna aplupinėtus klavišius. Piani
nas sudeguoja iš skausmo. Bičiulė bando primin
ti apleistam vargšui jo garbingą praeitį ir pa
mažu renka M. K. Čiurlionio taikos tonus. Bet 
pianinas tiktai dejuoja ir negali prisiminti savo 
balso. Visiškai išderintas r sukliuręs. Argi i is 
gali prisiminti savo skambią jaunystę? • .

(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINI TAIKA
“JU surinka juaa | viat<, kuri habraHkai vadinama Armagedon“ 

(Apreiškimo 16:16)
* * *

2. Rašant apie tuos dalykus, vienoje pusėje statoma tokie sim
boliai kaip “žvėris", slibinas, netikras pranašas, Babilonas, pa
leistuvė, darkios dvasios, varlės ir t.p-; antroje gi pusėje statoma: 
“Avinėlis”, “sužiedotinė”, šventasis miestas ir panašūs vaizdai. 
Dar kitas Apreiškimo knygoje vartojamas simbolis yra “Arma
gedonas”; juo aprašoma didžioji ir paskutinė kova, su kuria da
bartinis amžius arba gadynė pasibaigia; nes jos vieton turi būti 
pastatyta nugalinčioj! Kristaus karalystė ir įsteigta visuotinoji 
ir amžinoji taika.

Armagedonas yra hebraiškos kilmės žodis, geografiškai ir 
istoriškai jungiamas su Magedo (arba Magido) kalnu. Magedo 
buvo senovinės šventosios šalies strateginė vieta; buvo tai kelias, 
kuriuo įeinama į kalnuotąją šalį.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632
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Dažnai tenka girdėti kai ku- kius aurbdynaus duoda turin- 
riuos žmones kalbant apie cuk-’ tiems diane^ būtent: kad ne- 
raiigę. Turinčius šią ligą vadina j valgytų jnėąų saldumynų ar su 

cukraus piiemiaša jokio mais
to; taip pat nieko nepasako apie 
vartojimą visokių alkoholinių 
gėralų, degtinės, alaus, vyno ir 
Kitų panašių gėralų; taip pat 
nieko nepasako apie cigarečių 
ar pypkių rūkymą. .

iv 'Al. Kelmutis'; '

drabininkai, kurie sutarė staty
bą taip varyti, kad motina antis 
galėtų baigti išperėti vaikus.

Darbininkai lauką aparė ap
linkui, palikdami kuokštą žoly
no su lizdu ir su perinčia moti
na antimi, o kad jai nereikėtų 
gaišti su maistu, jie pradėjo kas
dien ančiai prie lizdo padėti le
salo ir gėralo, patys akylai žiū
rėdami, kad joks pašalinis ne
prieitų ir ko nors nepadarytų.

Antis pasidarė visete konstruk
cijos darbininkų grupės pasikal
bėjimų tema. Kiekvieną rytą 
atvykę j darbą darbininkai pir
mu klausimu klausė “Kaip an
tis’?** Kiti atsivedė savo vaikus 
parodyti jų globojamą būsimų 
sparnuočių motiną.

Nors antino per dienas nesi- 
matydavo, bet statybą prižiūrin
tieji pradėjo pastebėti, kad va
karais po darbo ir antinas atsi
randa. “Ir jis savo pačios ne
apleidžia”, pareiškė formanas 
^ehneideris. “Ji turi teisę gy
venti kaip įr mes”. “Mes jos ne
galėjome judinti, nes jos kiau
šiniai būtų niekais nuėję”.

— Kalifornijoje 76 metų Jo
seph Bonanno Sr. nuteistas 
5 metais kalėjimo ir -$10,000 
bauda. Nors jis jau nuo 1930 
metų buvo tyrinėjamas už įvai
rias aferas, šis nuteisimas yra 
pirmas jo gyvenime.
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Bditor — Martin cudelis, 1739 So. 
Haisiea Street, Chicago, Illinois 006U3. 

