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LIETUVOS ATSTOVO, DR. S. A. BAČKIO 
ŠVENČIŲ SVEIKINIMAS

Lietuvos pasiuntinybės ir savo varduAiuoširdžiai sveikinu visus 
JAV lietuvius Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1978 Metų proga.

Gražios ir ryžtingos buvo visų pastangos 1977 metais ginant 
žmogaus teisės ir musų tautos laisvės; bylą.

1977 m. gruodžio 15 d. JAV Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad — “Mes sustiprinome mūsų užsienio politiką žmogaus teisių 
klausimu ir mes leidžiame aiškiai žinoti, kad JAV-yra priespau
dos aukų pusėje. Mes esame už kankinamuosius, už neteisingai 
kalinamus ir su tais, kurie buvo nutildyti.” Tie.žodžiai tesustipri
na mūsų ryžtą žmogaus teisių ir laisvės gynimo bare ir ateityje.

1978 metais švęsime 60 metų Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Ta proga linkiu visiems sėkmės tiek asme
niškai, tiek apjungtoje veikloje ginant mūsų tautos laisvės ir ge
rovės troškimus. _ . - . \ ’

RUSAI KLAUSO AMERIKOS RADIJO
PRANEŠIMUS PASAULIO CENTRAMS

Netoli Havanos įsirengė galingus klausytuvus, 
kurie užregistruoja kiekvieną pranešimą !

WASHING-PDNrD. T3. — Paskutinėmis savaitėmis sovietu
valdžia pasistatė galingus klausytuvus, kuriais seka Jdekvięiją

kad vėliau sovietų žvalgyba galėtų-pasidaryti tikslias išvadas >į>ie 
kiekvieną stambesnį pranešimą. Sovietų'klausytuvai įrengti įie- 

.< toli Havanos, sostinės, kad rusai specialistai galėtų juos aptir- 
: nauti ir žinias užregistruoti. • Įj

Kuriam tikslui rusai šnipinėja? nius pasikalbėjimus nuo papras
• . .tesnių, o vėliau tomis žiniomis

Įstatymai draudžia klausyti 
svetimų telefonų pasikalbėjimų, 
bei sovietu valdžia nekreipia į 
tai jokio dėmesio,' laužo jstaty 
mus ir naudoja neteisėtai įsigy
tas žinias;. Sovietu šnipai klausė 
amerikiečiu pasikalbėjimus tele-Į
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IZMALIJ!
Atiduos Egiptui suverenines Sinajaus teises, 

jei Sadatas neatims žydu biznio
JERUZALĖ, Israelis. — Izraelio kabinetas ketvirtadienio po

sėdyje dar kartą svarstė taikos su Egiptu klausimą ir ministerių 
kabinetas nutarė leisti premjerui Menahem Beginui pasiūlyti 
Egiptui dar didesnes koncesijas. Sinajaus pusiasalio pakraštyje 
Izraelis norėję pasilikti strateginę juostą, iš kurios izraelitai galė
tų stebėti Egipto pasiruošimus karui. Izraelitai nenori, kad Egp- 
tas dar kartą netikėtai neužpultų Izraelio, kaip tai padarę pasku
tinio karo metu.

Sekmadienio rytą Izraelio prem 
jeras Begin, specalistų patarėjų 
lydimas, skris tiesiai į Sueso ka 
nalo zoną, kur Ismalijos rūmuo
se pradės pasitarimus su Egipto 
prezidentu Sadatu. Iš anksto jau 
yra aptarta dienotvarkė 'r vals
tybių vyrai tikisi klausimus, ap
tarti septynių valandų laikotar
pyje. Bet jeigu pasitarimuose at
sirastų neaiškumų, kuriems iš
spręsti būtų reikling daugiau 
laiko, tai premjeras Begin pa
siliktu pirmadieniui ir baigtų 
neaptartus klausimus. Šį kartą 
pasitarimai eis tiktai tarp Izrae
lio ir Egipto. Bus paliestas ir 
visų arabų taikos klausimas, bet 

pirma JS- 
dėjo dirbti jos gerovei ir"pri- W8* tarpusavius nesusiprati- 
žadėjo neskusti, valdžios teis- mus-
mūi už jų kalinimą be teismo.} Izraelio kabinetas leido Begi- 
Palėistieji išsiųsti į jų namuš nUi Ismalijos pasitarimų metu 
kaimuose arba į specialus per perlaisti Egiptui visas Sinajaus 
keltųjų stovyklas. pusiasalio suverenines

