
— Mane privertė atsisatydinti, — 
pareiškė Richard Allen

JIS TIKĖJOSI PASILIKTI VYRI AUSIU. PREZIDENTO
* RFAGANO KARO REIKAJ.Ų PATARĖJU

Diktatorius prašė ambasadorius 
priimti Solidarumo veikėjus

MAIŠTININKUS SIŲSTŲ UŽSIENIN, JEIGU VAKARŲ 
AMBASADORIAI SUTIKTŲ JUOS PRIIMTI

WASHINGTON, D.C. — Bu- vardas dar aukščiau stovės. Jam i
vęs prezidento Reagano Kiltųjų 
Rūmų patarėjas Richard Allen, 
trumpai pasimatęs su prezidm-, 
tu Reaganu, įteikė atsisiatydini- 
jnp pareiškimą ir iš Baltųjų-Rū-! 
mų išėjo besišypsodamas.

Prezidentas Rėaganas. tuoj su 
paskyrę aukštą Valstybės de
partamento' pareigūną William 
Clark prezidento patarėju kraš
to gynybos rJkalaras.

Tiktai vėliau,.kai Alien išva
žiavo ir apsigalvojo, kas Bal-, 
tuose Rūmuose atsitiko, jis pa
reiškė, jog nea įsistatydino, o bu
vo priverstas atsistatydinti iš tu
rimų pareigų. ' -

Kiekvieną kartą. kai jis buvo 
prašotnas pasiaiškinti dėl $1,000 
kyšio, jis vis kitaip aiškindavosi. 
Jis manė kad niekam neatėjo 
mintis apie kyšį.' ■ _ <

__ labaL nesiskųs
biznių pardavimas. Jis buvo 
Hannafordo bendrovės narys, 
direktorius. Prezidentas naudo
jo šią bendrovę rinkiminės kam
panijos . metu. .Jj paėmė gerą 
pluoštą pinigų už patarnavimus.

Kada po rinkimų Alien buvo 
pakviestas, dirbti. Baltuose Rū
muose, tada. jis. nutarė pardudti 
.savo . dalį. Harmafordo bendro.- 
vėje, tik.padarė.’kląidą, pažymint 
pardavimo datą.

. R. Allen, tikėjosi, grįžti
? į Baltuosius Rūmus’.. /

Richard Allen kelis kartus bu
vo apklausinėjamas, niekas- jam 
nepasakė, jog tardomas, dėl. tftks- 
taničo ‘dolerių kyšįd Jiš aiškino,- 
kad. apie tūkstantine jis užmiršęs 
ir galvojo,. kad klausantieji ta 
pasaka patikėjo.- ..„■ ? ■•

Jią net įsivaizdavo, kad jis vėl 
bus.priimtas. Baltųjų Rūmų, pa-

atrodė, kad jis dar laisviau ga- : 
lės su prezidentu- pasimatyti ir 
tartis. Jis 'savo draugams net 
aiškino, kad pas prezidentą ga- j 
lės vykti be eilės. Blogiausia, j 
kad jis'tas savo svajones pakiši j 
tuščiai spaudai, kuri jas atspaus- 1 
dino...................\

Pirmadienį buvo padėtas taš-j 
kas visai jo patarėjo karjerai. • 
Jam prezidentas pasakė kad jis: 
turi atsistatydinti,, nes jo viet.tn- 
prezidentas paskyrė kitą žmo- j 

pri- ’ 
elg- ■

gu. Kandidatai į patarėjus 
valo' pasimokyti dorovinės 
senos iš šio įvykio.

ŠIAURĖJE SIAUČIA 
DIDELI ŠALČIAI

MINNEAPOLIS, Minn. — Vi
soje Amerikos šiaurėje siaučia 
didelė sniego;audra ir smarkiai, 

SpaueĖi^tfje^-SSfČiaiY'Vįetomis * 
’vėjas tdks- didelis, kad silpnesni F 
žmonės negali žado atgauti. I 

Colorado,' IN. Dakotos, Wash- 
ingtohO, Mihnesotos šiaurėj si.i i- . 
čia tokie dideli šalčiai, kad 28 . 
žmo'hės beteko'gyvybės. Nelikė- i 
tas šaltis'--taip suspaudžia, kad j 
nepajėgia nuo Šalčio gmtišž Jei- < 
gū automobilis' įklimpsta" į snie- j 
ga,' tai labai' širhku jį išvilkti. 
Blogiausia, kad nepajėgia jo, 
iržvėsti. ' " ' *■•' . 7 ‘

Sekinadierif sniego'pūgą pra
dėjo artėti' prie Ėhičagos. Oro 
spėjikai Tvirtino,-kad iškris ma
žiausia 7 coliai sniego; bet taip 
nebuvo? Taičaii pirmadieny visą 
Chicagoš -šiaure pradėjp plakti 
labai šaltas'vėjas.

Michigan ežeras apsaugojo Cįiicagą nuo storo sniego sluoksnio bet visi JAV 
vakarai ir šiaurė apdengti mažiausiai vicnds pėdos sniego sluoksniu.

— Komunistai skelbia, kad 
prezidentas. Pcaganas, atsisaky
damas .duoti dabartinei lenkų

tarėjo pareigoms. Jis įsivaizda- vyriausybei ėkono'mnę paramą, 
xd, kad šį kartą jojo prestižas ir sulaužė Helsinkio aktus.

Suomių kareiviai Įeb^pitftdiuoja viaą Sovietų pasieni.

NEW -DELIU, Indija. — šio-1 
mis dienomis Sovietų kariuome- Į 
nės vadovybė atsiuntė į Afganis
taną dar 20,000 naujų, žiemos 
kovoms paruoštų karių, — sako 
iš Kabulo atvažiavę diplomatai. 
Specialistai dabar apskaičiuoja, 
kad Afganistane gali būti apie 
150,000 kareivių.

Invazijos dieną Sovietų vy- 
! riausybė permetė per sieną 85 
tūkst. gerai ginkluotų kareivių. 
Už poros savaičių į Afganistano 
šiaurę jie pasiuntė dar 15,000 
karių. Rusai tikėjosi, kad šie ge
rai ginkluoti kariai galės valdyti 
Afganistaną,' bet jie greitai įsi
tikino", kad afganistaniečiai ruo
šiasi priešintis ir reikės žymiai 
daugiau jėgų.

j Sovietų ginkluotos pajėgos jau 
nesiveržia į krašto vidų, bet jc’s 
stengiasi apginti visas sankryžas. 
Pasirodo, kad paskutinių metu 
Sovietų transportas turi sunku
mų kalnų keliais. Gerai ginkluo-

• ti ir organizuoti afganistanie- 
, čiai užpuolė didėlį Sovietų kara- 
[ vaną ir viską išnaikino. Afganis- 

taniečiams pavyko atimti iš rusų 
gabentą maistą, mediciną ir 
įvairius ginklus bei šaudmenis.

Sovietų valdžia šio'mis dieno- 
j mis iš šiąurėš pasienio pasiuntė 

dar 20,000 kareivių, kurie ban
dys pataisyti tankais ir sunkve
žimiais išgriautus kelius. Rusai 
žino, kad Afganistanas gauna 
naujų ginklų iš Pakistano ir 
Irano. Afganistaniečiai daugiau
sia naudoja Sovietų ginklus.

kalėji- 
kilaJj)

tiktai

DAR 20,000 SOVIETŲ KARIU 
PASIŲSTA Į AFGANISTANĄ

MILANO PRIE.MIESČJUOSE TIKRINAMAS^KIFKVI ENAS 
NAMAS, KUR GALĖTŲ BCTI GENEROLAS-DOZIER

Moterys padėti 
surasti centra

Vakar italų spauda labai pla
čiai aprašinėjo keturių leroris- 
čių moterų pabėgima iš 
mo. šiandien italai jau 
kalba.

Iš pabėgusių moterų
viena turėjo’ ryšių su raudono
mis brigadomis, o visos kitas 
trys pateko į kalėjimą tiktai at
sitiktinai. Yra pagrindo manyti, 
kad išbėgusios moterys bandys 

• pasiekti Raudonosios brigados 
veiklius narius ir padės polici
jai suimti ikitus* tero'ristus.

Policija tikrai nustatė, kad te
roristų skaičius Italijoje yra ne
didelis. Jiems uždrausta palai
kyti ryšius su partijų nariais ir 
žinomesniais veikėjais.

Italų policija glaudžiai bend
radarbiauja su keliais atvyku
siais Amerikos sekliais, kurie 
nori būtinai surasti generolą 
grobusius kriminalistus.

SUDARYTAS TEISMAS JUO
DŽIŲ ŽUDIKUI TEISTI 

ATLANTA, Ga. —- Pirmadie
ni pavyko sudaryti 12- prisieku
siųjų teisėjų teismą, kuris turės 
išklausyti visą Wayne Williams 
bylą ir paskelbti sprendimą. Pri
siekusiųjų teismo sąstatą suda
ro astuoni juodi Atlante^ pilie
čiai ir keturi balti.

Buvęs fotografas. Williams 
yra teisiamas už dviejų juodžių 
nužudymą. Prokuratūra turi ir 
daugiau įrodymų, bet tuo tarpu 
jis bus teisiamas už dviejų juo
džių nužudymą. FBI agentai 
yra įsitikinę, kad jis ntižudė 16 
juodžių, b:t šiuo tarpu jis bus 
kaltinamas tik už dviejų nužu
dymą.

Iš viso Atlantoje per paskuti
nius du metus buvo nužudyti 28 
juodaodžiai jaunuoliai. Kai poli
cijai pavyko suimti W. Wil
liams, tai pasibaigė juddžių žu
dynės Atlantoje.

pa- — Pir- 
lėktuvų 
kontro-

Bando surasti generolą 
James Dozier

MILANAS, Italija. — Ameri
kos ir italų policija labai ati-' 

xdžiai seka visus Milano priemies
čius, nes yra jsi tikinusį, kad ge
nerolas Dozier dar tebėra Mila-

Į no priemiesčiuose.
Italams pavyko suimti keturis 

įtakingus* Raudonosios brigados 
narius, kurie turėjo žinoti apie 
generolo Dozier slėptuvę. Nak- 

’ timis tikrinamas kiekvienas au- 
! ttfmobilis, bandąs važiuoti Mila-

BAKTERIJA DUODA 
GYVYBĘ TAMSOJE

WASHINGTON, D;C. — Mas
sachusetts Vandenyno instituto 
mokslininkai nustatė, kad gyvy
bei nebūtinai reikalinga šviesa. 
Iki šio meto vyravo įsitikinimas, 
kad be šviesos negali btūi gyvy
bės, bet vietos mokslininkai nu
statė, kad bakterija gali nusta
tyti gyvybės sistemą ir visiškoje 
tamsoje.

Mdkslinmkai tyrinėjo vandens 
gylio gyvenimą ir nustatė, kad 
pusantro ; mylios gilumoje nuo 
vandenyno paviršiaus gyvena 
įvairios sraigės ir kirminai, 
esantieji ne lik Atlanto, bet ir 
Ramiojo vandenyno tamsoje.

Manoma, kad gyvybei reika
linga šiluma, bet nebūtinai švie
sa. Šiluma Ramiojo vandenyno 
gilumoje gali gauti iš žemės gi
lumoje esančių ugnikalnių ši
lumos.

PASITRAUKĖ LĖKTUVŲ 
KONTROLIERIŲ PIR

MININKAS
WASHINGTON, D.C. 

madienj atsistatydino 
nusileidimo ir pakilimo
Vėrių unijos pirmininkas Robert 
E. Poli.

Visi lėktuvų kontrolieriai pro
fesionalai į metus gaudavo' po 
$30,000 ir daugiau, bzt jie pa
skelbė streiką, reikalaudami di
desnės algos ir platesnių privile
gijų. Visus juos apmokė valsty
bė ir valstybė jiems mokėjo al
gas. Kiekvienas jų buvo raštu 
pasižadėjęs nestreikuoti ir ne
pakenkti aviacijos trafikui.

Profesionalių kftntrolierių uni 
jds pirmininkas Poli pasiryžo 
paklupdyli Amerikos vyriausy
bę ir pakenkti visam susisieki
mui. Prcz. Rėaganas; patyręs 
apie unijos vadų planus, visus 
streikuojančius kontrolierius at
leido, rus jie sulaužė pažadą ne
streikuoti. Poli priėjo įsitikini
mo, kad unijai gali pavykti per
siorganizuoti, jei jis pasitrauks.

no priemiesčiais.

— Prancūzija sutinka par
duoti Egiptui 20 modernių lėk-
tuvų krašto apsaugai.

— Prezidentas Reaganas nu
tarė sumažinti Madkaid įstaigai 
skiriamas sumas.

— Antradienį aukso uncija
vėl kainavo $400,

VARŠUVA, Lenkija. — Gen. 
Vaitiekus Jaruzelskis, karių ta
rybos Lenkijai gelbėti vyriausy
bės premjeras, trečiadienį su
kvietė Vakarų Europos dešim
ties valstybių ambasadorius ir 
pranešė jiems, kad jis norėtų 
suimtus Lenkijos darbininkų 
Solidarumo unijos veikėjus iš
siųsti į Vakarų Europą. Jis čia 
pat pridėjo, kad darbininkų va

dus iš3iųstų, jeigu VaJkarų Eu
ropos valstybės sutiktų juos 
priimti.

