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Akiai malonus žiemos vaizdas, bet dar* maloniau iš šilty namu džiaugtis gražiausiais žieme piešiniais.

KALIFORNIJOS PAKRAŠČIUS PLAKĖ

a t ei n a n ei a i s meta is.

ORAS

Išvartyti stulpai, 
aplaužyti medžiai

Mokslininkas Sagan yra Na
tional. Aeronautikos ir Erdviu 
Administracijos NASA patarė-

Dienos metu šilčiau, 
vakare šaltą.
Sauli teka 7:15, lydžiam 4:24

Vietomis vėjas buvo toks smar 
kus. kad jis išvartė storiausius 
medžius, stovėjusius pakelėse ir 
išvartė elektros laidams pasta
tytus stulpus. Ne vienas automo 
bilis buvo nuneštas nuo kelio ir 
sudaužytas. Kalifornijos gyven 
tojai 'neprisimena, kad bet ka
da tokia stipri vėjo audra būtu 
plie!kusi pakraščius. Labiausiai 
nukentėjo Humboldt ir San Joa 
quin Valley srityje. Daugelis li- 
liko be namu, o dar didesnis na
mų skaičius liko be stogų. Gu
bernatorius Brown, apžiūrėjęs 
nelaimės vietas, tuojau jas pas-

Kalinių paleidimas skaitomas 
dideliu Izraelio žingsniu taikos 
linkme. Susidaro Įspūdis, kad 
Izraelis ir Egiptas nori sudaryti 
sąlygas kitoms arabų valsty
bėms prisidėti prie taikos planų. 
Norima Įkalti Į galvą užsispyru- 
siems arabų valstybių vadams, 
kad taika bus Įgyvendyta Arti
muose Rytuose, jiems ji patiks 
ar nepatiks. Jie taip pat aiškiai 
mato, ka pagrindus Izraelio ir 
arabų valstybių taikai nustato 
Izraelis ir Egiptas. Sirijos pre
zidentas, remiamas Irako ir Li
bijos, norėjo diktuoti Artimųjų 
Rytų taiką, bet jiems nepasise-

griežčiausius grobiko reikalavi
mus, Jis prižadėjo pradėti šau
dyti Įkaitus, bet ir Į tai nebuvo 
kreippiamas joks dėmesys. Išni
ko ir .pats grobikas. Be to, jis 
matė, kad niekas jam neskuba 
helikopterio pristatyti.
Marinas susidorojo su grobiku

Irane žuvusių 
skaičius siekia 545

TEHERANAS. Iranas. — Za- 
ranfos provincijoje užmuštų 
žmonių skaičius jau siekia 545. 
Manoma, kad namų lauže dar yra 
keli šimtai užverstų, žemės dre
bėjimas buvo toks staigus, kad 
žmonės neturėjo laiko išbėgti Į 
laukus.

Ar Kvebeko provincija 
atsiskirs nuo Kanados?

Kvebeko valdža pateikė le
gislature! projektą įstatymui 
referendumo, kad jos prancū
ziškai kalbančios provincijos 
gyventojai galėtų laisvai pasi 
sakyti ar jie nori būti nepri
klausomi nuo Kanados.

Koalcija 
ar žadėta 
programoms 
tesėta

Greitkelis 75 . baigtas
MARIETA, Ga. — Prieš pat 

žiemos šventes paskutines 
mylių tarpas tarpvalstybinio 
laisvo plento 75 (Interstate Free
way) 1,564 mylių ilgumo nuo 
Manitobos šiaurėje iki Meksikos 
Įlankos Floridoje.

pradedanti abejoti 
parama socialinėms 

bus ganėtinai iš- 
jei militarinis biudže. 

visa laika bus didinamas.

nors ir visiškai kitokia, šiomis 
d: ertom is viceprezidento AMon- 
dale namuose susitiko žymų 
mokslininką Carl Sagan. Cornell 
universiteto prof., kurs visus 
savo* tyrinėjimus yra pašventęs 
ieškojimui" gyvybės kituose pa
sauliuose. Susitikimo proga bu
vo ta tema-nuotraukų ir filmo 
“Close Counters of the Third 
Kinds” (Artimi susitikimai ■ su 
Trečiąja Rūšimi)-

Prezidentas atvyko kartu su 
Baltųjų Rūmų mokslų patarėju 
Frank Press.

Kelis šiaurės apskričius-gubernatorius Brown 
paskelbė nukentėjusiomis^sritimis

LOS ANGELES, CaL — Trečiadienio vakare du šiaurės Ka
lifornijos pakraščius, gulinčius šiaurinėje Pacifiko dalyje, labai 
smarkiai plakė vėjas ir padarė milijoninius nuostolius. Vietomis 
vėjas 'nešėsi 60 mylių greičiu, vartydamas medžius, namus, plėš
damas stogus ir vartydamas automobilius. Vietomis vėjo galia 
siekdavo 100 kilometrų greičiu. Joks gyvas sutvėrimas nepajėg
davo tokiai smarkiai vėjo srovei pasipriešinti. Šios audros metu

•U, ŠVENČIU
AMS, BIZNIERIAMS

Dabar aiškėja, kad Egipto 
prezidentas Sadatas, besilanky
damas Jeruzalėje, atliko žymiai 
daugiau, negu patys egiptiečiai 
manė. Sadatas įteikė Izraelio 
premjerui sąrašą arabų, laiko
mų Izraelio kalėjimuose už pa
darytus arba galimus padaryti 
politinių nusikaltimus. Sada
tas pareikalavo, kad visi jo są
raše buvusieji arabai Vvtu pa
leisti. šiandien Izraelio komisija 
pranešė egiptiečiams, kad visi 
arabai, buvę prezidento sąraše, 
jau išleisti iš Izraelio kalėjimų.

FORDAS MOKO 
CARTERĮ

Gerald R. Fordas trečiadie
nį pasisakė pataręs preziden
tui Carteriui, kad administra
cija turi daugiau pasistengti 
skatinti Panamos Kanalo su
tarties reikalus, kad Senatus su 
tartį ateinančiais melais pri
imtų. Buvęs—prezidentas For
das pasakė, kad Carteris ir 
Vaisi. Sekretorius Cyrus R. 
Vance turi vadovauti pastan
goms, kad Senatas tą sutartį 
priimtų.

Fordas be to pasakė, kad 
Amerikos publikai “baisiai“ 
yra reikalinga mokesčių suma 
žinimo, ypač to reikalingi mo
kesčių mokėtojai, uždirbantie
ji per metus-$12,000 iki $30.- 
000.
palengvinimo vidurinės klasės bus. Jis 
žmonėms, kuriuos aš vadinu nusivežė 
“vidutinių pajamų beturčiais“, muose 
manau, 
mokesčiu 
perspėjo Fordas

ir pramonė centru, Vokiečiai 
norėtų, kad amerikiečiai inves- • 
tuotų daugau kapitalo į Vakarų J 
Berlyno pramonę ir prekybą.' — Užpuolikai mirtinai sužei- 
Jiems atrodo, kad gražiai auganjdė autobusų konduktorių Donai 
tis ir besivystantis Berlynas ga- Idą Sucilla vien dėl to. kad jis at- 
lėtų sukelti visos Rytų Europos sisakė atiduoti jiems savo pini- 
susidomėjimą. . *-grnę, kurioj buvo 27 doleriai.

Šiandien taip pat paaiškėjo, 
kad prezidentas Sadatas, skris 
damas į Jeruzalę, padarė dau
giau susitarimų su Izraelio vy
riausybe, negu pradžioje dauge
lis manė. Arabams ir Į galvą ne
atėjo mintis, kad Sadatas būtų 

Jei negausime -mokesčių pareikalavęs paleisti suimtus ara 
tik pareikalavo, bet ir 

aš vadinu nusivežė sąrašą Izraelio kalėji- 
beturčiais“, muose laikomų arabų ir paprA- 

kad jūs susilauksile šė, kad jie būtų išleisti iš kalėji- 
mokėtojų maišto“, mų. Jeigu arabai laukia taikos su 

Izraeliu, tai reikia pradėti tai
kiai sugyventi su arabais.

Tuo tarpu neaišku, ar Izrae
lio vyriausybė paleido visus ara
bus, buvusius kalėjimuose. Ji 
galėjo paleisti prezidento Sada- 
to sąrašuose buvusius arabus, bet 
galėjo nepaleisti tų, kurie tuose 
sąrašuose nebuvo. Manoma, kad 
tokių arabų skaičius nebus toks 
didelis.

PAGROBTIEJI NUGINKLAVO GROBIKĄ;
JĮ GEROKAI APKŪLĖ IR PRIBAIGĖ

Grobikas n°rėjo maisto ir helikopterio, kad. 
galėtų-pabėgti į greta esančias salas

MANILA, Filipinų salos. — Vienas drąsus filipinietis įsiver
žė į Subis Amerikos laivyno bazėje esantį bankelį, pasigrobė pini
gus ir bandė pabėgti, liet jam 'nepasisekė, Antradienio popietę 
banditas Įsibrovė į banką, pasiėmė įkaitais kelis Amerikos mari
nus, užėjusius bankelį perlaidų Įsigyti ir pažįstamiems šventėms 
pasiųsti, čiupo visus bankelyje buvusius pinigus ir pradėjo dery
bas su laivyno bazės sargais, saugojusiais ir patį bankelį.
Suimtieji pritrūko kantrybės į - ■ ■■ ■ ■ ■ -—--------------- -- ■ ■■

Įsibrovėlis bankelyje laikė 14 
žmonių. Kiekvienas jų pateko Į 
bankelį ieškodamas patarnavi
mų. Grobikas prižadėjo išžudyti 
visus Įkaitus, jeigu jam nebus 
atsiųstas helikopteris ir jam. ne
bus leista skristi į artimiausią j 
mažai apgyventą salą. Trečia
dienį jis reikalavo helžkoterio, 
o ketvirtadienį jis pareikalavo^ 
ir maisto. JĮ pradėjo spausti 
Įkaitai, dvi dienas buvę be mais
to ir jokio gėrimo. Jie reikalavo, 
kad grobikams bent maistu juos 
aprūpintų. Grobikas norėjo mais 
tą gauti iš banką, saugojančių 
karių, bet ’-jie neskubėjo. Ji^ ne-

Šautuvai ar sviestas?
“Šautuvai svarbiau ar svies

tas“ kontroversiją, sukėlusi il
gus karštus debatus prieš ke
liolika metų, vėl atrodo prikel
ta unijų, miestų ir civilinių tei 
siu lyderių koalicijos, kurie 
būkštauja, kad prezidentas 
Carteris keičia savo rinkimu 
kampanijos metu duotus paža 
dus sumažinti militarinį biu
džetą. Tos koalicijos lyderiai 
pareiškė Management and Bud 
get ofiso dep. direktoriui Ja
mes Mclnttyre. kad esą susirū
pinę dėl gautų žinių, kad Pen
tagonas pretenduojąs į 25 nuo
šimčiais tederalinių išlaidų pa 
didinimą

Kvebeko provincijos premje
ras Rene Lavesques laimėjo 
rir.kmus didele balsų daugu
ma, kadangi propagavo Kve- 

nepriklausomybę.

