
The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co.. Lac.

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

Over One Million Lithuanian 
In The United States

ARTIMUOSE RYTUOSE
JUNKIME GRETAS BENDROM 

LAISVINIMO PASTANGOM
Amerikiečiai skaitojraną svarbiausia gynybos 

pozicija visoje Persijos įlankoje
WASHINGTON, D. C. — Iranas ’ tapo, .pačia svarbiausia 

Amerikos gynybos pozicija visoje Persijos įlankoje. Visi žinome, 
kad sovietų valdžia stengiasi įsigyti kelias pozicijas Persų įlan
koj ė, kad galėtų "karo nietu padaryti galimai daugiau žalos lais-: 
vajam pasauliui. Silpna vieta skaitosi Saudi Arabija. Sovietų ka
ro laivai bet kurioje-vietoje galėjo priplaukti prie Saudi Ara
bijos krantų ir iškelti ten savo tankus. "Amerikai būtų sunku ant 
greitųjų pastoti kelią Saudi Arabijos'invazijai? bet tas reikalas' 
greičiau sprendžiaipasJiane. Irano karo.' jėgos taip paruoštos,- 
kad jos gali padėti.gintis bet kuriai Persijos.įlankos valstybei.

// : Irano ir Sšudi .. ■;
Arabijos degalai

KaipTrano,taipirSaudiAra- 
bijos degelai yra nepaprastai- 
svarbus- dalykas Amerikos karo 
jėgoms ir pramonei.' Reikia ne- 

’ užmiršti, kad Amerika kiekvie
ną dieną nuperka .iš Saudi Arabi ( -upo šiltinė. Paskuti-
jos 8. nulijonus_ir.50(),000 .stati- niais metaįg Brežnevas labai daž 
nių degalų. Dahs jų eina Ameri- gaudavo biauriaš slogas. Jis 
kos karo laivams ir lėktuvams. nepersišaldyti, bet mažiau 
aptarnauti, o įeita- dalis nueina- skersvėjis, ją paguldydavo.
Amerikos pramonei.^ Ameruue- jį taip pat gerokai pris
čiai perka degalus ir. Irane. Ame. priverstas arsi-

Su giliu lietuvišku nuoširdumu sveikiname mūsų patriotžnę 
visuomenę Klėdų švenčių proga, dėkonami už moralinę ir mate 
natinę paramą ir linkėdami, kad Nauji 1978 metai mums vi
siems būtų dar našesni Lietuvos laisvinimo fronte.

. j j r 7^" ~r r,~e , s

Brežnevą- paguldė 
sovietinė..Šiltine -

MASKVA,'Rusija./-^'Leonidą
Brežnevą, Sovįetų Sąjupgos mar

Šėmos metu visa šiaurės Europa važinėjo rogėrrds^Roges naudojo šiaurės^ Amerikoje ir Kanadoje. Vietomis 
dar ir šiandien farmeriai naudoja rogutes, bet didesniais keliais jau naudoja automobilius, jei traktoriai'

nustumia sniegą. Paveiksle matome Bki iinką, važiuojantį su šeimą į miestelį

NELEIDO MASKVAI APKARPYTI DEBATŲ Izraelis pasistatė 
$ : 'povandeninį laivą

HAIFĄ..— Izraelis sekmadie- 
j nį nuleido į vandenį naujai pa- 
_ statytą povandenini laivą, pava- . -r ' ‘ \

>2.

___ . ^vlelsi^žąl^igriąsckcmčioj^ą^joĮe
rfxos užpirkimai ^oki dideli, kad. ValfaL ^Bjjž,GRADA^, Jugoslavija. Sovietų įvairios atstovai, va^>4inib. šSŠ"^^5inkas gen. Mor
is twa-nn. <ranM. .. _. - -• 'dovaujami j. Voroncovo, bandė įtikinti konftrehcijos atstovus, bai dechai Gųr ta'prj^a pasakė, kad-

giant šią prieškalėdinę sesiją^ baigti ir žmogaus ateisiu žalojimo , tas laivas “garantuos Izraeliui 
klausimą, bet A7oroncovui nepavyko: Konferencija svarstė sovie-i laisvą navigaciją Viduržemio ju
tų atstovų pasiūlymą, bet niitatė pasielgti visai priešingai, žmo-jrojė ir budriai'padės saugoti Iz-: 
gaus teisių klausimas nebaigiamas prieš Kalėdas. Jis-'bus svarsto-^raClip šienas”. - .
mas prieš Kalėdas, jis bus keliamas ir po Kalėdų?

Sovietų atstovai
■ . negali sauvaliauti
imSovietų Sąjungos delegacija 
Šios sesijos pabaigoje pakeiĮė 
savo taktiką. Pradžioje jie-ren
gėsi primesti savo vaią. Jie 
lįs kąrtus net grasino, kad 
žinosią namo. Jie žinojo, kad, 
tokiu savo algesiu būtų uždarę 
Beldrado konferenciją Amėri- 
kiečiai jiems pasakė, kad tuo ine 
tu panaikinsite -visus Helsinkio 
konferencijos nutarimus. Vietoj 
grasinimų, sovietų delegacijos 
pirmininkas Voroncovas gražiai 
pasiūlė baigti. Jam atrodė,: kad 
visi klausimai, kurie Belgrade^ 
buvo1 keliami, jau baigti, bet pa
aiškėjo, kad taip nebuvo. Ne tik 
amerikiečiai, bet ir kitų Europos 
valstybių atstovai pasipriešini) 
tokiam pasiūlymui. Europiečiai 
nori aiškių pažadų iš sovietų ats 
tovų, kad bus imtasi priemonių 

\žmogaus teisių žalojimams sūs- 
1 tabdyti.

iš Irano raerikMeiai galiną bent ir raetu.gtata-j
6% visu savo degalų. Minoma,; galingiausiam
kad Jr^oiąaao -^ttoeę ke- .-^^- bMu b|Ivęs
Uonės metu t Wata^ b^/suuostas: febai aideiis 
aptarti., ar. sutarti, strategimarj^ . fls .j(; ;a,np
kiekvienos.. ,yajrtybes_ uzdavi-
niai. Ątrpdo, lęąiijąąnas^yra isavaitė -niekur ■ jo/nematė. Iš 
kankanai pasnUošę. ^'^-.Lremliaus-Jis -nebuvo-kojos iš-l 
vojo pasaulio pozicijas PersųoSsj.^^ ' j .. ;

■ įlankoje.. ...ii/A.-b-T"-L - *■ T. L■;

Pakaitos' Namų • 
savininkų draugijoje r

CffiCACrA,^ IL. —■ P - aej tą penk, V]-cepreTnjeras įj Hsienien pas- 
a leių įvy ęs .?r*jkelbė, kad buvusio komunistu

ko Namu savininku' -draugijos■< - ... *. _ ,•“ 4 . t partijos pirmmmko Mao Cetun-
vuuotaM.nrninra*™.»» go ^OTa 6 na.
? ?ato‘t'»..dr»u^osjriai nesušaudyti. Didokas jų ša- 

’ Je' ' orrj-naciJL? OI^'S1-.lininku skaičius bandžiusiu ruoš 
,a turėdama galvoje buvusias^ 
silpnybes nepasiuto nei vieno . .., , i ... • :šie ketun komunistai, norėję nukandidato, kuns prie nugyveni- ‘ 
mo galėjo prisidėti.. Nominacijų 
komisija nepasiūlė išrinkti visos 
eilės pareigūnų, kurie truks lai
kys norėjo pasilikti vadovybėje.
Nauju draugijos pirmininku iš
rinktas girininkas Juozas Skei
vys, o draugijos sekretorium iš
rinktas Ignas Petrauskas..

j^irigujiytą . J
PEKINAS,L Kini j.■ Kinijos

jriai nesušaudyti. Didokas jų ša- 
• lininku skaičius bandžiusiu ruoš 
t ti perversmą, buvo sušaudyti, bet 
šie keturi komunistai, norėję nu 

{versti komunistinę vyriausybę, 
; i ramiai gyvena'Kinijos kalėjime. 
’ ■ jiems patarta nępolitikuoti, ne

kurstyti savo šalininkų bet ra
šyti savo biografijas.. Buvo pas- 
klinę gandai, kad šie keturi ko- 

Imunistai jau sušaudyti, betištai 
I gingai gyvena ir gauna pragyve 
Į nimui reikalingus patarnavimus.

— Iš Pietų Afrikos Namibijon 
atbėgusieji politiniai bėgliai tvir 
tina, kad Pietų Afrikos policija 
kankinanti suimtus juodžius, no
rinčius prieiti prie valstybės vai 
ro.

Ske’vys vadovaus 
namy savininkams

CHICAGA. III.
penktadienį įvykusiame Marque 
tte Parko namų savininkų drau
gijos vadovybėje padarytos ra
dikalios pakaitos. Praeitą mė
nesį vykusiame susirinkime va
dovybė buvo aštriai pakritikuo- 

. ta' už tuščias šnekas ir nedidelį 
darbą. Parinkta nominacijų ko- 

• misija pasiūlė rinkti visai kitus 
Į žmones, kad galėtų būti našesni, 
i Pirmininku išrinktas Juozas 

i i Skeivys, buvęs Lietuvos giriniu

Praeitą.

S '>

— Sovietų valdžia skuba sta
tyti raketas le:džiančius narlai- 
vius, visai nekreipdama jokio 
dėmesio j krašto ūkį ir duonos 
stoką. Apskaičiuojama, kad vi
suose vandenynuose rusai jau 
turi 950 nedidelių narlaivių, ku
riais gali paleisti atomines rake
tas.

— Bethlehem plieno bendrovė 
yra pasiryžusi kelti plieno kai
nas.

šaltas, debesuotas
Saulė teką 7:14, UidžiiH 4:21

kas, savo laiku pasireiškęs de
mokratinėse organizacijose, pa
sistatęs puikų dviejų aukštų mū 

Įrmį namą ir išleidęs vaikus į 
'mokslą. Draugijos vicepirminin
ku išrinktos naujtenlečiiuns pažįs

Jūsų taip nuoširdžiai remiama 
Amerikos Lietuvių Taryba'šten- 

-gėsi Lietuvos reikalą pristatyti 
svarbiojoje paskutinio laikotar
pio tarptautinėje konferencijoje 
Belgrade. Perteikėme Helsinkio 
komisijai Washingtone išsamų 
liudijimą apie sunkumus ir skri
audas okupuotoje Lietuvoje, įtei 
kdami memorandumą žmogaus 
teisių klausimu, kalbėdami visų 
trijų Pabaltijo valstybių vardu.

Amerikos Lietuvių Taryba 
suvaidino pagrindini vaidmenį, 
kad senatorius Robert Dole Bei 
grade padarė reikšmingą pareis 
kimą. Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių reikalu. Amerikos Lie 
tuvių Tarybos pirmininko dr. Ka 
zio Bobelio dalyvavimas Belgra 
do konferencijos posėdžiuose ir

Kipro salos 
grobikai apsukti

NIKOSIJA, Kipras. — Buvo 
paskelbta žinia, kad Kipro salos 
grobikai paleido Achilį Kypria- 
ną be jokių sąlygų. Jiems atro- 

Idė, kad policija‘baigia juos ap- 
:supt ir todėl jie 19 metų bernu
ką paliko ir pabėgo. Policija buvo 
netoli jų. bet jų vis dėlto nesu
čiupo. Kipro salos prezidento sū
nus praeitą šeštadienį dar buvo 
grobikų rankose. Grobikai grai
kai reikalauja, kad iš visų Kip
ro salos kalėjimų butu paleisti 
graikai, norėjusieji prijungti sa
lą prie Graikijos. Salos preziden 
tas pare'škė, kad kalinių jis nė- 
paleisęs net ir tuo atveju, jeigu 
jo sūnui būtų -atimta į kontaktavimas svarbiųjų JAV

Prezidentas nenorįs, laužyti ... bn-delegacijos vadovybės narių bu- 
yo ypatingai-, svarbus’ Riekiant 
Lietuvos klausimą kelti tarptau 
tiniame forume, reikalaujant ne 
tik žmogaus laisvių, bet ir lais
vo tautos apsisprdendimo.