Gen. Jaruzelskis aiškino, kad 
Solidarumo unija, nuolat kaita
liodama savo’ reikalavimus, butų 
kraštą privedusi prie visiškos 
netvarkos, jeigu vyriausybė bi'i- 
jų jos viklos nesustabdziusi. Ka
riuomenės vadai nenoriai paėmė 
vyraiusybę į sayo rankas, nes 
maištaujantieji darbininkų Soli
darumo unijos vadai nuolat bc- 
s>kartėjančiais streikais būtų yi- 
s'Si išardę krašto ūkį. Kai kurie 
unijų vadai sutiko tartis su vy
riausybės pareigūnais, bet kili 
atsisakė. Tartis nenoYintieji So
lidarumo unijos vadai turės ir 
toliau būti izoliuoti. Nė vienas 
ambasadorius nesutiko priim t 
norimų užsienin išsiųsti darbi
ninkų, bet jie prižadėjo atsi
klausti save vvi lausybių.

Belgijos ambasadorius Cons
tant Clcrckx paklausė gen. Jaru- 
zel^kio’, kodėl dabartinė vyriau
sybė buvo priversta suspenduoti 
pagrindinių žmogaus, teisių įsta 
tymą. Lenkijos vyriausybė buvr. 
pasižadėjusi minėtą įstatymą 
respektuoti... Gen. Jaruzelskis 
tada paaiškino, kad iki šio meto 
dabartinė vyriausybė prisilaik 1 
pagrindinių žmogaus teisių įsta
tymo. Noras išsiųsti veikėjus, 
besipriešinančius dabartinės vy
riausybės nuostatams, darc’ma" 
pagal pagrindines žmogaus tei
ses. '

Gen. Jaruzelskis atsisakė pa
sakyti, kiek darbininkų Solida
rumo unijos narių jis rengias: 
išsiųsti į Vakarus, pabrėždamas, 
kad kraštas eina prie norma 
iaus gyveninio. Vyriausybė jau 
leidusi dešimties provincijų gy 
ventojams naudotis telefonu i: 
telegrafu. Į ramiųjų provincijų 
skaičių įeina ir Suvalkų provin
cija, kurioje gyvena didokas Ii - 
tuvių skaičius ir kuriems lenkai 
neleidžia naudoti lietuvių kalba 
Seinų lietuviškoje bažnyčioje.

Be Suvalkų, telefonu ir tele
grafu ga’i naudotis šiaurėje 
esančios Sliupsko ir Kosalino 
provincijos Baltijos jūros pa
kraštyje. Prie tokių provincijų 
priklauso ir pietuose esanti Jele- 
nia Gora provincija ir rytuose 
esanti Pš.myslo provincija. Pa
čiame Lenkijos viduryje laisvai 
telefonu gali naudotis Kališo. 
Konino, Vroclavo, Skiernievi- 
čiaus ir dalis paičos Varšuvos 
provincijas. Ambasadoriai norė
jo patirti, ką kariai rengiasi da
ryti su Lešek Valensa, bet ge
nerolas Jaruzelskis atsisakė j šį 
klausimą atsakyti.

Pasibaigus oficialiam praneši-

SEN. PERCY IŠSIKALBĖJO 
SU PREZ. M UBĄ RAKU

KAIRAS, Egiptas. — Senato
rius Charles Percy praleido ke- 
turias dienas Egipte ir turėję/ 
progos išsikalliėti ne tik su p ra* 
zidentu Hosni Mubaraku, bet ir 
su kitais Artimųjų Rytų veikė
jais. Visvien senatorius ilgiausią 
pašnekesį turėjo su Egipto pre
zidentu Mubaraku. Pasirodo, 
kad problemos yra daug sudė
tingesnės, negu iš tolo gali at
rodyti.

Reikės galutinai nuspręsti ne 
lik Gc’lan aukštumų, bet ir Ga
zos reikalas, dešinys Jordano 
upės krantas ir kiti pietų Sina
jaus klausimai. Senatorius Per
cy yra įsitikinęs, kad visos šios 
problemos turi būti išspręsite 
be naujų komplikacijų, vedančių 
j,naują Jcara. . ‘ ,

— Ssudi Arabija nori atsiimti 
pietų Sinajaus pakraštyje esan
čią vieną salą, kuria Egiptas 
savo laiku atėmė iš Saudi Ara
bijos. Tvirtinama, kad Izraelis 
neleis Saudi Arabijai atsiimti 
tos Egipto salos, nes tada Saudi 
Arabija galėtų kontroliuoti Iz
raelio laivų judėjimą į Indijos 
vandenyną.

-- Sovietų kariuomenės vado
vybė siunčia daugiau kareivių į 
Afganistaną, kad galėtų išnai
kinti kelias pozicijas kalnuose, 
kur Afganistano kovotojai par
tizanai įsistiprino.

— Ne tik paprastoji ,bet ir 
[talijos parlamento policija pa
deda tikrinti. įtariamas šiau-rės 
Italijos rietas, kur gen. Dozier 
Raudonosios brigados teroristų 
gali būti laikomas.

mui, ambasadoriai buvo papra
šyti pasilikti ir kuklioje užkan
doje dalyvauti, ners pats prem
jeras ir išvažiavo į kitą susi
rinkimą. Jiems pavyko patirti, 
kad gmerolai, gelbėdami Len
kiją. norėtų išsiųsti vadovą And
rių Gviazdą, buvusį Solidarumo 
unijos pirmininko Valensos pa
vaduotoją; Joną Rulcvskį, Byd- 
gosčio Solidarumo unijos pirmi
ninką; Janusą Oniškevičių, bu
vusį' Solidarumo unijos spaudos 
atstovą; S. Javorskį, Varšuvos 
Sandarumo unijos pirmininko 
pavaduotoją, tr J. Kuronaisą.

Valdžia paleis iš kalėjimo 
tuos suimtuosius, kurie pasiža
dės nekurstyti darbininkų prieš 
dabartinę vyriausybę.

Sausio fi: Trys Karaliai, And
rius, Syvainis. žibuolė^ Gaivilis, 
Sija, Miltenis.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 1:35, 
Oras šaltas, gali snigti.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS

barių, suvandalinti ir nuostolių 
padaryta už SKKįOOO. Viešbuti 
buvo naujai iWeįorUOta>. ir kai
navo $3,5 milijonai darbui at^ 
Ūku.” i

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI
M e i as Tėve, i
Priartėjęs prie metų sąvartos, 

buvau jau lx*pradedąs daryti 
rezciiušen atlykyti nuo artrai- 
čjiH apmalšinti iškaščių, kad per 
Vasario 16 tos minėjimą galė- 
č au kokią penkinę į atkistą rin
kėjų kepurę įmesti, tuomi prisi
dėdamas prie sušvelninimo tėvy
nės ilgesio keliamo skausmo. 
Deja, dabar, kaip matome, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinime 
Komiteto daktaras Jonas Balys 
Naujienų Laisvojoje Tribūnoj* 
labai aiškiai patarė prasikrapš- 
lyti akis ir, keikiant rusus ir ko- ! 
munistus, surasti sugyvenime 
formą (jis rašė lotyniškai, kaip 
ir daktarai ant recepto, o kadan
gi tuo nemokytas, tad recepto 
žodį aš čia pabraukiau lietuvis- 
Kai) su kaimynais lenkais ir vo
kiečiais. Be to', daktaras dar aiš
kiai pridėjo, kad iš JAV kongre
so geriausių rezoliucijų mums 
nėra jokios naudos ( o aš vis 
aukodavau, tikėdamas paremti 
veiksnių keliones į Vašingtoną 
toms rezoliucijoms paskatinti).

Beje, aš prisidėjau keliom 
penkinėm ir prie išleidimo to- j 
kies Kušncrio knygos, kurioje ‘

aiškiai parašyta, kad Rytprū
siuose iš seno gyveno mūsų gi
minės žmonės ir, kaip sykis, tois 
Knygos pristatyme teko susitikt) 
ir daktaro supeizavotąjį Regj, 
kuriam aš reiškiau savo nuomo
nę, kad veiksniai turėtu padary
ti skubų žygį j kongresą, kol dar 
Rytprūsiuose nesunaikinu mū
sų proboėių kapų liekanos, nųro-

nebūtų indėnams ką t heįrpdyti, 
Kai čia ant jų protėvių kapų iš- 
:iesli plentai ir pastatyti dango
raižiai. Regis tik -nusišypsojo ir 
jo ve.de Iškaičiau lyg jis man sa 
sytų: "Nors lazda ir turi du ga- 
u, bet vienas yra riestas 
(crooked)...” Kitaip sakant, 
teisybė nėra tiesi...

Tad liek tam kariui, Tėve. 
Apynių yr’ Tau ir Maiklui. Ik: 
kito karto likitau sveiki ir drūti.

Judu gerbiantis —
žemaitis, ii mažosios rai
dės, kad nesumaišius su 
kitu — Žemaičiu, —- kurį 
redaktorius tvirta ranka 
nubraukė - lyg popas nuo 
veido įkyriai birbančią 
musę.. .

m. gruodžio mėn. 31 d.i'JSl

^Kaimynas klausia savo kai
myną— Ar tau geriau patinka 
blondinės, ar brunetės?

— Negaliu pasakyti. Matai, 
mano žmona vieną mėnesį bru
netė, o kitą — blondinė.

a Klientas restorane padavė
jai sako:

— Du kiaušiniai ir malonus 
žodelis.

Padavėja atsako: —Nevalgyk 
‘kiaušinių . . .

> Triukšmo daiymas Naujuo
sius Metus sutinkant. įstatymų 
nelaužo.

> Egipto pi i am id ės pavojuje 
Egipto Astronomijos ir Geofizi
kos Institutas Caire. praneša, 
kad Egipto kultūrinis paveldėji
mas. įskaitant ir piramide^, dy- i 
kūmoje, plūduriuoja virš mil
žiniškos jūros po žeme, ir van- ;

e JAV krautuvių vagystės 
tebėra registruojamos. Per me
tus prekių iš krautuvių išvagia-* 
ma per $16 bilijonų dolerių 1. 
Bum International Security i 
Service. Ine-, apskaičiuoja, kad, 
kiekvienam gyventojui išeina 
po $200 pavogtų prekių.
• Prancūzų dailininkas Henri 

Rauseau, būdamas 65 metų am
žiaus. rašydamas savo 35 metų’ 
amžiaus tėvui, mini mooterį 59 
metų amžiaus, kurią įsimylėjo, j 
sako: “Kiekvienas mano am
žiaus vyras, kuris įsimyli, ne- • 
turi būti pajuokiamas. Tai nėra 
tokia meilė, kaip jaunų žmonių. | 
Bet darosi baisu likus vienatve- į 
je, kai nėra su kuo pasidalinti ’ 
savo įspūdžiais, savo nuGskaų-p 
domis ir ilgesiu.. Našliai, kurie | 
apsivedę clažruap$ią„ dėį( nępa-p 
kenčiamos yięnatv’^,”

Don Pilotu? JĮ į 
------------------- |

i dens lygis nuolat kyla. Dabar 
vanduo po piramidėmis yra tik 
10 pėdų gilumoje. Taip pat grę- 
šia pavojus sfinksams Karalių 
.ygumoje, Kizoje, "neišskifiąMf 
nė Karnako maldyklos. -Van
dens kilimo priežastis aiškina
ma Mokslo ir Mechanikos žur
nale, kad kai buvo pastatyta As- 
wano užtvanka, tai susikaupė 
perdaug vandens ir tos vanduo

Į /erzinsi po žeme. Jeigu vanduo 
:.-ir toliau kils, tai piramidės 

sfinksai susmuks i vandeni. V C
t Kad būtų 

liams sumažinti dietą, tai tūlas 
Joe Citruso išrado laibą šakutę, 
kuri veikia elektros pagalba. 
Žalia šviesa parodo valgymo lai
ką šešias sekundes, tai parodo, 
kad reikia mažai suvalgyti. Po 
to šakutė parodo raudoną švie
są, reikia valgyti 25 sekundes 
Tada valgytojas laukia, kol vėl 
pasirodys žalioji šviesa. Išradė
jas sako, kad jo išradimas pa
gelbėjo jam pačiam. Tačiau ne 
visi valgymo žinovai sutinka to- 
visi vilgymo žinovai sutinka su 
tokiu išradimu. Tuft universite
to dietos moklklos vedėjas pa
klausė: “Kas yra to idioto ša
kutė?”

Grpitų dąrbo pasėkos, 

Jurgaitis nuėjo p.ąs_siuvėjąsųžj

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
su Tėvu

mi skulkiexps dalykams ir taisisakyti kostįųųrą. lšsįripkię^jx\ę-Į. — Syeįlį^ų.su Naujais Me- 
dziagą. jįs paklausią; jhąūųtėfVfe Kokią gi rezoliuciją

— ()> kaip .greitąjį gąlėsįlę.
man pasiūti? q — Lamingų, tau Naujų Mętų»

Tjk ūž Kokio mėnesio laį-! jjįajjjį. Apję jį^oliucijaą.iūan n.e.
k°> aįsąkė siuvėjas. į 'kalbėk, Ūaug rezoliucijų, padą-

— Sveikinu, su Naujais Mę-

ko, — atsakė siuvėjas. _
sūl^ėį'ė vi$ų| ,rjąų įr gniaužiau.

pasaulį ;|ąer. dienas,. — — Rezoliucija yra. dųę^ žo-,
sikirto Jurgaitis. lĮdią,. pasįžadėjią^s būti gerų, pa;
, a^M. swV-ėįėS-. Į'vyzdingų žmogumi.— at»kraty|i

bet pąžiūiėti, kaip., ji§^ šiąndi^n ’oįogyjs Įpročiais, negerti, perū- 
a įrodo., įkyli': ir pletkelius paižįįrštiį..- G

ir.

galima riebu-

GRAŽIOJI BŪTYBĖ

“Kyla klausimas, kaip iš pui
kaus Dievo kūrinio — mo
ters — išsivystė boba?..?’ 
Moteris, Nr. 5 
1981 m/ rugsėjo-spalis.