Prezidentas rimtai 
domisi “lėkštėmis”

WASHINGTON. — Preziden
tas Carter, kurs yra viešai pa
reiškęs, kad pats savo akimis 
matė UFO (Unknown Flying 
Object — nežinomą skraidantį 
objektą) ir nuo to laiko yra. gi
liai įsitikinęs, kad ne vien žemės 
planetoje egzistupją'M gyvtfhė, bėk

čion galingiausion siovėn pačiu šiaurės Pacifiko pakrašču.

kėlbė nuo žiauraus vėjo nuken
tėjusiomis, kad gyventojai galė
tų gauti lengvas paskolas. Hum 
boWt apskrityje apie 100,000 gy
ventojų liko visai be elektros. 
Tai reiškia, kad sustojo šaldytu 
vai ir neveikia šildytuvai.

Izraelio delegacija Kaire pranešė apie visu arabu 
politinių kalinių paleidimą

KAIRAS Egiptas. - Izraelio delegacija Kairo konferenci 
joje šios dienos posėdyje pranešė egiptiečiams, kad Izraelis at 
liko pirmą susitarimo paragrafą — paleido visus arabus, laiky 
tus Izraelio kalėjimuose už politinius nusikaltimus.

Žiema prasidėjo vakar
Būdavo Čikagos vaikai kitais 

metais gedaudavo “baltų” Ka
lėdų. šiemet jie to malonumo 
turės dvigubai, nes Kalėdos bus 
ir baltos ir šaltos^ kaip Kanado
je, jei ne kokį sirprizą gamta iš
krės paskutinę dieną, net oro 
pranešėjai Kalėdų dienai orą 
skelbia “in the 40”„ tai reiškia 
nuo 40 iki 50 laipsnių Fahren
heit, ir šiek tiek lietaus.

žiemos pradžia pagal kalen- 
ketvirtadienį, 

bet žiema 
isą lapkritį 

ir gruodį su sniego audromis, 
| pusnimis ir keliolika laipsni^ 
žemiau nulio speigais, kurie 
nuo Churchilio Įlankos Manito- 
boje. Žiemos invazijas kasmet 
toliau plečia jauki Meksikos 
Įlankos.

Viršum “senojo” sniego klo
do trečiadienį pasnigo dar 5 iki 
11 inčų.

Nori sustiprinti 
Berlyno ūkį

Briuselis, Belgija. Vakarų 
valstybes yra pasiryžusios susti
printi Berlyno reiklus, kad jis 
pats galėtų bijoti ir vykusiai 
tvarkyti savo pramonės ir pre
kybos reikalus. Vakarų Vokieti 
ja kreipėsi į laisvojo pasaulio 
valstybes susidomėti Berlynu. 
Vokiečiai nor

PRADARBIAMS IR'taPtU PaČiU d,dŽiaUSių prekybos paklausyti sekretoria

Paliko dabartines 
degalų kainas

CARATALLADA, Venecuela. 
— Suvažiavusieji degalų ir Įvai 
rių aliejaus rūšių gamintojai ne 
galėjo susitarti dėl degalų kai
nų ateinantiems metams. Saudi 
Arabijos ir Irano atstovai siūlė 

? palikti šias kainas visiems 1978 
metas, bet kitos valstybės nesu
tiko. Labiausiai priešinosi Ve- 
necuelos prezidentas ir jo paskir 
ti pareigūnai. Iranas ir Saudi 

I Arabija tvirtino, kad pastovios 
degalų kainos palaikys, kitų ga 
minių pastovias kainas. Pasto- 
vumas esą. .reikalingas gyvai 
tarptautinei*prekybai.'Tuo tar
pu-Venecuelos atstovai reikalavo 
kelti kainas. Jie patarė kitoms 
valstybėms imti didesnius mokės 
čius už aliejaus gaminius ir pa
dėti savo valstybių neturtingie
siems. Saudi Arabijos ir Kuwai- 
to atstovai pareiškė, kad toks 
nutarimas nereikalingas, nes 
visos tos minėtos valstybės 
seniai tai daro. Saudi Ara- 
bijoję ir Kuwaite Įsteigtos inži
nerijos mokyklos gabiems ara
bų vaikams, kad jie galėtų būti 
naudingi: savam kraštui ir ga
lėtų padėti atsilikusioms valsty
bėms.

i Sadatas pareiškė, kad didžiau
siu A’Iriųjų Rytų taikos staty 
toju yra sekretorius Cyrus R. 
Vance. Izraelio politikai nenorė- 

«jo daryti jokių nuolaidų. Keli 
Izraelio generolai norėjo pasi
likti didelę Sinajaus pusiasalio 
dali ir įsistiprinti Jordano žemė
se, bet taip neišėjo. Gen. Daja-

i nas. vyrausiąs Izraelio užsienio 
ėtų, kad Berlynas J politikos vadas, patarė Izraeliui 

Vance
ii* pasitraukti iš Sinajaus. Gazos 
ir kitu užimtu žemų.

M The First and Greatest
Lithuanian Daily in America X

The Liihuanian Daily News
PuWbbed by The Lithuanian News Publhhmg Co.. Inc. 

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

Over One Million Lithuanian 
In The United States

Vienas beginklis Amerikos ma 
rinas, netekęs kantrybės būti be 
maisto ir be gėrimo, pradėjo po
kalbį. su gerai ginkluotu Įsibro
vėliu. Pasirodo, kad jis turėjo 
net du revolveriu. Susikirtimo 
smulkmenos dar nepaskelbtos, 
bet žinoma, kad marinas vienu 
laiku paleistu smūgiu grobiką 
nutrenkė žemėn, atėmė iš jo 
ginklą, o kai jis dar bandė prie
šintis, tai paleido į jį kelis šū
vius. Sužeistas grobikas pasku
bomis buvo nugabentas Į ligoni
nę, kur jis už poros valandų nuo 
žaizdos mirė. Bangelį saugoju
sieji Amerikos kariai paleido vi
sus laikytus Įkaitus. Kiekvienas 
liudijo policijai, kad grobikas 
turėjo būti pamišėlis, nes elgse
na buvo nesveiko žmogaus. Iki 
šio meto nepaskelbtas grobiko 
vardas, bet žinoma, kad jis bu
vo filipinietis, gerai pžįstantiš, dorių prasidėj 
laivyno bazę ir žinojęs, kur jis. gruodžio 22 dieną 
galėtų rasti jam labai reikalin- gamtoje tęsiasi jau 
gų dolerių.



KUR YRA KWIAI?
Gaivėti apie Kalėdta ir m- kakliai ir nepailstamai sieks Kna 

prisiminti išminčių Kiltų nfcffoa- 
noma. Jie parodė savo išmintį 
siekdami Kristaus. Vienas ir vie 
ninteKg klausimas buvo jų lūpo
se “Kus yra gimusyšis žydų Ka
rulius?” (Mato 2:2)
Jei buvo suinteresuoti pinigais, 

šeimyniška švente, ar dideliu oa 
liumi, apie tai nėra mums pra
neštu. V.'sa ką Raštas mums Ba

t&ih. ,
Išminčiai taip pat parodė sa

vu išmintį, norėdami pagarbin
ti Viešpatį Jėzų. Tai nebuvo tik 
paprastas smalsumas, kuris ve
dė juos ieškoti Jo. Jie aiškiai 
pasakė, “atėjome Jo pagarbin
ti”, (Mato 2:2). Ir kada paga
liau jie pasiekė Betliejų ir sura
do Krstų, Raštas sako “ir par’ £ t ną H1UJIL3 m- UV JLVL^U., otwxv M

ko tai yra, kad jų vienintelis šie- (puolę pagarbino Jį (Mato2:ll). 
k imas buvo surast Viešpatį Jė-{ Išmintingi žmonės garbina, 
zų Kristų. Turn įvykdyti jie ap- Į Amerikoje tik mažuma amerikie
sunkino širve, atidedami į šalį 
visus kitus reikalus, kad galėtų 
pradėti nepaprastai ilg^ ir var
ginančią kelionę, palenkdami tam 
tikslui net ir savo valią.

Išmintingi žmonės tą patį da
ro ir šiandien, šitų Švenčių pro
ga kvailiai bus žinomi savo per
sivalgymu, savo persigėrimu, sa 
vo baliais, savanaudiškumu ir 
orgijomis, bet išmintingieji at-

čių (jų tarpe įskaitomi ir lietu
viai) reguliariai lanko pamaldas. 
Iš jų dar mažesnė mažuma yra 
tie, kurie tikrai garbina Viešpa
tį. Kai kurie ateina į pamaldas 
susitikti su draugais, pažįsta
mais, kiti iš pripratimo, kiti pasi 
klausyti muzikos, (kiti vedami 
ritualo pareigos.

Kai kurie yra visai kvaili, gal
vodami, jog, ateidami i pamal-
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rėmėjus.
Dr. V. Šimaitis. Silvija Krumplienė. Nijolė Skirpstūnienė. 

Juozas Kinderis. Raimundas Merkys, Petras Leipūs ir 
Bronius* Acelinas.

ma. Giesmės giedamos lūpomis, 
tik ne širdimi. Labai maža tik
ro tikėjimo, tikros pagarbos, 
tikro garbinimo. Bet anuomet 
ir dabar išmintingi žmonės gar
bina Jėzų. Tikroji krikščionybė 
visuomet Kristuje centruojąs). 
Krikščionybė niekuomet nešicėnt 
ruoja bažnyčia, nesicėntruoja 
dvasiškija arba tikyba. Milijo
nai žmonių išduoda savo religi
jos nekrikščionišką charakteri 
nelaikydami Kristaus savo gar
binimo centre. Išmintingi žmo
nės visuomet garbina Kristų.

Žmonės minimi pirmųjų Ka
lėdų laike buvo išmintingi, nes 
jie nešė dovanas Kristui. Kiek
vienas žino, kad dovanos turi ką 
nors bendro su Kalėdomis. Apart 
to yra visiškas sąmyšis.

Atidžiai paskaitykite Kalėdų 
aprašymą Mato Evangeljoje, 2- 
me skyriuje. Išminčiai nepasi
keitė dovanomis. Jie Besidalino 
dovanomis. Jie davė dovanas 
Kristui.

šv. Raštas sako: “parpuolę pa 
garbino Jį. Jie atidarė savo lo-

REALTY

951 West 63rd St Tel. (36-7878
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das, daro Dievui malonę. Maldos bių dėžes ir pateikė Jam dova- 
yra kalbamos, bet nesimeldžia- nu: aukso,. .smilkalų irmiros”.

Duoti dovanas Kristui buvo 
jų garbinimo dalimi. Tos dova
nos buvo pasiaukojimo išdava. 
Jos buvo duodamos iš “jų lo
bių”.

Dovanos, sudarytos iš “kiše- 
niaus smulkių” arba viendoleri- 
mai suglamžyti banknotai, tai 
nėra, dovanos kuriomis išreiškia
mas tikras krikščioniškas gar
binimas. Daugelis taip vadina
mų bažnyčių turi.i«ansinių pro 
blemų. Jos visuomet mėgina su
kelti pinigų ne pagal šv. Rašto 
nurodytą tiesą, bet ką nors par 
davinėdamos, ruošdamios pietus, 
suruošdami bazarus,. skelbdami 
loteriją afba iš sakyklų prispaus

darni žmones, Jog reikalingi pini 
g&i padengti susidariusiom iš
laidom ir t. t.

Finansinės problemos, tai sym 
ptomai dvasinių problemų. Kur 
Kristus tikrai garbinamas, žmo 
nės duos Jam ir duos apsčiai. 
Tik kvailas davimas yra pavir 
šutiniškas. Išmintingas davimas 
yra. pasiaukojantis.