AZIJOJE VISKAS 
TŪKSTANČIAIS

INDONEZIJA antradienį pa 
leido iš kalėjimo 10,(XX) įtaria
mų komunistų, kurių daugu
mas išbuvo kalinami be teis
mo iki 12 melų. Nutarimas pa
leisti tuos- kalinius padarytas 
praėjusio rugpjūčio mėn. 10 
d.: šiemet paelisti lO.tXX). atei
nančiais metais paleis 
10,000 ir likusius 9.791 
uitis paleis 1979 metais.

Visi jie buvo areštuoti
metais po nepasisekusio ko
munistų. perversmo. Dabar pa

maitina sovietų valstybes vyrūs.
Rusai bijo, kad’amerikiečiai ne-i a --; ■ Tilrl
užpultų Sovietų Sąjungos. Di- t 
džiuosius klausytuvus įrengė so- 
vietų maršalai. JiėTns rakorduo- 
ti pasikalbėjimai esą reikalingi 
Amerikos paslaptims išaiškinti, 

fonais Berlyne, dabar ju klauso Jie net nežino, kad didelių paslap 
šalia Havanos. Atlanto padangė- čia Amerikoje 'nėra. J I
se dabar yra trys satelitai, ku-i 
rie naudojami pasikalbėjimams 
telefonu tarp Amerikos su kitais 
kraštais. Kelios didesnės radijo 
stotys turi prijungtus telefonus, 
kurie gali pasikalbėjimus perduo 
ti Europon, tai žinią Havanoje 
įrengti sovietų klausytuvai gali 
užgirsti iš Amerikos satelitam 
praneštas žinias. Galimas daik
tas. kad Euronoie ar laivuose 

. rusai turi kitus klausytuvus, ku
rie, seka iš satelito kostiumeripi 
nerduodamas žinias. Sovietu Są
jungą nepasitiki savimi, todėl ir 
šnipinėja visame pasaulyje.
Nori patirti pramonės paslaptis

Kiekviena diena per satelitus 
eina keli tūkstančiai telefoni- 
pranešimų. Dauguma jų yra gry 
nai asmeniško pobūdžio. Labai 
dažnai vyras'pranešinėja žmonai 
apie biznio eigą, o žmona aiški
na, kaip ji yra jo pasilgusi. Bet 
Havanos rusai registruoja kiek
vieną pssikalbėjimą, nes jie ma
no, kad tie pasikalbėjimai yra 
šifruoti. Matyt, kad jų kompiu
teriai pajėgia atskirti svarbes-

Tiktar laisvame-pasaulyje žmonės^gaii laišvai garbrnfi savo Dievą ir'siekti taikosiJGtoiejhriežinęs uždangosCpuseie 
maldyklos uždarytos, o dvasiškiai1 verčiami -būti naujos vergijos įrankiais/; tarnaufantiėms s’ieHmiebts-dreyarns.

PAGROBTIEJI UŽMUŠĖ ŽMONIŲ GROBIKU
j osi helikopteri u išskrištĮ į netoli 
esančią salą. Atvyko policija ir 
ambulansas grobikui į- ligoninę 
vežti. Jig yds kvėpavo, -o kai pa 
siekė ligoninę, tai akis visai-už
merkė. Valdžiai nereikėjo jokio 
tardytno vesti ir . teismo ruošti. 
Visiems buvo aišku, kad nusikal 
to ir kiėkvenas žįnojo, kad už 
nusikaltimą buvo baudžiamas.