- Dievas šonkaulį išlaužė 
Iš bemiegančio Adomo, 
Sutvėrė būtybę gražią 
Ir paguldė jam prie šono.

LOSA-VGEįlEClAI DAINUOJAM!
(Gaida: kaip Tu Lietuva, Tu mano...!)

Traukiam dainą naujutėlę,
Mes lasangehečiai, 
Mums pritarti kviečiami
Visi čžkagieėiail...

Tu Lietuva, tu mano... 1

Tik raudonas rojus!...
Tu Lietuva... !

Dar Nepagerbtas
A., 12-30-31

— Rock and Roll 400 entuzia
stu vos nesugriovė New Yorko • 
Alexanria viešbučio- Kai šoke- ’ 
jai išsiskirstė, tai kambariai bu- 1 
vo paversti i didžiausi jovalą. 
Vuostcfai padaryti labai dideli 
Bobelio viršininkas pasakė: “Be 
veik 250 iš 500 viešbučio kam- i

žalčio asmeny sėlenas 
Rojaus sode ją patiko*.
Kai aptemdė protą monas, 
Bobos vardas jai lik liko.

e
mus 
mėgstame 

giriame.C7

Kleopatra

Mes mėgstame lues, 
giria, bet ns visada 

tuos, kuriuos

VAIKŲ ŽAIDIMAI-

Įėjusi į'-vaikų kambarį, moti
na pastebi, jog Algis ir Danutė 
sėdi vienas šalia kito, nepapra
stai ramūs.

— Kas atsitiko, kad jūs. taip 
tyliai sėdite? — klausia moti-

Garsiajn mieste angelų, 
Taip gera gyventi, 
Kai pakaušį saulė glosto, 
Net smagu pasenti! ...

Tu Lietuva... !. 
O pasenus, jei veikėjas, 
Tau gerbtu ves kelia, 
Garbės soistan pasodina 
Su sava žmonele!...

Tu Lietuva... !
Prieš tave šampano bonka/ 

. vištienos. kalnas, 
; Priimant rankų spaudimus 
; Net pradyla delnas!...
•* Tu Lietuva...!
Gerbėm Vytautą ir Oną, 
Gerbėm ir Antaną,
Kuris dirbdams spaudos darbą, 
Net pergreit paseno!... 

; Tu Lietuva...!
; Kada ALTas ruošės gerbti 

Spaudos veteraną, 
Į Pritarimo susilaukė 
I Iš jauno ir seno!,..

Tp. Lietuva... I 
Tik saujelė slapukelių, 
(Priešai mūs Antano),

1 Ėmės darbo jį suniekint, 
Kaip, tiktai-, išmano'!...

Tu Lietuva... !
Laiškus rašė, visiems siuntė, 
Juodino Antaną, 
Kad nevertas pagerbimo, 
Nei taurės šampano!...

Tu Lietuva...!
' ' i > V '-r ’ -

tuvių kadaise apgyventi rajonai Kad Bendruomenę jis griovė — 
išnyko..P^y., Town of. Lake, 18-, Lietuvon važiavo,.
■tojr gatvė su bažnyčia jau ne Kad raudonas,„lyg šėtonas, • 

, North Ir rusams tarnavo!...
Tu Lietuva... !

Laiškus- tuos, ne visi skaitė, ~ 
šiukšlių dėžėn metė,'? ‘ ; 
Nes laiškuose gryną, melą 
Tų rašeivų matė!...

Tu Lietuva... !
Marquette Parkas, buvo tiktai • Ir suėjo, suvažiavo 
laukai ir farmos. Kazimieriečių Gerbėjai Antano, 
vienuolyną įkūrė seselė Kau- Jam linkėjo ILGŲ METŲ, 
paitė, toli nuo dabartinių rajo- Gerdami šampaną!... 
nu. O dabar? Chicaga tiek išsi-! 
plėtė, kad nuo galo iki galo, ga- į 
Ii būti 100 mylių ištisas mies-j 

(tas! Ar ilgai lietuvių “1 
tovė” (Marquette Parkas) bus Trokšta atsisėsti!... 
lietuviškas rajonas su gražiu į Tu Lietuva... I 
Lithuanian Plaza Court var-į Neužilgo gal sodinsim 
du? j Mes už garbės stalo

Trejetuką Frontininkų, 
Garsųjį be galo'!..: 

Tu Lietuva....!
Kuris samdo agentėlius 
Lie.tuvą vaduoti, 
Už tai šimtą tūkstančiukų 
Agentams tur’ duoti!...

' Tu Lietuva... !
Šalia jų, tikrai, sodinsim 
Agentų Bent porą, 
Kuriems Lietuvą vaduoti 
Nėra jokio noro!...

Tu Lietuva... !
Jiems nerūpi išvaduoti 
Lietuvą Tėvynę, 

’ Tiktai rūpi tūkstančiukus
Kimšt į piniginę!... 

Tu Lietuva... ! 
O prie agentų sodinsim 
Judzą, Algį, Joną, 
Kurie agentams gal duoti 
Net ir milijoną!...

Tu Lietuva... ! 
Ir iškelsim į padanges 
šiuos mūsų herojus, 
Nors tėvynėj nebus laisvės

— Mąn rodos, Mąikį, mes visi 
gyyeųamę. tiktai su.šia diena, o

J rytojus mažai terūpi. Ką jau 
į bekalbėti apie nųųzįęjų ar tau-; 
tinį centrą. Jaunimo centras 
yrą taip pat . bažnyčioj jurisdik-į 

-cijoje. As. sutinimu, kad lietu-;
vjįams,reikia; tautinio muziejaus,' 
bet. kur. jį, statyti, kad visi lie-į

ikaįPj, tėve, sutikai 193Į^ius?
— Žinai, Maiki, senuosius me-; 

tus palydėjome pas ■ Andriejų 
labai geroje nuotaikoje. Visi, 
choru sugiedojome Laimingiau
siu Naujųjų Metų. Gaila, kad 
tu nebuvai su. mumis.

— Aš anksti, atsiguliau ir - pa
budau jau persiritęs i antrąją 

į’pusę “tvoros’’. 2^an rūpi gyyę- 
i nimas, kuris metų neskaičiuoja,

j 
i

1

I

J

— Netrukdyk mums, mama, 
mes važiuojame į šliūbą. ,\

tos- Jis turės būti mūsų kūdi
kiu ir tegul stovi ten, kol ateis 
laikas jam užgimti. 

♦ * *
Du .jaunuoliai muziejuje žiūri 

į Egipto mumiją, prie kurios 
prikalintoje kortelėje per
skaitė tokį parašą: “2533 
B. C.” ’

— Ką reiškia toks parašas?— 
klausia vienas antrą.
. — Aš manau, kad tai licensija 
lentelės numerio to automobilio 
kuris jį užmušė; — paaiškino 
antras jaunuolis.

' (Iš tikrųjų, B. C. raidėmis žy
mima, metai prieš Kristaus gi
mimą). * * *

. lietuvių, Bridgeportas, 
Side, Roselandas, .West Side, ’ 
Jaunimo Centras negrynėje at-» 
sidūrė. - Liko tik Marquette 
Parko apylinkė,, tai vienintelis 
lietuvių gyvenamas rajonas. 
Prieš 50 metų, kur dabarf yra’

nimas, kuris metų neskaičiuoja, 
bet eina ir eina, mūsų nenau
dai. Šiandien aš galvoju apie 
mūsų kultūrinių vertybių liki
mą. Visi mes senstame, mūsų 
geriausios kultūrinės ir politinės 
jėgos mažėja. Jaunimas nelabai 
kreipia dėmesio, ką “seniai’’ vei
kia. Jaunosios kartos kitokia 
ideologija, daugiąu linksta prie 
amerikoniškos kultūros bei tra
dicijų, negu prie savųjų. Tiesa, 
kad nemažai jaunimo dalyvauja 
bendroje veikloje, kol senieji 
veikėjai vadovauja. Kas toliau 
bus? Mes tarp savęs nepasida 
Ii j ame vadovybe dėl skirtingų 
nuomonių bei ambicijų. Mūsų 
kultūrinis lobynas, — dailė, li
teratūra, muzika, beveik senųjų 
'lietuvių sukurta, bet neturime 
pastovios vietos tiems lobynams 
laikyti. Neturime, sakysime. Lie 
tuvių Tautinio Muziejaus, angį. 
Lithuanian National Museum, 
kuris būtų visų lietuvių vienas 
muziejus. Dabar turime dvi 

vieną pri
mena 

vertybių tėra privačiose^ ran
kose? Kai kas jau išmeta į akli- 
gatvį knygas, paveikslus, net 
vaikai išmeta tėvu rankraščius.-. 
Kiek arcyvų, Pu žino, Domšaičio 
kūrinių, Jaunimo Centre šim
tai paveikslų, grafikos, skulptū
ros darbų stovi be tinkamos ap- 
.saugos. Stovi ir genda. O kas 
bus, kai nebus kam saugoti mū- 
,sų ilgų metų sukaupto kultūri- 
pio turto. Mūsų kūryba . skįrta 
laisvai Lietuvai, bet kaęla jį bus 

•laisva? Milijonai dolerių mėto- tėve.

kurie
p'lys: Čiurlionio Galerijas, 

mes vatų muziejuką. o kiek

’ IT’S AMAZING!

GUlNČfl'.

PNO AM^O’

^\C>olun8us ZKfto osx>e* o (.ja^irr 
4 amo Ptfi&pPtft, Wcm x iKraooucro 

*no SP°<M FTCM -Tpr NEW VKff.O.
*1 Because of gaohy, fai£#firs
rT/tocD *OR i3O ATCCE IM UCNOOM 
OIM 1B34-...-

useo 87 <H£ 
AUSTRALIAN 
BUSH Women 
IS W<X*Ek) 
FROM Tfc 
HĄlR OF 

EWM&S!

NrSEM^WWEW STfeRM-OSvš/Ert SHIP’S 
v^e Fiesr.operated. SHIPPERS 
we?e y/Aewep irt aovaqce; 9y W 
“FUe SM^OviMEeS.THĄT’THCEEVJfiS 
ALWA/S the DPiMGEE OF Art 
OPIOSIOM Blowing TmEiC 
CPiCGO TO BITS!*.’

Tu Lietuva...!
Taip ir bėga mūsų dienos, 
Šiam’ angelų mieste, 

tvirto- j. Visi užu garbės stalo
(Marquette Parkas) bus 

rajonas su gražiu:

-- Tai, tėve, tiesą sakai. Bet ■ 
reikia ieškoti išeities. Rasinė 
makalynė ardo miestą labai į: 
sparčiai, tiesiog griauna žmonių' 
sugyvenimą, gresia nesaugumu,: 

; viena žmonių rasė stūmia kitą 
rasę, atima iš. lietuvių bažny-' 
čias, kurias lietuviai pastatė už 
milijonus dolerių, išveja; lauk, 
kaip, pav., šv- Kryžiaus bažny- ‘ 
čia pasisavino meksikiečiai ir ‘ 
pertorikiečiai. Lenkų kultūros 
centras prie Augusta ir Mil-1 
waukee atsidūrė valkatyne.

— Tai tu, Maiki, manai, kad * 
mes turėtume statyti muziejų 
kažkur laukuose?

— Nesirūpink, tėve. Tokio 
muziejaus lietuviai nepastatys, 
lietuviai ne kurti linkę, bet 
griauti Matai frontininkai su 
konfratrais nori ir ALTą ir VU- 
ką sugriauti. Jeigu svajonė vir
stu tikrove, tai mano dėdė mie
lai paskirtų 100,000 dolerių mu
ziejui statyti

----Maiki, tu turi gerų su
manymų, bet tie sumanymai 
lieka tik svajone.

— Jeigu tarp, taį lik sveikas,

KIETAS IŠBANDYMAS

— Ko labiausiai šiam bizniui 
reikia, — sako tarnybos prašyti 
atėjusiam vyrui savininkas, — 
tai tokio žmogaus, kuris sirgtų 
visokiais rūpesčiais. Tokio žmo- 
igauš, kuris perimtų iš manęs 
rūpesčius. Algos mokama 300 
dolerių savatei. Ax nori?

— Žinoma, — sako vyrąs, — 
O kas išmokės man tuos 300 
dolerių?- '

— Tai ir bus pirmas tamstos 
rūpestis.

* s *

Neturi pastovios nuomonės
— Bėk, gulk, kelk, stok! — 

vis komanduoja puskarininkis.
— Tai žmogus be jokio nusi-r 

statymo. Keičia ir keičia savo 
nuomonę, — skundžiasi išvargęs 
naujokas.

* 5R

Negali suprasti

Senas žmogus nueina pas gy
dytoją ir skundžiasi, kad su jo 
kairia akimi kažkas negerai

Gydytojas apžiūri ir sako:
— Nieko blogo su tą . akimi 

nėra, šioks toks regėjimo susilp
nėjimas dėl senatvės.

— Tai tau gražiausia! Juk 
mano dešinė akis yra lygiai to
kio pat senumo, kaip ir,kairė.

Negaliu linkėti niekam 
Laimės, džiaugsmo ir linksybės, 
Kai visi užgauti liekam 
Tos didžiausios neteisybės...