Ateinančiuose metuose steng-

) '4 Povąųdemms Rahav . yra 150 
įiėdų: ilgumo. ir Syėria 600 tonų J 
Nutoidimo- kariškos ceremoni  j os' ;Arvi 11 iHmaiduuzau uu- 
, Rahav buvo, į Haudvlllas darė rim,

,• Patarė britams
l apteikti Maltą ■ < ssssss ?v ~ »' 'L 1.L . įstatytasAnglijoje ir-varemas na

V ALĖTA, Malta. — Dabartį! tuj-aliukuru., ne-atomų branduo- 
nis salos premjeras.Dom Michhov|]j^ig“ 
dar kartą priminė Maltoje esan-r 
čiom, britų laivyno jėgoms išši-į • 
kraustyti visai iš Maltos respu- t 
blikos. Malta palaiko gerus san- •

[Karaliui: stato

u

Chadafi ir Alžirijos prezidentu 
Beaumedienie. Js yra įsitikinęs, 
kad Maltos gyventojai laimėsią

AMSTERDAMAS. Olandija.— 
Olandijos geriausioji laivų sta-
tybos bendrovė stato Saiidi Arą 

daugiau jeigu jie prekiausią, su bijos Karaliui ištaigingą jachtą,
Šiaurės Afrikos valstybėmis, ne
gu su Vakarų Europa. Afrikai rei 
kalinga Maltoje auginamos daržo 
vės. Nuo priešų Malta tikisi pati 
apsiginti. « -

Vokietijoj per 9 mėn- 
10,807 trcrfiko aukų

WIESBADIEN (dpa). — Vaka 
rų Vokietijoje per 9 šių metų 
mėnesius nuo,sausio iki rugsėjo 
plentuose ir aūtosiradose buvo 
280,713 trafiko nuopuolių, ku
riuose žuvo 10,807 žmonės. Fe
deralinės valdžios žiniomis 378,- 
131 žmonės buvo sužeisti. Lygi
nant su trafiko aukomis, per to-- 
kį pat . laiką (9 mėnesius) 19761 
metais sužeidimų padaugėjo 6.6] 
n u oš-; o užsimušimų — O. 7 nuo 
šimčio. Motorizuotų vežimų Vak.- 
Vokietijoję^iš 24,2 milijonų vi-, 
duryje 1976 metų padaugėjo iki 
25.5 milijonų šių metų viduryje.

tarnas žurnaVst,'s Ignas Petraus' 
kas. Stasys Patlaba kandidatavo 
į pirmininkus, bet pasliko ant
ruoju vicepirmininku. Susirinki
mas nebuvo gausus, bet pradėjo 
be didelių -diskusijų^-

— Prezidento Fredinando Mar

kad jis karinių metu galėtų pa
ilsėti ir .valstybės reikalus svars 
tyti. Joje bus patys moderniau
si elektroniniai įrengimai. Jis ga 
lės sūsišiekti su kiekvienu valsty 
bės provinčijos gubernatorium 
ir aptarti bėgamuosius reikalus. 
Jachta turi galingus motorus, ga 
lės greitai pasiekti bet kurf vals 
tijos pakraštį. .

CHICAGA, IH. — Plačiai pa
žįstamas visuomenės veikėjas 
Kazys Ulevičius, bė sąmonės nu

cos vadovaujama partija laimėjo žįstami ir artimiėji linki jam grei 
praeitą sekmadienį buvusius | tai sustiprėti ir automobilio ne- 
rinkimus. Suskaičiuota tik 90% j laimės' sutrenkimus atitaisyti, 
paduotų balsų, bet jie jau rodo, (Važiuoti .nemokančios moterys 
kad prezidentas laimėjo didelę-trenkė į jo mašinos priešakį ir 
dtbfwnf, . ' / IsmaricUi Ji.apdaūfei.

' NESAUGUS TURIZMAS 
į AFRIKOJE
< Staigi inortarų artilerijos 
papliūpa iš artimos Zambijos
nutaikyta į Rodezijos šiaurva- simės panaudotiįkiekvieną susi
kariuose esantį Victoria Falls darančią galimybę iškelti Lietu

vos pavergimo neteisybes ir rei
kalauti Lietuvai laisvės. Be to, 
tikimės, kad’ sekančioje Euro
pos Saugumo ir kooperacijos kon 
ferencijoje 1980 m. pavyks Lie
tuvos klausimą iškelti tarptau
tinėje politinėje arenoje dar sti 
priau, negu jis buvo iškeltas Bei 
grade, čia reikalinga mums vi 
su pagalba ir parama.

Junkime jėgas bendram pa
vergtos Lietuvos laisvinimo dar
bui. 1977 m. gruodžio 19 d.

Amerikos Lietuvių Taryba

Greyhound buso nelaimė 
iš Chicagos-Miami

PLENTU 24 Nashwille, Tenn. 
— šeštadienio naktį migloje ir 
lietuje važiuodamas iš Chicagos 
į Miami Greyhound autobusas 
netoli nuo Nashville paslydęs 
atsitrenkė Į akmens krantinę — 
rezultate trys keleiviai užmušti 
ir 31 sužeista. Autobuso kontak 
tas su granito akmens siena bu
vo tiek smarkus, kad visas jb 
kairysis šonas atsiplėšė. Auto- 

■ busas iš Chicagos su 43 kelei
viais iŠ-.-.- žiavo dienos metu, ne- 
la mė įvyko Nashville jau per
važiavus. šoferis, aiškinosi važia 
vęs 45 mylių per vai. greičiu ir 
pastebėjęs ant kelio sustojusį 
automobolj norėjęs jį aplenkti 
kai autobusas paslydo.

rezervatą, sužeidė septynis ci
vilius. Arti pusvalandžio tru-

hudąfolių populiąr turistų 
viešbučiui Victoria Falls. 
Rodęzijos. kariuomenei pra
dėjus šaudymą skersai Zairibi- 
i'os upę, “atakuotoji! pozicijos 

iuvo nutildytos’, skelbiama Ro 
dezijos pranešime, tik nepasa
kyta, ar tie 7 sužeistieji buvo 
vietiniai ar turistai.

Senatas susirūpino 
juodais plaučiais

WASHINGTON. — Norėda
mas greičiau baigti įsisenėjusią 
“padėtį be išeities” Senatas ket 
virtadienį priėmė visai atskirą 
įstatimdavystę, kuri leis ir pa
greitins finansavimą progra
moms pagelbėti “juodųjų plau
čių” ligoninis. Senato priimtas 
bilius persiųstas Atstovų Rū
mams, Tikimasi ateinančiais me
tais tam reikalui pagelbėti.

“Juodaplaučiu” vadinama liga 
pneumoconiosis, kai perilgą lai-

vežtas į Christ Community ligo-^a d^ant akmens anglių dulkė 
ninę. kau pradeda atsigauti. Jis-’se nuo jų pajuoduoja plaučiai ir 
gerokai Sustiprėjo. Jęigu su-< kt.~ kvėpavimo organai.
trenkimas nepablogės, tai -Kalė-j 

i doms gydytojai gali ji kokiai die 1 
nai išleisti iš Fgoninės. Jam dar 
tebeskauda galvą ir sprandą, bet 
tie skausmai mažėja. Jis guli Baudi Arabija, Kuwaitas ir 
646 kambaryje, pirma lova. Jo > tos degalus gaminančios valsty- 
telefonas yra toks: 425-8000, ext. bės planuoja įšaldyti aliejaus kai 
3636. L’goni nuolt lanko žmona nas visiems 1978 metams. Atro- 
Stasė Ulevičienė, Jos sūnus Ray do, kad arabų valstybės šiuo rei 
ir marti Nancy. Sutrenktojo paskalų jau susitarė, ir jos jau

Stengiasi įšaldyti 
degalų kainas

RYADM, Saudi Arabija.
ki-

pradėjo pasitarimus su Venezue 
los valstybės atstovais. Jeigu alie 
jaus ir degalų kainos būtų sta
bilizuotos ilgesniam s laikui, tai 
ir pasaulio ūkio reikalą! būtų

stabiihlott.
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TOTĄ SVEIKATA - PASTOVI LAW
Kūno, proto ir jąusmy darnps pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. '^gs-ss. \

KALĖDOS ĄRTĮ — ŽMONIŠKUMAS TOLI

Dyškiausias tikro žmogaus — kalėdiškos asmeny
bės ženklus yra kreipimas dėmerio j didžiausią savo 
negerovę ir sleugimasis taisytis —-jos atsikratyti.

Kalėdiška tiesa

(Tęsinys)

Baisius vargus neša charakterio 
.pasilpimas religiniuose dalykuos

Reikiamo charakterio trūkur 
mas veda mus klampynėm net 
ir religiniuose reikaluose, štai, 
viena pamaldi pasaulyje ir šia
me krašte pasklidusi dviejų mi
lijonų žmonių grupė Įsiskaitė 
senuose raštuose tiesa, kad “ne
galima gerti žmogaus kraujo 
(suprask, negalima užmušti 
žmogų — . A.)? nes kraujuje 
esanti žmogaus siela”. Tai tiems 
laikams priimtinas senovinio 
žmogaus tvarkymas — vienas 
kito neskriausdamas. Panašiai 
senais laikais buvo tvarkomasi

su trichinomis užkrėstomis kiau 
lėmis: buvo draudžiama valgy
ti kiaulieną, nes tada neturėta 
priemonių kovai su iriclųnoiuis 
(viriais).

Netvarka prasideda, kai da
bartiniai religininkai, dėl savo 
charakterio netvarkos, ima pri
silaikyti persenusio — tiesai ne
atitinkamo senovės rašto raidės, 
o ne esmės. Vieni jų atsisako 
kiaulienos, kiti — nesutinka — 
atsisako kraujo perpilimo — 
transfuzijos. Asmenybe norma
lus žmogus nelaiko kraujo trans 
fuzijos žmogaus užmušimu. Prie 
singai, nieko neužmušant, nie-

ko nęnuskriaudžiant, net mirti
nai sergantieji esti išgelbėjami 
kraujo perpilimu tam tikrose 
ligose. Duokim, nukraujavus 
dėl atsivėrusios skrandyje ar ki
tur žaizdos.

Minėtai netikusiai religinės 
rąidės, o ne jos esmės prisilaiko 
tik charakteriu pasilpusieji. Jie 
tokiais būdami daug nelaimių 
žmonėms suteikia, Dievų tik
rumoje rūstina, o tariasi Jam 
tarnaują ir dar iš tokių niekų 
gražiausiai pralobsiu (dykinė
dami!). Viena dėl žmonių dar 
žmonėmis nelapimo taip jiems 
sekasi Tvėrėją rūstinti ir žmo
nes mulkinti.
Kiekvienas charakteriu sumen- 

kėlis turi pasiaiškinimą del
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Savings 
wishes you 

ajoyous
Christmas and peace, 

health and
* r i- . r > ■» .

happiness
throughout the

coming New Year.

Our offices will be closed on Monday, December 26th.