Smarkiausią smūgį jam trenke vienas pagrobtasis, o 
jį pribaigė suimtos moterys ir. vyrai

SUBIC Bay. Flipinų salos. — Netoli Manilos yra Amerkos 
karo laivyno bazė, ‘kurioje patys pagrobtieji pajėgė nukirsti, o 
vėliau ir visai, nuginkluot banditą, kuris pagrobė bankelyje buvu
sius pinigus ir pareikalavo helikoterio bei maisto. Jis pranešinėjo 
bankelį saugojusiems marinams, kad netrukus jis priadėsiąs žu
dyti 18 įkaitų, kurie, nieko nežinodami, įžengė, į bankelį, tikėda- 
mesi gauti patarnavimų pinigams persiųsti arba iškeisti. Nega
vęs helikopterio ir maisto, banditas norėjo pirma nušauti vieną 
nėščią moteriškę, o vėliau kitas suimtas moteris. Jis suimtuosius 
pralaikė 40 valandų be maisto, seleisdamas jiems išeiti.

Buvęs marinas kirto
pirmą smūgį

Vienas buvęs vyras, sudaręs 
įspūdį, kad ir jis susirūpinęs 
suimtu j u likimu, prisitaikė prie < f * *■

Įginkluoto grobiko ir nutrenkė jį 
■fant žemės.'Tuojau įbėgo į vidų 
'.koridoriuje buvęs banko tarnaujtiek užkirto, kad jis negalėtų kog lėktuvų bendrovėmis gaben

Iš FILMU “ŽVAIGŽDŽIŲ“ 
IR MILIJONIERIŲ 

SANTYKIŲ
Filmų artistė (aktorė) Ter

ry Moore pasikalbėjime su 
spauda Kaandoje papasakojo 
kaip buvo slaptai ištekėjusi 
už dabar jau mirusio, multi
milijonieriaus amerikiečio at
siskyrėlio Howard Hughes ir 
jam pagimdė kūdikį mergai
te, navadin ta Lisa. Marie, bet 
kūdikis 21 valandų bėgyje mi
rė kraujo apsinuodijimu. Su 
Huches ji buvusi sujungta lai
vo kanitono 1949 metais jūroj. 
Meksikos vandenvse, kai Hu-I 
ghes jau buvęs 43 metu, o ji 18! 
metu amžiaus. “Jis vaiku ne-f 
norėjo, kad niekas negalėtų’ 
pretenduoti j io turtus”, kal-|. • . .. . .x ... , i , ., ... . , , , . , . .
bėjo Tiedu drauge išgyvenol ■ aS’ a^me ,s £r0‘)1K° revolve- atsikelti ir pabėgti, kiekvienas ti daugiau žmonių į Europą. 
8 metus, “bet aš išėjau, palL; 
kusi jį, kadangi jis bėgiojo 
paskui kitas moteris”, baigė 
ji interview.

i rius ir gulintį peršovė. Tarnauto 
jas pats išbėgo policijos ieškoti, 
parmuštam grobikui suimti. Tuo 
tarpu tame pačiam* kambarėly
je buvę kiti įkaitai pradėjo ban
ditą kapoti. Vienį spardė, o ktiį 
pagrobę rašomąją mašnėlę, jam

-- Lapkričio mėnesį JAV 
išmokėjo užsieniečims šiek tiek 
mažiau, negu praeitą mėnesį. 
Prezidentas planuoja tuos mokė 
jimus žymiai sumažinti.-

— Prezidentas Carter-rengia- 
si įvežti daugiau degalų ir išvėž 
ti į užsienį daugiau javų.

— Prezidentas leido Ameri-

teises, 
-------- :----  jeigu Egipto prezidentas pasiža- 

LENKŲ KALBA VILNIUJ dėtu respektuoti minėtame pu- 
Chicagos lenku dienraštis, siasalyje įsteigtą ir veikiantį biz 

“Dzien? Zwiazk.<su pasiten-lnb Sinajaus pusiasalyje Izraelis 
' kinimu paskelbė kažkokios! steigęs kelias žydų kolom- 

“režiino agentūros KA sekant’ Pra<3ė^ pramonės šakas, o 
čia žinia:--------------------------- (vienoje salelėje pradėjo darbus
“Vilniaus gatvėse girdėti kal-jžibalui ^autL Izraelitai nustatė 

bos lietuviu, lenku ir rusu. Gv kad minėtoje saloje yra didoki 
ventojai laistai kalbasi ‘viso-]sluoksniai degalų ir net aliejaus, 
mis tomis trimis kalbomis.
Aukštai išvystyti lenkų mo
kyklų reikalai Lietuvoje.