' Emeritus Managing editor — Juo-
rronsKus, 1739 So. Halsted St.. A . . a ■ a_ _ * <»rtZ>Z\ZS

7. vwner:
Name and Address — The Lithua

nian i\ews BuDiishing Co.: Juozas Šmo
telis. Martin Gudelis,, M. Šileikis, Ch. 
Austin, Emma Petraitis, V. Galskis, 
1739 So. Halsted St. Chicago, JUL 
60608.

8. Known Bondholders, mortga
gees, and other security holders ow-

5 mng or holding 1 percent or more of 
i total amount oi bonds, mortgages or
* other securities None

9. For complection by nonprofit 
organizations aucnonzed io man at 
special rates. (Section 132, 122, Postal 
Manual).

The purpose, function and the ex- 
<« empt staxus tor Federal Income tax 
| purposes.
* [x] nave not changed during preced- 
_ mg 12 months.
□ Have changed during preceding 

12 months.
(If changed, publisher must submit 

explanation oi change with tnis state
ment).

’ 10. Extent and Nature of Circula
tion.

A. Total No. copies printed: Average 
No. copies each issue during pre
ceding 12 months: 3.350, single issue 

Į nearest to filing date: 3525.
15. Paia circulation
1. Sales througn Agents, news dea

lers, or otherwise. Average no. copies 
each issue during preceding 12 
months 9v0, single issue nearest to 
filing date 1,075.

2. To term subscribers by Mail, car
rier delivery or by otner means. Ave
rage No. Copies eacn issue during 
preceding 12 months 2,375. Single 
issue nearest to filing date 2,375.

C. Total paid circulation: Average 
No. copies each issue during prece 
ding 12 months 3,215. Single issue 
nearest tb filing date 3,450.

D. JFYee distnoution (including 
samples) by Mail, carrier delivery, or 
by other means. Average No. copies 
each issue during preceding 12 
months 50. Single issue nearest to 
tiling date 50.

E. Total No. of copies distributed. 
(Sum of lines C and D). Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 months 3,325. Single issue 
nearest to filing date 3500.

F. Office use, lett-over. unaccounted, 
spoiled after printing. Average No. 
copies each issue during preceding 12

Apa-MUu - / emcago, Illinois 60608.
ri&žfcl, šptaeh petals 

3uppora; ir u. v

.uos žmones, kurie turi vadina
mąjį diabetą. Pats diabetas yra 
toKs reiškinys, kada žmogaus 
kraujyje yra padidėjęs cukrinių 
dalelių kiekis. Kai tų cukrinių 
dalelių kraujyje yra normalus 
kiekis, tad tatai vadinama svei
kų, reiškiniu: Dėl tų cukrinių 
dalelių kraujuj e galima suskirs
tyti žmones į tris rūšis. Vieni 
žmonės turi savo krauju j e nor
malų cukraus kiekį, kiti — pa
didintą kiekį, o dar kiti — su
mažintą kiekį. Kas turi norma
lų savo krauj uje cukraus kiekį, 
tad tokie žmonės niekad neturi 
tos pasireiškiančios cukraligės. 
O kas turi sumažintą ar padi
dintą cukraus kiekį savo krau
jų) e, tad turį prisilaikyti tam 
tikrų taisyklių, norint neturėti 
pasireiškiančios cukraligės, nes 
tokiu būdu visada jaučiama ge
ra savijauta.

MOTINA ANTIS 
“Ji turi teisę gyventi kaip 

ir mes”

iiirA ui.
r’Kut^acr

0R. C. K. BOBELIS

5025 CENTRAL AVK 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAU5TYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdtauda 

ŽEMA KAINA
Priima m Master Charge 

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

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
radijo šeimos valandos 
Visos programos is WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Felat: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

------------------ • -■■■■ -------------į

DENTURE WEARERS1
— I ■ III.

\,J ’ A major 
advancement ]

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one applicat’on ;
comfortably up w 4

— Lenkijoje yra 5 milijonai 
nedidelių ūkininkų, kurie nori 
susiorganizuoti į uniją, bet val
džia neleidžia.