Kai banditai silpną smaugia 
Ir, jo ašarom apsvaigę, 
Pergalės kantatą staugia, 
Kruvinos taurės nebaigę...

Tolimas
22-XII-81 2 — Naujieobs, Chicago X. RL Jrinn- Ą i«S2
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Rašo Vladas Rasčiauskas
norite rašyti, kaip tajai rašo, btft 
netaria, lai tada g riausią būtu

S. ■>

Tailandija. Bet aš ne kalbinia- 
kas. Aš esu panevėžiškis. Lietu
viškai pramokau gatvėje, bensr-. 
dydamas j Nevėžį, ir Kaune, k u 
buvau paimtas karo tarnybon.

Noriu pasakyti, kad Taikndi 
ja yra didelis kraštas. Ji turi 
198.155 kvadratines mylias —! 
vieną mylią skersai ir išilgai. Tai. 
daug žemės. Mes galėtume ke-'

1 liasdeš‘mt\ Lieluvų į Tailandiją ‘ 
suklostyti*

Tailandija yra pietinėje^ Ry*ų 
Azijoje. Josios ilgis yra 1.024 į 
o plonis plačiausioj? vietoje sie
kia 485 mylias. Kai šviesią die
ną pasižiūri iš lėktuvo, tai yra 
panašu į skerdžiaus botagą. Kur 
visos kalnų upės prasideda, tai

Vladas Rasčiauskas

Praeitų metų spalio 2 d. lėk
tuvas nusileido Tailandijoje. Jis

iJuuiuvos Žemės ūkio akademija

mas, baltais ūseliais ir plačia 
šypsepa mane pasveikino:

Į — Ar tik ne Viktoras būsi?
— Tai tas pats, — sakau, —ir 

, apsikabinome, nesimatę 50 me
tų.

— Gerai, sako, kad nors gyve- 
I rūmo saulėleidyje turime pro

gos susiekti. Aš irgi esu pensi
ninkas. Kas žinO| gal ir pasku
tinį kartį, a. atorffes.

— Aš mėgstu pakeliauti ir pa
matyti, 
tai. čia

į Apie y 
i bai m;

i

kaip jūs, l etuviški ško- 
aikotčs, — sakau jam.

lietuviškoj spaudoj la- 
a _ n j. Ypač apie jūsų 
<ą veiklą. Gal jau visai I

pat ir su elektra. Nieko negausi? J 
veltui, net ir už televiziją reikia 
mokėti 10 svarų metams, tad tu
rime taupiai gyventi iš tos mūsų 
12 svarų savaitinės pensijos. 
Mažai kas iš lietuvių turi nutf* 
savus namus, tarj) pat ir auto 
mobilį mažai kas teturi, nes pen* 
sininkas negali jo išlaikyti. Tik 
gerai, kad susirgus, nei ligoni
nė, nei vaisiai, nei daktarai nie
ko nekainuoja.

— Jau ir pietūs atšalo belau
kiant, — sako šeimininkai, — 
prašom prie stalo. t

Susėdę ne tiek valgom, kiek
I dalinamės atsiminimais iš vai

kystės dirnų.
Kalboms nebuvo galo iki vėly

vo vakaro.

Rytojaus dieną po pietų va* 
žiavome j Lietuvių klubą, ku
ris yra Bellshill miestelyje, už 
15 mylių. Buvo šeštadienis, tad 
ten buvo susirinkę gal 100 lie
tuviu ir kitu. Veikia ir baras. 
Prisėdom prie stalo, kur sėdėjo 
mano giminaičio pažįstami. Ba* 
ro padavėjas, pamatęs naują 
žmogų, tuoj ir prisistatė^ Bu
vau su juo supažindintas, kad 
esu- atvykęs iš Amerikos. Tat 
buvo- vyresnis šio klubo pirmi* 
riinkas Vladas Stonkus.

—Tai koks čia pirmininku,> — , 
juokauju, — kad reikia už ba- , 
ro dirbti. 1

— čia esam trys pirmininkai 
ir visi dirbame be užmokesčio* 
— sako jis, — nes nėra ’š ko 
Imti algos. Kiti du .yra škotų 
kilmės, nesutariu tarpe yra ško
tų ir lietuvių: priimam visus, 
o ir salę nuomuojam irgi’ ško
tams, kitaip neišsiverstume. Mat, 
dar neseniai čia įsikūrėm. Už 
poros blokų turėjom .seną na
mą su dviem salėm, bet mūsų 
laimei, pro ten vedė greitkelį, 
tai turėjo jį nugriauta.. Už tą se
ną namą miesto valdyba apmo
kėjo 1,000 svarų, nes žemė Ško
tijoj neparduodama. Ten buvo . 
įsikūrusi tokia Blaivybės drau- . 
gija, beveik jau išnykusi. Da
rydavo parengimus tik su ar
batėle, ir vietoj uždarbio, turė
davo nuostolių. Mus vadindavo 
girtuoklių klubu, nes turėjom, 
kaip ir dabar, barą. Daugumas 
tų blaivininkų perėjo į mūsų 
klubą, o buvęs tos draugijos 
pirmininkas kunigas Petrauskas, 
supykęs, pasitraukė, ir taip Blai
vininkų draugija likvidavosi.

(Bus daugiau)

liausių vaisių, daržovių, o svar-j 
biaus a šviežios žuvies. Kaip 
jie gali tą žuvį pagauti baltame i 
š’ynuotame vandenyje, sunku 

j 5^kai susiaurėja, ka p botagas, suprasti. Bet jie turi gyves žu l 
plaukinį amuos kibiruose, j 

Žuvytę jie paima, iškelia, Ųsro į 
sas, iš vakarų eina Kambcdija, rfo, pasako kainą ir vėl paleidžia.

, Paleista žuvytė džiaugiasi, pa- 
} sikrato ir neria į kibiro gilumą, 

Iki šešto šimtmečio prieš Kris- g^d dar kartą jos nesučiuptų.
tų čia gyveno kiniečiai, bet jie j Pardavėjai vra pagvvene rmo- 
buvo nesugyvenami. Jie užpul-]nės. Basi, rankoves pasiraitoję, 
dinėdavo visus Siamo vandeny-braidžioja po vandenis. Bam 
se pasirodžiusius laivus ir žmo
nes.

Iš šiaurės
veistis budistai. Jie suvaldė vi
sus Siamo piratus ir įvedė gan 
žmonišką tvarką. Dabar aš pa
sakyčiau, kad jie pripažino tru
putį daugiau- pagrindinių žmo
gaus teisių.

Bankokas što’vi ant rytinio

nusikido Bangkoke, Tailandijos j kraštas labai platus, o į galą vi 
sostinėje. U

Į Tailandiją lėktuvas įskrido Iš rytų Tailandija rubežiuoja-' vies, 
iš jūros
Siamo įlankos vandenimis, o vė
liau, kaip pasiekė Jam ir Nani 9 pietūs planua Siamo įlankos 

įskrido į vandenys.

. Skridome kurį laika si su Birma. Iš šiaurės eina Lao-

upių santaką, tai 
Bangkok^.

f Seniau tai visas kraštas vadi-i 
uosi Siamu, bet vėliau nutarė Į 
jį. pavadinti Tajumi. Lietuviškai 
Tajus geriau skambėtų, bet šiaip 
europiečiai, o dabar ir ameri
kiečiai vadina • Tailandu. Britai 
pb T dar prideda H, kad butų 
kietesnė T, bet to H nereikia. 
Kai po'Teeina A, tai T turi būti 
kietai ištariama, kaip man Vil
niuje kietų ir minkštų raidžių 
specialistė Vilnphytė aiškino. ■

( Siamo gyventojai savo kraštą 
vadina fĮĄL Kirtis krinta ant A,' 
tikta? aš nežinau, koks tas kir
tis. Nereikia ištarti taip, kaip lie
tuviai ištaria žodį “tai”. Britai 
pridėjo prie T dar H, kad A bū
tų kieta, tai ir gavosi THĄL bet 
tos H čia.visai nereikia.

JpguV'Wi^l * mokyti, • rašė 
THAI, tai ir siamiečiai rašo 
THAI ; ir prideda dar LAND, 
nors tor “land” visai nenaudoja

. Tailandiečiai elgiasi taip, kaip 
tie mūsų mokslininkai, kurie 
užrašinėja prūsų kalbą. Vckie- 

x čiai girdėjo žodį švintas, bet vo
kiškai jį užrašė, “schwintass”. 
Kai lietuviai tokį žodį paraidžiui 
ištariasi,< tai- gaunasi t sena prū
siška kalba, kuri gali nulaužti 
lietuvišką liežuvį.

Jeigu man būtų reikėję užra- 
syti žodį švintas, tai man nebūtų 
reikėję CH, nei SS. Būčiau už7 
rases ŠVINTAS ir būčiau pasa
kęs, kad prūsai kalbėjo lietuviš
kai, žemaičiuodami, kaip viena 
mūsų įstaigos gera tarnautoja 
kalbėdavę^ žemaičiuodama.

’^lan THĄis, atrodo, kad ge
riausia būtų TAJUS. Bet jeigu

VIKTORAS GALrCLAS

ŠKO TI JOJ APSILANKIUS
Škotija lietuviams c erai žino- 60 litų metams. Tuomet nuvyko t 

' mas kraštas nuo gilios senovės. į į Kauną, į Britonijos ambasadą, 
i Lietuviai ana;s laikais laisvai be I ir gavo leidimą išvažiuoti į savo 

vizų ten važiuodru^), icšzouami gimtinę Škotiją, bet ten tėvo
geresnio gyvenimo, tačiau lietu
vių ne per daug ten įsikūrė. Gal

važiuosi autobusu, nors 
pensininkams, tckainuo-

7 pensai, tat apie 14

džiau kalbinti. Vienas ang’:Š 'i 
suprato. Pasikeitėm keliais saki- 

į Siamą pradėjo niais. Netrukus apie mane su-i- 
rinko būrelis vaikų.

Apdalinau visus po dolerp Jie 
'džiaugėsi. Rankomis papl jo.
Taip jie reiškė padėką už dova-' 
na. Doleris jiems buvo didelis 
pinigas..

Vienas ištraukė iš savo laive* 
Maenąm . upės kranto,z 25 mylių j įjo * žuvį ir man atidavė. Ką aš 
atstumoj nuo Siamo įlankos. i Su ja darysiu? žuvis buvo gera, 

Esu buvęs Bangkoką porą’gyva, akys judėjo. Bandžiau ati- 
kartų. Miestas labai turtingas.! duoti jam tą žuvį, bet jis neėmė 
Pristatyta labai daug auksinių j Neturėdamas, kur jos dėti, žen- 
Budų. Dabar tu Budų dar yra' giau porą žingsnių ir paleidau j 
daug, bet jie jau taip nežiba, • baltą vandenį, žuvis uodega 
kaip anksčiau žibėdavo., - ■.

Turėjau porą senų adresų ir 
nuėjau pažiūrėti, ar kartais su
rasiu senus pažįstamus, kalbė
jusius angliškai. Pasirodo, kad 
jų B’angkoke jau nebuvo. Visi 
jie jau buvo išvažinėje. Paklau-l 
sinėjau tose vietose gyvenusių j 
žmonių, tai nieko apie juos ne- į 
žinojo. Net tokių pavardžių ne
girdėjo.

Man susidarė įspūdis, kad 
Bangkoke žmonės labai greitai j 
kaitaliuo’jasi. Čia gyveno, turėjo j 
savo butą, šeimą, namus, o už 
kelių metų dingo iš Bangkoko. 
Reikia manyti, kad išvažiavo ki
tur ,adreso nepalikdami.

Nieko neradęs, nuėjau į paupį. 
Jau minėjau, kad Bangkokas 
stovi ant Maenamo ar Mae na
mo upės baltutame vandenyje.

Laiveliuose žmonės turi įvai-

pliaukštelėjo' irmėrė į gylį.-?
Žuvį man davės pardavėjas 

mane apib&rė. Jis norėjo mane 
įtikinti, kad žuviai jo kibire ge
riau, negu upės vandenyje.

— Iš kur tu žinai? — pa
klausiau.

— Aš jas pažįstu, — man at
sakė.

—. Ar jos tau pasako?
— Ne, jos nekalba, -— jis man 

atsakė. — Bet kai įplaukiu j 
švarius vandenis, tai kartais pa
čios įšoka į mano laivelį. % *

Nuėjau nuo Bangkoko kran
tinės. galvo’damas, kodėl žuvy
tės pačios įšoka į žuvautojų lai
velį _.

e Be pelų nėra nė grūdų.

daugiausia darbų rasdavo anglių 
kasyklose.