1970 m. pagal oficialę lie 
tuviu statistika lenku mokvk- 
lose mokėsi 19,000 vdikų. Kad
rus toms mokykloms paruošia 
Vilniaus Pedagoginis Institu
tas. Vilniuje šiuo metu yra 6 
mokyklos su dėstomąją lenkų 
kalba, yra taip pat mokyklų 
su lenkiškomis klasėmis. j 

Lenkų vaikai, tai tikri poligi 
lotai — nuo pat pinnbs klasės; 
mokosi lenku kalboje, nuo 2 
klasės prasideda rusų kalbos 
mokymas, o penktoje klasėje 

. prasideda mokymas vienos pa 
sirinktos Vakarų Europos kal
bos.“

Dienos metu šilčiau 
vakare šalta.
Saulė tėka 7:15,* lŠid«t«i ižU’

rėš Kalifornijoje gyvybės nete- -į* J 
ko 9 žmonės. Vėio padaryti nuos 
toliai siekia milijonus dolerių.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲf
------------- * r . #

— Vien tik smarkaus vėjo šiau
s KaliforniicHP owvhp.q npfp_

— Kalėdinius medelius perkan 
tiems žmonėms ptariama gerai 
patikrinti visą lempučių uždegi
mo sistemą, nes jį dažnai suke
lia gaisrus. 4

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS, 

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR 
VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS tlNKI

Izraelis jau yra Įdėjęs stambias 
sumas pinigų gręžimo darbams. 
Izraelitai norėtų Sinajaus pusia
salyje įsteigtą biznį tęsti, o jei
gu tai būtų uždrausta, tai norė
tų gauti tinkamą atlyginimą,^ 
Manoma, kad Beginąs pasitari
me su prezidentu Sadatu atsisa
kys nuo strateginės pajūrio juos 
tos Sinajus pusiasalyje. Jeigu 
Egiptas pasižadės gyventi tai- 

i kiai, tai nėra jokios prasmės taip 
Į jau smarkiai šnipinėti.
1. Ismalijos rūmai skaitosi oficia 
Ii Egipto prezidento vasaros re
zidencija. Karo metais ten su- 
važiudodavo sąjungininkų vadai 
ir ruošė planus. Dabar posėdžiau 
ja bendra Izraelio ir Egipto tai
kos komisija. Prezidentas Sada- 
tas apsidžiaugė šinia apie Sina- 

| jaus suverennų teisių atidavi- 
kad apie mokymą lietuvių kai Egiptui. Jis nori patirti, ar 
bos-Vilniaus lenkų mokyklose ^ie žodžiai bus tokie giažūs, kaip 
nėra nė žodžio.“...

Kitoje informacijoje iš Vil
niaus tas pats laikraštis “be
šališkai” praneša: “Šv. Myko
lo bažnyčioje komunistų val
džia įrengė sanitarinių insta
liacijų parodą, be kitko ir ūbi 
kaciją (išvietę). Lietuvių tau- 
tai naikinti, tik me'odai kilo
ki...“ j

“Dz. Zw.” nuo savęs pride
da pastabą: “Įdomus dalykas.

jie skamba.

įmatomas biudžeto 
deficitas

Prezidentas Carter pranešė, 
kad jis jau beveik baigė biudžė 
tą 1979 metams ir kad tai bus 
’balansuotas biudžetas”.

Baltųjų Rūmų žiniomis, fiskė- 
---- ----------------------- {liniais 1979 metais federalinės 

— Izraelio premjeras padarė ’ išlaidos sieks iki $500 bilijoną, 
laiptui nuolaidas «visai nepaėi-1 Biudžeto deficitas 1978 metalą 
tdrąš su Į»‘*diio pariąmenKų, Į monabonui apie $199 bilijoną.

4
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Kaį toks S. Aliūnas, Draugę, 
“Spygliuose ir dygliuose”, rašo 
satyras ir linksmina mūsų visuo
menę, tai nėra kuo stebėtis, mat, 
jo toks pašaukimas. Bet kai dr. 
Razma savo laiškų, Drauge, ir 
tai ne “Spygliuose dygliuose” 
pas:šoxė juckmti mūsų publiką, 
tai neg: Ii juoktis, o tik stebėtis.