Išmintingi žmonės (išminčiai) 
sekė žvaigždę, žvaigždė, tai bu
vo Dievo vedimas juos atvesti 
prie Jo Sūnaus. Mūsų žvaigždė 
yra Šv. Raštas. Kiekvienas, ku- 
jris mokinasi Šv. Rašto tiesų, yra 
išmintingas žmogus. Kvailys vis 
ką žino. Jam nerūpi Biblija. Jis 
turi visus atsakymus. Jis žino, 
kaip turi tikėti ir kaip gyventi. 
Jam nieko nereikia mokytis.

Jis jau turi savo religiją. Jis 
nenori duotis Šv. Rašto tiesos 
trugdomas. Bet išmintingi žmo
nės nori pažinti ir mokinasi Šv, 
Rašto tiesų. Vienas išmintingas 
žmogus taip pasakė: “Tavo žo
dis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui.” (Ps. 119:- 
105). Visi išmintingi žmonės 
sutinka su jo tiesa. Kadangi ne
daugelis išmintingų žmonių mo
kinasi šv. Rašto tiesų, tad ne
daug ir išmintingų žmonių yra 
šiandien pasaulyje.

Išmintingi žmonės vis dar sie
kia Kristaus. Išmintingi žmonės 
vis dar garbina Kristų. Išmintin 
gi žmonės vis. dar atneša dova
nas Viešpačiui Jėzui Kristui. Iš
mintingi žmonės seka žvaigždę.
Vertimas iš V. C- Lyns “AVhere 
are the Wise Men?”

Žiema suomiai 
lengvai rengiasi

HELSINKIS, Suomija. —Šuo 
mijoje yra daug šalčiau, negu 
Chicago j e, bet žiemos metu šuo 
miai rengiasi -daug lengviau, ne 
gu čikagiečiaii Suomiai turi la
bai šiltus megztinius. Megzti
niai turi ilgus kaklus ir dengia 
kūną veik iki austi. Virš megzti
nio jie užsimeta vėjo sunkiai per 
pučiamą apsiaustą ir visą laiką 
juda. Suomiai mano, kad jude
sys yra geriausias ginklas nuo 
šalčio. Suomiai žiemos mėnesiais 
dažnai naudoja pačiūžas. Sunkūs 
drabužiai pačiūžoms netinka. 
Suomiai moka patys nusimegsti 
geros vilnos megstinius, kurie 
jiems lengvai padeda žiemos šal
čius pakelti.

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

- - A’ * *
Seniausias-automobilių pardavėjas lietuvis

V Glare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Statidii Wagon’s už $3,570 ir daugiau. - 
(Vartotos, mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

see us for 
financin0 •

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

- Mark up to MSURED —

Mutual Federal 
Savings and Loan

22U WEST CERMAK ROAD

Pim Kazamal&kai^ PrtMeai

CHICAGO, HUNOLS

PfaoMi Vfrftate 7-774T
BOUSSi 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

LIETWOS PA\TRC.DIO DOKUMENTAI
* f _L- . . JjF

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas z
(Tęsinys) , •

Atsakiau, kad Lietuva sunkiausiais metais mokėjo 
atsispirti Lenkijos norams prijungti Lietuvą, mokės at
sispirti ir ateityje. Iš vokiečių pusės nei netolimoje pra- 
teityje, nei dabar nepastebimą noro užimti Lietuvą. Be 
to, manau, kad SSSR pastangos inkorporuoti Lietuvą į 
Tarybų Sąjungą, kai tik jos paaiškės, sukels karą tarp 
Vokietijos ir Tarybų Sąjungos, nes vokiečių vyriausybė 
nenorės, kad tarybinė santvarka įsigalėtų gretimose že
mėse prie Rytprūsių sienos. Lietuvos gyventojai labai 
brangina savo nepriklausomybę ir savarankiškumą, to
dėl žiūrės į vokiečius, kaip į savo išlaisvintojus, ir Rau
donajai armijai teks tokiu atveju’susidurti su partizani
niu karu savo užnugaryje. Man visai neabejotina, kad 
visa tai įvyks, juo labiau, kad jau dabar Lietuvos ūkinin
kai, kurie sudaro 80% visų Lietuvos gyventojų, yra la 
bai įbauginti dėl galimo vidaus santvarkos pakitėjimo. 
Lietuvos ūkininkas yra nuo amžių įpratęs riūrėti į val
domąjį žemės sklypą, kaip į savo nuosavybę. Lietuvoje 
kolektyvinio (obščinnogo) žemės valdymo idėja visai 
svetima. Jau dabar ir man ir žemės ūkio ministeriui te
ko ne kartą priminti ūkininkų delegacijas ir jas užtikri- 
ti, kad kol mes esame vyriausybės prieky, ūkio ir žemės 
valdymo santvarka nebus pakeista. Sužinoję, kad jiems 
gresia pavojus patekti į taryb. respubuikų tarpą ir pereiti 
į kolchozinę žemės valdymo santvarką, jie, be abejo, re
aguos į tai visais jiems įmanomais būdais. Ir Lieuvai 
ir Tarybų Sąjungai būtų naudingiau dabar sudaryti są
jungos sutartį, kaip viena suvereninė valstybė su kita, 
palankiausiomis sąlygomis. Tokia sutartis nuramintų 
Lietuvos liaudį ir sustiprintų draugiškumo jausmus. 
Lietuvos ’ vyriausybės pasiūlymas turėtų rasti palankų 
atgarsį Tarybų Respublikų Sąjungos vyriausybėje.

Čia turimais po ranka statistiniais duomenimis iš
dėsčiau Lietuvos ūkio našumą, jos eksporto ir importo 
kieki. Nurodžiau, kad Lietuva yra tiek naši, kad be di
desnių sunkumų gali šiandien maitinti Raūdbnbšioš ka
riuomenės dalinius, rodos, labai gausius-:

Įjungimas Lietuvos į Tarybų Sąjungą iš pagrindų 
sugriautų risą ūkinę santvarką, sūhaikihtų jos gėrovę, 
anuliuotų visas prekybines sutartis, kas katastrofiškai 
atsilieptų jos gyvenimui.

Visa tai, be abejo, paliestų Lietuvos liaudies nusis
tatymą, nes už visą tai kaltintų Taiybų Sąjungos vy
riausybę, sugriovusią Lietuvos liaudį gėrovės pa
grindus. j .

Atsakydamas į mano pareiškimą,, V. M. Molotovas 
nusistebėjo Lietuvos ūkio našumu, jos eksporto kiekybe, 
kurios negali pasiekti net derlingiausia Ukraina. 
Nelinkęs yra abejoti oficialiais duomenimis, tik norėtų 
pareikšti., pageidavimą, kad ir kitoje santvarkoje Lietu
vos ūkio našumas nesumažėtų. ‘ -

Dėl karo su vokiečiais grėsmės, ėšą, nėra ko kalbė
ti. jei vokiečių vyriausybė prarijo (pro^otila) Baltijos 
valstybių okupaciją, teks jiai šuvrrškSfti ir tų Valstybių 
inkorporavimą į Tarybinių Ėespublikų Sąjuhgą.

Vv M. Molotovas pareiškė, kad man|£, kad vietmiai 
gyventojai supras savo naudą ir bus dėkingi vien dėl to, 
kad jiė bus išvaduoti iš pavojaus tokiu ak* kitokiu būdu 
būti įtrauktiems į karo skerdynes, kurios siaučia Vaka
rų buržuazinėje Europoje ir į kurį kištis Tarybiftiū Res
publikų Sąjunga nemananti t) Vokietija per daūg- tūri 
sunkumų su anglaisj kad dar pahbfėtiĮ pati karo šb ga
lingąja Tarybinių Respublikų Sąjunga.

Atsižvėlgiaiit į visa tai, V. M. MdlOtdYhs miano. kad 
Lietuvos liaudis sutiks žinias apie įšijuhgiihą Su mažes
niu nepasitenkinimu, negu aš vaizduoju. Se to, liaudis 
šiuo reikalu būs atsiklausta tokia forma, kokia yra nu
statyta tarybinėse respublikose-

Nors aš turėjau iš tikriausių šaltinių, žinių, kad dėl 
Lietuvos įjungimo į Tarybinių Respublikų Sąjungą jo
kio susitarimo su Vokietijos vyriausybe nebuvo, atvirk
ščiai, pats V. M. Molotovas Vokiečių ambasadoriui da
vęs patikrinimų, kad santvarka Lietuvoje nebus palies
ta,negalėjau paneigti jo tvirtinimų taktiniais sumetimais. 
Todėl tik pareiškiau nučmonę, kad neabejoju dėl nepa
lankaus lietuvių liaudies atsakymo į pastatytą jai tokį 
klausimą, nes ji seniai yra apsisprendusi” būti savaran
kiška ir gyventi savitu gyvenimu.

— Mes mokėsime Lietuvos liaudį įtikinti. Pamatysi, 
Tamsta, kad nepraslinks nė keturių mėnesių, o Lietuvos 
liaudis pasisakys už Lietuvos įjungimą į Sovietų Są- 
Jung3- j

(Bus daugiau) ,

V1JS1 LIETUVIAI BIZNIERIAI '■ ' ■
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Kanados naujienos
Buvo sėkminga medžioklė

Ta laimė atiteko senam Nau
jienų skaitytojui ir rėmėjui Jo
nui Skeivelui iš St. /Catharines, 
Ontario.

čiai ir J. ir K. Dervaięiai iš Ha- 
|miltono. Daug pasidarbavo prie 
1 baliaus suorganizavimo Juozas 
j ir Marija Paukščiai.

P. Dauginas pagal išgalės, ne
įžiūrint įtempto darbo General 

,Jau kelinti metai orui atšalus, Motors industrijoje, 
mėgėjus medžiotojus vilioja Bendruomenės, SLA, “Ramovė; 
šiaurės Ontario miškai. 1977 m. jc 
orui atšalus ir prasidėjus me-1 vo vienas iš dosniausių SLA 72- 
džiojimo sezonui Jonas Skeive-.ros kuopos ir kitų organizacijų 
las su draugais A Ricku; Br. veiklos rėmėjas. ’ 
Dūdą ir B. Augustinu išvyko įl Per pagerbimo balių gražų 
šiaurės Ontario miškus laimės'sveikinimo žodį tarė tautinių 
išbandyti. Ši išvyka Jonui Skei- šokių grupės “Nemunas” vacĮo- 
velui buvo nepaprastai sėkmin-ivė Stasė Zuhrickienė. žentas 
ga: 2-jų valandų bėgyje jis nu-į Romas Zubrickas ir kiti. Visi 
šovė. 1 briedžius. Iš jų 3 brie-, kalbėtojai įvertino P. Daugino 
džius poros minučių laike. Ka- darbus, dosnumą jaunimo veik- 
dangi buvo išvykę keturi me- lai ir t. t.
džiotojai, o Kanados potvarkis' Tarė ir P. Dauginas padėkos 
teleidžia vienam medžiotojui įžodį svečiams už atsilankymą 
vienas briedis, visi medžiotojai ir dovaną. Be to. pareiškė, kad 
gavę po vieną briedį turėjo grįž- į ir pensijoje būdamas, kur tik 
ti namo, inors kad dar porą bus reikalinga, pagal išgales ir 
bršedž(ių Jonas privalėjo prą-; toliau rems tautinę veiklą.
leisti neibdatnas ant taikinio, i Po oficialios dalies svečiai 
Paskutiniais keliais metais Jo-! vaišinosi. Vėliau Sigiias Zuli
nąs Skeivelas jau bus nušovęs ■ rick as, būdamas geras akorde- 
6 briedžius. Sėkmės Jonai ir ki-‘onistas, visus ąvečius linksmino, 
tais metais! j Šoko jauni ir seni.