Come under our wing. 
We care what happens to. you.

fjTANI^RD FEDEiyU. ^uANGS
Assets over$375,000,000. ' '
9 offices throughout Chicagoland to serve you better. :

mvo nUkdtrUų
M lupti charakterių pą*ilpu- 

shtfi — kraujo (rąuafuzijoa Mi
tiname reikale y- mirtiuoję U- 
goje atsisąkantitjj gydytojams 
išsiuntinėjo brošiųrą pasiaiški
nimui, kodėl jį? taip elgiasi.-Gir
di, jie dėl savaip suprantamų 
religinių Įsitikinimų Uįp dgru 
save if saviškiui, pasekėjus žu
do. Tikru molė, jokia dėmesio 
verta religija nepritaria neisa- 
vižudystęi. Čia reikąlas yrą vį- 
,sai kitur paslėptus. jie nesilei
džia apturimi kraujo transfuzi
jos net būtinam reikale dėl vie
nos jų asmenybės dalies sumen
kimo. Taip elgdamiesi jie žudo 
save ir savus pasekėjus,. Pana
šiai sumenkę ’savo asmenybės 
vienoje dalyje žudosi mūsiškiai 
nepripažindami-žąlos rūkant ir 
svaiginantis, o’jaunimas — nie
kais laikydamas savižudyslę 
narkotikai.s 0 ar kitokią as
menybės menkystę turi moti
nos savo įsčiose vaikus žudan
čios, bei politikieriai (su kai 
kuriais advokatais bei teisėjais 
kuriais advokatais bei teisėjais) 
patj’’ rūkymą. Jiems asmenybę 
pastipusiems negalioja tiesa, 
"nuo adatėlės-ginama prie ku
melės”. Nelaimė,, kad charakte
riu pasilpusieji patenką | atsa

kingas vietas —- jie imoaėms 
baisias kančias priartina: UĮ* 
džįa" po truputį marijųgną rū- 
kyti, tik na vairuojant Ąr kas 
iųatė — girdėjo tokią menkystę 
—-į m ogaus esmės nesupratimą ?! 
Tai tokie pat niekai, ^aip Pe
rimas yogti — tik ne sekmadie
niui^. persivalgyti, ūk ne penk
tadieniais, tėvus prisiminti tik 
Įšąl^loąe... Tiesa žuiopišką yrą, 
kas aš, tamsta ir jis turime elg
tis žmoniškai-kalėdiškai ne tik 
per visą savo amžių — per 3(55 
dieųąs metuose, per septynias 
dienas savaitėje. 0 kad taip žino 
niškai gyventi pajėgtume — tu
rime visų pirmą išmokti svar
biausios žmogui būtinos specia
lybės: charakterio (asmenybės 
— 'jausmų) tvarkingumo; Ūk 
tąda mes pajėgsime būti žmo
niškai besieliančiais, kąip iš
mokslintas gydytojas ar inžinie- 
rius mokoviškai atlieka savas 
pareigas. Žmogui Tvėrėjas jau 
suteikė visas galimybes būti gy
dytoju, inžinierium bei asme
nybe žmoniškam — tik naudo
kimės duotais įrankiais tokių 
gėrybių atsiekimui, niekieno be 
savo darbo nemaldaudami pa
galbos iš šaHęs.

Pilna charakterio tvarka 
r' . žmogui būtina

- Kaip‘kepta ir nedakepta bul
vė skrandį gadina — taip ne- 
dakeptas — asmenybe (savu 
charakteriu) nesutupėtas asmuo 
yra ligų puodas pats sau ir kiek. 
yiepąm kitam. Mat, yra ligų, 
kurių eigoje tikrą mirtį galima 
ątitbliilti reikiamai atlikta krau- 
jo transfūzija. Dabar šios sri
ties mokslas yn-a labai ištobulė
jus. Perpilamas žmogaus krau
jas tik atitinkamos rūšies ir tik 
p.ęąpkrės.tąs jokiomis ligomis. 
Todėl transfūzija yra geras -— 
kartais gyvybę gelbstintis vais
tas. . .' r- -.---.-’-

čia prisimintina tiesa, kad męs 
turime stengtis visapusiškai su
sitvarkyti su savu charakteriu. 
Vien tik dalina, charakteryje 
tvarka dar neužtikriną žmogui 
pilnos laimės, geros -sveikatos, 
Mat, net ir nedidelis puode ply
šys verčia uodą iš jo pareigų. 
Taip nusiduoda ir su žmogaus 
dalinu charakterio pasilpimu. 

.Žmogus turi būti asmenybe — 
savu charakteriu pilnai sveikas, 
jei jis nori laimingas būti ir pa^ 
j ėgli kitam laimės teikti.

Nežiūria^ kąd minėti trans- 
fūzijps ąlsisąkaųtięji žmonės 
yra keliais atžvilgiais labai pa
vyzdingi: jie nerūko, nesisvąi- 
gina, narkotikų nevartoja, neiš
tvirkaują..., vienok dėl savo as
menybės dalino sumenkimo, jie 
pajėgia save ir artimuosius, įs
kaitant vaikus, žudyti dėl atsi
sakymo kraujo transfuzijos. Ir 
iąip jie elgiasi, kaip jie sakosi, 
dėl savų religinių nusiteikimų. 
Bent šiose Kalėdose tokie reii- 
gųiinkai turėtų liąuties Erodo 
pasekėjais būti. Matom, kaip 
reikia valstybiniu mąslu tvar
kyti tūlų neva religininkų neva 
religiškus savęs ir savų pasekė
jų žudymus. Nereikia čia be
dievių, kad mes susitvarkytume 
su tokia charakterio tvarka. Pa
kaks mums pradėti patiems mo 
kytis charakterio tvarkos. Tokį 
mokslą kiekvienas iš mūsų ga
lime pradėti nuo šiandien — nuo 
dabartinių Kalėdų. Apie tai — 
kitą kartą.

Išvadą. Būtinumas kiek
vienam žmogui įsigyti norma
laus charakterio specialybę yra 
perdėm ryškus. Todėl neatidė
liodami griebkimės už reikiamų 
darbų, kaip mes savu laiku grię- 
bėmės Lietuvos atstatymo — jos 
iš pelenų prikėlimo veiklos. Tu
rime būtinai visapusiškai (su
bręsti sava asmenybe — savu 
charakteriu (jausmais). Kitaip, 
mes būdami labai geri vienu 
— kitu atžvilgiais, liksime sa
vižudžiais ir žntogžudžais, ko
kiais yra minėti nerūkantieji, 

■ nesisvaiginanlieji, neištvirkau
jantieji... bet kraujo transfuzi
jos atsisakantieji neva religinin- 
kąi. Deja, ir lietuvių tarpe tokių 
ima rastis. Greičiausiai visi bė
kime tolyn nuo tokio diaraktę-

(Nukclta į 5-tą psL)

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tędnya)

Gavę daugumą Ministerių Taryboje, komunistai ir 
visose kitose srityse ėmėse aktyviai veikti, dažnai nesi
skaitydami rtei sų Lietuvos įstatymais, nei su anksčiau 
padarytais Ministerių Tarybos nutarimais. Pasinaudo
damas draugijų įstatymu, vidaus reikalų ministeris M. 
Gedvilas legalizavo Lietuvos komunistų partiją ir visą 
eilę komunistinių organizacijų. Kiti komunistiniai mi
nisterial, naudodamiesi teise tiesiogiai teikti Preziden
tui skirti ir atleisti savo ministerijų aukščiausius parei
gūnus, ėmė G.' Dekanozovo nurodymais, šalinti senuo
sius prityrusius valdininkus, jų vieton skirdami naujus, 
dažnai nieko nenusimanančius, bet už tai komunistinio 
nusistatymo, dažniausiai partinius komunistus, nė tik 
ne lietuvius, bet ir ne Lietuvos piliečius.

Bolševikinė veikla pagyvėjo ir kitose srityse, ypa
tingai pramonės ir prekybos įmonėse, kur prasidėjo mi
tingai, reikalaudami pašalinti tų įmonių -vedėjus, grasi
nimai streikais, organiząvųnąis į. profesines sąjungas 
bolševikiniais pagrindais. Samdomi tarnautojai priva
čiose įmonėse buvo, kurstomi neklausyti savo darb
davių.

Grėsė pavojus suirti Lietuvos ekonominei santvar
kai. Susidarė įspūdis, kad Vidaus Feikalų Ministerija ty
čia pataikauja komunistų partijos diriguojamai anar
chistinei organizacijų veiklai, kad Maskvos atstovams ir 
bolševikų kariuomenės vadovybei būtų sudarytos pa
grindas paimti viską į savo rankas.

Susidarė tokia padėtis, kad Lietuvoje atsirado net 
keturios ir daugiau vyriausybių .

1. L i e t u v o s L ra u d i e s s Vyriausybė, 
kuri buvo visai bejėgė, bet turėjo pakelti už viską, kas 
darosi Lietuvoje, atsakomybę prieš Lietuvių tautą, prieš 
bolševikų karinę vadovybę, prieš visus, kas norėjo kal
tinti ją; ypač kaltino tie, kurie vis dar nesiorientąvo ir 
nepajėgė suprasti padėties.

2. Vidaus ReikąĮų M ini s t ę r i j ą, su su
sibūrusiais joje Maskvos valdininkais, užėdusiais.. ;ątsa- 
kingiaųsias vietas. Ji veikė komunistų partijos ir G. .De
kanozovą nurodymais, nevykdė Lietuvos /vyriausybės 
įsakymų. .

3. Sovietų Atstovybė, faktiškai vadovau
jama G. Dekanozovo, kiuris dirigavo ir komunistų parti
ją, ir naujai sukurtas. komunistines organizacijas, ir 
spaudą, ir Lietuvos radijo siųstuvus, ir Eltą, vertė at
leisti vienus valdininkus, skirti kitus ir šeimininkavo vi- 
soše ministerijose, kurių priekyje, stovėjo ministerial ko
munistai. Kitiems gi minįsteriams ir atskiriems parei
gūnams siuntė reikalavimus brutalia- forma, kyrią .vel
tui stengėsi švelninti tuometinis Tarybų Sąjungos atsto
vas N. Q, Pozniakovas, dažnai net atvykdamas atsipra
šyti už storžievišką G. Dekanozovo elgesį.

4. Raudonosios, armijos karinė va
do v y b ė, kuri visados ultimatyvia forma teikė rei
kalavimus, liečiančius ne tik jos reikalus, bet ir tokius, 
kaip demonstracijų ir eisenų leidimą bei organizavimą. 
Visi panašius rūšies reikalavimai buvo teikiami grūmo
jančia forma ne tik vyriausybei, bet ir atskirų įstaigų 
pareigūnams, nuolat juos terorizuojant.

Tokiu būdu Lietuvą riedėjo į anarchijos bedugnę. 
Todėl, pasitaręs su savarannkiškais kolegomis, nutariau 
kreiptis į Maskvos vyriausybę tiesiogiai, reikalaujant už
drausti SSSR atstovybei Kaune ir Raudonosios amijos 
vadovybei kištis į Lietuvos vidaus reikalus, terorizuoti 
y; demoralizuoti j.os administi’acinį, ekonominį ir finan
sinį aparatą. Buvo pasiųsta Lietuvos atstovui Maskvoje 
Dr. L. Natkevičiui šifruotas įsakymas pareikalauti, kąd 
SSSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas V. M. 
Molotovas artimiausių laikų svarbiais Lietuvos klausi
mais priimtų einantį ministerio pirmininko pareigas ir 
užsienio reikalų ministerį prof. K. Krėvę-Mickevičių.

Buvo gautas neigiamas atsakymas, motyvuotas tuo, 
kad Kaune yra. Maskvos Komisarų Tarybos įgaliotinis G. 
Dekanozoyas,.su kuriuo Lietuvos vyriausybė gali tartis 
ir susitarti visąją klausimais. įsižeidęs G. Dekanozovas 
irgi nedviprasmiškai paskubėjo pareikšti savo nepasiten
kinimą, kad jį aplenkiant buvo tiesiogiai kreiptasi į _V. 
M. Molotovą.

Reikalavimas audiencijos pas V. M—Molotovą buvo 
pakarpotas, nurodant, kad kitu atyejų te^s kai kuriems 
ministeriams atsistatydinti Į šį antrą reikalavimą Lietu
vos atstovas Maskvoje Dr. L- Natkęvipųs birželio 28 d. 
pranešė, kad Molotovas Lietuvos užsienio reikalų minis
terį sutiko priimti birželio 30 d. 16 vaL Nors laiko buvo 
visai mažai, bet vis dėlto nurodytą dieną t mūsų užsienių 
reikalų ministeris jau buvo Maskvoje., Jį V. M. M.oi<jto- 
yas priėmė ne 16 vai., bet 22 Arai 30. min.