Kas yra diabetas, apie tai man 
teko pirmą kartą sužinoti 1910 
metais, taigi prieš 71 metus. 
Tada aš buvau pašauktas stoti 
į kariuc’menę. Bet man atvykus 
stoti į kariuomenę, mane patik
rino ir surado, kad aš savo krau
jyje turiu padidintą cukraus 
kiekį ir dėl tokios priežasties 
nepriėmė stoti į kariuomenę. Ir 
aš tada buvau nuvykęs pas pa
žįstamą gydytoją. O gydytojas, 
viską ištyręs, smulkiai papasa
kojo apie tą diabetą, ir nurodė,- 
kaip reikia prisilaikyti, kad ne
pasireikštų vadinamoji cukra
ligė. Būtent, jis pasakė, kad 
niekad nereikia gerti alkoholi
nių gėralų, degtinės, alaus, -vy
no, ir ypač nerūkyti pykių b<_i

Dana Gilytė (Donna Gill) Mo
tinos dienos proga aprašė apie 
vieną antį, kaip ji išsilaikė savo 
keturiolikai vaikų ištikima, ne
paisant didelių pavojų gyvybei, 
ir tuomi įsigijo užkietėjusių ir 
gyvenimo užgrūdintų vyru dar
bininkų pagarbą ir meilę.

Tiesiant 4.3 milijono dolerių 
plento tarpą Brookfield srityje, 
Chicagos vakariniame užmies
tyje, Standard Paving kompa
nijos trąktoristas didžiuliu bul
dozeriu ’ suardamas, buvusios 
prerijos gruntą, vos per šešetą 
colių aukštoje žolėje pamatė 
greitomis susisuktame lizde be
sėdinčią malardų veislės antelę, 
kuri po savim pasirodė beturin
ti 14 kiaušinių. “O, kaip greit 
mes savo buldozerį sustabdė
me!” didžiuojasi kelių statybos

---Pirmadienį Salvadoro maiš
tininkai buvo aprimę, bet antra
dienį jie ir- vėl puolė keturis 
miestelius. Sostinėje ramu-

• Deimantiniai žiedai įėjo 
madon duoti sužadėtuvėms XV 
šimtmetyje Europos kraštuose.

— Pirmadienį Londone aukso 
uncija kainavo -$562.

EUDEIKI
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
X 1 ‘

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE.
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

cigarečių, ir stengtis susilaikyti 
nuo pasitaikančių dūmų; jei 
tektų pakliūti į tokią vielą, kur 
pasireiškia didesni dūmai, tad 
teikia lengvai sušlapintą skepe
tai lę pridėti prie nosies ir tekiu 
būdu kvėpuoti, norint apsisau
goki nuo kenksmingų dūmų.

Šiais laikais gydytojai kito-

months 25. Single issue nearest to 
niuig date 25.

O. l'o.al Average No. copies each 
issue during preceding 12 months 
3 350. Single issue nearest to filing 
date 3,525.
11. I certify that the statement made 
uy me apove are correct and complete.

Ch. Austin,
Business manager

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
J h J 1410 So. 50th Ave., Cicero
* • Telef. 476-2345

I FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

It’s Easy..
B WITH

Oh Boy, Homemade Ice Creamf
Just listen to the “oohs* and “aahsM and "oh hurryw vhen 

the decision is made that the ice cream is ready, and the dasher 
is pulled free of the freezer container! Luscious, and deserving 
of a finger dipped in for a quick tasting, homemade ice cream 
evokes only the happiest of feelings. And when that ice cream 
is flavored and blushed with bananas and plump strawberries, ®o 
much the better. The wonderfully smooth consistency comes? 
from the cream of canned milks — evaporated milk, the all 
important ingredient that’s always ready for an at-home io? 
CTearn making party.

Strawberry-Banana Ice Cream
5 eggs 1 quart strawbemes,
2 cups sugar cleaned and sliced
3 tall cans (5 cups) Pei 2 bananas, mashed

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

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

erated milk mixture.
4. Pout into ice cream freezer container and churn and free* 

w^nrdmf to manufacturer's directlonaMakes about 4 quarts.