— 1977 m. lapkričio 2 d. P. I , 
Dauginas, irgi senas Naujienų i 

i' . . . • v i • i * u V iv Uskaitytojas ir rėmėjas, išdirbęs t 
26 metus General Motors auto
mobilių įmonėje Sėjo į pen
siją. Ta proga lapkričio 20 d. 
artimieji draugai suruošė pui
kų balių. Į pagerbimo balių bu
vo atvykusi dukra Aldona Zub-Y ’ _ 7
rickienė su vyru Romu ir vai-1 colm Frazier atleido ministerį 
kais iš Cambridge, sūnus Algis Gray Shell užMai, kad jis pano- 
su šeima ir gražus būrys draugų ro ir pradėjo vesti savo politi- 
iš St. Catharines, P. ir S. Ro- ką, o ne premjero nustatytą.

dalyvavo

ir šaulių veikloje. Be to, bu-

u aFRANK ZAFOLIS

J. KLAUSEI KIS

<T

i ■

’ mą. tai prelatas ragino v 
konsulato 
o jei būsią r:

rr. * •
Pietinis još Lrtvių 

as irgi p* pa 
jų iš bendros 

veiklos suTytruri: Čekanausku, 
d i'nkėjo ir toDiu ftekan us- 
’ sekm’ng'.i ve'kri.k' nsuio pa

o. P. Grigaičio, A. Olio ir M. vardu kalbėjusia irgi, žvelgęs į 
V. idylos — laikus, kai Lietuvą ankstyvesniąją Čekanausko veik 

. c šup ntui užgrobus jie aktyviai Ją, sakėsi turįs vilties, kad ir kon 
ve kė pr s dėjo :r prie Lietuvos į sulas bus veiklus.
v Istybės fondų išgel bėj imo, k u 
rie dabar įgal na veikti Lietuvos i 
d’yiomat js.

, r.ag ndamas konsulatą Los An j
■ ge’.es mieste- išlaikyti.’ gerai ver- į
5tino k etono Kučingio pažadėtai

paramą, nes toji parama ne X y- Į stori- kap^ti, t d pirmininkau
tu- Čekanauskui, bet Lietu- Į.____ v vjnirVv W.

s I ietųvos vardo 
minėj'mas atsilie 

i tearsi u, kaip kad
oj--erencijoje i jvajrja srovių, Įvairių organiza- 

ieijų atstovai, bendrai pritardami 
mės Krašto j ;r Ųsį(iziaugdami naujo konsulo 

ybos pirm. A. Geūo vardu j paskyriraui. Gerų žodžių pasaky 
naująjį konsulą sveikino J. cin- 
ga

Sveikina lietuvių
( «?n:zarijų atstovai

Kol jaunos lietuvaitės išnešiu- 
! jo ir p lstė kavą, tavo organiza
cijų sveikinimai. Užs sakė 27 at

jantis V. Vdugrls apribojo kal
bėtojų laką. Nesiimu čia visų 
svekintojų žodž’us atpasakoti, 
bet reikia pabrėžti, jog sveikino

• Taip, visų geroje nuolaikoje/ 
ji’. Dauginas buvo palydėtas- Į 
(“dykaduonių"’ kategorija. -
i Dalyvis

(Gruodžio ii d. naujo konsule 
Vytauto Čekanausko pasveiki-. 
nimo "škilmėje generalinis kon-. 
ąulaš Ancetas Simutis savo, lie
tuvišką sveikinimą baigęs trum 
pai angliškai kalbėjo, tardamas,

* ne pr’si'iėti 
Į surengti bal 
Į to. tai jis. kl 
Idarvsias rin 

šakojo, j--g neseniai, da- j
iy/avęs Suomijos nepriklausomy Į šia proga 
bės šventės minėjime, 
progos su Suomijos konsulu Pa
baltijo valstybių reikalais pasi
kalbėti, tad letuviams labai svarikelbė bažnyčioje, kai pamaldų

s konsulu pasKir-; ;
m Vytautui Čekanauskui linkę 'estas, primindamas puikią sutar

> ir toliau būti garbingam ir ftiną veiklą su Vytautu čekanaus' 
rodykty vi- m. -O kiek hec.ia kon- ( ka. Pavergtų Tautų Komiteto 

klausi- ‘ pirmininkas, Amerikoje gimęs 
suome- i lenkas, taip pat perdavė gražiau 
naudai! S;us linkėjimus. Vengrų S-gos

kliavą bažnyčioje.
reikia paminėti, 1

turėjęs j buvo gauta žinia apie Vytauto
' Čekanausko konsulu paskyrimą,

jog betuviai savo laimėjimus dal bu ve! turėti savo konsulą, kuris meru daiomi parapijos gyveni . 1 . i •___-.i---------- XT„+;iImasi su latviais ir estais.
i Toliau programoje Alto sky- j sulais bendrauti. 

r Jeigu būtu įšaldytos degalų rįaUs pirtnininkas Antanas Ma- - - •
kainos, tai tada ga ėtų stabili- paPasakojo Vytauto čeka-1 

guolis ir kitųproduktų kainos, ii -biografines ir visuome-
— Australijos premjeras Mai- (nines v

garsinti Lietuvos vardą.
Estu, latviu sveikinimai x « c- -

Estijos respublikos konsulas Į ir toliau konsul
pakviestas kalbėti džiaugėsi, kad į mokės darniai ' bendradarbiauti

I galės su fiyetmų valstybių kon- jmo ir veiklos , pranešimai. Ne tik ■ 
1—3—(pranešė bažnyčioje, bet paprašė 

Istorija jaiį/suką^i prieš So- maldininkus pasveikinti konsulą 
vietų Sąjungos- terorą, kalbėjo Čekanauską 

j- Į Estijos
ankų plojimu. Tad: 

konsulas. Papasakojęs ir kyla klausimas, ar daug išei- 
iklos žinias, linkėdamas jau senoką pažinti su Vytautu! vijoje yra tokių klebonų, kaip

Čekanausku, kai jis veikė įvai- į prel.-Kučingis, kad išgirdęs links 
riose lietuvių orgar:izalijose,xEs- (mą Lietuvos reikalu žinią, pra-' 
tijos konsulas"reiškė viltį, jog^šytų bažnyčioje ploti?

Čekanauskas. Sveikinimo kalboje prel. Ku- 
lai pami- ’. 

lietuviai yra lamiingi vėl turėda- su Įvairių tautų atstovais. Pami- nįj0 įr konsulo tėvą Vytautą če- 
______ _ _ .nkšmai kalbą baig- * 
damas pranašavo, jog ledyno ga-'. 

kon^ j kas, konsulo tėvas, taip veistų Į artinantis Los Angeles lie-.

tą ir viso geriausio palinkėta ne 
„tik konsului Čekanauskui, bet ir 

Baltic Heritage vardu kalbėji žmonaį janjnai čekanauskie-
nei. kuri čia yra miela koncertų 
ir kitokių pobūvių solistė, taip 
gerų žodžių nepagailėta ir trims 
Čekanauskų duktetrims.

(Bus daugiau)

Brighton Parko Lietuvių
r—

LINKSMŲ'KALĖDŲ

I

LINKI 

VISOMS NARĖMS, RĖMĖJAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS

Chicago, III. 606081300 So. Hoisted St
ANTANAS MACKEVIČIUS, Sav.

jmi konsulą Los Angeles mieste, nėjo Estijos konsulas, jog pade- kanauska, o Inks 
( Labai vertino ši Amerikos val-ik-os vertas ir Jonas čekanaus- 
■ džios žygį, kad sutiko duoti 1
šulo teises Vytautui čekanaus-; sūnų išauginęs. Jonas čekanaus ; tuvju ko]onija ilgiau išsilaikys < 

! negu New Yorko ir Čikagos.
;Anos šalto klimato kolonijos pire 
' miausiai būsiančios ledu nušluo 
tos.

Amerikos Liet. Tarybos ‘j 
pirm. Bobelio žodžiai

Sveikindamas naują konsulą 
į Amerikos. laetuvių Tarybos pir- ' 
J mininkas dr. Bobelis priminė pir 
iminė Alto veikėju — L. šimu-LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

linki visiems JAV Lietuvių Bendruomtnės (R) 
Cicero apylinkės nariams, teisėtam darbui 

pritariantiems ir remiantiems.

JAV LB (R) CICERO APYLINKES 
VALDYBA

SVEIKINAME VISUS ORGANIZACIJOS 
NARIUS KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 
METŲ PROGA IR LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS

MARQUETTE PARKO LIETUVIU 
NAMU SAVININKU ORGANIZACIJOS 

VALDYBA

j'

LINKSMU ŽIEMOS ŠVENČIU IR
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ ■ : ;T<-

visiems savo /draugams, paŽĮstąmiems
Naujienoms ir jų skaitytojams linki

EDMUNDAS IR JŪR.A
JAŠIŪNAI

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linki visiems klientams, draugams 

ir pažįstamiems

Tclef.: Virginia 7-1250,
2457 West 46th Place Chicago, Ill. 60632

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1978 
METŲ

$31.0

Pxj mmi taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir 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 ■ t

palūkanų, priklausomai nuo idėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai 
neša
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ANDRIUS RYLIšKIS

ll»FRAGMENTAI K PRAEITIES MIGLŲ
Baudžiava senovėje

miltelis (sprogalais kuliant bū
na daug varpų su grūdais. Jas 
sugrėbstydavo, džiovindavo kro
snyse, grūdavo pieštuose ir mal
davo. Tai bėraliniai miltai, nes 
jie buvo berti j krosnį, šiaip gi

(Tęsinys)

Dvariokai gyveno dvaro kie
me. Jų padėtis buvo nepavydė
tina. Darbai jų pasireikšdavo 
smulkiais patarnavimais dvarui. 
Sunkiausia gyventi dvare būda-. . ... . , ,.. _ , . ... |javus džiovindavo kluonų jau-vo moterims. Darbas jų būdavot. .
nežymus, smulkus ir atrodė ne-y . ' ... ,, ... , . .-Gi- i. . , . . i ii menes reikalus dvanmn- reikjahngas, bet labai įkyrus I, .............. ,.__j,, . . vL. • kai žiūrėdavo snainaj ir nebuvo
‘T?'’ atT? TtL?^(palankūs dvariokų vedybom,, 
paduok megztuką, Marcele, pa-;

starų j y tokius religinius nusi
teikimus žiūrėdavo šnairiai. Jie

religiniuose išvedžiojimuose sle
piasi kažkas pikto ir nepalan
kaus bajorams. Jie prie tokių 
šventuolėlių prie progos kibda
vo.

Argi nepikta būdavo išdidžia- 
jam Jaloveckui girdėti, kad jis 
dviejų dvarų savininkas, 800 
baudžiauninkų viešpats, miręs 
amžiams pasmerktas pragare 
karštą keptuvę laižyti liežuviu,

į Į “meilės” reikalus avariniu-r o jo tarnai: Petrai, Jonai, Jur 
• kai žiūrėdavo šnairiai ir nebuvo! giai per amžius su angelais ben-

Taika Artimuose Rytuose
Šiandien kiekvienam aišku, Artimieji Rytai žings

niuoja i taiką. Per 30 metų Artimuose Rytuose ėjo žiau
rūs karai, stipriausi susirėmimai ėjo tarp izraelitų ir egip
tiečių, bet prezidentas Sadatas, iškėlęs koją iš savo lėk
tuvo Izraelyje, pareiškė, kad jis atvyko taikos sumeti
mais. Į aerodromą atvykusioms Izraelio ministeriams 
pareiškė, kad nėra nei vieno klausimo, kurio Izraelis ir 
Egiptas negalėtų išspręsti taikiu būdu ir taikingomis 
priemonėmis.