(Bus daugiau)
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS: |
Dėsto RIMAS NERIMĄVICIUS

Iszjuoktojai labiaus klaidžioja, žmogus gry-
. no proto niekados nesijuokia isz Vienakis juokėsi susiimda-|nelaimės ar|vn)O 

mas szonus isz neregio, matydami
mas tą nelaimingą žmogų klu-1 (Pamokslai Iszminties ir Tei- 
pinėjantį. jsybės, 3-čia laida 1906 m.).

Ėjo pro szalį žvairys; tas isz- 
girdęs juokus nutėmyjo isz ko 
tai paeina ir tas juokėsi isz abie
jų. ‘ I

Atėjo isz senatvės žlibas; tas, 
užsidėjo ant nosies akuliorius1 
ir žiūrėjo, isz ko tie žmonės vie-1 
nas isz kito czionai juokiasi, o jonieriai turėjo gana nemažai 
pasergėjęs priežastį to gardžei problemų /u komunijos dalini- 
juokėsi isz visų trijų.

Ant galo atėjo žmogus, kuris Įtolimuose džiunglių miesteliuo- 
turėjo visiszkai sveikas akis ir se ar kaimuose, jie mokė kaip 
grynai matė, o tas pažiūrėjęs'reikia priipiti komuniją, iški-j 
ant visų iszjuoktojų gailinosi, įšant liežuvį. Gi. tose vietovėse, 
kad jie visi būdami vienas ma-j jeigu merginai patinka vyrukas 
žiaus. kitas daugiau akli, ir vie- ““ =
nas isz kito juokiasi.

Kaip tie iszjuoktojai darė, teip 
daro daugelis netikusių žmonių: 
kožnas giriasi savo protu ir ma
tydamas artymą savo klaidžio
jantį juokiasi isz jo, o paisai dar I tiesiog traukiami tarp palmių.

Keisti ženklai

Amanas Laukaitis parašė I)ir 
j vos 45 nr. keletą australiškų 
keistenybių, kurių viena yra to- 

i kia:
! — Australai katalikai misi-

rnu N. Gvinėjoje. Gyvendami

ir ji nori su juo tčuputj atskirai 
tarp palmių pasižaišti, tai ji iš
kiša liežuvį lanJ vyrui. Pradžio
je po pirmųjų komunijos dali
nimų, ypatingai jauni misijo- 
nieriai, būdavo jaunų merginų

■-—-,
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 

SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲ
METŲ VISIEMS LINKI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU NAMŲ
SAVININKŲ BRIDGEPORTE

Valdyba ir Nariai ■■*

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ,

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ir daug sveikatos linkime (Registruotos) 
Lietuvių Bendruomenės Marquette Parko 

apylinkės nariams.

L. B. M. P. ApyL Valdyba

Karvės ir turistai
Dirvos 48 nr. st. p. rašo apie 

tarybinius ūkius okupuotoje Lie 
tuvoje ir straipsnį taip užbaigia:

— Pagal politrukinę logiką 
karvės privalo įsisąmoninti, kad 
jos negalinčios mažinti savo 
primilžių Brežnevo konstituci
jos skelbimo metais. O norma
lus, laisvas ūkis gerai žino, kad 
karvių propaganda nepašersi. 
Propaganda šeriami tik turistai, 
kurie -“Gimtojo kraštu” kom-I
plimentuoja okupacinę tvarką 
varganoje pavergtoje Lietuvo
je- ’

Barzdukinė segregacija
Draugo 292 nr. S. Barzdukas 

rašo apie PLB seimo kandidatus 
bei atstovus ir juos taip rūšiuo
ja: i

— Kandidatuoja tie, kuriems, 
kaip sakyta, rūpi Bendruome
nės gyvenimas ir darbas, šiam 
tikslui reikia “bendruomeni
nių smegenų” ir “bendruome
ninių darbo rankų”, šiuo atve
ju tarp kandidatu yra vienų ir 
kitų.

Suprantama, kad smegenis 
turi tik tranai arba frontininkai, 
o visi kiti yra tik bitės darbi
ninkės. Kas atsitinka, kai trar 
nai pradeda viešpatauti ir skriau

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU ; AMERIKOJE 

PILDOMOJI TARYBA
. sveikina visus SLA narius ir visus tuos, kurie 

dirba mūsų Tautos labui ir gerovei.

POVILAS P. DARGIS,’Prezidentas 
ALEKSANDRAS CHAPLIKAS, Vice-Prezidentas 
GENOVAITĖ MEILIUNIENĖ, Sekretorė 
EUPHROSINE MIKUŽIS, Iždininkė 
JOSEPHINE MILLER, Iždo Globėja 
DANIELIUS DEGESYS, M. D., Daktaras Kvotėjas

*.-‘S

l^usi -kantrybės, moteris.krei-į leidžiant paukščiams į jj žiūrėti, 
pėsl p patarmuitoję: ’, į |_ > _Rūpesltngasis stengiasi par
į * j—- ^Įtalpnėk, tamsta apsaugoj siruošti visokiems netikėtumam. 
^t-,mąn^;nuo to* įkyraus vąbzj* Jis sako, kad Nojus pradėjo sta- 

~ " J ; f Į!tyti savo arką kai dar nelijo.
- * ’ - 'r t' ; * r . ..... . J-------

/j.’— (Y.ši?;, tikras lokys, įtūžu,-(
įsĮo lįūto i^Jsmu jiažv^gė į ' 
.rpgnel. įkąl atgavau'.sąmonę į 
; bĄvau> bėjpilįs ligoninės lovoje. - 

įkyri mušė, negi būį- 7
Jį taip atsitikę...! ; H

įj čigono išpažintis-; į i
•'Žj-t v u if -. •»..; **,^Jaunas-, cigpnas huejo ispazui--

; oį rįj pasakojo visokius nielc- ’ 
niekius

a Sėkmingu amerikiečiu lai
komas asmuo, kai iš savo algos 
valdžiai sumoka daugiau, negu 
išleidžia šeimai išlaikyti ir k» 

tiems pragyvenimo reikalams..

r ----- —-----------------------------------------------------
- .Linksmu Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Mėtį Mukiu

■ ■ ■ ■ ■ ■ save klientams lietuviams

NORMAN BURŠTEINAS
KAILIŲ KRAUTUVE IR SIUVYKLA

185 NORTH WABASH AVENUE — 2 aukštas.
Te let.: 263-5826. Rezid., 677-8489

.’/Patyręs- g}7.enimo reikaluose —
lefebbpaš-jato' tyŪai pasakė:.^ .. —

Tu man nepasakok visokių 
mel^ų.^Saiyk,. ar. taa-'nepasitae L į

. sti bites - darbininkes, išryškėjo- 
LB švietimo, taryitojfeį’. -a ” ;

MODERNIŲ LAJKt ilNlOŠ
— San Francisco modernioje 

užeigoje ir pasiltoWnihnnb-' 
vietoje -buvo - sutrikdyta 
ir įvyko kraujo prafięjintas. Vjt-, 
riškos giminės go-go Šokėjas? 
įkando vienai- tos ūžeigosian- 
kytojai į minkštą vietą,- iofyiHŠ- 
kai žinomą . glufėiis maxiriitis-, 
vardu. Agresorius yra siilaiky-; 
tas, bet pagal-Keleivib ’Vieną vė< 
damąjį, nukentėjusi negalės atė 
sisėsti taikingiems ir . draūgišį IroJt- žnvyR- Išvengtų-
kiems pokalbiams. ; J

— Iš Omahos miesto./Nfehfšš-' 
kos valstijoje, atėjo; kalėdinės 
nuotaikas kelianti žinia, kad lėni, 
viena 79. metų sėnūtilafsisakė'

oteriaūti?Į®-*reS
:^~—/IKlebohėlil Kodėl. aš'fu-
jžčiauLSYėtimbteriautt? Aš til

Tąi Itoriąjų ’reikaluiAtarėčiau 
^syętinip'teriau.tf? .’—; -paaišktnb 

**. , /..T ' -* *'w - ‘ "

savo

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
- ’ ■ ? 1

; sveikiname gimines, draugus, pažįstamus ir i 
.'lietuviškų organizacijų bendradarbius. Taip <

s ^lŠėkinjpgas;: bankininkas 
l^blto^^ni^' tjpc tiems,3 kurie .

. ., . pasko-pnvdeguos, <lu. Amo, p,+.<innt g ;ie1A.1>eMKIlai reikaiingo. 
kams — mažiau - mokėtai mo»’4- ’

.pat sveikinama mūsų Elektros Įrengimų ir

kesčių už
turtą. Miesto; tėvai, toišydamfi

už gerą-j<»-/š^į,;-nepaisė 
kaitos. Setuitė-ir čia nėpąsnrau- WtaĮ^į< 
dojo šia privitegija/ .Ji:aparei! 
kalavo .sąskaitos ir’ją sjįtobkėjo^ 
pareikšdam^,.'kad^ji-:yra'-pajėgi

jas pra,n^^b|b.g^^tiųfkad/ak; 
demiku; -fonde
kalėdineseį tu te
še Kal^^^^A^netaJ^minėĮ
tas Kuki
ma nugdonii^^^E^i^iesu 
švintavii
ma

Ii. fra-?
diciriių.1 ne-‘
spausdi ndmhŲ<}fertų^Ųprailešė7 
gerą žinią" Jtod <t,bs kortelės bu
vo intensyviai.'.: platiriąinbš; gry
nosios lietuvybės puoselė to jų 
suvažiavime- —. RLB; tarybos; 
konferencijoje. žinovas

Dėl minčių ; skirtumo...
Susitiko du draugai. Vieno iš

vaizda buvo labai pasigailėjimo 
verta: gblya apvyniotu — vos 
nosies galiukas kylo?

— Kas gi nutiko? Esi labai su
žalotas? rf-:\

— Ak, riša tai tik dėl musės.
— Dėl musės?... Juokis, svėr- 

kas. čia jau, atrodo, rimtesnės 
priežasties būja.

— Visai nei Vakar valgydUe 
mas restorane vakarienę, sėdė
jau šalia -jaunos, grąžios mo
ters. Atskridusi musė pradėjo 

. jai įkyrėti. Moteris rankos mos
tu kelis kartus ją nuvaikė, bet 
ši ris grįždavo jai tai arti nosies, ; 
tai ant veido... Paginiau, ue->‘(

Pataisymų Bendrovės klijentus. Visiems lin-

j 'kime LAIMINGŲ NAUJU METŲ!

4358 So. ’Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60632. Tel. 927-3539.;

pss mm taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- 

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės suskaito*
neša -- — Ml

U NIV
'■■*• s A v

Chicago, III. 60608

■ V1SNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, rURINTl DIDELES ATSARGAS 

jrtelgU 1&3 mėtau. ; : . T<< 421-3070
, ■ . įstaigos pietuose kiemas automobiliam* pastatyti.

RA IM IENOS, CHICAGO I, ILL Wednesday, December j21t 1971



THE LITHUANIAN DAILY NEWS -

PublisLX Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

As of December 1, 1977 
Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metų ............................ $16.00
trims mėnesiams    $ 9.00 
vienam menesiui _____ .... $ 3.00

Kanadoje:
metams ------------------------ $33.00
pusei metu _________ __  $18.00
vienam mėnesiui ________ $ 3.50

20 cents per copy. Užsieniuose: * S
metams ___ -......   $34.00
pusei metų _______________ $l&00
vienam mėnesiui________ $ 4.00

Nuo gruodžio pirmos d.
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams ...........  $33.00
pusei metu ........................ $18.00
trims mėnesiams _____  $10.00
vienam mėnesiui ________ $ 3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams .......      $30.00

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLU

(Tęsinys)
Didžiosios Lietuvos Kuni

gaikštijos laikais, kai kuriuose 
dvaruose valakai būdavo smul- 

f kinami, jei valstiečių dvaruose 
atsirasdavo daug, o žemės bū
davo maža, bet šiaip stambūs 
dvarai laikydavosi valakų siste
mos. Pagaliau daug valstiečių 
teis laikais rasdavo prieglobstį 
valstybiniuose dvaruose.