ChicAgQg

Lietuvių

><idotuvių

Direktorių

Asociacijos

ambulansq
PATARNAVIMAS

rURiMi 

KOPLYČIA* 

'HSCSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
I
I 33U? So. KllUANlCA AVE. TeL: 1Axq« 7~34uj

BUTKUS - VASALUS
1446 So. SOih Ave, Cicero, HL TeL: OLympic 2-10W

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAIayetu 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138 -1139

t STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS Į
g (LACKAWICZ)
į 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
I 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
| 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4411
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

š Britų medicinos žumala. 
praneša, kad rūkantieji yra bai 
lesni ir linkę i depresiją. Iš 
padarytos apklausinėj us 
asmems.

dos 
,342

J buvusiu gyvenimu. Iš 
ar;kriu :;;ėtu 2,640 asmenų, 93% 
pašė įkė, kad jei jie dar kartą 
gimtų, tai 
tėvu ir tos

G Gyvuliu psichologas ir vo- i 
Ąerinaras Michael Fox pat iria, 
kambarinių gyvuliukų mėgė-; 
jams laikyti ne vieną, bet porą 
gyvuliukų, kad jie galėtu kartu 
žaisti. Ypač tai svarbu jauniems ! 
kačiukams.

54'.'

pagedautų tų pat 
pat religijos, 85% pa- 
pat žmoną, 739? no- 
tiek pat vaikų, 71% t 
tą pat gyvenvietę irriktu

tą patį darbą.

.i keletas patarimų no- 
s būti moderniomis mo-1

O Moteris visuomėl turi bū- • 
ti moterim ir niekuomet apie tai 
nepamiršti. , 4

q Tačiau, nežiūrint gavo me- ’ . -- ' J. w ’ •.t ■
fprFkurno, ji privalo įpėgtį spor
tą drauge su vyrais, v , v :

< ■ : ’ ’U 111 4 f- ■
o Tegul atidžiai klausosi, net

čaičiui Naujienas, taip pat at
siuntė $2. Jonas Navickas iš 
Belleville, atsiuntė doleij- Dė
kui visiems. j

— Balys Mikaila, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas-savanoris ir 
kapitonas, mirė gruodžio 22 d. 
Putname, sulaukęs 84 metų am
žiaus. L ūdėti liko duktė — se-

' selė M. Ona Mikailaitė. . -

Kwnai, Žemi — Perdtvlmvl 
K£AL ESTATE FOR SALS

_ Nemel, Žemi — Pardevlmei 
REAL ESTATE FOR SALS

/ e šių d?enų "jaunimas grįžta ' 
prie nekintamų dalyku.

96% jaunimo tiki į Ameri- Į 
kos .gera ateitį; 1
* 94Uėžino, kad sunkus dar-J 
baš rvedą- pasisekimam ir i lai-. 
^įTEgą.gyvęųįma^sukūrus.šeimą ■ 
ir lurint vaikų;

'4—tiki Į Dievą;
iįL 90%.įsako, kad pinigai yra j 

ęvąpb.us gyvenimo veiksnys;

88% tvirtina, kad narkoti
kai yra * kenksmingi. Tiek pat 
pašišakė' už konservatyvias pa
žiūras į lytinius santykius.

— 85% pasisakė esą patriotai 
ir yra išdidūs būti amerikiečiais.

C TaxjFondation praneša, kad 
federalinė, valstijos ir sayivaL’ 
dybės išleidžia %^.7'bSijonųs^ar-Į 
ba $4.189 nuo klekvTėrkr asrnėnš 
Prieš 30Į metų buvo& išleidžiamą, 
tik $468 ;nuo kiekviėhbv asrhens. i . ■

® Public Opinion, žurnalas ra-1 tnadingai veikti, j 
šo. kad dauguma asmenų paten- Mi;-'<Miški'nytė

nuobodžiiusibs^vynlKii kalbos.' ras Kūčias, kas nors turi būti ap- į auką Naujienų paramai. Dėkui ** f!_ !,•___________ i i ii* i w. . v -i • , . . .
Turi, stengtis patikti ne tik

v i en 2 m, bet Jr. kit iierhš vyrahfs. 1 
Tačiau privalo įstėhgtis; Uad jos ’ 
nepradėtų vądinti flirtįnįrike. j