Šie prezidento Sadato žodžiai paveikė Izraelio val
stybės vadus. Jie nesitikėjo prezidento Sadato kelionės Į 
Izraeli, o kai jis atskrido, tai nesitikėjo tokio taikingo 
pareiškimo. Bet Izraelio parlamento nariai nustebo, kad 
prezidentas Sadatas reikalavo tų pačių taikos sąlygų, 
kokias statė arabų valstybės. Jis reikalavo iš Izraelio 
atiduoti arabų žemes, užimtas paskutinių karų metu. Jis 
reikalavo pasižadėjimo nepulti kaimynų ir bandyti sprę
sti kylančias problemas taikos būdu.

Niekam ne paslaptis, kad Izraelis džiaugiasi Sada
to kelione. Jie nepajėgė sustiarti su arabais taikos klau- 
simaise, bet jiems buvo aišku, kad Egiptas yra pasiryžęs 
siekti taikos su arabų pritarimu arba be jų. .Kada Siri
jos prezidentas Asadas nuvyko Į Tripolį, tai Sadatui bu
vo aišku, kas priešinasi taikos pastangoms. Sadatas ži
nojo, kas yra Libijos diktatorius. Jis aiškiai matė, kad 
diktatorius laisvai naudoja sovietų ginklus. Maskva da
vė jam ne tik tankus, bet visą eskadrilę lėktuvų, kuriais 
jis galėjo pasiekti visas svarbesnes Egipto strategines 
vietas. Sadatas, aiškindamas Sirijos prezidentui savo 
planus, manė, kad tariasi su taikos draugu, bet Tripolyje 
padalyti arabų valstybių pareiškimai aiškiai jam paro
dė, kad jiems taika visai neberūpi. Blogiausia, kad jie 
norėjo siekti karo Egipto sąskaitom Sadatui taip pat bu
bo aišku, kad Tripolio valstybių užnugari sudarė Sovie
tų Sąjunga. Be sovietų ginklų Libijos diktatorius nebū
tų pajėgęs išsilaikyti. Be Sovietų Sąjungos pritarimo 
Asadas nebūtų drįsęs reikalauti valstybės palestinie
čiams, kuriuos jis pasiuntė į Libaną ir ėmėsi priemonių, 
kad jie daugiau nebegrįžtų į Siriją.

Sadatas toliau numatė, kas nori taikos
Rytuose. Jam žymiai anksčiau buvo aišku, kas siekia ka

ro Egipto sąskaiton. Egiptas, beklausydamas sovietų pa 
tarėjų, pradėjo vadinamą Jom Kipur puolimą, davusį 
egiptiečiams skaudžiausią smūgį. Jie neteko savo ka
riuomenės ir neteko Sinajaus pusiasalio. Jeigu ameri
kiečiai nebūtų sudraudę ,tai jie būtų netekę ir savo val
stybės. Be karo pralaimėjimo, Egiptas užsitraukė bili
joninę skolą. Jis gavo dykumai netinkamus sovietų tan
kus, pasižadėjo mokėti jiems doleriais, o vėliau tuos tan
kus turėjo atiduoti izraelitams. Egiptas nenorėjo, kad 
pasikartotų ta pati istorija. Jam buvo aišku, kad Sirija 
ir Libija, sovietų agentų kurstomos, nori įtraukti Egip
tą į naują karą ir užtraukti kraštui dar didesnę ne
laimę.

Prezidentas Sadatas turėdamas prieš akis sovietų 
diplomatų ir patarėjų baisią apgaulę, sukvietė karo va
dus, papasakojo apie “sovietinę pagalbą“ ir ryžosi su
kaupti viso krašto jėgas ir įsakyti visiems sovietų pata

rėjams išsikraustyti iš Egipto. Maskva žinojo, ką toks 
įsakymas reiškė. Jai buvo aišku, kad sort etiniai “pata
rėjai” privalo nurodytu laiku kraustytis iš Egipto, jeigu 
nenori, kad kiti juos iškraustytų- Prezidentas išvijo 
“patarėjus“ ir prižadėjo mokėti už netinkamus ir pra
rastus ginklus- Egiptiečiai pasirašė ginklus gavę, jie pri
valėjo už juos mokėti. Bet jam atrodė, kad sovietų val
džia turėtų padalyti didelę nuolaidą už netikslius pata
rimus. Gromykai atsisakius kalbėti apie nuolaidas, pre
zidentas Sadatas atsisakė mokėti rusams keturis bilijo
nus dolerių pagal pareikalavimą. Jis skolą ir procentus 
užšaldė dešimčia metų...

Sadatas patarė kitiems arabų valdytojams vengti 
sovietų paramos ir maskvinių patarėjų. Pradžioje jis vi
ską aiškino Libijos diktatoriui, o paskutinėmis savaitė
mis jis faktus išdėstė ir Sirijos prezidentui Jeigu jie ne
nori paklauspti patyrusio arabo patarimo, tai jie turės 
dar brangiau mokėti, negu Egiptas už patarimus turėjo 
sumokėti. Prezidentas Sadatas, brangiai užmokėjo už 
paskolą, lyžosi siekti taikos be Maskvos patarėjų. Jam 
šiandien aiškiau, negu bet kada, kad Maskva stovėjo 
Tripolio pasitarimų užnugaryje, josios pataraimai ėjo 
prieš taiką Artimuose Rytuose. Maskvos patarimus se-

Libijos daktatoriai.Maskvos ginklais naudoja
si Sirijos ir Alžirijos prezidentai.Tarptautinius teroristus

i T

Artimuose ka Irako ir

ZENONAS BUTKEVIČIUS

GYVATĖS GALYBĖ
Linėjus jų pavadino Vipera bėrus. Tai lik vienas 

didelės ir įtakingos giminės daigas. Vien mūsų šalyje 
veisiasi 'Ui rūšių gyvatės (nuodingos ir nenuodingos); 
ka jau bekalbėt apie tropikus! Vis dėlto mūsų mar- 
guolės ypatingos jau vien tuo, kad labiau į šiaurę už 
jas nė viena kita gyvatė nėra nukeliavusi ir kad jas 
galima sulikti tiek prie Baltijos, tiek ir prie Ramiojo t 
vandenyno; gy venamoji teritorija, palengva šiaurė- ; 
dama, tęsias nuo Kolos pusiausalio i; Moldavijos iki 
pat Sachalino.

Gražus tai padaras. Gražus besikaitinantis sau
lutėje. dar dailesnis kai mirgančia juosta skuba, 
tarp samanų į savo slėptuvę. Raštuota nugara baigia-' 
si “X“ formos ženklu viršugalvyje. Tarsi kokia nia-» 
žytė karūnėlė... Beje, pasitaiko ir visai juodų ar be
veik juodų gyvačių, bet labai retai.

jžikai ir varlės.
kol varlių nedaug 

1 valės ieško ženn-s
> tais joms pavyksta 
| žus.

Nors marguolės gyveno didžiulėje teritorijoje,- 
bet šitaip jas aptiksi toli gražu ne kiekvienoje vietoje. I

'Antai ir pat mus yra nemaža kampelių, kur galima ra-* 
sti žmonių, visų amžių praleidusių kaime ir apie gy-Į

• valės tegirdėjusių iš kilų lūpų. Bet jeigu jau vietovė 
i . <k-;. t?»i čia marguoiių būna labai gausu. O ka 
reiškia paliko? Vadinasi, yra kur patogiai žiemoti 
kur vasarą sla; stylis. ką medžioti. Gyvatės sėslios 
Būtino reikalo , "verčiamos, toliau kaip per šim
tų metrų nekeliauja.

Bajorų supratimu d variokai tu
rėdavo ištikimai tarnauti dva
rui ir kartais d^ariokų sutuok
tuvėms nepritardavo. * Tokiais 
atvejais pasitaikydavo abejoti
nos doros įvykių šeimyninėse ir 
atsirasdavo pavainikių vaikų.

Dvarininkė pastebėjus “to
kią” merginą paprastai ją pa
siųsdavo prie raguočių į tvar
tus. Ten jos dirbdavo iki gim
dymo. Vaikus atiduodavo be
vaikėms šeimoms auginti į kai
mus. Jei tai pačiai merginai pa-

kurie krosnį)... Man tekdavo 
dvaro rūmuose grindis dažyti, 
pianiną valyti, grindis vaškuo
ti... Atrodydavo, kad dvaro rū
muose žmonės tik bėgioja lyg ap
svaigę. O čia pridurdami gir
disi; dykaduonė, tinginė, snau
dalė) . šiek tiek lengviau būda
vo amatininkėms: mezgėjoms, 
aukdėjoms, siuvėjoms.

Dvariokai vyrai gyveno pa-, 
kenčiamiau. Jų būdavo mažiau. 
Jie kažkaip nesiteikdavo į masę, 
darbas būdavo toliau nuo ponų 
akių, kalviai, stabai, dailidės, 
daržininkai, bitininkai, sodinin
kai, larklininkai. Tarp jų būdavo 
mokančių save apginti. Su jais 
skaitydavosi dvarininkai. Mat, 
jie būdavo labai reikalingi ir 
be jų negalima apsieiti. Tiesa, 
jie neeterydavo jiems išimties, 
bet jų privengdavoč s

Tarnų ir tarnaičių būdavo 
daug. Visi jie miegodavo dve-- 
juose dideliuose šeimininęs kam
bliuose, viename — moterys, o ’ kad po mirties įžengtumėm dan- 
kitamę — vyrai. Viengungiai gaus karalystėn, žmonės tuo 
dvariokai visi maitindavosi šei- lyg ir pripažindavo baudžiavą, 
myninėse prie bendro stalo.1 gal pateisindavo, o gal tik pasi- 
Alaistas tiems laikams gal .būtų guosdavo. Tų laikų dvarininkai, 
buvęs pakenčiamas, bet labai atrodo, dvasiniai buvo mažai 
vienodas. Duona su bėraliniais nutolę "nuo baudžianinkų. Į pa-

1 draus ir garbins Dievą. Kartą 
girdėjau, kaip Jaloveckis dva
ro užvaizdai pakeltu balsu sakė:

— Tai matai, kokį rojų tie 
tinginiai įsivaizduoja... Jiems 
rūpi tik ryti, dainuoti, juokau
ti ir nieko neveikti, tai tokia jų 
samprata apie dangišką rojų.

Iš religingųjų baudžiauninkų 
išvedžiojimų dvarininkai juok
davosi, bet visgi juos erzindavo 
mintis, kad baudžiaunikai juos 
niekina. .

Pasitaikydavo ir tokių reli-
sitaikydavo antrą kartą, tai bū-' gingųjų baudžižauninkų klfaš- 
davo liūdniau. Nuo josios nu
plėšdavo priejuostę, kad visi ste
bėtų merginos “gėdą” ir tuojau 
pradėdavo ieškoti jaunikio, ži
noma, tokio už kurio ne vien pa
doresnė mergina nesutikdavo 
tekėti.