Vieni jų po keistos metų, kiek 
'uždirbę svarų, grįždavo j Lie
tuvą ir pagerindavo savo gyve
nimą, nes svaras buvo aukštos 
vertės pinigas. Kiti parsivežda
vo ir tenai gimusius vaikus, nes 
tėvynės ilgesys visus traukė, | 
tarsi magnetas. Dar kiti, užsidir
bę pinigų, laisvai keliavo laimės 
ieškoti už Atlanto: į Ameriką, 
Kanadą, Australiją ar kitur. 
Mat, buvo galimybė gyventi po 
Didžiosios ' Britanijos spartnu, 
kur. kaip buvo sakoma, niekad 
saulė nenusileisdavo, ir tai bu
vo tiesa.
Šią vasarą, kolei dar sveikata 

ir kišenius leidžia, ryžausi ap
lankyti savo giminaitį Kazį Būd
vytį, kuris buvo ten gimęs.. Jo 
protina buvo mario* netikra se
suo, bet tik nuvažiavusi į 
Škotiją. Po gimdymo pasimirė, 
o jį, kaip našlaitį, vienas lietu
vis, grįždamas Lietuvon, par
vežė pas močiutę — mano ma
mą. Tad labai vargingai kartu 
su juo užaugome, nes tai buvo 
tik po pirmojo paesaulinio karo. 
Neužilgo mirė ir Ka^io auginto
ja, o mano mama, nuo tada mū
sų gyvenimas išsiskyrė. Man 
esant tik 12 metų, pridavė mane 
į kariuomenės orkestrą auklėti
niu, o Kazys vargo, tarnauda
mas pas ūkininkus. Sulaukęs 
18 metų, turėjo išsiimti pasą,bet 
kaip Škotijoj gimęs, lietuviško 
paso neėmė, tad turėjo, kaip 
svetimšalis, sumokėti valdžiai

jau nebebuvo. Sunku buvo ne
mokant jokio amato ir nė žo
džio angliškai. Jam teko karei
viauti net 5 metus. Vedė ten gi
musią lietuvaitę ir laimingai iš
augino 2 sūnus ir dvi dukteris, i 
Visi baigė aukštesnį mosklą. Tė 
vai kilmingi, kad vaikams nerei
kėjo taip vargti, kaip jie patys J 
vargo. Du iš jų gyvena Kana- .

O jis atsako:
— Apvažinėsime visur — ir į 

lietuvišką klubą, kur susirenka 
visi veiklesnieji lietuviai, tad ga
lėsi daugiau ką sužinoti apie 
mūsų gyvenimą. Paimsime tak- 
simetrą, kaip čia dabar su tokiu 
svečiu 
mums, 
ja tik 
centų.

Važiuojame per senąjį mies
tą. o giminaitis aiškina:

— čia buvo labai seni namai, 
dabar viskas nugriauta, pa

matyti nauji namai, tik palikti 
astoririiai pastatai. Kai kur riog
so senos apsamanuojančios baž-

: nyčios.
! Miestas plačiai išsimėtęs,
: daug gražių parkų, tad yra kur 

doj7ir 7uri‘vaįiškas”tLn7ba“s,-P^ pauogauti ir pa-
Zelandi- Srybauti. Ir taip už. 20 minučių 

jau buvome namuose. Namas 
keturių aukštų per visą bloką.

j Pusbrolio šeima gyvena apačio- 
I je. Koridoriuose cementinės 
grindys. Priėję paskambinom 

nijos bilietą iš Niujorko tiesiai durų skambutį, ir tuoj duris ati- 
į Glasgovą. Lėktuvas atrodė se- ’ į0’ .pusamžė žmona. Paši
nas, aprūdijusiom turbinom ir sveikinau, kaip pridera giminai- 
man padarė nekokį "įspūdį. Tris čiams. Tada, jis ir sako: 
valandas pavėlavęs, lietui ly-j — Nenustebk, kad toks kuk- 
jant ir žaibuojant, mūsų aprūdi- . lūs butelis, ne toks, kaip ten pas 
jęs paukštis gana sunkiai atsi- jus, Amerikoje, visokių galimy- 
plėšė nuo žemės, bet vėliau, pa-( bių šalyje. Aš gyvenu sename, ’ 
siekęs reikalingą aukštumą, iš-p§ pagaliukų name, bet pažiurę-\ 
lygino sparnus ir be jokio dre- ’ jes aplinkui, gali rasti dar už 
bėjimo.tęsė kelionę sėkmingai, mane skurdesnių, čia yra ir tur- 
Po 10 valandų skridimo^ lėktų- * tingų, ir dar turtingesnių, bet 
vas gražiai nusileido Glasgovo netrūksta ir vargšų, tačiau visi 
oro uoste, kuris atrodė kiek pri- ‘ turim būti patenkinti, o visų 
mityvus, palyginus su Ameri-. svarbiausia — sveikata. Mes 
kris. Muitininkai buvo manda- ęsam patenkinti savo gyvenimu, 
gus, tikrino tik bilietus, pasą ir nors savo namo niekad nęturė- 
nurodė autobusą, kuris veža ke-t jom. Nebrangi nuc’ma, ir nie- 
leivius į Glasgovo miesto cen- kas nerūpi. Jei kas sugenda, tai 
trinę autobusų stotį. j kompanija pataiso, tik reikia už

Reikėjo važiuoti apie pusan-’ dujas ir šviesą apsimokėti. Čia/ 
tros valandos- Aplinkui buvo šioje sienoje, spintelėje, yra 
matyti mažiukai ir vidutinio dy- automatas: įmeti kelis sterlin- 
džio ūkiai, savo laukų ribas ap- gus, ir užsidega krosnis, taip 
sitvėrę gyvatvorėmis, kur ganė- j 
d karvės, veršiai ir avys. Sto-j 
tyje jau laukė mano giminaitis 
Kazys, lazdele pasiramsčiuoda-

vienas gyvena Naujoje 
joje ir dirba, kaip geologas, o 
jaunausias Glasgove . mokyto
jauja.

Taigi, nusipirkau britų oro Ii- ’

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

O LITERĄ TORA, lietuvių literatūros, ineno Ir mokslo
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco —
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parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria k|Tba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

_Kaina $25. Kieti viršeliai.
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Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jtfniko, V. Stanko^, 
£ J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat SL Matusevičiaus ir V/ , 
^ Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
£ M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. KaSubos, A. Rūkitelės ir A. Varna 

kūrybos paveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.
£ • DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE, poetės, rąžyto Jos Ir tau-
S tūlih šokiu pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie daimj 
S 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 82.

« VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke aprašy- 
| tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
I gyvenimo bruožu aprašymas, bet tiksli to laikcftarplo buities Ete- 
II ratūn'nė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knygs 
« parduodam* tik už 82.

• LnmjVIšKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienam 

. lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
£ vitovardži’u pavadinimai Ir jxj vertiniai J voklefiu kalbą. LabaJ 
| naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina W.

| '• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaltės atd-
Č minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir

maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
f bet kainuoja tik 83. v

• JUT.JUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
- tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik na 
| Jurgio Jalinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
I riją. Dabar būtu jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisex 
| ‘ Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja 86.
f • SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, /. Valaičio
f • Knyga 
Si
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TIE PATib IR PAR NAUJI s 
SKAUDULIAI

REPpRTAžAS APIE D. BRITAXLIQS LIETUVIŲ 
TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ

Tada J. Navickas sukelia ginčą, 
.sakydamas, kad “'Lynes” laik- 
raštė'is be reikalo savo skelbi
muose naudoja žodį “ura'’, vie 
toj “valio”. Juozas Levinskašs 
griežtai reikalauja atmesti V. 
kupsčio straipsnį ir remia tuos, 
kurie važinėja Į Lietuvą šeimų 
aplankyti. Kazimieras Bivainis

$24.0.
S1XIX.- 

sa.o<

saajituiub ėizu itannai
ecm.a  dieni tu. Leidžia Naujienų Bei 
irovt, 1739 So. SL Chicjip

50608 Pelei Ul-bxOO

$40.00
ojųjįu • eiki* norta paii

neriu kartu aizakyš-t

s'AUJxENU raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekrriadieiilua-

Kataluniįos menininko Jordi Bonas nupieštas Viduržetnly )ūro« uo**o vaizdas

(TeSrnys)

— Ne, neužtenka, —sako tvir
tai Antanas Jaloveckas. — Alsi 
arašymas turi būti per Įspaudą.

Eimutis šova 'sako, kad V. 
Kupsčio straipsnyje iškelta daup, 
ialykų ir, paskelbti, jie mums 
jakenk;. Bet siūlomoji rėžoliu- 
:ija turėtą būti pateikta DELS 
iuvažtavitnui. P-tras Mastaitis ’ 
šašisako, kad jis nuo pat pra,- ! 
ižiu via DBLS narvs, 13 metų 
šbuvo centro valdyboje ir ne į 
patenkintas ardomąja veikla.

Maskva priversta siųsti Afganistanan 
daugiau karių '

Praeitų metų gruodžio 27 d. Maskva atšventė dvie
jų metų invazijos i Afganistaną sukaktį. 1979 m. gruo
džio 27 d. Maskva, gelbėdama Afganistanui primestą 
socialistini-marksistinį režimą, buvo priversta i Afganis 
taną pasiųsti 85.000 vyrų armiją, moderniai apsiginkla
vusią, kad jos pastatytas ir atvežtas iš Čekoslovakijos 
“prezidentas” Babrakas Karmalas ir jo “vyriausybė” 
išsilaikytų. Marksistinės Afganistano vyriausybės nega
lėjo išsilaikyti, krašte ’veikiančius partizanus — laisvės 

^nugalėti, nors turėjo gerai rusų ginklais 
ginlduntą' 100.000 vyrų armiją. Afganistane partizanai 
puldinėjo visur rusus .kareivius, užversdavo kalnų ke- 
Irir. sunaikindanti’ šiūitus rusų karių. Afganistano ar
mijos kariai su ginklais ir šaudmenimis, pasiųsti kovo
ti brieš partižrinus, pereina į jų pusę ir kovoja prieš 
okupantus.

Slaptosios tarnybos surinktomis patikimomis žinio
mis, Afganistano armija, turėjusi virš 100.000 karių, 
dabar susispaudė ir joje liko jaunesnių vyrų tik 30.000 

i Nubyrėjusieji perėjo i partizanų — laisvės kovotojų 
pusę su ginklais ir dideliais kiekiais šaudmenų. Mask
va buvo priversta savo karines jėgas padidinti ir pa
pildyti iki 95.000 vyrų. Ir taip Maskvos kariuomenės ir 
atsiųstų valdininkų saugumas nėra užtikrintas. Nak
ties Sietu Afganistano partizanai kontroliuoja dvi tre
čiąsias krašto teritorijos dalis, kalnuose užpuldinėja ir 
naikina Maskvos karinius transportus. Nieko nenuste
bina, jei ir mieštuose partizanai padaro užpuolimus 
prieš savo žmones, kurie tarnauja rusams. Tai vienoje 
vietoje, tai kitoje, partizanai sutvarko savo Valstybės 
parsidavėlius ir jų draugus rusus. Saugumas neužtikrin
tas ir Afganistano sostinėje, Kabulo mieste,kur susikon
centravusios Maskvos karinės ir politinės jėgos.

Chicagos Sunday Sun Times iš Washington© pra
nešė, kad Afganistano partizanai, prieš dviejų metų su
kaktį, gruodžio mėn. 15 d. prie Pakistario sienos Pasha- 
var miestelyje ir jo apylinkėse sunaikino 400 rusų ka

rių kalnų keliuose. Tos pat dienos kita Afganistaho lais
vės kovotojų grupė prie Baghlan miesto apylinkės kal
nų sunaikino ne vieną rusų malūnsparnį ir 104 karius. 
Partizanų daviniais laike dviejų mėtų Maskva neteko 
tik užrinktais 8000 karių, o sužeistų buvo keliolika tūks
tančių daugiau. Maskvos pastatyto Afganistano prez. 
Babrak Karihalo armijos 60.000 karių Įsijungė Į parti
zanų eiles, 10.000 žuvo kovose šu partizanais ir savo 
draugais rusais.

Pirmaisiais okupacijos ritėtais Afganistano partiza
nai gavo ginklų ne tik iš Kinios, Irano/ Egipto, bet ir 
iš Amerikos. Dienraščio korespondento paklaustas aukš
tas valdžios pareigūnas, pareikalavęs, kad jo pavardė 
nebūtų viešai skelbiama, ar Amerika ir dabar duoda .Af
ganistano partizanams ginklų, atsisakė ka mera' pasaky
ti, tik patvirtino, kad partizanų sut eiktos žinios apie 
pasipriešinimo sustiprėjimą, išvardintus žuvusių tušų 
karių skaičius skaito arti tiesos. Patvirtino, kad rusai 
turi Afganistane chemikalų agentus, kurie, iš malūn
sparnių kalnuose leidžia nuodingus chemikalus ir nėr-, 
vams slopinti dujas. Labai daug ginklų partizanai gau
na iš Afganistano kariuomenės, kuriuos atbėgdami de
zertyrai atneša, sudaro progą partizanams užimti gink
lų sandėlius ir ginklus bei šaudmenis pasiėmus, šąndė- 
lius susprogdinti. . ..

Gerai žinoma, kad Kremlius labai bijo . nepalankios 
pasaulio visuomenės opinijos. Afganistane Maskvai rei
kia laikyti ir vis papildyti stiprią armiją, daug ginklų 
ir vežtis namo šimtais lavonų bei keliolika kartų dau
giau sužeistų. Nemažai gauna protestų ir susilaukia de
monstracijų, kuriose griežtai yra smerkiama Mask
va, reikalaujama savo kariuomenę iš Afganistano, iš
traukti ii* leisti patiems afganistaniečiams susitvarky
ti ir pagal daugumos krašto gyventojų, norą pasirinkti 
valdymosi santvarką. Maskvą smelkia ne tik kapitalis
tai, bet riet kitų kraštų komunistai, visi socialistai, de
mokratai. Gruodžio mėnesio nirinoje pusėje '50 Vaka
rų Vokietijos parlainento narių socialdemokratų pasiun
tė Brežnevui laišką, pasmerkė už Afganistano okupa-

n’fą ir pareikalavo sąvo ’kariuomenę ištraukti, nes lai
dymas karių ir policijos svetimame krašte, kurio gy
ventojai veda 'mirtiną kovą prieš primestą leninistinį- 
.narksistinĮ “socialistini” režimą, trukdo tarpvalstybinį 
sugyvenimą.