Kadangi Rusijoje lažininkų 
žemės sklypai buvo maži, tai ca
rui leidus ii* Lietuvoje lažinin
kai gaudavo tik po pusę valako. {

Baudžiava senoveje

to audeklo turėdavo atnešti dvi
gubai daugiau nei lininio, dva
ro šeimynai.

Vyrai, pasilikę namuose nuo 
kūlės pabaigos iki pavakario, tu
rėdavo apdirbti dvarui roges, 

kokius ūkio padargus ar namų 
rakandus ar iš savo kanapių nu- 

Į megzti tinklus, nuvyti virves 
šienui ir jaxiams vadeles ar sai
tus gyvuliams rišti.

Kalėdų, Užgavėnių ir Velykų 
savaitėmis nuo lažo dvarui bu
vome laisvi. Paprastai dvaro 
žmogus: seniūnas, tijūnas pra
nešdavo iš vakaro valstiečiui su

Lažą pradėjau eiti 14 metąlkokiu įrankiu ir kur ryte saulei 
l’mžiaus 1858 metais, sako se-jtekant reikia stoti j darbą; žino_ 
■nelis Anupras (tėvo tėvas), ka
da visi plačia burna kalbėjo apie 
baudžiavos panaikintimą. Tais

ma. su savo maistu.
Visi Saldutiškio dvaro šeimy

niniai vyrai -lažininkai prieš
laikais inventarizavimo knygos rusų okupaciją buvę valakiniai

Ramesnes lietuviu nuotaikos
Iš rudeni vykusių konferencijų aiškėja, kad visose 

didesnėse lietusių kolonijose nuotaikos darosi ramesnės 
ir metų pabaigos apdūmojimai bus daug našesni. Ameri
kos Lietuvos Tarybos, pačio didžiausio ir našiausio A- 
merikos lietuvių junginio, metinė konferencija pasibaigė 
pakilusia nuotaika. Konferencijos dalyviai, išklausę ats
kirų pareigūnų pranešimus, namo važiavo su dar gilesniu, 
įsitikinimu, jog dirba naudingą- darbą. Naudingą ne tik 
Amerikos lietuviams, bet ir pavergtam gimtam kraštui.

1

Konferencijoje jie pamalė, kad ALTo vadovybė, api-1 
manti visas didesnes grupes, fraternalinius susivieniji
mus, profesines organizacijas ir paprastu* kultūros ir sa
višalpos klubus, praeitais, metais išarė pačią giliausią va
gą ir atliko patį-naudingiausią darbą. Vadovybei teko 
dirbti nepaprastai sunkiose sąlygose, vengiant net pačių 
lietuvių, tykojančių ALTui pakenkti, turėjo dirbti ir lie
žuvi už dantų laikyti- Gyvenimas lietuvius prie tokio dar
bo pripratino. Vieni nieko naudingo nepadarė, tik anot ! 
Nainio, surinktus pinigus bereikalingoms kelionėms išlei-| 
do, tuo tarpu kiti išgavo iš prezidento Fordo labai nau
dingus pareiškimus ne tik pavergtai Lietuvai, bet ir ne 
laimėn patekusiai Latvijai ir Estijai. Vėliau darė Įtakos 
i kongreso komitetus, kad jie aptartų ir pravestų rezoliu
cijas, draudžiančias pripažinti apgaulingą trijų Pabalti
jo valstybių Įjungimą Į Sovietų Sąjungą. Tos rezoliucijos 
svarbios ne tik dabartinei krašto administracijai, bet ir 
ateinantiems Amerikos administratoriams..

ALTas paruošė ir šios organizacijos pirmininkas in
formavo jungtini administracijos ir kongreso atstovų, su
darytą komitetą Rytų Europos taikos ir bendradarbiavi
mo klausimams. Helsinkio aktai buvo iš pagrindų peržiū
rėti ir nutarta jais pasinaudoti lietuvių tautos laisvės ko
vai. Sovietų valdžiai kaikurie paragrafai galėjo nepatik- 

' ti, pats Brežnevas, pasirašęs aktus, net apsiašarojo. Vie
ni tvirtino, kad jam kritusios džiaugsmo ašaros. Helsin
kyje jis laimėjo didelius Rytų Europos žemės plotus, jam 
buvusios garantuotos Rytų Europos dabartinės sienos, 
Bet šiądien visi žinome^ jog tai buvo gryniausia komu
nistų propaganda, Įsibrovusi Į kelių lietuviškų laikraš
čių redakcijas. Brežnevas negalėjo patikėti- sovietine, pro

paganda, nes jis ją gerai žino. Įtakingi komunistai ži-

ja, bet jie patys nebetiki. Brežnevas negalėjo patikėti 
sava propaganda ir dėl jos ašaros jam negalėjo ^by
rėti. ; -

Brežnevas galėjo žinoti, kad Helsinkyje jam buvo 
paruošti diplomatiniai spąstai, Į kuriuos jis Įkišo savo 
koją. Gromyko jam nurodė pa^oj^ bet: jis matė, kad ki- 

,tos išeitie-* jam. nebuvo. Helsinkio aktai- jam buvo rei
kalingi ir prekybai- Jis žinojo, kad jb valdžia negali gerb
ti pagrindinių žmogaus- teisių, ' bet jis tikėjosi paskolų, 
geių patarėjų pramonėje ir žemės ūkyjė, jam buvo aiš
ku, kad Sovietų Sąjunga visais atvejais . yra atsilikusi. 
Jis matė, kad Vakarų Vokietija, karą pralamėjusi, grei

čiau atsistatė be didelių.paskolų.ir be lengvatų- Jis už- 
i vertė visas geležinkelių stotis :nuo Virbalio iki Pavalgęs 
• Įvairiausiomis vokiečių pramonės ‘mašinomis, bet jos 
pačios nesisuko ir ‘sovietų valdžiai reikalingų gaminių 
negamina. Iš Vokietijos parsivežtos mašinos stotyse 
surūdijo,'bet pačios-suktislnepradėjo. Jų. negalėjo pasuk
ti patys geriausi Rusijos specialistai. . Jie net nepajėgė 
.tinkamai rūdžių nuvalyti, nepažeisdami mašinų;; Brež-. 
nevas visą tai-žinojo, todėl ir stengėsi? gauti techniškos 

l ir praktiškos paramo*. •
Greičiausiai, kad Brežnevas ašaroj o dėl . paragrafų 

griaunančių: iki Helsinkio aktų' .skelbtus Rusijos komu
nistų partijos dėsnius.' Brežnevas:verkė, nes by'-o pa
verstas pasirašyti paragrafus - prieš sovietų pagrindine* 
žmogaus teises,1 prieš'.pagrindinių žmogaus''teisių'- min
džiojimą. Jis žinojo, kad sovietų valdžia paremta pagrin
dinių žmogaus teisių žalojimu, o čia, tikėdamasis pasko
lų.'ir pagalbos, . leido laisvajam pasauliui kelti viešumon 
tų. teisių mindžiojimą Rusijoje-ir rusų pavergtuose kra
buose. Voroncovas, vykdydamas Brežnevo skelbtus dės
nius,, pareiškė, ,kad. už .-kelių ■ metų amerikiečiai' Lietuvos 
priklausomybę užmirš, ir.prijungimą pripažins, bet 
Goldbergas jam atsakė, kad tokio dalyko nebus,, ne* ir 
prezidentai.privalo'prisląjkyti. Įstatymų, o Jeigu nesilai
ko, tai išvažiuoja Į Kaliforniją, kaip tai padarė Nikso- 
nas. Turėkime viltį, kad GoMbergo žodžiai pasieks kiek
vieną sovietų yaldžioš patarėjų. ' 'v:

Amerikos lietuviams 'jbuvd nejauku, kai Barzdukas 
paskelbė, kad “aukščiausioji: taryba“,paskelbė, kad “aukščiausioji- taryba“, apsvarsčiusi vi
sus bendruomenės narių daugumos. nuotaikas, nutarė 
prisilaikyti visų įstatymų^tvarkančių Amerikoje veikian- 
dams “parodys“, kaip ■_ reikia “aukščiausius“ pareigūnus

buvo vedamos visuose dvaruose. 
Ten buvo surašyti valstiečių val
domi žemės plotai ir jų pareigos 
dvarui. Tos pareigos buvo — 
laukuose ir klojimuose valstie
čio atliekama darba. Baudžia
vos ar kunigystės vardu buvo 
suprantamos dar visokeriopos 
pareigos — prievolės: činšas.

rusų dvarininkas lažininkams 
skyrė ■ tik pusę valako, bet la
žas ir kitos'baudžiavinės prie
volės nebuvo sumažintos. Dv- 
rininkas neduodavo žemės laži
ninkui, sukūrusiam šeimą kai
me prie dvaro, bet skirdavo pus
valaki savo dvaro galulaukėse, 
skynimuose. Buvo nužiūrima,

duoklės, vežimas dvarui malkų )kaį pusvalakis t^tu savo van- 
iš miško, vežimas dv<aro javą. i^dens, raisto, pievos ir miško.

Dvaras njaujakuriams - lažinin
kams. padėdavo. Dvaro sušauk
tos “šarvarkos” (talkos staty-

miestus savo arkliais, tvenkinių 
ir griovių kasimas, sargybų dva
rui davimas, pirkimas dvaro bra
vare nustatyto kiekio degtinės, boms)' iškirsdavo miškuose i
visiškas priklausymas dvarinin
ko teismui ir jo potvarkiams. 
Kiekviena valstiečio šeima bu
vo apdedama duoklėmis: džio
vintų grybų, uogų, medaus, vaš
ko. Tai buvo nuolatiniai neapmo 
kami diarbai dvarui už tą žemę,, 
ant kurios valstiečiai gyveno. ;

Artimųjų kaimų vaikai pa
augliai jau nuo 12 metų rudenį 
ir žiemą būdavo kviečiami Į dva
rą plunksnų plėšyti. Šiaip lažą 
pradėdavo :
Lažininkas, ir moteris dvarui 
.dirbo tris dienas savaitėje nuo 
•14 iki 60 metų. Lietingais me
tais ir piūties laikotarpyje dva
rai skolindavosi iš lažininkų die
nas ir versdavo, pas save dirbti 
po keturias dienas savaitėje, o 
žiemą jas grąžindavo ir tuomet 
dirbdavo po dvi dienas, 
laiku dvarai šaukdiavo 
tus” (talkas).

s Artimųjų kaimų vyrai 
terys ištisus metus eidavo lažą 
į dvarą. Vienkiemių ir tolimes
nių ir gyvenviečių moterys nuo 
vėlybo rudens iki pavasarinių 
laukų darbų per pusmetį į dvarą 
neidavo, kartais ir vyrai. Mat, 
vilkų gaujos siasudavo miškuo
se. Bet tos moterys privalėdavo 
iš savo linų suverpti, išausti ir

suveždavo rąstus žiemą, o pava
sarį pad-ėdavo sukirsti trobų 
rentinius. Slat,' buvo žiūrima, 

j kad prasidėjus laukų, darbams 
lažininkas naujakurys atsidėtų 

■ be kliūčių- dvarui.
Dvaras duodamas valstiečiui 

pusvalakį laikė jį savo nuosa
vybe, bet valstiečiai tą žemę lai
kė savo nuosavybe. Dvarinin
kas nuo tos dubos, negalėdavo 

su’Jaųkę 14 metų. | valstiečio pašalinti. Todėl kai
muose valstiečių dubos buvo ne
vienodos. Pagaliau kailiuose at
sirasdavo lažininkų, kurie nesu
tikdavo keltis iš kaimų Į galu
laukes. Pirmiau .nuo valakų bū
davo nustatoma baudžiava. Prie 
rusų valdžios susmulkėjus gau
sių šeimų duboms dvaras parei
gas nustatinėdavo ' jau nuo va
lako dalių.