Pamaldieji baudžiauninkai sa
kydavo, kad Kristus buvo nu
žengęs iš dangaus žemėn, kad 
savo krauju išpirktų varguolių 
nuodėmes ir net laimino Margą,

priima ne tik Alžirija, bet kelios kitos arabų valstybės. 
Sadatui aišku, kad kiekviena jų nukentės nuo Maskvos, 
kaip nukentėjo Egiptas. Bet jis ryžosi siekti taikos be 
Maskvos- Atrodo, kad. ir Izraelis ryžosi vesti taikos pa-, 
sitarimus be sovietų patarėjų. 4

Yra pagrindo manyti, kad,Egiptas ir Izraelis susi
tars ir gyvens taikoje, šių dviejų valstybių svoris turės, 
paveikti ir kitas arabų valstybes. Saudi Arabija ir Jor-: 
danija pritaria Egipto ir Izraelio pastangoms siekti tai
kos. Taiką skelbusio karaliaus dieną Izraelio premjeras 
skrenda į Egiptą taikos pasitarimams baigti. 5

Egipto prezidentas įsitikino, kad su sovietų patarė
jais taikos nepasieksi. Sovietų patarėjai ir sovietinė pa
galba neša tiktai vergiją ir baisų išnaudojimą. Gaila, 
kad lietuviuose dar yra keli politikai, kurie mano, kad 
iš rusų dar galima šį tą Ksiderėti. Jie mano, kad Kapsu
ko kursuose galima pramokti, kaip pavergtasis tautoms 
siekti laisvės. Jie girdės kalbų apie kitų tautų laisvę, bet 
jie nenori nieko klausyti apie pavergtos Lietuvos laisvę. 
Lietuva jiems jau “išlaisvinta“. Lietuviškiems arabams, 
dar teks smarkiai nusivilti, kad tikėjimas sovietų pata
rėjais juos sukrėstų, kaip savo laiku jis sukrėtė Egipto 
prezidentą Sadatą.

1,5—4 hektarų plotą. Didssnės kelionės pasitaiko pa
vasarį ip rudenį. Tada gyvatės gali nušliaužo net iki į 
penkių kilometru, o jai kelią į tikslą pastoja upės ar 
ežerai — drąsiai juos perplaukia.

Pavasarį marguotės pasveikina gan anksti. Pati
nai iš žiemos miego išlenda dar tada, kai miškuose 
būna sniego. Žinoma, jie glaudžiasi šiltesnėse, sau- 
lėtesnėse vietose. Patelės seka paskui juos. Maždaug 
trejetą savaičių pasilepinę pavasarinės saulutės spin
duliuose, gyvatės kelia vetuves (tai dažniausiai būna 

j gegužės viduryje). Praėjus trims mėnesiams atsiran- 
‘ da 8—12 jauniklių. Nusimetę odeles, jie netrukus iš-- 
sišliaužioja kas sau ir ima medžioti patys — gaudo 
daugiausia įvairius vabzdžius, rečiau moliuskus, kir- man atviras,.. Aš lepūnė... Ne į porą jums... 
minus. Suaugusių gyvačių maistas kitoks. Gerai ži
noma, kad jų pagrindinis patiekalas — peliniai grau-i simetu, kai matau verkiančias moteris, o čia tuo la- 

| biau. Kol aš galvojau, ko imsiuos, ji nuslopino rau- 
ir pelių gausiau neprisiveisę, gy-jdojimą ir nutrynė ašaras, 
perinčių paukščių lizdelių, 

nutverti net vikriuosius

agnnainis paueKaias — peliniai grau-i 
Tačiau pavasarį ir vasaros pradžioje.!

(Bus daugiau)

Kai - J 
drie-L

ŽUVĘS REIKALAS
Aš žingsniavau keletą kartų šalia suolo. Varia 

G susimąstė. Aš didžiavaus pergale. Reiškia mane ger-

— Ir taip, gyvenimas su manim ir skurdas arba 
Viena pora užima maždaug gyvenimas be manęs ir turtingumas... Pasirinkite...

tutinių įsitikinimų, kurie tiesiog 
dvarininkams drėbdavo:

— Kristus sakė, jei suduos į 
vieną žandą, tai atsuk jam. ant
rąjį. ..

Kartą įtūžęs Jaloveckis ant 
šiezdrio iš Žiezdrelės rėkė:

— Vat, kad aš bau, nevidone, 
iš karto abu žandus aptašysiu!

,0 aas visai ramiai stovėda
mas prieš jį be kepurės atsakė:

— Jūs galite ptadaryti, juk 
mes čia žemėje esame jūsų val- 
džioje-

Dvarininkai tokius žmones 
laikydavo tvarkos ardytojais.

šeimyninėje kartais ginčai 
kildavo per vakarienes ir pamfcl-

. džiųjų išvedžiojimus koks vy- 
. ras suniekindavo. Tuomet pa
maldieji iškeldavo šventųjų gy
venimą, jų nuolankumą ir kito
kius įrodymus nesukalbamie

siems. Pagaliau gyvenimškos
temos išnirdavo. Pavyzdžiui,
pdktu dvarininkų dferbai. Bet 
galiausiai Dievas juos bausdavo 
šeimos bei turto netekimu arba 
ligomis. Dvarininkai atgailauda
vo savo nuodėmes, pasitraukda
vo iš pasaulio, stodavo į vienūo- 
lynus. čia kartais koks smar
kuolis vyras įterpdavo:

— Reiškia, Dievas į musu 
baudžiaunininkų kančias ir var
gus visai nesikiša ir leidžia mus 
skriausti, plakti, pusbadžiai gy
venti ir tik po to nukankintus 
dangun pas angelus įleidžia; o 
nevidoną bajorą gyvą baudžfe?

— Kentčk. Numirsi, gausi 
ten atpildą. :

Atrėždavo religingieji. Paga
liau kalbos nukrypdavo Į Vil
niaus kalvarijas, vienuolynus, 
bažnyčias

(Bus daugiau)

Ar yra jėgos? Mano Varia turi jėgos? > aš? Aš stovėj’au, kaip kvailys, nieko negalvojau, žiū-
Ir kalbėjau šiuo būdu labai ilgai. Ir nepastebi- rėjau į jos pėdsaką ir jaučiau, kad žemė svyruoja 

mai nusixvliau. Kalbėjau aš ir tuo pat metu jaučiau po manim. Kai aš atėjau į save ir atsiminiau, kur aš 
savy dvilypumą. Vieną mano pusė žavėjosi tuo, ką'ir kurią grandiozinę biauratą Įtaisė man mano liežu. 
aš kalbėjau, o antroji svajojo; “O štai palauk, motu-j vis, aš sustaugiau. Josios jau ir pėdsakas išnyko, kai 
še! Imsime gyventi iš tavo trisdešimties tūkstančių aš panorėjau jai jau sušukti “Grįžkite!“ 
taip, kad dangui bus karsta! Ilgam pakaks!“.

Varia klausė, klausė... Pagaliau ji pakilo iš ištie- Prie užtvarais arklinib tramvajaus jau nebuvo. Pini- 
sė man rarką.

— Dėkui jums! — pasakė ji ir pasakė tokiu bal
su, kuris privertė mane krūptelti ir pažvelgti Į josios1 
akis. Josios akyse ir veide žvilgėjo ašaros...

— Dėkoju jums! Jūs gerai pasielgėt, kad buvote

Sugėdintas, nesūdyto srėbęs, pasukau aš namo.

Ir ėmė kukčioti. Aš perprastėjsu... Visuomet pa-

— Jūsų tiesa, — pasakė ji. — Jeign aš nueisiu
įsu jumis, jus apgausiu. Ne man būti jūsų žmona. Aš-žuvo! 
i turtuolė, lepūnė, važinėju vežikais, valgau bekasus 
ir brangius pyragaičius. Aš niekados per pietus ne
valgau sriubos ir kopūstų. Mane ir mama nuolatos 
gėdina... O negaliu ir be to! Aš negaliu pėsčia vaikš
čioti... Aš pavargstu... Ir paskui sunknios... Visa tai 
jums tektų savo pinigais siūti... Ne! Likite sveiki!

Ir, ranka padariusi tragišką mostą, jinai nei is 
šio, nei iš to ištarė:

— Aš jūsų neverta! Likite sveiki!
Jinai ištarė, pasisuko ir nuėjo į savo namus. O

!gų vežikui taip pat aš neturėjau. Teko namo vykti 
pėsčiam.

Po trejeto dienų nuvažiavau aš į SokolninkUs. 
| Vasarnamyje man pasakė, kad Varia kažkuo serga 
ir su tėvu ruošiasi į Peterburgą, pas senelę. Nieko tik
ro nepasiekiau... ?

Dabar guliu lovoje, kandžioju pagalvę ir mušu 
save į nžpakalj. Sielą drasko kai k-s... Skaitytojau, kaip 
reikalą ^pataisyti? Kaip .savo žodžius, sugrąžinti al- 
galfcjs? Ką jai pasakyti ar parašyti? Protui nepasie- 
kiama! Pražuvo reikalas — ir kaip paikai pra-
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P. TAMOŠAITIS

didelis skaičius, kurie Įtikėjo,

i

1

G. BALUKA3 
ir moterų ligos

ia»0 W»st 63 rd St, C hi ego. III. 60429 
, .TeleE; HčCTRėt 4-5084

niais 2-4 vai. popiet ir.:kitu laika 
pagal Susitarimą. .

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

"Viešpaties ranka buvo su jais ir 
9 rėžė si į Viešpati".

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Ha n he i m Rd., Westchester, IL.
V ALA’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šežtadienį 8—3 vaL 
Te’ • 562-2727 arba 562-2728

1)R. VYT. TAURAS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

E>«nd,-a praktika, spec. MOTERŲ tipes. J 
ofisas 2652 WEST 59th STREET I

TeL. PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., anfrari-, trėčiad.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

D R. K.
AKUŠERIJA

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4449 5o. Pul**ki Rd. (CrpwHrd 

^•Jical B ui Idins), tel. LU 5-6446 
P. ūma ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

.MOV INO
Apdraustas perkrausfymas 

iš Įvairip atstūmę.

ANTANAS VTLTMAS
__ TeĮ 376-T882 arba 376-5996

p’erkraušYymai

MOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEAAA KAtNA -
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8663

INKŠTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T»l»f. 695-0533 

Fox Vaįloy Medical Contvr 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

BEVERLY HILU GlLlWclA 
2443 WEST 6ir3 ŠlftEET 

Telfonair PR B-0833 Ir Wft 8MW34 
Naujoji Barbarai ir Gena Drishiy 

... krautuvė.
. .THE DAISY STORE 

9918 SoūHi^eett rtwy Oifc Lawn 
Tek 499-felB

PR.LE0NAS SEffiUTIS
INKSTŲ, pirštis IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
’2656 WEST Wrd STREET

Vai. an trad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vak. 5'
Ofiso felet: 776-2880 .

_ Rezidencijos telef.: 448-5545 y

ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPE&AS-PfiOTESaSTAS 

k .. Aparatai - Protezai. Med. bftB- 
■ aazaj. Speciali pagelba kojėhfik- 
J* (Arch Supports, jj L t. Y «•

Nepasikliaukime perdaug autoritetais

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos profretnos H W0PA, 
1490 M1. A. M.

Lietuvi y ketbe: kasdien too pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais 3:30 iii 9:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona Ūiukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. WM4

TEL. — BE 3-5893

DR. A. R GLEVECKAS 
GYHYTOJAE pi CHIRURGAS 
SPęelALYėt AKtŲ LIGOS 

3987^i)'Hai4 Štrttf 
Valandos pagal susi tarimą

PR. FRANK PLECKAS'
. OPTOMĖTRlŠTAŠ
KALBA LIETUVIŠKAI. -

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

“contact lenkės’”
VaL .agal susitarimą. Uždaryta tree

J

b

5

Phone: Y Ard* 743111 •

I naujienoj Chicago • ILL-— Friday, December 23, 197V_.