Priminė Maskvai dėl Afganistano okupacijos ir žmo
gaus teisių laužymo lyga savo gruodžio 23 d. kalboje i 
tautą ir JAV prez. Rėaganas. Prez. Reaganas dėl Len
kijos krizės buvo parašęs laišką Brežnevui ir šiomis die
nomis yra iš jo gavęs atsakymą. Teigiama, kad Brežne
vo atsakymas yra neigiamas.

Be V. Vokietijos pralamento 50 narių laiško Brež
nevui dėl Afganistano okupacijos, pareiškimą padarė 
praeitų metų gruodžio '27 dieną ir JAV prez. Reaganas. 
Kaip ir visi kiti, taip ir Reaganas pasmerkė Maskvos 
Afganistano okupaciją, pareikalavo sovietines karo jė
gas išvesti. Savo kalboje Į tautą gruodžio 23. d. Reaga
nas paprašė sąjungininkų paspausti Lenkijos karinę 
valdžią ir pačią didžiausią Lenkijos krizės kaltininkę 
Maskvą. Išsiaiškinimui su sąjungininkais, prez. Reaga
nas į EūrOpą pasiuntė Valst. sekretoriaus pavaduotoją 

Eaglenburgėr. Gruodžio 28 d. televizijos 5 stoties, il
tinių žniių metū paklaustas korespondento .apite* kelio
nės pasėkas'— pritarimą ar atmetimą, valst sekreto
riaus pavaduotojas L. Eaglenburger atsakė, kad prita
rimas nėra vieningas, bet kada Lenkijos karių valdžia 
parodė savo tikslą sunaikinti SoHdarum'o darbininkų 
uniją, tai. Vakarti Europos ir laisvojo pasaulio 'darbi
ninkų unijos pradėjo spaudimą savo kraštų vyriausy
bėms, kad Reagano prašomas paspaudimo ekonominis 
ir modernios technikos priemonės nebūtų, siunčiamos į 
Lenkiją, kiekvieną ‘dieną gerėja ir beveik jau pasiekė 
vieningo principo. Tuo labiau, kad Brežnevas yra nei
giamai atsakęs Į Reageno jam pasiųstą laišką. Kada 
Reaganas paskelbs Brežnevo laiško neigiamą turinį, bus 
išlyginti nesklandumai. Jeigu Lenkijos karinė vyriau
sybė neparodys geros valios, bandys karo stoviu Sunai
kinti darbininkų ŠOlidarumo unijos išsikovotą ir val
džios pažadais garantuotą laisvę, teises, tada Lenkijos 
spaudimas bus sutartinas ir Veiksmingas, nes laisvų 
kraštų darbininkų unijos išvystys Špaūdimą į savo kraš
tų vyriausybes, kurios ir nenorėdamos privalės vykdyti 
jų rėikhlavifnus gelbėti lenkų darbininkų išsikovotas 
laisvės teises.

&1sii fš ~šAiė: A menka iš- . 
.pausdins!

Po to balsavmo, pirmininkau- 
faritis A. JBučys pfimena, kad 
erflitro Vaidyba ir administrato
riai turėtų žiūrėti, kas darosi 
Liet. Narnudse ir Liet. Sodyboje. 
J. Alkis patikina, kad centro 
valdyba visa tai turr galvoje.

Pasiūlymas nusipėstinti

Tada Ant. Jaloveckas dar kar
tą primena atsiprašymą Barė- 
nin. Sako, nebuvo atsiprašyta 
{fer laikraštį. Nebuvo spaudoj. 
Primsna ir vėl suklastotą “šluo- 

i tą”. “Kodėl neatsakote man’?”,
aip pat yra už ryšius. Notting- j ktelftja jis meluojate

•lame jie net apdovanoję iš Lie- , dėl «§iuotos”? Kas ją suklas- 
uves atvažiavusius plaukikus. J3s> cėntro valdyba) gerai
Nubalsuojama, kad V. Kups- žinote, bet sL»..ate nusikaltėlį.” 

čio straipsnis nėspausd:ntinas., J. Alkis sako, kad vienybės 
-—i.2: —. dėlei nei dėl “šluotas”, nei dėl 

niekb nereikia jokiu balsavimų, 
nieko. Z. Juras sakosi suvažiavi
me pareiškęs: atsiprašau Barė- 
"ną. Ir dabar atsiprašau.

A. Jaloveckas skundžiasi, kad 
ilgai negaunąs žodžio, bet kol 

kas dar kalba A. Bučys apie 
tai, jog DBLS suvažiavime D. 
Banaitis atsiėmė savo reikalavi- 

,mą, kad centro valdyba a t sis ta- z 
tydintų, kai Z. Juras pasižadėjo 
atsiprašyti Barėną. Tada atsiė
mė tokį pat pareiškimą ir 7 
skyrių 7 atstovai, išgirdę tokį Z. 
Juro pažadų. A. Bučys jrimena, 
kad atsiprašymo spaudoje ne
buvo. Jam dar ir “Šluotos” klau 
simas rūpi. ,O. J. Alkis vis tei
gia, kad vienybės sumetimais 
jokių atsiprašymų, nieko nerei
kia, tai esąs nerealus dalykas 
Po Vlado Junokd reikalavimo/ 
kad būtų Barėnas atsiprašytas, 
Vėl kyla triukšmas su piktais 
šūktelėjimais prieš centro val
dybą. Įsfcmbavimuį aprimus, D.: 
Banaitis dar kartą užpila šalto 
vandens ant centro valdybos, 
sakydamas, kad jis centro val
dybai pasidaręs nebedžentelme- 
nas, nes keliąs tam tikrus klau
simus. O jier tie centro valdy
bos nariai, 6 — 7 atvažiuoja net 

• ir čia,šmeižia mus,balsuoja kartu 
su fnumis ir nesilaiko suvažia
vimo nutarimų- Jei norite išlai
kyti DBLB ir taikingai sugy
venti su provincija, tai nusipė- 
stinkite, sakė, su savo veiksmais, 
žodžiais ir elgesiu. “Šluotą” pla
tinęs V. Keris turi būti atleistas 
iš darbo. Jis, sakė, ir man Not- . 
tinghamė rodė tą “ŠRiotą”.

(Bus daugiau).

— Kelferv'iniu i)C-fO lėktuvu 
^kmin’tOjai nori fršngti prie 
spafnū fn o torus, kurte pftSės 
lėktuvams greičiau Iškilti. Šių 
lėktuvu bendrovės bijo, k£td tie 
prietaisai hėnulaužtų 'spkrnų ir 
hėatrieštų hdlairiiės. •

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

Keletas metų jau praėjo, kai Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas rinkon paleido Bro
nio Railos knygą “Bastūno maištas”. Išspausdin
ta 1977 m., Chicago, Ill., M. Morkūno spaustuvėje. 
Tiražas 700, kaina 10 dolerių.

Knygoms ir bendrai lietuviškajai spaudai pi
nigų nesigailiu. Tačiau ne visas knygas perku, o 
tik pasirinkęs, kurios man atrodo Įdomios bei ver- 
tngos. Br. Railos straipsnius, kiek jų laikraš
čiuose ar žurnaluose užtikdavau, pasiskaityda- 
vau, bet kai jis senus straipsnius knygose išspaus
dina, tai tokių jo khygų nesu nė vierios pirkus. 
“Versmės ir verpetai” — tokio pavadinimo Br. 
Railos knygą perskaičiau kaimyno Įsiūlytas, iš jo 
pasiskolinęs. Taip pat ii* “Bastūno maišths” rfei 
mano, nei kurio nors mano šeimos nario pirktas 
labai pavėluotai dovanai atkeliavo Į mano namus.

“Bastūno maišto” knygoje Bronys Raila ne
mažai puslapių skyrė man, J. Klauseikiui, Nau
jienų bendradarbiui. Br. Railai nepatiko 1971 m. 
Naujienose spausdintas rašinys — “Dialogas su 
Broniu Raila”. Bastūnu, pagal Dabartinės Betu
riu kaibc.' žodyną, klajūnu arba valkata, pasiva
dinęs, dėl to mano rašinio taip Įsiutęs, kad kny
goje, kaip saku: :a, “per akis” ėmė meluoti ir net 
nkrimimKHi m? ic Maskvos agentu.

BRONYS RAILA PASIKVIETĖ
MANE Į PAŽINTĮ

1959 m. birželyje persikrausčiau iš Čikagos 
gyventi Į Los Angeles, žinojau, kad čia gyvena 
Įvairiose partijose ar organizacijose bastęsis Bro
nys Raila. Jaunystėje raudonu kotfranistiniu ženk
leliu pasipuošęs, ‘"barbaru rėkė”. Persfrrietė į tau
tininkus, gavęs “Pažangos” bendrovėje džrbą, 
slapyvardžiais pasirasihėdaYnas, ėmėsi bdvušiėThs 
savo raudoniesiems draugams kaili tautininkų 
spaudoje vanoti.

Kuri laiką Br. Raila gyveno Prancūzijoje, 
naudodamasis A. Smetonos valdžios jam duota 
stipėndija. Po 1945 m. jis vėl Prancūzijoje ir ten 
steigė “Demokratų uniją” be SirietArids ŠhlitiihLų 
tautininkų. Tik, kaip jis Vienybės redhktoriui 
J. l’ysliavai pasiskundė, jam tą “Demokratų uni
ją” suorganizuoti trukdė Br. Dirmeikis ir V. 
Rastenis.

Atvažiavęs į Acriiriką, seftHattias kūkiu “Vi
sų šalių proletarai Vienykitės”, Br. Raila spau
doje straipsniu šaukė liberalūs vienytis kovon 
prieš klerikalus, girdi, kitaip pražūsim. Susipy
kęs su Vienybės leidėju Tysliava, kurs Į Pran
cūziją jam paramos siuntinių siuntė ir parūpi
no iš J. Bachuno buto ir darbo garantiją Ame
rikon ūtvažiavimui, Raila perbėgo Į Mrva, ku
rią leidžia tautininkai Smetonos gerbėjai. Sto
jo į aštrią kovą su visais, kurie tik prasitarė 
apie ryšių palaikymą — apie bendradarbiavimą 
su okupanto apmokamais tarnais lietuviais.

Tokiu kailiamainiu arba bastūnu esanti Br. 
Railą iš spaudos žinojau, kai 1959 m. persikraus
čiau Į Los Angelės, bėt man visai nerūpėjo jį su
sitikti ar su juo pažintin sueiti. Atsitiko visai 
priešingai — Br. Raila ne tik pažinties, bet ir 
tam tikros draugystės panorėjo. Jis išsiaiškino, 
kas J. Klauseikių pasirišo, kokia jo pavardė ir 
kūf tūs Naujienų bendradarbis gyvena, tad 
laiškeliu. pasiktlėtė pažintin ir draugystėh.

Taigi, nereikėjo man nei Vaižganto nei Mai
ronio garso, kaip Br. Raila bastūno knygoje šai
posi iš ttfūnęs. Jam pakako, kad aš iš Lbs An
gelės tilo laiku buvau pasiuntęs tik keletą ko
respondencijų, ir jis jau sužinojo, kas tas J. 
Kfetiselkis. Naujai Į Los Angeles atvykus pir- 
fiiKMŠMi rūpėjo įsikurdinimo reikalus 'Sutvarky
ti, korespondencijoms maža buvo laiko. Viehą 
parašiau apie Dailiųjų menų klubo susirinkimą, 
į kurį svečiu bu^au pakviestas (Br. Railos ta
me šurifinkime nebuvo), o kitos koreSįfaftdenci- 
jos buvo šiaip sau po Los Angeles lietuvių nau
jokyną pasidairius.

Štai, kaip Br. Raila pasikvietė mane i drau
gystę. 1960 m. sausyje gavau per paštą laiške
lį, pasirašytą Br. Railos ir VI. Bakūno. Turinys 
toks: “Kviečiame Tamstą dalyvauti pasikalbė- 
jlūie — pasitarime lietuvių spaudos bendradar
bių organizacinio vieneto, čia Los Angeles, stei
gimo reikalu. Pasikalbėjimas — pasitarimas 
įvyks š. m. sausio m. 24 d., 5 vai. p. p., adresu 
— 4019 W 59 PI. L. A.

Po Br. Railos ir V. Bakūno parašais sura
šytos aštubnių ašmenų, h'ūmatyfų ir’pakviestų 
pasitarimo dalyvių, pavardės. Laiškas rašytas 
1960 m. sausio 18 d.

KLERIKALŲ ATSAKYMAS Į ŠAUKSMĄ 
LIBERALAMS VIENYTIS

Į pasitarimą skirtu, laiku _ir laiškelyje nu
rodytu adresu nuvažiavau. Tai Vlado Bakūno li
jo šeimds natriai. Viduje radau V. Bakūhą, Br. 
Railą, Alg. Gustaitį ir foto kdfėspondentą Leo
ną Briedį, nors laiškelyje nebuvo minėta, kad 
ir fbtdg?af&s Wš. ’kifci tMeštiėji bilvo B. Braz
džionis, J. ’Kojėfis, k. PaidfūkAns ir M. Star
kus. Jų ilgokai lėlikėm, bet nesulaukėm.