Dvaras užbaigdavo piūties 
darbus tradicinėmis pabaigtuvė
mis, bendromis vaišėmis. Prie 
mūrinių Jaloveckio svirnų būda
vo sukalami ant greitųjų stalai 
iš obliuotų naujų lentų ir pada
romi prie jų suolai. Stalai ilgi 
ir išrikiuoti j dvi eiles, o jų gale 
mažas stalas su keliomis kėdė
mis ponams. Mat, tą .dieną du
rininkas pasikviesdavo apylin-

Piūtis 
“gvol-

ir mo
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išbaltinti 15 pėdų labai plonų j kės dvarininkus į svečius. Tos 
drobių, kad normalaus pločio; vaišės taikomos būdavo šešta- 
audeklą galima būtų pertraukti dienini. Visi lažininkai žinoda- 
per dviarininkės apyrankę (bras- vo, nes tai dienai buvo skirta

no, kad tai yra tuštuma. Ji ruošiama, kad kiti patikėtų gerbti ir jų įsakymų klausyti.'Jie pasisamdė pačius ge- ktą) ir dar pasukimo išbaltin- gvolto diena visiems d-arbams.

Popietėje dvaro užvaizdai da
vus ženklą plovėjos pradėdavo 
iš įvairių javų varpų ir gėlių 
pinti du vainikus: ponui ir po
niai. Laukai pradėdavo skam
bėti dainomis ir iš visų pusių 
nuo įvairių darbų darbininkai 
traukdavo prie dvaro svirnų. Pio 
vejos abi kėdės padabindavo 
vainikais ir visi pradėdavo sėstis 
prie stalų paprastai kaimais. Tai 
dienai lažininkai vyrai apsiskus- 
davo ir apsirengdavo švariais 
darbiniais rūbais, moterys pa
sipuošdavo eidamos į darbą.

Prie stalų susėdus lažinin
kams iš savo mūrinių palocių 
išeidavo ponai su svečiais. Visi 
lažininkai sustodavo, nusiimda
vo kepures ir šaukdavo valio. 
Svečiams susėdus prie stalo, po
nai šeimininkai apeidavo kaži- 
ninkus. Jie kalbėdavosi su la
žininkais vyrais, o ponia su mo
terimis. Lažininkai palaikymui 
geros nuotaikos saldžialiežuvavo.

Tuo tarpu dvaro gausūs tar
nai apkraudavo stalus jau pa
ruoštu. maistu. Tai dienai dva
ras paplaudavo: baroną, paršą 
ir veršį. Klanai ruginės duonos, 
raugintų agurkų, dubeniai su 
mėsa ir medumi. Dideli moliniai 
ąsočiai stovėdavo su naminiu 
alum ir moliniai prie ąsočių puo 
deliai. Medum pasaldintą girą 
paprastai pilstydavo ponų vai
kai. Degtinę pilstydavo dvaro 
tijūnai į jmolinius puodelius, 
žiūrėdami, kad lažininkai būtų 
linksmi, bet negirti. Lažininkai 
padainuodavo sutartinių.

Dvaro baudžianinkai gyveno 
už dvaro sodžiuose, sako senelis, 
arba vienkiemiuose. Gyveno var 
gingai, bet jie turėjo savo ūke
lius, kuriuose savįstoviai tvar
kėsi? Savo gryčiose slėpdavosi 
nuo dvarininkų akių ir saugojosi 
netikėtumų.' Jam viršininkais 
buvo seniūnai skirti iš jų pačių. 
O savųjų nors, ir pasitaikydavo 
“besižiojančių”, bet visgi jie ži
nojo valstiečių vargus-ir į tai at
sižvelgdavo. Tie seniūnai patys 
nusidėdavo tomis pačiomis nuo- 
dėmėmisr kaip ir kiti. Turėjo 
savo gimines, draugus bei pa- 
žįsttamus tarpe valstiečių ir tas 
seniūnas sulaikydavo nuo per- 
griežto smurto.

Lažininkai savo laukus apdir- 
binedavo laisvomis nuo darbo 
dienomis ir kartais naktimis 
mėnesienoje. Liūdnas likimas 
ištikdavo baudžiauninkus, kuo
met dvaro patikėtiniais likdavo 
dvarininkų mylimi liokajai. Šie 
be išimties ’būdavo pagedę žmo
nės. Jie iškildavo dvarininkų 
akyse savo Įvairiais beatodLii- 
riniais žygdarbiais. Savo užgai
domis trumpu laiku baudžianin- 
kus paversdavo elgetomis. Pa
tenkinimui savo aistrų (atimda
vo žmonas iš vyrų arba nu? 
skriausdavo dukras, žiaurūs jie 
būdavo lažininkams, o kadangi 
caro valdžia žiūrėjo bajorų luo
mo interesų, t<ai į skundus ne
kreipdavo dėmesio.

ŠALIA ĮSTATYMŲ

‘Jei aš 
vojo jis,

• eičiau pas
pasakyčiau:

.nekalto kūdikio nežudysiu.

(Tęsinys) * - 
būčiau lendąs, teisingas žmogus, gal- 
spiaučiau iš i viską, su šiuo vaikiuku nu- 
Anną Fiiipovną. prieš ją atsiklaupčiau ir 

“Dovanok! Kaltas! Draskyk mane, bet 
Vaikeliu mes neturim;

"pasiimsime jį auginti!” Ji gera boba, sutiks... ir būtų 
tuomet mano vaikelis prie manęs... Ech.”

1 Jis priėjo prie Mclkino vasarnamio ir sustojo he_ 
ryžtyje... Jis vaizdavosi, kaip jis sėdi savo salėje* ir 
skaito laikraštį, o greta jo trainiojasi vaikiokas SU _ v 
kuprota nosim ir žaidžia jo chalato kutais ,ir tuo pat niojo . . 
metu jo vaizduotei) telkėsi pasmerkdami jo bendra
darbiai ir jo prakilnybė, prunkšdama ir tapšodama 
per pilvą. Sieloje gi, greta draskančios sąžines, sė
dėjo kažkas švelnaus, šilto, graudaus...

Kolegijos asesorius atsargiai padėjo kūdikį ant 
terasds pakopos ir numojo ranka. Vėl jo veidu iš 
aukšto žemyn ėmė bėgli skruzdės...

— Dovanok, broli, man, niekšui! — sumurmė
jo jis. — Neminėk blogu!

Jis žengė žingsnį algai, bet tuojau pat ryžtingai 
šuktelėjo f* pasakė: . *

Ar buvo, nebuvo! Spiauti aš į viską norėjau! Pa
imsiu aš jį. ir i( žmonės kalba, ką nori! *

Migujevas pa mė kūdikį ir greitomis žingsniai

“Tegu kalba, ką nori, —. ^galvojo jis. — Tuojau t 
eisiu, atsiklaupsiu ir pasakysiu: “iXnna Filipovna!’ 
Ji boba gera, supras... Ir imsime mes auginti... Jo; 
is berniukas, tai pavadinsime ATadimiru. o jei jis 
meragitė, . tai Anna... kraštutiniu žeatveju senatvėje i 
bus paguoda.” ė i

Ir jis pasielgė taip, kaip nutari; Verkdamas, alp
damas dėl baimės ir gėdbs, pilnas vilties ir neišleis-Į 
kiamo nudžiugino, JtjsrjčįMK i savo vasarnamį, kreipė-j 
si prie savo žmonos ir prieik ją atsiklaupė...

.— Anna Filipovna,!— pasakė jis, verkšlendamas 
if dėdamas kūdikį ant žemės. 4- Neliepk bausti mir
timi, liepk žbdj tarti... Kaltas! šjtah kūdikis mano... 
Tu Agniušką- atsimeni, tat' šia r,.. -^nelabasis supai-

Ir, užmiršęs save dėl baimės ii^gėdos, nelaukda
mas atsakymo, jis pašoko ir kaip nuplaktas išbėgo j 
gryną orą... ..

s “Būsiu čia? kieme iki mane pasišauks, — galvo
jo jis, —Leisiu jai atgaųU savijautą ir apsigalvoti...

Kiemsargis Jermolajus su balalaika praėjo pro

. i

ŽUVĘS REIKALASJermolajus, savaip paaiškinęs pono pyktį, pasi
kasė pakaušį ir atsikvėpęs: 1

— Atleiskite, Semionai Erastičiau, — pasakė jis, Baisiai norisi verkti! Jei užbliaučiau, tai rodosi, 
— bet dabar vasarojimo laikas... be šitaipos negali- lengviau.
ma... be bobos, tatai...

Ir, pažvelgęs į išsprogdintas, pikiai nustebusias 
pono akis, jis- nusikalstamai krenklelėjo ir tęsė:
■Tatai, žinoma, nuodėmė, betgi ką bedarysi...

Jūs neliepė! į kiemą svetimas bobas leisti, tatai tik-^orllb myli, kaip katė, 
ra, bet iš kur savas imsi. Ankščiau, kai gyveno Ag*, 
niuška, svetinių neįleisdavau — sava buvo, o dabar
tės, palys teikiatės matyli... be svetimų neišsiversi... 
Ir prie Agniešbos, tatai tikra, netvarkos nebuvo, lo 
dėlei ...

j Buvo žavingas vakaras. Aš apsitaisiau, susišuka- 
( vau, išsikvėpinau ir Don žuanu nudūmiau pas ją» 
tGyvena. ji vasarnamy Skolninkuose. Jinai jauna, pui- 
• ki, gauna 30,000 kraičio, truputį mokyta ir mane, au-

— Von. niekše! — suriko jam Migujevas. sutrep- 
lęuo kojomis ir nuėjo atgal į kambarius.

, Anna Fįlipovna.
vo vietoje ir

šalį, pažvelgė įjį jr paglaiidino peilis... Po minutės’vaJ. 
jis vėl ėjo pro šalį ir vėl paglatulino pečiui

Ot? istorija, —sumurmėjo jis rftso šypseną*.,-—Bu
vo čion atėjusi, Semionai Erastičiįu, boba, skalbėja* 
Aksenja. Padėjo, paiksc, savo kūdi)tį, prieangėlyje 
kol ji čia prie manęs sėdęjo, kažkas kūdikį paėmė-it 1 
nusinešė.... Ot proga! . ■

— Ką? Ką tu sakai? — visa gerkle 
gujevas. , w.

sušuko- Mf-

krei vind a mas 
taįnc mano, 
___Nunešk

nustebusi ir įpykusi, sėdėjo sa* 
nenuleido akiu nuo kūdikio. . . .I z t
na... — sunmrėjo išblyškęs Migujevas, 1 
burną šypsena. — Aš pajuokavau... Ta-I 
04. skalbėjos Aksenijos. Aš... pajuoka- ! 
jį| kiemsargiui. |

1 PABAIGA I

SKAITYKITE IR RLATINKITK
i, 'DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS

Atvažiavęs i Sokolninkus, aš radau ją, sėdinčią 
ant dviejų mėgiamo suolo po aukštomis, lieknomis eg* 
lėmis. Mane pamačiusi ji greit pakilo ir švintanti ėjo 
inan priešais,

— Kaip jūs žiaurus! — prakalbo. — Ar galima 
taip vėluoti? Juk jūs žinote, kaip aš nuovodžiaujti F 
Koksai jūs?

Aš pabučiavai josios gerutę rankutę ir. virnėda- 
nias, ėjau drauge su ja prie suolo. Aš tirlėjau, unks- 
čiau ir jaučiau, kad mano širdis įdegusi ir arti sprogi* 
mo. Pulsas buvo šiltines.