AMBULANCE 
PATARNAVl- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

u 
į

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

1 Vpa^x Savings 
Certificate

(Minimum 55,000).

BUTKŪS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė.. Cicero, OL Phone: OLympic 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

3864 8k>. HALvSTEB STREET

GAIDAS
SENIAUSIA IP. DIDŽIAUSIA LAIDOJBIO ĮSTAIGA

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th. STREET Republic 7 1213
2314 WEST 23rd PLACE ■ Vii Vni.i 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, iT 974-4416

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tel.: YArdi 7-1138-1139

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA A VĖL Phone: LAfayette 3-3572nauja

pasitikejlmą.
tume buH Jums naudingi

$40,000

Bridgeview, Illinois 60455 
TM «i98*0^e

(Kalėdiniai apmastymai)
(Tęsinys) fronto bičiulio vardą. Nors tai

1 pr'inihtų 2-jo pas. karo frontus,1 
bet esmėje pagal jų ikšiolinę vei 
k’ą, tenka skaityti kad tai yra' 
■su specifiniais uždaviniais kons- . 
piratyvi organizacija, savo įsta
tų (veiklos programos) viešai ne • 
jjafckeibwr.. Dėl sšvo pastangų ir ! 
^gių suimti į savo rankas ir už ' 
valdyti visą lietuvių politinį ir 
visuomehinj gyvėnimą ją tektų 
gretinti su konspiratyviai vei- 
kiahča Ynšsonerija, ar žydų ka
balų, siekiančiais politikos tiks
lais užValdyti visą pasaulį.

• i

2). Kaip matome, nesant sa
varankaus egzilėje lietuvių mo
rale, tikėjimo, organizacijų, spau 
dos reikalais autoritetingai be 
surūpinančio lietuvių vyskupo, 
atrodytų, kad visais šiais zeli- 
giniai kuitūriniais riekalais pri
valėtų rūpintis ir juos tvarkyti 
pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vadovybė, gelbstint jos Ta
rybai, Kai L. Bendruomenės va
dovavimas buvo autoritetingų, 
vadovų demokratiškai tvarko^

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. 'Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

Rėx.: GI 8-0873

DR. >V. E1SIN-EISINAS 
AnJi^RUA fR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avo^ WA 5-2670

Valandos pagal susi tarimą Ja neat
s’ liepia, skambinti MI 34001.

Frontininku pradmenų, tenka 
ieškoti Nepr. Lietuvoje. Prof, i 
JDovydaičio ateitininkų organiza
cija buvo laisva nuo bent kokių 
paftijų varžtų ar vėlesnių dva
sios vadų įtaigojimų. Jos idėji
niu pagrindu buvo lietuvybė ir 
krikščionybė. 1926 m. krikščio-

daviniai konsolidavosi ir juos 
sklaiidžtši Atlikti atsirado vis 
didėjanti resursai. Paėmus L. 
Bendruomenės vadovavimą frqn 
tininkams vadistiniais pagrin
dais, jbs prestyžas ir veikla pra
dėjo silpnėti ir galop, suskilo... 
,Tenka nors trumpai prisiminti 
tą keistą frontininko, anot jų, I nfins demokratams pralošus rin-

VENECUELOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS į
VALDYBA |

| sveikina visus savo narius ir prijaučiančius .■ 
« su Šv* Kalėdom ir 1978 Naujaisiais Metais!

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
Laimingų Naujų Metų

Kalėdų šv'ėii’či’į ir Naujų Metų proga sveikina 
saYo ftarraš ir klubui prijaučiančius, linkėda- 

■J mi džiaugšifto, sveikatos . ir daug laimės.

ANNE WifetHECKl — PirnUnihkė 
KAŽiMiS^A STUKAS — Vicepirmininkė 
AVTOIN'ETTĖ kALYs — Nutarimų raštininkė 
PEGGY DAVIDAUSKAS ‘— Finansų raštininkė 
MARY EADžUKĖNAS — Iždininkė 
ANTANAS RA»ŽUK£NAS — Maršalka 
ANTČi'NĖffE KALYS — Korespondentė

Nuo
1914 metų

lilMlimd Savings a p tar
ta n py m o ir namų

paskolų reikalus visos mū
šų apylinkes.. D^kb)arne
Jums už Alums parodytą

Mes norė-

ir agnyje.

2657 W. 69 STREET
^Chicago, TL 2V 

Tel. 9157400
8929 SO. HARLEM AVE.,

Savinas.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470

kimus į Seimą, buvo susirūpinta 
ir planuojama kaip vėl į savo 
rankas paimti valdžios vadžias. 
Politikuojančių dvasiškių buvo 
nukreiptas dėmesys tam reikalui 
ateitininkų organizacijos vadova dą, bet jį ribojo šventųjų pat
vintų paimti savo rankas. Kas ir riotizmu. Jis pakartotinai kriti- 
pavyko 1927 m. Ateitininkų kon,kavo lietuvių jaunimo šovinizmą 
fėrenčfjoje (Falangoje). Papras i ir nacionalizmą kurių kaip tik 
tas valstietis, pasišventęs dau-! lietuviams stokavo bet niekur 
giau mokslo reikalams-prof. Pr. 
Dovydams, turėjo užleisti atei
tininku vadovavimą bajorui, 
iš jaunų dienų išaugusiam len
kiškos kultūros pavėsy-prof. Sta 
siui Šalkauskiui, dideliam kataii I
kui, galima sakyti-popiežiškes- 
niam už .patį popiežių. Krikšč. 
demokratų politikuojanti dvasiš i dvasiškiai, 
kija tikėjosi, kad jis dar labiau menėmis žudė ir naikino lietuvy 
sukatalikins ateitininkus, pada bę jų okupuotose Lietuvos že- 
rys juos kovingais prieš tauti- mėse. Nors St, Šalkauskis krikšč. į

Kristaus žemėje vietininku po
piežių skelbiami ir vykdomi di
desnei visos žmonijos palaimai. 
St. Šalkauskis nepamiršo iškelti 
fr pabrėžti tautinį lietuvybės pra

neužsiminė ir nekritikavo kele
riopai didesnio lenku šovinistinio 
nacionalizmo. Jis skelbė, kad lie 
tuvių tautos priešus pagal evan 
geiiją reikia ne tik mylėtų bet 
ir už juos melstis, ergo lietu
viai turėjo tylėti ir net dėkoti, 
kad lenkai, ypač jų katalikiški 

žiauriausiomis pfie-

ninku režimo lepinamus jauna
lietuvius. Nesvarbu, kad St. šal 
kauskis - prieš keletą metų pa
rašytoje ir išleistoje disertacijo 
jė, skelbė kad lietuviai nuo am- 
ž'ų savos kultūros neturėję ir 
kad dabar laikas atėjęs sukurti 
ją sintezės būdu iš Rytų ir Va
karų- kultūrų pradų (matomai 
disertacijos autorius turėjo ome 
ny šlavus ir germanus). Taip 
pat iš St. Šalkauskio buvo lauk 
ta, kad jis tinkamai naujais re
liginės filsofijos dėsniais pa-Į 
gris' ateitininkų idelogiją.

Tenka pripažinti, kad St. šal- 
j kauskis savo šponsėrių Į lietu- 
i vių ate'tinmkijos vadus neapvy- 
, lė. Palikdamas pripažintu atei- 
sYinihkij’os vadu, jis ki 1932 m. į 
' paruošė ir išleido jo suformo- 
luotą Lietuvos ateitininkų idea- 
logija. Joje iškeliami ir apibrė
žiami lietuvio kataliko kilniau- J J

' s’eji pasaulėžiūros pradai, kurie ; 
■ glūdi amžinoje katalikybėje —i 
Pasaulio Kūrėjo per jb Sūnų — i 
Kristų įir šventąją dvasią Kris- i 
taus evangelijoje išreikšti ir

dem. partijai nepriklausė ir ne- : ■ 
kartą jos pirm. kun. Krupavi- ; 
eių barė už kenksmingą lenkams 
žemės reformą, bet pačią krikšč. 
dem. partijos programą jis itai- ,į 
gojo kaip artymiausią lietuvio į 
ateitininko siekiams. Nebuvo jis, * ’ 
anot prof. dr. Ereto, nė žymus 
eruditas.

(Bus daugiau)

HELEN MICHAEL
Pagal tėvus KATUTIS

Gyv. Bridgeview, Illinois. Anksčiau gyv. Cicero, Illinois

Mirė 1977 m. gruodžio 22 d„ 3:00 vai. ryto, sulaukusi 80 metų. amž.
Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Inez DeChristopher, žentas Peter. 5 anūkai 

— Laureen. Deborah Crown, jos vyrag Michael. Melissa. Peter Jr. ir 
D«an. 2 proanūkai — Michael ir Christiana Crown. 2 švogerkos — 
Marie Strohmeyer ir Rose Nicherson bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioj, 1410 So. 50th Avė., Cicero. III.
šeštadieni, gruodžio 24 dieną 11XX) vai. ryto bus lydima is kop

lyčios i Bohemian National kapines.
Visi a. a. Helen Michael giminės, draugai iripažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse fr suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: ę
Duktė, žentas, anvkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių dfrektorius Donald A. Petkus. Tel. 863-2108

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

EUDEIKIS
4H05-07 So- HERMITAGE AVENUE

Tec: YArfis 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Teletcnas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

HVAS.IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Trief.: GRovehili 6-2345-5 

1410 So. 50th AvCc, Cicero 
Telef-.: TOwnkall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AJKSTe TŲTOMOBIL1AMS PASTATYTI

Cklcagoe
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direstorią 
Associacijos
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GRAŽUS KŪČIŲ VAKARAS
Ateis j žemę tyliai 
šis Kūčių vakaras brangus 
Ir minti rimtą, glią. 
Mąstys žvaigždėtasis dangus...

šių m;st;nių žodžių svajos 
apimty, Vilniaus Krašto Lietu
vių S-gos Chicagos skyrius gra
žiai suruošė ir atšventė tradici
nei rengiamas Kūčias gruodžio 
18 d:eną, Jaunimo Centre, kur 
dalyvavo virš 150 žmonių.

Prie gražiai papuoštų ir pa
dengtų stalų, žibant didžiulei 
eglutei, susėdo graži vilniečių 
šeima su savo bičiuliais ir tal
kininkais, kurie nuoširdžiai re
mia Vilniaus ir jo krašto lietu
vybės išlaikymą. Simboliškam 
pagerbimui ir prisiminimui žu
vusių karių, partizanų, Sibiran 
išvežtų ir mirusių s-gos narių 
bei jų šeimų, buvo pastatytos 
dvi žvakės, padėtos dvi lėkštės 
ir atvežtų iš Vilniaus plotkelių 
bei rūtų.

Skyriaus pirmininkas J. Lekas, 
atidarydamas iškilmingų Kūčių 
vakarienę, pasakė turiningą kal
bą, nušviesdamas Kūčių reikš
mę krikščioniška ir tautine pras 
me, iškeldamas to vakaro lietu- 
viškos šeimos idiliją ir tuos sen
timentus, kurie maloniai primi
nė Lietuvoje švęstas Kūčias sa
vo artimųjų tarpe. Palinkėjo vi- 
viems gražių Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų. ’ ' *

Seniausias Vilniaus krašto ats 
tovas A Stankus uždegė sim
bolines žvakes, o kun Antanas 
Saulaitis sukalbėjo jautrią mal
dą palaimindamas Kūdikėlio vąr 
du paruoštus kūčiškus valgius, 
ši simbolika ir malda sujaudino 
dalyvius, kurie mintimis skrido 
j mielą tėviškės pastogę.