(Bus daugiau)

-J. Vendor*

Lietuvos krikslo šukaktį 
įirisiihehant

(Tęsinys)
A. Thėinėr, “VėteVą mbn'utoenta Poloniaė bt 

Lithuaniae”, I t
J. Venclova, “Xlindaugo krikštas — Lietuvos 

krikštas”, 197L
J. Venclova, “Lietuvos politika, išdavos ir su

gestijos”, 1979.
(Pabaiga)
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Iš kar visa taį atsirado?
Tam paliudija ne vien mūsų jausmai, bet ir šių dienų moks

las tą patvirtina. Pastaraisiais meWs buvo desėtkai tokių mirties 
atsitikimų, kur mirusieji būtų pasilikę negyvi, jęi rubūtų pasi
naudota šiais paikais įgytuoju medikąlišku žinojimu ir gudrumu; 
bet šie asmenys, atgaivinti piHmotoriais, oksigeno pumpomis arba 
jšmirkštimu adrenalino, liudija, kad jie buvo visai be sąvokos, 
visai be sužinumo ir niekur nenuėjo per tą laiką, kuriuo jie 
buvo numirę. Velionis Arthur Brisbane, komentuodamas apie 
atsitikimus su Theodoru Krause ir Byron DeFee, chicagiečiais, 
kurie buvo' atrasti apmirusiais nuo monoksido dujų užsinuodiji- 
mo, ir kurduos atgaivino daktarai Connor ir Barwasssr, teirau
jasi; ”0 ką gi daro siela, kai kūnas yra techniškai miręs?..

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
Lnygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60637

xoxxox xe<x«< »xx«-

h&iį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

vėsinama i.AUKrn^i «<»»*• *'*•

GORDON EUNERAL HOME

tek ^b-lA4^

DAKfilb
CHIRURGAI 

C^munlty 
^Udldn^a 44 rakted m

'ALANUOS. 3—8 dirbo dienom^ 
tia tntn Nūdieni 8—S vkJ 
Teki M2-2727 arte M2-Zte

iš KO SUSIDEDA ŽMOGAUS
KŪNAS

' TEU 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wart 103 rd Streat

Valandos pagal susitarimą

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71* St. Tek 737-5149
. -te -• - - s

Tikrina 2ids. Pritaiko akinius 
ir “conUct lensea”.

Mes 'visi žinome, kad žmo
gaus kūnas sudarytas iš kaulų, 
raumenų, riebalų, kraujo ir 
įvairių kitų smulkesnių me
džiagų.

Bet du daktarai: Jensen ir 
Lawson, apskaičiavo žmogaus 
kūno sudėtį visai kitu “statybi
niu būdu”/

Jų apskaičiavimu, suaugusio 
žmogaus kūnas turi gerą bač
kutę — 10 galionų vandens.

Iš žmogaus kūno galima pa
daryti gabalas muilo, 9,000 ang
linių pieštukų, 220 fosforinių 
degtukų, 1 geležinį vinį ir kal
kių, kuriomis galima išbaltinti 
viščiukų narvą.

KALBOS KAMPELIS
♦ * *

Or. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, rŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET. 
Vahtndos. sutrai 1—4 popiet

Ofiso telefon**: 776-2340, 
R*»ide®eil»ę MS-5J545

Klausant lietuvių radijo va
landas, girdima labai netikslus 
skaičių kirčiavimas. Kalbėtojai, 
ištardami skaičius, keturi, pen- 

, ki,šeši,septyni,aštujoni irdevyni la. 
! bai dažnai kirčiuoja kitus tų skai 

čių skiemenis, o ne reikiamą kir 
čiuoti paskutinį skiemenį ni, jo 
raidę i ištariant staigiu ir trum
pu taiso paspaudimu.

Skaičius dešimtas) reik tarti 
'jau kirčiuojant pirmą skiemenį 

de, jį tariant kiek ilgeliau-

Klausant lietuvių radijo

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SU Petersburg, Fla. 33710 

Teh (813) 321-4200

WINTER 
OVERCOAT.

PERK KAUSTYMAI

c»idimai — Pilni apdr»ud« 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

k. kfcKĖNAŠ. 1«L 925-8041

MOVING
Apdraustas perkrausfymat 

iš įvairiu atstumu.

* ANTANAS VILIMAS.
Tel. 376-1882 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
MDIJO SEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.; 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO,. IL6062??

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDI 10 N YTĖ 

Programos vedija

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
, tadieaio 8J0 vaL vakaro-

Viso* laidos iš,WCEV Btdtias.- 
banga 1450 Alt

St Petersburg. Fla, LXSOvsL p-p.
ii WHS stoties, 1110 AM banga,

2646 W. 71st Street

Chfca&k, HKdm 60621, 
Tetat 778-5374

GAIDAS - DAlMta
KNIAUS1-. (B LHD$1AJLJSL» i.AlDOJIMO (StMUr

1605417. SO. HERMITAGE 4VEKITR
TbL >27-1741 - 1745

< m UALIFORM* '
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,vų galvą, ir. pagaliau sųsideram. 
Na, visi į.lengvą suukvežun.ėlį ir 
aplink San Juan) Mes ypatingai 

(domimės apie, na,ūsų. gido politi
nį nusistatymą, (ypač p.o; puęrtų- 
vikįečių. tęfprįsfų. paskutinių, ds- 
biulųJAV-se),

* Mūsų gidas yra šimtu procen
tų proamerikonas (atrodo tikrai 
nuoširdus); išskaičiuoja, kaip. 
Puerto Rico, (kaip Common
wealth) gauna daug naudos ir 
tkCnominės pagalbos iš JAV, 

kviečia SLA- prezidentą poną kaip auga visa sala ii’ induslri- 
, Povilą P. Dargį. pasakyti kelis < 
, žodžius. Mūsų mielas prezidm- 
r tas, kaip visada, kalba lengvu, 
• liuiuoristiniu stiliumi, bet labai 
prasmingai., Sveikina tautiečius 
sveęius, prisijungusius prie SLA. 
narių Šitoje ekskursijėję, ir ti
kisi, kad.ii'. jię, įsijungs į SLA 
gretas. Linki sėkmės ir sveika? 
tos, ir niekad nepavargti lietu
viškame darbe. Visi stipriai nu- 
plojame.

Dabar mūsų.vadovė ponia Lai
ma pristato gimtadienį švenčian
čius ekskursijos dalyvius: ponią 
Gertrūdą Dargienę, panelę E. 
Mikužiutę ir jūsų čia berašantį 
korespondentą. Skamba “ilgiau
sių, metų” ir gauname po balio- 
niuką su “Happy Birthday” už
rašu. Metas nuimti nuotrauka ir 
fotografuojamės — visa grupė, 
net abiejų Bendruomenių atsto- 

“Carnivale” praplaukia, jįs su Į vai susijungia. Mat, ką gali SLA 
savo stiebais sukasi mūsų laivo j — visus, lietuviuą suvienija! Iš-, 
kry-ptimi. Matyt, elektroninis ' geriame po “pančių” ir susirin- 
laivas, nes Ca tro net turistinių rimas tuo baigiasi. Reikia pripa-, 
laivų išsigąsta. Mūsų išdidus žinti, kad mūsų išvykos vadovės 
“Carnivale” tik mauna pro Ku- j labai- gerai užsirekomendavo, 
bos pakraščius kaip žydelis pa- Į Valio, Jtfzefina ir Laima! ! 
lei šventūrių. I Na, ir vėl visi skirstomės kas'

— Tai kad toje Kiaulių įlan- ! sau. Vieni į Casino laimės pa- 
koje būtume porą lietuviškų ( bandyti, kiti prasivėdinti.aut.de.- 
pulkų turėję, tai nebūtų tokia . nio, treti j didžiąją laivo salę

Su SLA ekskursija į Karib
.'Tęsiny?) .kiaulystė įvykusį! — toliau filo- 

1 sofuoja alutį girkšnodąmas mū
sų filosofas.

Jau ir vakarįenę; Po vakarie- 
■ nės visi renkamės į Ųiscolheąųe 

patalpas ir užsiimame patogias 
vieteies. štai pasirodo mūsų šau
nios vadovės ir po panelės Mile- 

. riu(ės įvado, ponia Laima Eu- 
ueckienė perųna. NŲC. pareigas, 
pristato bendrakeleivius ir pa-

Dr. Vytautas Dargis '

Slenka priešpiečiai, pietūs, po
piečiai. Slenka ir Kubc's salos 
tolimųjų krantų apybraižos. 
Vienoje viętoje matyti lyg dūmai 
kyla. “Tai Kubos indijonai prašo 
pagalbos prieš barzdylą Castro. 
Nori, mat, jam skalpą nuimti’", 
aiškina visažinąs bendrakeleivis 
tautietis ir dar autoritetingai gal- j 
vos linktelėjin”! patvirtina.

l
Bežvelgdami. Kubos salos pa

krančių link, pastebime įdomu . 
kctursliebį laivą. Tas laivas į 
stovi, maždaug, 12 mylių nuo-' 
tolyje nuo kranto ir kai mūsų

nls galingumas ir kaip jie (tik
rieji pųertorikiečiaij nesutinka 
su teroristų, vado Alfredo Men
dez idėjomis. ”90%-puertorikie- 
ėių nori būti 51-ųja -JAV valsti
ja”, tvirtina mūšų'gidas. Linki
me jam to pasiekti-ir klausomės 
jo informacijų. Pasirodo, kad 
būti gidu, vietiniai puerterikie- 
čiai išeina tam tikrus kursus ir 
gauna “license”.

Gidas mums parodo seną San 
Juan miestą dalį— maži na
miūkščiai, vištelės ir didelėm,! 
tropinėmis kepurėmis^ pasipuoš,, 
puertorikiečiai. Kas įdomų, visur 
švaru, ko nerandame puertori- 
kiečių gyvenamuose kvartaluo
se kontinentą (iriuose JAV mies
tuose. Pravažiuojame San Jųąn 
Lake Shore Drive — labai gra
žūs kondominiuinų pastatai.

- (Bus daugiau)
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VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

AšTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

BQ.U1S ĘRA.N,ęijĘ
Gyv. 7253 Se> Western (Įkicagu, lįh

Buvo tavernos savininkes per 13 metus
Mirė 1924 metų sausio mėn. 7 d;eaq, sulaukęs 71 metų amLaus. 

Gimęs Chicagoje.
Palaidotas šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Helen, pa^ąl ^us Wasdauskis. trys 

sūnūs: Eduard, jo žmona Sandra; Raymond, jo žmona Geraldine, 
ir Louis Jr„ jo žmona Joanne, 12 anūkų, sesuo Margaret Mažeika, 
gyv. St- Petersburg, Fla., sūnėnas Walter Wksilauskls, jo žmona Lil 
ir luti ginčuos bei draugai.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet ne užmirš itne. Tu pas 
mus jau nebesugrįšk bet mes anksčiau at v^Kėu pas Tave nuei&ne. 
Tekūne Tau lengva ši žemelė. ;

Nuliūdę lieką:
Žmona, anūkai ir giminės.

— FBI neturi duomenų^ kad 
Libija būtų pasiuntusi teroristų 
grupę. į Ameriką. Tokią žinią, 
amerikiečiams galėjo pakišti 
JAV priešai.

Tek: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN. VANCE u GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams pastatyti

i '‘bingo” sulošti, vėl kiti — kil
niais gėrimais dvasią ir pilveliu 
toleranciją sustiprinti. Antradie^; 
nį prakidžianie jūroje. Vakarei 
mes su prieteliu Šarapnkiku eina^ 
me anks;i iisėtis, nes rytoj pir-; 
ma salą — Puerto Rico. Jau ii’ 
po’ gimtadienio. t

Anksti keliamės, bėgsme į de
nį, nes laivo laikraštis tiksliai

i vakar informavo, kad “Csrnl 
j vale” įp/auks į.Sau Juan upstąA 
į Neįspūdingas uostas, “kūdas 
• /aizdelis!* Cžsirasiusicji į taip 
vadinamą “A<i. pliuso kelionę po 
San Jus n” jau lipą iš laivo, o

— Prancūzų užsienio reikalų 
niinisteris Claude Cheysson pra- ; 
nešė, kad Egiptas užsakė 20 
greitųjų karo lėktuvų Prancū
zijoje.

KNOW W HEART -

E
 mes “laisvieji” imame derėtis su 

gana in.e.igcntlšku puerlorikie- 
ėiu, kad jis mus privačiai pavė-

Į žintų ir būtų mūsų gidas. Argu
mentuojame, kad nesame RCc- 
kefellerio giminaičiai ir esaipe 
imigrantai iš Europos, “tlierer 

B fore, don’t rip us off!” Puerto- 
rikietis mandagiai linkėtoją, są-

j M Mm* e J 50-K

Jeiųvių 

-Jūdotuvių 

'^rektorių 

Lfoaaci^

^TARNAVIMAS

vOPLYOIAą
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BUTKUS - VASA1TIS
I Avį- nų TfU OLymp»ę z-io«a

I
R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI

į PETRAS BIELIŪNAS
*34S So. CALIFORNIA AVF i>i < 1 .X67,

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai apsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Ralsted St, Chicago, IL 60608

ii Iftelft^l'G^tlIįCTlIlIlIMinKjlt^ilIffimllilfFllliii

GEORGE F RUDJDNAS
8319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArdi 7-1118 llli
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” A ■ ■ ■Dengiame ir taisome* visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS K!ELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655čar 737-1717
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$40 ir $10 spaudai palai-
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Siuntiniai į Lietuvą
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Prašom palikti savo telefono nu 
merį automatiniame aparate.(
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Mamtl, t«m4 — F* rda vi mid 
tIAL ESTATE FOR SALE

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th st. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534!