. e e įųhbt-b i ’r • 1
O Privalo mokėti įsigyti vy

ro pagarbą. TeguT jis gerbia jos 
charakteri, darba, siekimus. i

O, .Turi būti drąsi, kaįi jai ne-įI J f - < »
,<pąši^ks ir šypsodamosi priimti t 

. ’likimo ^'mūgiug.
->I iv\<2oy"

PrfvaJd;<mokėti
. tiškaiįkalbėti.

ihteligen-:

o Neturi būti užsispyrusi ir

r?i

Praeifų metų gruodžio 31 d- 
Drauge tūpusioje koresponden
cijoje apie Kūčias iš Hot Springs, 
Ark., randame sakinį: “Viešpa
tavo tikrai šventiška nuotaika, 
kurios pasigesta pirmesnėse Kū
čių vakarienėse, nes ši karta ne
buvo tų. kurie mėgsta drumsti ' 
šventišką ir draugišką iiu^ 
taiką”.

Hot Springs, Ark., mieste, kai 
tik įsikūrė lietuviai pensininkai, 
LB -fies iniciaty va. Kasmet tnr’u Į 
ruošiamos uenurjs Kurios 

į jas SuUiiuu burėik s
isiKure iitiu v idi 
kr a *n . i d i* ja 1 51 11 1

a, .iait
pakU; K n >

Kūčių nuotaikos drumstimų, 
kaip korespondencijoje tenden
cingai tvirtinama, niekados ten 
nebuvo.

Tačiau mūsų kolonijoje prasi
dėjo skaidymasis ir'vadovaujan
čio neapdairumas, ar per dide
les pasididziavun.ub 
kime. ir 
koloniją.

Kaip iš koi jSpoiidLiicijos ma
tosi, i siu uh t į H 
jau il be- usirmku 
KuiLspuiid -u j j 
Close dal va u.m

! kaltintas, čia randa kaltais tuos, 
kurie į ankstyvesnes ruoštas 
Kūčias ateidavo, tai juos išvadi
no drumstėjais.

Pakartotinai pabrėžiu, kad , 
praeitais metais niekas nuotai
kos nedrumstė ir Kūčių vaka
ras praeidavo malonioje nuo
taikoje.

Kas tą korespondenciją bebū
tų rašęs, ar privatus asmuo, ar 
vadovaujantieji, ar dvasiškis — 
“Arti tikslo”. Ar jų kolektyvas? 
Tai jis ar jie sudrumstė pasta
rųjų Kūčių nuotaiką, skelbdami 
tendencingą melą, kad anksty
vesnėse Kūčiose būdavo drums
čiama nuotaika.

Kaip lietuviška patarlė sako 
apie žydus: “Patys muša — pa
tys rėkia”.

Pagalvokime, ką darome? Ar 
nesiruošiame mirti?

Pasmerkti peklon

— V. Rud ienas iš Palos Hills, 
Ill., p-ie prenumeratos pridėjo 
$6 auką. Po $5 aukojo: D. čiup- 
rinskas iš Bridgeport©, Antanas 
Gaška iš Brighton Parko, Vla
das Mačiukas iš Marquette Par
ko, Antanas Virkut’s 
A. Aleksandravičius 
ir A. Smatavičius iš 
III. Dėkui visiems.

— Mykolas Vitkus. Bay Har- 
( bor Island, Fla., apmokėdamas 
; prenumeratą, savo gerus linkėji- 
' mus atlydėjo $10 auka. Dėkui.

— Marquette Parko Lietuvių 
i Namų Savininkų Organizacija 
įšaukia visuotinį narių susirin
kimą š.m. gausto mėn. 16 dieną 

} 7 vai. 30 min. vakare, parapijos 
salėje, 6820 S- Washtenaw Ave. 

* Susirinkime bus svarstomi svar- 
t būs visai apylinkei reikalai, to- 
i dėl visiems nariams privaloma 
: dalyvauti. Tuo pačiu prašc’ma

i

iš Cicero, 
iš Justice, 
Rockford,

už ją ir už gerus linkėjimus.