Ir nenuostabu. Aš atvažiavau galutinai spręsti 
savo likimo. Kliuvai, tatai, ar pražuvai... Viskas pri
klausė nuo šio vakaro.

Oras buvo stebuklingas, bet ne oras man rūpėjo. 
| As neklausiau net virs mūsų .galvų giedojusios lakš

tingalos, nepaisant to> kad lakštingalą būtina klau- 
styti visokios bent kiek padorios rendez.vous metu, 
metu, ,, .......

(Bus daugiau)

Naujiano*. Chicago 8, HL Wednesday, December 21, 1977
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMĄ! IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

mi
na-

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

W49 So. Puląsįj Rd. (Crowfsrd 
Radical Building). T«l. LU 5-S44S 

P-ama ligumną pagal busitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR JLAPUM0 TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talaf. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS
Agranomės Ądp|ė§ Dupblienės 

sveikų maisto receptas

TVIRTA SVEIKATA...
(Atkelta iŠ 2-ro psi.)

riu-Hsumenkinio. Visokių pai-|dytis parūgos, 
kyščių išsigalvoja menko cha- 
raklerię religiuiBkąi:. pies visį 
ttlenkim.ėę skirti grūdus nuo pe. 
lų, nežiūrint kokioje tarboje jie 
besirastų. Didesnės išminties įsi 
gijimo šiose šypuįėse visiems!

Pasiskaityti. WgndgJJ Ęerr>” 
The Unsgttlmg pf America, sier
ra Club Bpoks.

Pridengus leist fermentuoti nuo Žlugdo lietuvių tautą” (sk. 47 
35-45 min.

Kai varškės paviršiiyą im|xcx 
, pjaustyti ilgu 

•peiliu skersai ir Išilgai kvadra
tais inčo didumo. Pamaišyti 
r išjungti ugnį. Po 1Q min. 

nuseinti dalį papūgų ir supy
lus j sūrmaišį duoti gerąi iiųvuit. 
vėli, kad varškė Į>ųlų apystpisė. ,

matyti, kad jis Vatikano 
yrą oppiinuotas: “episeopus tit. 
Bosąnen^is”... gali būti, nesant 
laksvai tpkiai vietai, atvykęs į 
jAV, kaip įr visi DP, pasisiūlęs 
dirbti įr bendradarbiauti Čika
gos ąj-įyyąijupijos kurijai. Ne- 
iurtganq? • Me&rių katalikų at- 
-|vilgįĮįJokių ąįininkstracinių tei Į

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Haohęim Rd., Westchester, l-L.
YALA? DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antra šeštadienį 8—3 yaL 
Te1 : 562-2727 arbe 562-2728

Rez.: GI 8-0873

PB. W. E1SIN-EISINAS 
A‘'ŪDRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kediie Ąve., WĄ 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
?'liepia, skambinti Ml 34XX)1 

> %;-v. i- * 7 k

TEL. — BE 3-5893

PR. 4.R GLEVECOS 
GYHYTOJĄS IR CHIRURp^ 

SPĘCIĄLYBi AKIV LIGOS
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

''leškokite sero, ne pikto, kad būtumėte šyvi-“- — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dr»ug;stės. Norint įstati j šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo.
■ Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė- 
I mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar- 
! i>ę, Šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di-
■ dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų

dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik 
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, 
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti 
atimti.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rvsieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
mokamai. Rašykite:

F- ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

pasūdyti ir padėti į 2 ^li? g^.mu S čia isplaui -

Pirmoji dalis: * sumalti 7 veikti ir prrnū Į
svogūnais. Autoji: s^taišy-lietuviai ka-1 
ti su krapai^ ^raudonais pipi-! ’^mūS’ nekeltų
ra s. Abi skgpom gerai ištrinti. I 
Kiekvieną iš lų piasių padėti į 
atskiras plo^š^, padrėkintas . 
karštu vandgpjjf l^į^tes. Suplo-į 
ti karštu vąpdfpiu ąydrėkintu ‘ 
peiliu vii ___
tais su skirtingu storumu 
baltosios sūrio masės l...
spalvotąja, aplyginti peiliu ap
dengti periiiatomu popierių 
(Hapdi-Wrap) ir laikyti iki nau 
dojimo šaldytuve keletą dienų.

Šis sūris yra patrąukįus savo 
išvaizda. Todėl jis gali būti pa
naudotas vaišėms. Jis pasiduo
da mažais gabaliukais _ supjau
stytas įvairiomis formomis ar 
išspaudžiamas forųa^lėmis.

Šis sūris išpyš^ęja daugiau, 
kai jis sudedamas su kitais, na
mų gamybos sūriais, kaip tai 
bulviasūriu (buvo jau paduotas 
receptas arba lietuviškas su 
kmynais).- ’

Saldūs sūriai pasiduoda sky
rium, nes jie nepriklauso už
kandžių grupei, kurie yra su 
vaisiais.

Pastaba: Rennet tabletės, kol 
bus vietoje gaunamos, galima 
užsisakyti šiuo adresu: Jet-X 
Corppraton, Dept. CM, 2550 W. 
2nd Avenue, Denver, Colorado 
80217.

Tik jie siunčia 12 .rennet tab
letes ir 12 geltonų dažų, skaity
dami $2.95„-Dažai mūsų mityrbo- 

Atsargiąi[je nenaudotim dėl savo neigia- 
. maišyti 1 mil. Išjungti ugnį, mo organizmui veikimo.

- - _ 'J-. - J ' ■ ' • - ■ ■ ■ ■ - \

P. TAMOŠAITIS

Nepasikliaukime perdaug autoritetais

Adėlė Duoblienė
DVISPALYIS SŪRIS-

Prpp.: į kvorta pignp 2%

: trukĮnąp ir bijiy patenkinti vi- i 
sais, kąd ix ją tautybę skriaus- jai labai žymios pinigų sumos, 

ir Lietuvių Katalikų Federaci-
netik (ūkągp-s, bet ir bendrai • jos pavertimu vyskupijos kuri- 

!JAV yy&upų patvarkymas, jos agentūra.
entMta 4&q . kvgd^Į Yį^ naudingą veiklą Į (Bus daugiau) -

j Ant £era‘’ įvertino mau j ai paskirtas!
užveisti ‘a’ris Čikagos-arkiv. Cody, (vė- . ■— -------

1 liau tapęs kardinolu). Tas aiškiai 
matosi visišku jo pritarimu, pa
teisinančiu vysk, kurijos užgro-! 
būną Lietuvių Sv. Kazimiero ka- i 
pinių, prieš testatoriaus klebono 
Paškąųs valią, perleidimu kuri- šyląs prieš virsi 5,000 metų.

§ Prancūzijoje, Lascaux 
linkėję, rastas kalno uoloje 
vas, kuriame

apy 
u r- 

kadaise gyveno
4 žmonės rvp sienoje buvo pri- 

3 Į mityvaus meno paveikslas, pai-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
' NAUJŲJŲ METŲ

rie-
DR. FRANK PLECKAS bumo, 3 puodukai pieno miltu-

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

“contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta treč

PR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4.popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai vak. -į: 
Ofiso teleL: 776-2880 .. 

Rezidencijos telef.: 448-5545

kų (Nonfat dry nįįlk), 2 puo
dukai pasukų (Cultured butter- 

I milk), tabletės Rennet fer
mento, 2 valg. šaidęštąį šalto 
vandęns, 1 ari), šaukštelis smul
kiai sulrmtų svogūnu, 1 šaukš- 
tas smulkiai sujjįąųstytiį žalių 
krapų, (arba trupinėlis raudo
nų pipirų).

Darbas: Pieną su pieno milte- 
bails išįdąkti. . P^šildžįys nuo 

-80-90? F. Supilli pašukas ir 
šaitąĮĮįe' yąp.dęnyję ištirpintą 
Rennet fermentą.

DR. V IT. TAURAS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS į

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Ofisas 2652 WEST 59th STREET

Tei. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad.

niais z-4 vaL popiet ir kitu laiku 
pasai susitarimą.

visiems klientams, draugams, pažįstamiems 
ir kaimynams. ..

Mažeika E/ Evans

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIĄ IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-.8601

2515 W. 69. St.

Sav? Raimondas A. Vaitkus
Tel. 737-8762

DAIMID
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

So. HERMITAGE AVENUE
Teu: Y Aria 7-1741-1742

si. kad jis yra viso pasaulio, ke
turių kontinentų (išskyrus Eu
ropą) “lietuvių vyskupų. Iš Kiz- 
lio K. studijos

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayetie 3-0440 y

?

i

i

SERVING YOU FOR OVER 25 years.-

' WE SELL, WE SERVICE, WE CA.RE.

60 beautiful Ute ' 
model used c^rs in 

stock novrz

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR. NAKTj.

į

į
-Only a tew new 

77 Fords left 
hurry ml

TRYS MODERNIUOS KOPlYCiOS
AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5(Kh Avė., Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

■. GEORGE F. RUDMINAS
3319 So; LITUANICA AYE. TeL: YArds 7-1138-1139

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAtayeUe 3-3372

- » Watch for the
•« Grand Opening <
* of our giant new 

service departement. •

l’IUS ALFONSO MACAITIS 
Gyv. 7320 So..Talman Avė,

Ė :5«0:

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ; NAUJŲ
METŲ VISIEMS LIETUVIAMS I

. OftTHOPEDAS-EROTEZISTAS 
Aparatai - Protėjai Med. ban- 
aazai. Speciali pagalba kojoms: 
(Arch Supports? ir t t.*

2850 West 63rd St„ Chicago. III. 60629 
L Talof.: BRospoct 6-5084

t Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET^ * 
Teifonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

2918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUŠTYMAI

Leidimai — Pilna aparauda
ŽEMA KAINA - 

R. ŠERĖNAS 
Tal. WA S-8D63

Apdraustas perkraustymas 
. iš jvairiy atstūmę*.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arta 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii V/OPA, 

1490 kit. A M.

Lietuviu kalke: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 

vai. ryto.' '
Vedi ja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

(Kalėdiniai apmastymai);
tTęsiųyą) ■> talikišką. spaudą, bei viepųoly- 

, -j. «n „ ’nūs? Kur tie kovingi Pasaulio- Vąsarą pasirodė Draugo -;j - -- ■-®
premijuotas 1000 dolerių su ge
ra doze ! pornografijos ‘‘Sauja 
skatikų” romanas, kur atvykęs 
iš okupuotos Lietuvos milicinin- 
kąs, gąstppliuodamas tyąrko E)P 
pasimetėlius. Dabar visai nesę- f 
niai Meno Kūrybos ir Mokslo sąn ) 
pozijume buvo įteikta iš Alilijp-““ 
ninio Fondo skirta 1.000 dolerių, 
nremija atvykusiam iš Izraelio 

.žydų Icokųi Merui, už literatū
ros veikalą “Striptyza”, kur be 

.stiprios pprnpgrpfįj.os, nemažai
— blevyzgos (blasphemy). Vei
kalą išleido ateitininkai, prista
tė ir premiją įteikė pranciškonų 
vienuolis, įvadą parašė “Drau
go” marijonas.

t._ Visą tai prisiminus daug kas 
apeliuodamas į autoritetus klau
sia: kur, galop, yra lietuvių vys- tuvių kilmės dignitprius, skelbia 
kūpąs? Ar ne jo svarbiausia mo 
ralė pareiga, pasiremiant bažny 
čios autoritetu, tvarkyti ne tik 
ietuviškas parapijas, bet ir ka-

L. Bendruomenės vadai mėginą 
visą lietuvių tremties politinį 
ir dvasiniai kultūrinį gyvenimą 
susemti į savo rieškutes? Kur 
pasidėjo kadaise savo aukšta 

j morale ‘ir dideliais Lietuvai at
liktais darbais atsižymėjusi Atei 
tininkų organizacija su savo sen 
draugiais?