į

A- -r • •

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street .

....»»

g Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 

} nes pardavėjas duoda paskolą 
j seniau imamais procentais.

1981 METŲ NAUJIENŲ VAJUS
Anthony Padvek, Fairview Heights, Illinois..... ....._.$500.0C
Floridietis ...................................... -.........
Jean Vance .............. .............. ........ ...........
Vilius Trumpjonis, Chicago, Illinois .....
Antanas Staugaitis, St. Catherine 5, Ont.
Dr. V. Plioplys, Rockford, Illinois ..........

i.
a
l

i

$■■■

I

$

i

Marquette Park ietis.................... ė....... ...........
Juozas šarapnickas, St. Catherines, Ont..................
R. LB East Chicago Apyl.................................... ........
Dr. V. Dubinskas. Chicago, Illinois ....... ..................
N. P., Chicago, Illinois.............. .................................
Z. I. Gura, W. Palm Beach, Florida .......................
Juozas ir Sofija Radvilai, Port Colborne, Ont........
Stanley Balzekas, Sr., Chicago, Illinois ..................
Rožė Didžgalvienė, Chicago Illinois .......................
Senas Naujienietis .... .... ................. ...........................
Chicagcs Lietuvių Spaudos klubo valdyba ir nariai 
M. Jurgelevičiuj Surrey, B.C......... ..........................
D. Liepas, Cicero, Illinois ............ .. ................. ...........
Česys šadeika (a.a. Juozo Skorubsko Šviesiam at

minimui pagerbti) ........ ..
Joseph Tumėnas, Hinsdale, Illinois 
J. Dagys., ChicgTo. Illinois ...............
S. Kaž-’” ’ '..ronto, Ont.........
J. r-': -ri m- -.............
?. Bri - - P'-ossard, P.Q.............. .

. Chicago, Ill.........
- Chicago, Ill. ...

nd Bend, Ont. ...
Illinois ..........

•: "1 Lake, Illinois

cago, Illinois ......
Chicago, Illinois

300.00 
200.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00
100.00 
75.00 
65.00 
65D0 
60.00

..  60.00 
... 55.00 
... 55.00 
... 55.00 
.... 55.00
... 55.00 
... 55.00

IL ir V. Skripkus, Lockport, Illinois......................
$. Tikuižis, Rockcrd, Illinois.....................................
P. Pinkas, Hct Springs, Arkansas .............................
V. Bigėlis, Three Oaks, Michigan........................... .
P. Petraitis, Torrance, California....... ........... ........
A. Sederavičius, Omaha, Nebraska . . . ............
J. Šlajus, Albuquerque, New Mexico ....................
Aldona Pankienė, Chicago, Illinois........................
Ona Isbach, Los Angeles, California ....................
J. Balnionis, Chicago, Illinois ........... . ............... .
Dr. Birutė ir Klaudijus Pumputis, Chicago. Ill. . 
S. R. Kasias, Willow Springs, Illinois....................
P. Česnulis, Paris, Ont...............................................
P. Račiūnas, Lemont, Illinois.....................................

55.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
42.00
40.00:
40.00
40.00
35.00
35.00
30.00 .
30.00- ‘
26.00, 
25.00
25.00 ( 
25.00
25.00
20.00

Iš viso......................................83,883.00
Anksčiau gauta ir paskelbta 4,345.00

1981 m. gruodžio 31 d..........$8,228.00

Širdingai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie 
1981 metų vajaus.

Naujienų Administracija

J i
S Geroji Naujiena Lietuviams
S t

— Dėkui A. VIDUIčUI f? 
St. Petersburg, FL, už prenu
meratos pratęsimą ir $10 Nau
jienoms palaikyti.

— HERTA DREYER, iš Ga
ge Parko, Chicagc’e, pratęsda- 
ma prenumeratą paskyrė $10 
Naujienoms paremti. -Dėkojame.

— Sekantieji Naujienų skai
tytojai pratęsė Naujienų prenu
meratą ir pridėjo aukų: Nau
jienų korespondentas A. BU
KAUSKAS, iš Dearborn, Michi
gan — $10; ANNA SAULIS, iš 
Allegan, Mirhigan, — $3; LIUD
VIKAS KERONIS, Westchester, 
Illinois — $10; VINCAS RAS
TENIS, nš Hot Springs, Arkan
sas — $10; OLGA TILINDIS, 
iš Elgin, Illinois — $10; A. GE
RUTIS, iš Amsterdam, New 
Yark — $8; KŪRĖJAS SAVA- 
NORLS, A. BARTAŠICNAS, iš 
So. Boston, Mass. — $8; J- 
PLAUŠINAITIS, iš, Brighton 
Parko, Chicagoje — $6; ADE
LĖ LAUŽIKIENĖ, iš Atlantic 
Beach. New York, — $3; AL
FONSAS KIZLAITIS, iš Cicero, 
Illinois — $5; A. ŠILGALIS, iš 
Burbank, Illinois, $5; B. KEM-l 
PIN, iš Oak Lawn, Ill. — $5. 
Nuoširdi padėka visiems.

Mamai, twtto — Pardarim< 
REAL ESTATE FOE SAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*/ 
' IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTU kL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAŲSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie J ve. — 778-2233

Klaipėdos uostas 1931 metais

Naujienų prenumeratą pridėjo 
$20 Naujienoms paremti. Ačiū.

— Dėkui STASIUI TIŠKEVI
ČIUI, iš Chicagos, už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą ir $15 
Naujienoms- paremti.

— JURGIS BAKŠAS rašo: 
^Siunčiu Naujienoms $60 moni 
orderi: $45 už mėtinę prenume
ratą; $5 už kalendorių ir $10 
Naujienų paramai”. Nuoširdi pa
dėka?

— Dėkui ANTANINAI SA- 
SOTAI už ankstyvą prenumera
tos pratęsimą ir $30 Naujie
noms paremti- ’

— KAZIMIERAS POCIUS iš 
Beverly Shores, Indiana, pratęs- 
damas prenumeratą vieneriems 
metams, pridėjo $20 Naujienų 
paramai. Dėkui už nuolatinę pa
ramą.

—J. LIUDAŽIUS, iš New Bri
tain, Conn., pratęsimą metams 
prenumeratos atlydėjo $20. Nuo
širdi padėka.

— Sekantieji Naujienų skai-. 
tytojai pratęsė prenumeratą me
tams ir pridėjo po$10 Naujie
noms paremti: VLADAS AR
MALIS, iš Baltimore, Maryland; 
L. KRAJAUSKAS, iš St. Pe
tersburg, Florida; V. MIČIULIS, 
iš Lake Zurich, Illinois; P. MIT
KUS, iš Bridgeview, Illinois; 
V. PERMINĄS, 'is Detroit, Mi
chigan ir A. VALYS, iš Mar
quette Parko, Chicagoje. širdin
gai dėkcęeme visiems!

— A. ŠAŲLINSKAS, iš Ca- ............. ...
listoga, Califomija, pratęsdamas} nuolatinę paramą.

■ — PRANAS MOZURAITIS, iš 
Marquette Parko, Chicagoje, 
pratęsė Naujienų prenumeratą 
vieneriems metams ir pridėjo 

$25 laikraščiui paremti. Dėko
jame.

— STASYS STANAITIS, iš 
Brighton Parko. Chicagoje, pra
tęsė prenumeratą metams ir pri
dėjo $5 už kalendorių ir S5 
Naujienų paramai. Dėkui.
•- — S.TENLEY GEDGAUDAS, 
iš Kenosha',' Wisconsin, užmo
kėjo Naujienų prenumeratą me
tams ir pridėjo $10 jų paramai.

— A. ANDRULĮONIS pratęsė 
’prenumeratą vieneriems me
tams ir pridėjo $10 Naujienoms 
paremti- Nuoširdi padėka už

Kool-Aid’...0n A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX

Laiškai Naujienoms
Gerbiamieji!
Kristaus gimimo šventės pro

ga’ mes sveikiname visus Nau
jienų leidėjus ir administrato
rius, ir meldžiamės, kad Dievas

3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra-, 
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 

, T . j quette Parke. Sena kaina $52,000
duetų Jums geros sveikatos tęsti j 
tą sunkų spaudos darbą. Nau- 
jienos yra mūsų visuomet labai 
Saukiamos.

Siunčiame Naujienų prenume
ratai 
kyti.

John Sa maitis,’ 1
Hot Springs, Ark. 1 
* * * ■

Gerb. Naujieniečiai!
Linksmu švenčiu ir sveikatos 

visam štabui!
Siunčiu perlaidą 75 dol. pratę

simui metams prenumeratos. 
Nežinau kiėk kelsit, nes viskas 
kyla, tai ir prenumerata kils. Jei 
kas liks nuo prenumeratos, lai 
bus auka. ' • <

Seniai jau skaitom Naujienas. 
Kol* vyras buvo g^’vas, ėjo -jo 
vardu. Dabar jau vyras yra mi
ręs 15 metų, tai dienraštis eina 
mano vardu, nors jau senatvė 
ir akys labai jau silpnos, bet kol 
kas dar nenoriu skirtis su laik
raščiu. Jei jau nebegalėčiau skai
tyti, tai jau būtų liūdnas gyve
nimo. galas.

; Mrs. M. Vasiliauskienė
Montreal, Canada

— Prancūzija pataria Izrae
liui duoti žemės Palestine's vals
tybei įs'.čigti jr baigti nesusipra
timus.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonst 
WELLS peržiūrėta, '‘Sūduvos* 
išleistą knyga su. legališkomir 
formomis. •:

Knyga su . formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj*

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu jr užmiesčiuose, grolt, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinis- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So; ASHLAND AVI.1 L*

TeL 523-8775 •

Laikrodžiai tr brangcnybfe 

Pardavimai ir Taisymas 
26« West 8<Hh StTMt 
Tai. Republic 7-1741

- - -r-

P. HE DAS, 4059 Archer AvtflM, 
Chicago, III. 60632. T»LYA7-598e

- .

i ii m imi t

IMCGM1 TAX SEKVIC1
425f S. M»phwood. T»l. 2M-74S- 
T*ip p>t daromi vertimai, ginrdnk 
Sfcvia+imai, pildomi piliatybis pr* 

iymai Ir kitokį blankaL

ŠĖTONAS IR JO DARBAI

“Apsirenkite Dievo ginklais, 
kad galėtute išsilaikyti prieš vel
nio suktybes’’ (Efez. 6:11);

Pasiklausykite šios /Jonuos 
programos, kaip galima išsilai
kyti prieš velnio suktybes, šian
dien 8:45 vai .vak. radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto išgir
site per Sophie Barčus radiją 
“Didžioji šviesa”.

Pareikalaukite knygelės “Už
gimęs laisvas”. Prisiusime: do
vanai.

A

piskite jav Taupymo bonuž

® — Naujienoj Chicago, 8, HL Wednesday, January 6, 1982

HOMEOWNERS POLICY

State Fjte and CaWly Cornyn- i

F. Zapoiit, Agent 
5T2C1I4 W. 95th M 
¥V3FJ. Pariq III.

f i 
i

Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321, 
Oaį: Lawn, Ill. 60454 Ud 6 vai vak. Šeštadieni nuc

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal radtarima.

TU 776-5162 art* 776-51W
M4f W«t 63rd Street

CMcac®, ID- 60629

s

I

Frozen* Suckers
1 envelope KOOL-AID®

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Advokatas
GINTARAS P. CEPSNAS

^La — vaikus
U000

8LA —fraopq
1 ^«vo

girdima trumpomis radijo bangomis 16 m.: 
LIETUVOJE kiekvieną sekmadieni 9:15 vai. ryto, ?

ČIKAGOJE kiek, sekmadieni 12:15 vai. ryto (naktį), 
TORONTE kiekv. sekmadienį 1:15 vai. ryto (naktį).

Dėl smulkesnių informacijų skambinti:

Td.: 735-4048

Dissolve soft drink mix and
> 

plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spodn into 
each. Freeze until firm. , 
Makes about 20.

I%

.ANO J. GUSENO RAŠTAI
• -'a nepaprastai {domius gydy-

veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
. J'ih’onskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
_______________________________ĮS.OO

Gu»-?n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ____________________

kšfais viršeliais, tik_____________

A K-ta KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik___

$3.00

12.00
G*Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

mor.cv orderi, prie nurodytos kainos pri- 
■iedant SI persiuntimo išlaidoms.

SUSmENLIDIAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžfausla Ir turtingiausTa lietuviu Crfitemalinė cr- 

jXnixsclja, lietuviams IštiknnaJ tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieki kultūrėtu darbui, g*lb<j tr kitiem^ kurie tuos 
darbus dirba.

SLA— išmokėto daugio taip A5TUGNIS MILIJONUS 
apdmudu savo nariami-

8LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neie&o 
riams patarnauja tik aavi&alpos pagrindu.

Sekvtenas lietuvig Ir lietuviu draugas gi B 
Susivienijime apsidrausti iki 510.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekianflaw 
aukžtejo mokslo ir ju gyvenimo praduti

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudoa ruma temoka tik S3.00 metama.

vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu reikėjus Jie Juma

mielai pagelbės 1 SLA iairašytt

dolerfi

A 
De toe, e»-

173f 8e. EALSTED ST., CHICAGO, DL <0608

GallU trelpCj Ir tfrwtoi Į SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Mrr Y»rt. M. Y. KW!

th. trr Mj.Etii

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

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

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga- 

“Liucija” Jan atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kainą,85.
Gaunama "Naujienose** Ir pas 
auterhj: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
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