šventiškai nusiteikę , dalyviai 
dalinosi Dievo “pyragu”, laužda
mi plotkeles ir linkėdami vieni 
kitiems viso geriausio. Tai gra-

prasminga ir naudinga, nes 
metu visi pasijuto esą arti- 
pamiršo kasdfeninio gyveni- 
pas’taikančias negeroves, o

ŽU, 
tuo 
mi, 
mo
širdy jautėsi malonus jausmas 
pasižadant būti visais atžvil
giais geresniais.

Kalėdinę programą atliko Mi- 
kalonių ir Gaižučių jaunimas. 
Pirmą dali išpildė Mikaloniai— 
fleita grojo Rasa ir trio giedojo 
Rasa, Loreta ir Pijus. Antrą da
lį išpildė Gaižučiai gitarai pri
tariant giedojo Rūta, Ramunė 
ir Šaulius. Programa atlikta gra 
žiai ir dalyvių mielai buvo iš
klausyta, net sėdintieji prie sta
lų įsijungė į giesmes. Tenka pa 
sidžiaugti, kad tėvai moka taip 
gražiai auklėti savo atžalyną, 
tai didelė garbė tėvams ir džiau
gsmas lietuviškai visuomenei.

Apsilankė r Kalėdų senelis, ku 
rį vykusiai suvaidino J. Gaspa
ras ap4alindamas vaikučius ir 
paauglius dovanomis, meiliai pa 
kalbėdamas bei primindamas bū 
ti gerais lietuviukais. Bendrai pa 
ėmus, Kūčių vakarienė praėjo 
labai geroje nuotaikoje ir visi 
buvo patenkinti galėję keletą va 
landų praleisti savo bendramin 
čių tarpe. Tenka pasidžiaugti ir 
atiduoti padėką vilniečiams, kad 
moka dirbti ir kitus sugeba 
įtraukti darban. Tuo pačiu daly
viai 'yra dėkingi vilnietėms po
nioms ir jų talkininkėms, už

kurios maloniai priminė brangų 
ątminimą tai buvusias Lietuvo
je džiaugsmingai mielas Kū
čias. J. Tijūnas

kiną savo giminaičius, artimuo- — Dalios Juknevičiūtės šimo- 
sius ir pažįstamus su šv. Kalė-1 liūnienės Chicagos meno galeri- 
domis ir Naujaisiais Metais. Vi- jos premijuotas paveikslas, ati- 
siems daug džiaugsmo ir gra- duotas ne jėzuitų nukniaukti da

liai, bet tiktai legaliai, registruo-žios sėkmės darbuose. šiuo 
metu B. N gyja grįžęs iš ligo-ltai ir nuolat veikiančiai Čiurlio- 
ninės, kur jam prieš porą sa-inio galerijai. (Pr-)

-■t.- . I___________ __________Z.TAO I

nas turėjo pasitarimą su L. Ben 
druomenės (r) atstovais ir ki
ta’s asmenimis. Be neesminių Į 
reikaliukų pasitarime nutarta: 1 
iškilmingai paminėti dr. Vinco i 
Kudirkos, Lietuvos h'mno auto- Į 
riaus, 120 m. kim. sukaktį. Taip 
pat nutarta paminėti ir Vytau
tą Didįjį. Vytauto Didžiojo rei
kalu V. Balčiūnas pateikė tokią 
proklamaciją: “1980 mt. sukan
ka 550 metų nuo Didžiojo Lietu 
vos Kunigaikščio Vytauto mir
ties. D. L. K. Vytautas iškėlė 
Lietuvą kaip lygią, tarp kitų Eu
ropos tautų. Lietuvos sienos tę
sėsi nuo Baltijos jūros iki Juo
dųjų jūrų. Jo pastangomis buvo 
kirstas mirtinas smūgis Kry
žiuočių Ordinui. Jo valdymo me 
tais buvo sulaikytas totorių ver 
žimasis į Lietuvos kraštus ir 
įvesta Lietuvoje krikščionybė.
.Mes lietuviai be pažiūrų ir ti
kybų skrtumo įvertiname D, Li 
K. Vytauto darbus ir kviečiame 
visą lietuvišką visuomenę tuos 
metus tinkamai atšvęsti. Vytauto 
Didžiojo paveikslas iš Čikagos 
keliaus per visas Jungtines 
Amerikos valstijas.' Tenebūna 
nei viena vietovė, kur tas paveiks 
las nepasiektų. Vietovės norin
čios, kad jas Vytauto Didžiojo 
paveikslas aplankytų, prašome 
registruotis komiteto raštinėj’e 
2951 W. 63 St,, Chicago, Ill. 
60629”.

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public-

Insurance, Income Tax
35951 W. 63rd St TeL 436-7878

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas’

- - - -•

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

valčių buvo padarytos dvi ope
racijos.

Linkime ramiai sveikti ir dė
kojame už 35 dol. auką, skirtą 
Naujienoms vietoj šventinių at
virukų.

— Ona ir Petras Jonikai, Ri
verside, Ill., kartu su prenume-

J trata ir auka Naujieną paramai. 
J atsiuntė sveikinimus ir gerus lin

— žurn. Balys Vosylius svei-

kėjimusį Dėkui.
— Ponia Julija Pečelūnas iš 

Marquette Parko, linkėdama 
Naujienoms ir jų darbuoto
jams geriausios sėkmės, kartu 
su prenumerata atsiuntė penki
nę Mašinų fondui ir $2 už kalen
dorių. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas 3 mėn. tin- 
kamesniam susipažinimui. Dė
kui. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos 2 sa-

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, DI. 60643

Telęt. 312 238-9787
s Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-^

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo^ rezervacijas; Parduoda- susipažinimui nemoka
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones ; Lietuvą ir kitus kraštus;
Sudarome iškvietimus gimjnfry apsUankymui Amerikoje ir teikiame infor- mai.
macij as visais kelionių reikalais, - i ’ ?

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto—prieš 45-60 dienų. ? ; / r

sxzzzzzxxxxxmxxxxxxxnaxxzxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxx
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Seigan šeima ir visi krautuvės tarnautojai 
linki visiems draugams ir klijentams

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

3

x
X

V

SEIGAN
Vyrų ir berniukų rūbų krautuvė

Visi pardavėjai kalba lietuviškai

X
M
X 4630 So. Ashland Ave. Chicago, III

Telef. YArds 7-1272 H

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems lietuviams.

PERSONALITY LODGE WEST
Salė su įrengimais banketams 

visokioms progoms.

6649 So. Archer Ave,

JOHNNY HYZNY

Savininkas ir Orkestro vedėjas 
• Tel. 582-4006

Pasitarimas
m. gruodžio 17 d. dr. V.Š.

Šimaičio patalpose dr. V. Balčiu

šiems paminėjimams gautas 
pritarimas iš Alto, L. Bnd. (r) 
ir kitų organizacijų.

Bus dedamos pastangos prie 
šių minėjimų pritraukti didesnį 
skaičių organizacijų, draugijų 
bei gi ubų. Stasys Juškėnas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENŽ

S8C8 Wert 69th St, Chicago, DL 50629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* pasirinkime* geras rūčlet įvairiu prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Hiatai

*

Cosmos Parcels Express Corp.
MARGU ETTE GIFTPARCELS SERVICE į 

25Q1 W. 69th SK Chicago. III. 80629. — ToL WA 5-273/ 
3333 So. Halstad Stw Chicago, lit 60608. — ToL 254-3329

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — patenkam 

nuomininkus
’ 4243 W. 63rd St., Chlcagu 

TeL 767-0800.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
-r 4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

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

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 

'užimti, gražįoje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

10 BUTU tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu 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
demus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, 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.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background off 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other <
- plaut machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC.

. ' 3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
_ PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
ranti"»tai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

//

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

737-8500

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis

4645 $•. ASHLAND AVĖ. 
523-3775

— Jonas Gaidelis iš poilsio 
bei slaugymo namų — Villa 
Maria Resthome, P. 0. Box 155, 
Thompson, CT 06277, ilgame
tis Don Varnas posto namų Či
kagoje prižiūrėtojas, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių 
ir . Šaulių Sąjungos narys, spor
to klubo “Lithuanica” rėmėjas, 
sveikina su Kalėdomis ir Nau
jais Metais savo draugus bei pa 
žjstamus, prašydamas bent laiš- 
kais jį aplankyti.

—Ponia Marta Hoffman, gyv. 
Brigthon1 Parke, iš anksto be 
raginimo sumokėjo prenume
ratą ir kartu su ja atsiuntė $5 
už kalendorių bei toki prierašą: 
“Linkiu visiems Naujienų dar
buotojams daug sėkmės ir svei
katos. Taip pat sveikinu visas 
savo drauges ir draugus žie
mos švenčių proga”. Dėkui.

— Dėkui poniai Bertai Kem- 
pin iš Burbank. Ill., už anksty
bą prenumeratos pratęsimą, ge
rus linkėjimus ir už penkfrię 
Naujienų paramai. Taip pat dė
kui Chicagos pietvakarių prie
miesčio tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas 6 mėn., bet nei 
pavardės, nei gyvenvietės pra
šiusiam neminėti.

— Pranas Ramonaitis iš 
Brighton Parko lankėsi Naujie
nose. Dėkui už vizitą, šventi
nius sveikinimus, ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir ta pro
ga įteiktą penkinę.

— Teisininkas Petras Stanke
vičius, gyvenęs Bridgeport© apy 
linkėję, mirė 1977 m. gruodžio 
20 d. Pašarvotas Rudmino kop
lyčioje. Velionis buvo Watten- 
stadto lietuvių gimnazijos ■di
rektorium. Lietuvoje tarnavo 
Krim. policijoje ir buvo ViL 
niaus apygardos viršin inkų.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

visiems, klientams ir draugams linki

NATALIJA IR JONAS VAZNELIAI
GIFTS INTERNATIONAL 

parduotuvės savininkai

2501 West 71st Street Tel. 471-1424

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems savo klientams ir draugams

RAMUTft IR VYTAS BUTKAI, Sav

2539 West 69th Street

TERR.OS
DOVANŲ PREKYBA 

iki pat Kalėdų atdara kasdien 
nuo 10 iki 8 vaL -vak., šeštadieniais

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

TERROS ADRESAS:
3237 West 63 St, Chicago, III. 60629, 

tel. 434-4660.

RENTING IN GENERAL 
N u • re o *

IŠNUOMOJAMAS 5 kambariu bu
tas 2_me aukšte. Teirautis visą die
ną/ ‘ ;

TeL 476-3560

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie- 
Kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar dauj

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 
ūūlinnc kickvieii8:n lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
toju*.

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBAS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tolofe RE public 7-1941

0

Notary Public

INCOM! TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7451 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
Ukvietimai, pūdomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av. 
Chicago, m. 60632. Tai. YA 7-591

BEST THINGS IN LIFE
1^(1 Frank Ztpolls ITATf FARM

(MSQIAMCf

btate Farm Life Insurance Company

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

lietuvi taUHrdnką 
Chiosgoje

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

Teh 263-5S2S 
įr 

677-84S9

CLUB ROMA

Teh: 476-9572 185 North W*t**h A*«rwaa

c»»CAca t, ill— Friday, Dumber 23. 1977M
- < J • ' *