Besiaiškinant šiuos klausimus, 
prieita, iš tiesų, labai nuostabių, 
stačiai neįtikėtinų išvadų. Būki- 
ipę apdairūs, nekišl$ime, kaip 
štrusai. galvų baimingai į smėlį 
iy netikėkime davatkoms, kad 
visi šventuosus aliejais pateptieji 
t^mpa šventaisiais. Gyvenimo 
faktai štai ką rodo: '■

I). Jokio lietuvių vyskupo lais 
varne pasauly (išskyrus Europą) 
nebuvo ir. nėra. Tięsa, viępas lie

JEVAS IR SUNŪS
MARQl ETTE FUNEBAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Trięf.: GRavehili 6-2345-t 

1410 So. 50th Avė., Cicero
< •* Telef.: TOwnhall 3-2108-8

NARIAI:
Chica^oi
Lietuvių
Laidotuvių
Direttorią
Assoc iacijos

1978 FAIRMONT^-13,877.00

Including 6 cyl. automatic tran^, white walls and 
r '' wheel covers. Transportation and taxes 

not included. r-

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Nuliūdę lieką;

žmona, ^uktej-ys, giminė*.

Laidotuvių direktorius ponald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Mirė 1977 m. gruodžių 17 d., sulaukęs 63 metų amžiaus.
? jfiįmęs New York, N. Y. ....

. Paliko nuliūdę: žmona Melvina (Banytė), trys dukterys Brazilijoje 
— Genele Elizabeth Kashjwagi, Alda ir Helen su šeimomis bei kiti 
gimines, draugai ir pažįstami.

Priklausė Joniškiečių. Žemaičiu ir Zarasiškiu klubams.
Jaunas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W, 71 SL

Ketvirtadieni, gruodžio 22 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. pijaus Alfonso Macaičio giminės, draugai ir pažįstami 
nuošifdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą’ir atsisveikinimą. 4

WHO’S NO. 1?' YOU ARE . .'. AT

POWER FORD

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ>

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo# Mills, PL 974-441®

Republic 7 1213 
Vii liuli 7-6672

B 
įt 
i

«00 SO. ARCHER, CHICAGO

Mon. thru Fri. 9 a. m. — 9 p. m.; SaL* 9 a. m., — 5 p. m.
... z • Closed Sunday

e
*

/

NAVJIEHO*, CHICAGO t. ILU Wednesday, December 21, 1977

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi Hill



488 Madison Ave.

SVEIKINA VISUS SAVO KLIENTUS

SU ŠVENTĖMIS

NAUJAIS METAIS

IR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO

Phone PR S-9155

3101 WEST 95th. STREET

— Pirmininkas
- Vicepirmininkė - 
Nut. rail, ir koresp
- Finansų rašt.

Kontrolės rašt.

1^(1 Frank Zapoli* 
tzosVa w.ysrr> st 

GA 4-S654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Ir Remontas

— Jonas Smailys, 3525 Mon
roe St., Omaha, NE 68107, Ame
rikos Lietuvių Tarybos atstovas 
ir spaudos bendradarbis, sveiki
na spaudos darbuotojus ir savo 
pažįstamus su Kalėdų šventėmis 
ir ta proga paremia Naujienų lei 
dima $5 auka.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBiS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

i Tetefe R E public 7-1941

M. ž I M K U i 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI 
42W S. Maplewood. Tek 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
BHcvietimat, pildomi pilietybes pra
šymai ir kitoki blankai

GA2-6700 • PR 9-6700

Notary Public
- - y w •

Insurance, Income Tax
" £ 3? .« . V -i • * - - F

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sių 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė j 5339 So. Washte
naw Ave. -Jis yra vyriškų - r.* 
moteriškų drabužių siuvėjas ir 
pritaikymo profesionalas.

Tel. GR 6-7603

Namai. Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

4243 W. 63rd St., Chicase 
TeL 767-0600.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Nuotaikingu Kalėdų šven
čių ir laimingu Naujųjų Metų 
draugams ir pažįstamiems linki- 
ir ta proga aukoja $10 Naujie
noms Aldona Pankienė ir Kor
nelija-

— Elvyra Skopienė ir Liuda 
Dubauskienė iš Cicero lankėsi 
Naujienose pasveikinti darbuo
tojus ir palinkėti jiems geros 
sveikatos, o dienraščiui geros 
sėkmės. Dkui už vizitą ir įteik
tas penkines Naujienų paramai.

— Vyskupo Vincento Brizgio 
kunigystės 50 m, sukakties mi
nėjimas Chicagoje bu^ sausio 
22 d. Duošia specialus komitetas.

— Antanina ir Albinas Repšiai

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

LINKI UINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 'NAUJŲ 1978 
METŲ NAUJIENOMS, VISIEMS NARTAMS 

IR DRAUGAMS . i <■"

General Machine'Maintenance 
with some Lathe Experience. 
Must have natural-Mechanical 
Aptitude and good references.

■ 737-8500 -

' TERROS ADRESAS:
3237 West 63 St., Chicago, 111. 60629, 

tel. 434-4660.

HELP WANTED — MALk
Darfrininky Reikia

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 

Chicago, HI. 60632. TeL YA 7-598

— Poetas Bernardas Braz
džionis, Vista, Ca„ Australijos 
lietuvių kviečiamas, dalyvaus 
Vasario 16 minėjimuose.

— • Juozas Bagdžius pranešė, 
kad Registruotos Marquette 
Parko Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės visuotinas nariu susi
rinkimas įvyks 1978 metais sau
sio 15 dieną Marquette Parko 
parapijos salėje.

2416 West 69th St Chicago, HL 60629 
(on 69th *4 block west of Western)

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie
gami, 30’ sklypas, naujas šildymas, 
tuoj ■ galima užimti, prie 65-tos ir 
Artesian, nebrangus. ■.

DOVANŲ PREKYBA 

iki pat Kalėdų atdara kasdien 
ntfo lO iki 8 vaL vak., šeštadieniais 

nuo. 10 iki 5 vaL vak., 
sekmadieniais—nuo 11 iki 4 va.L v.

ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j ĮJetuyhį Įstaigą:

American Travel Service Bureau
j s. western Ave^ Chicago, III- 60643

Telet ;312 ^238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsUankynuii Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. < ; < ■ ’''

• Taupykite, skrisdami Chartered lėktuvais tik reikia rezervuoti vietas
iš anksto — pries_45-60 dienų. J: r

-D t MISI C
61—40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4M5 Se. ASHLAND AVĖ. 
52M775

TIK SAVŲJŲ TARPEI
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis muro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedu, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

Bronius Sedleckas iš Bridge- 
apylinkės šeštadienį buvo 
\s į Naujienas pasimatyti 

su čia dirbančiais pažįstamais.

SIUNTINIAI-■
Cosmos Parcels |

MARGUrrrE GIFT ,ęARČ<Li^įRVIC* - J 
1501 W. 6Wh Sr., Chicago; Ijį KK29. WA 5473/

3333 So, HcMjML .ffe, CHča?«;<iM. 'it^J^Tol. «4G2n 
v. v. Vi * ii'T A'k.’

' CHICAGOS LIETUVIŲ NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR PAVIENIŲ DRAUGIŠKAS KLUBAS

SIUNTINIAI į IJETUV4
| MARUA Np.R^IKIE3fS X.

2508 West 69th Št, Chieago, EL 50629 .• Tek.WA 5-2787 

Diddle pcsIrlnklmM gcrc* rūšlot |vdr|u Mvįtig.
MAISTAS II EUROPOS XANMLIU.-- -

P. Mičiulis, Gulfport, Fla. 
munis taip rašo: “Prie šio jde 
du 10 dol. piniginę perlaidą u: 
metinę Naujienų prenumeratą.1 nuoja|inį 
Naujienas prašau siųsti p. Stasiui 
Stulpinui, gyv. Griffith, Ind., ■ 
nurodytu adresu. Naujienų pręj 
numeratą skiriu dovanai jo ve-į 
dyhų proga’’. Dėkojant musų Sporto ; 
mielam rėmėjui p. Miėiuliui už Į atvykę 
tokį pavyzdžio vertą .dovanos 
parinkimą, kartu su juo sveiki-* pasikeisti su jais šventiniais svei 
name p. Stulpiną ir jo žmoną, kūlimais ir linkėjimais. Dėkui

i * Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalss ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon 
frontacijos,' nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus-

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background oj 
conveyor systems, overhead cranes* 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIK AVE.

An equal opportunity employer

paskolos perkant namus, daromos ilgiems terminams 
(R žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS f

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANĄUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

i hų paramai.

j - LŠST Sąjungos Garbės Teis 
mo pirm. Marijonas šnapštys 
su visa šeima linki sesėms-bro-

Ivairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkas

minaiČ'auis tyro džiaugsmo Šv. 
Kalėdose ir laimės kupinų N. 
1978 m. (Vieton kortelių — ski
ria auką “Naujienoms”).

— Ona ir Stasys Stanaičiai 
iš Brighton Parko sveikina vi
sus gimines, draugus ir pažįsta
mus Kalėdų švenčių proga lin
kėdami visiems linksmai sutik
ti Naujuosius Metus ir daug 
laimės bei sveikatos juose. Taip 
pat siunčia sveikinimus ir ge
rus linkėjimus visiems Naujienų 
bendradarbiams ir darbuoto
jams, o vietoje kalėdinių kor
telių paremia Naujienų leidimą 
$20 auka.

— Beverly Shores Lietuvių 
klubo valdyba sveikina savo na

trius ir visus plačios apylinkės 
. tautiečius šv. Kalėdų proga ir 
J visiems linki geros sėkmės nau
juose 1978 metuose. Ta proga 
klubas paskyrė aukas spaudai 

j paremti, jų tarpe Naujienoms 
Š25, kuriuos atsiuntė per klubo 
sveikinimą ir auką, dėkojam 

Įsveiknimą ir auką, dėkojam 
valdybai ir visiems to klubo na
riams.

iš Bellwood, Ill., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 

i visas gimines, draugus ir pa
žįstamus, o taip pat Naujienų 
Redaktorių ir visą jo štabą ir 
linki visiems kuo nuotaikingiau 
šiai praleisti šventes, sveikiausių 
ir laimingiausių 1978 Metų.

Vietoj kalėdinių kortelių au
koja “kvoterį” Visų Lietuvių 
Laikraščiui paremti.

— Juozas Ulevičius iš. Mar
quette Parko, “Pirmyn” choro 
ir daugelio lietuviškų organi
zacijų narys, ilgą laiką tarnavo 
Burlingtono geležinkelių stoty
je, kurią uždarius, pakviestas-į 
ęksplotacijos bei. sąstatų suda
rymo skyrių atsakomingoms 
pareigoms Cicero stotyje.

didžiausios kailių 
pasirinkimas

VleBinte y
•lietuvi kailininku 7^ LA

vk Chlce.ro >
^r>fcNORMANĄ
<®|RįkBURŠTEIN4

26W828
VkTyW (i>tAiga«) ir

677-848S
DKy (holo)

.linkėdami jiems daug laimės ir už ta proga įteiktus $10 N&ujiė 
■ meilės visame ją gyvenime.

Vladas Mikutis iš Brige 
(porlo lankėsi Naujienose ir sa 
Įvo vizitu, džentelmeniška elg 
sena ir sveikinimais bei linkėji- Earns šauliams, bičiuliams ir gi 

linais sukėlė šventiškas nuotai- 
,'kas. Dėkui, l'aip pat dėkui už 

lietuviškos spaudos 
rėmimą ir už $10 auką Naujie
noms. v

One Hour Dry Cleaning Service 
One Day Shirt ServiceTHE MARQUETTE LAUNDRY

LEO VAIČEKAUSKAS 
JULIA SAČAUSKAS - 
VIKTORIA CINKĄ — 
ROžfe DID2GALVIS - 
ANNA WAICHARI — 
ANNA CASEY — Iždininkė

BEST TH INGS IN UFE

-

Chlce.ro