— Dėkui Stasiui Batūrai už
nuolatinę paramą. Dėkui už vi- visų narių apsimokėti nario mo- 
zitą, sveikinimus ir gerus linkė- kestį. A. Patackas
jimus, taip pat už $20 auka. i -------------------

i j
—J. Venclova iš Brighton Par-Į KOREKTŪROS PATAISYMAS 

ko paremia Naujienas įdomiais: A o . ..... | S.m. sausio men. 2 d. \aujic- rastais bei istorinėmis studija- z. , r ._ . v . .-j nu (>-me puslapyje atspausdintomis. Taip pat dėkui uz vizitą,1 -r A 3. % . . i. r . • Juozo Audėno straipsnio DEL
ankstyvą prenumeratos PratęS1'; LIETUVOS ŽEMĖI APIO” tre-i 
ma ir už $15 auka. K. j , L 1 Ij cioje skiltyje, trecios pastraipos

— Pranas Butvinas iš Bridge- ■ paskutines septynias eilutes \
porto, Lietuvos kariuomenės kū- (pradedant nuo — mėlapių LIE-. 
rėjas-savanoris, lankėsi Naujie- ’ TU VOS TYRIMO ..) reikia iš- Į 
nose. Dėkui už vizitą, naudingus braukti ir jų vietoje įdėli:! 
pokalbius ir už auką. į INSTITUTO išleistoje knygoje į

— BALFo 76 Skyrius Detroite, ‘ 
padėkos ženklan už šalpos pro
pagavimą, paskyrė Naujienoms 
$15 auką ir ją atsiuntė per sek- 
retoriu-iždininka Vlada Staškų. 
Dėkui valdybai ir visiems na-!v
riams.

— LITHUANIA MINOR. Be te,1 
š/to pat instituto paruoštą Lie
tuves etnografinių sienų žemė
lapi, į kurį Įeina ir Karaliaučius, ■ 
dėl kurio labai sielojasi J. Tijū
nas, išleido dr. Petras Kalade/’ j

Už nemalonią klaidą autorių J 
atsiprašome. N. R.

T R L> M F & !

. t — Joseįina Gulbiniene is Mar
tai su^Ka ei tuviu ., T-i i a m t • j. quette Parko, Amerikos Lietu-

1 vių Tarybos veikėja, įteikė $20

— Petras Grinkevičius iš So. ; 
Bostono prie ankstyvos prenu- j 
meratos pridėjo Š6 auką. Po $2 
atsiuntė: A. Balchunas iš Ches- 
terton, Ind., G. Misiūnas iš Mar
quette Parko, K. Grinkas iš Los 
Angeles, Anna Fuentes iš North 
Hollywood, Calif., užsakiusi sa-1 
vo mielam tėveliui Jurgiui Ma-

TIKROS BĖDOS

laikais
Yra iržmonės nusiskundžia, 

daug kitu bedu, kurias 
veik kasdien, minime:

* Nėra lietaus ir tinkames-
nio oro.

ba vvru.
visi litLUviai.

tinkamu merginų ar

gerų teatrų ir kini

lusKas J 
p •;

I I S605 SMi St, OJcf.rh CL 65S2J 3 TeL WA e-lTfi 
Dioelir paj±rfnkimz3 geror rCter jv tiriu -prekig.

Į T MAISTAS 3 EUROFCS SANDELIŲ

j I filmų.
Į * Stoka

| j * .Jaunimas eina kreivais 
į : keliais.

Į * Sunku pagauti centų ir 
: dolerių.

žmoniškumo.

* Visi politikieriai yra sukčiai
* Perdaug laisvių.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOSĖJIMALS. 

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PE1TUS KAZANAUSKAS, Prezidentas
22*2 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginis 7-77^

BUTU NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NCTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO' AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su į 
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 i 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 
duoti. Neaukšta kaina. —

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

H“LP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

CLERK-TYPIST
Modern loop office.. Congenial co
workers. 5 Day week. Good typing 
ability. Excellent CTA transporta
tion. Salary open. PAID vacation. 

Phone for appointment.
HAIGH-GARDNER, INC.

175 W. Jackson Blvd.
(Suite A657)
427-2973

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

PENSININKAI ir vyresni kaip ' 
55 metu amžiaus, jau 15 savai- J 
čiu esą be darbo ir kuriu meti-! ‘■ I
nės paujamos nedidesPtės kaip 
$3,790 (ar vyro ir žmonos kartu 
ne daugiau $5,320 per metus), j 
gali gauti nepilno laiko valdžios 
ištaigų apmokamą darbą ALTe. 
Kreiptis asmeniškai 2606 \V. 
63rd St., Chicago, tel. 778-6900.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, . 

x garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775 I

l f" t f -e*jt inm* ■ 'f1 -■ 

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

mentą laiptai, porčiai, stogai 
ir riša kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avcnut 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
LI A V IMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West S'Hh Street 
Tel. REnublle 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

? 't-

,n»*' ■< K ' ■

j o constipation o ‘

t Y ‘ L'coi.ifonobk with your laxative? Thr- j 
*he hint v h pill they call “The Overnight Wonck' / > 1 
one pill at bedtime safely surely stimulates your systerr : j 
Dwn natural rhythm. Overnight. So in the morning, you i? Į 
back on the bright side. Comfortably! It’s
? good feeling. ’

What is “The Overnight Wonder”? _
į rx-Lax Pills. That’s right—pi//s from \ 

£ . Lax. Look for the white box. ' i
Use only as directed.

SIUNHNIAI Į LIETUVA ?
Coainog Parcels Express Corp*
2iAEQUETTE GIFT PARCELS SEEVIC3 5

1531 W. SV4 8L. Chicago, HL SC428___Tel. WA 1-2737 1

t

~ Amerikos lietuvių tarpe 
yra tik rietenos-..

žodžiu visi dažniau kalbame 
apie blogumus, užmiršdami ge
resnes puses dėl to, kad bėdas 
greičiau pajuntame, negu sma
gumą.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTA’S IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą ___ ___ ____________________  $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
grožis. Kietais viršeliais ..............  $100

Minkštais viršeliais, tik______________ $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  52.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

■ ------ -------------

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Eratemaliaė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudy savo nariams.

T ' Ą. ' į !
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno. n»- 

nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gal) į
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endovnnent 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

SLA—kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

PATS SKAITYK IR DAR KI-i 
TUS PARAGINK SK.XITYT1 J 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdefrni 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 adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

kt 5 I « K U 5
Motery Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Mepiowood. Tol. 254-7458 
Taip p«t dorom! vertimo!, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

E0WNERSPOUCY.

NAUJIENOS,
173S So. HALSTF.D ST., CHICAGO, IL 60608

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

M7 W. XXX S|.
Tol. (tit) SAI-1111

Unit of diswash#r į 
to once a day, after the > 
evening meal, and cut 
excessive use oi water i 
and electricity.

OomI be a Bccą Loeeri

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
: padėti teisininko Prano ŠULO 
1 paruošta, — teisėjo Alphonse 
j WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 

j formomis.
Knyga su formonS* gauna- 

, ma Naujienų administracijoje 
1739 South ITalsted St., Chica

go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Kenkia

Bobulė ragina mažą mergaitę: 
nusiprausti: j

gi visada plaudavausi veidą-
— Ir žiūrėk kas su juo atsi

liko, — surinka mergaitė.

F. Ii polis, Aęent 
5208 Vi 'ft. 95th St 1 
čvarg. Perk. Ill, 
40642, - 424-8654

•Sate fua. Bte ąnd ,C»s»*t!^Con»

/ i
ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Sestadieruiis nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą, 
lelefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vaL ryt# 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
ir pasai susitarimą.

T<£ 776-5162 arba 776-5161
264U Weit 63rd Street

Chicago, m. 60629

” * *........."" 1 **■ i ■ ■ ■ ■ - A

8 — Naujienos, Chicago, 8, m. Wednesday, January 14, 1981