Dakt ‘ras A. Bazma savo laiš
ke. gruodžio mėn. 12 dieną lai
doje daro Altai lyg ir kaltinan
čią užuominą, kodėl ši atsisako 
kartu sėsti ant vieno suolo su 
Gėčių ir ponia Zerr. Jo many
mu, Altą turėtų sėsti, nes jau 
ant jo atsisėdo Vliko pirminin
kas. Ir džiaugsmu netverdamas 
už tokį jų, žygį, sulaukęs Vasa
rio 16-sios šventės,įteiksiąs Ben 
druomenei ir Vlikui po šimtinę 
dolerių. O jei anų pėdomis pa
seks ir Altą, tai ir jai išmesiąs 
šimtinę. Bet vis tik jo esama ir 
atsargaus. Jis mano, kad pir
miau 'reiktų pasiusti terapistą, 
kuris išnagrinėtų priežastis, ko
dėl Altą, neseka p. Valiūno pa
vyzdžiu?!; x

f’askaięiiLs tokį jo pažadą, tek 
tų jam tik.tiek pasakyti: Gerbia 
masis, šiiimnė dolerių, tai nėra 
vaistams rčaįeptas, kuriąis. gali
ma būt gydyjj.negalias. ¥ra prie 
žasčių, kurių-negalima ir šimti
nėmis pašalinį; Bet iš viso, pas

. kąiČius jų šį naivų siūlyme atro
do, kad daktaras reikalingas už
uojautos, Jie jis skaitytų nevie 
no bėgio spaudą, o ir kuri 
aikštėn iškelia ir priežastis, dėl 
kurių Alto vadovai neskuba su
sėsti ant vieno ir to paties šuo- I 
lo su Gėčių ir ponia £err. Jis 
žinotų dėl ko Altą negali susi
kalbėti su LB-nės vadais.

Atrodo, kad dr. A. Razma lyg 
visai nebūt girdėjęs, kad mūsų 
vsuomenės penki garbingi tautie 
čiai, dar netaip seniai, ėmėsi ini 
ciatyvos, susodinti prie vieno 
stalo LB-nę su Altą. Jis lyg ne
žinotų, kad LB-nės vadai atsi
sakė su Altą kalbėtis. Tai buvo 
šiems garbingiems vyrams LB- 
nės vadų trenktas antausis. Ala
no nuomone, daktaras pirmiau
siai turėtų pasirūpinti terapis- 
tu,‘ kuris jo pasiųstas ištirtų 
LB-nės vadų išmonę. Gal šio ^u 
rinkti duomenys atsakytų ir į 

:jo klausimą, kodėl jie taip pasiel 
.gė. Tada jam nereiktų Altos vi
lioti šimtine sėsti ant vieno suo
lo su Gėčių ir ponia Zerr.

Liūdna, kad daktarui A. Raz
mai vis dar vaidenasi kažkios 
asmenų ambicijos. Laikau būt ir 
jam žinoti, kad tai ne anft>icijos, 
o prneipai. Be to, kodėl .jis gal-į 
voja, kad Altą turėtų ieškoti kor P^tų, viena kitą remtų.

Frank ir Eleonora Zapoliai

JONAS VAIČIŪNAS

RALFAS IR BENDRUOMENĖ
Būtų labai idealu, kad visos 

bendrinės organizacijos žinotų, 
banaliai plepant, kur jos turi 
stovėti ir stovi, — kad dirbda
mos darbus nestotų viena kitai 
skersai kelio, priešingai, viena

dinadjos dėl veiklos su LB-ne?

Vytauto, fc jadžio PROGINĖ DAINA

Iš “ŽODlžjBNKLty’, — “VIRŠAIČIO SKOME, darbinės 
(operos) pagal griniausĮią “AUKŠTENŲ - SANTAKŲ’’, — tarmę... 
Daina: ... “ODĖ DEIVEI GINTAREI”, pusi. 56.

Priedainis:
• - t

Jura šviesi, jurą tamsi...
Sala ar laivas matyt toli...
Jurą, rami, kartais audri...
Lig garsą skrendant išten girdi
Daina:
Grakšti, o Gintarė žavingą...
Rąrhųmoje vaikelį gimdė... 
žvaigždelės aukso spinduliavo-.. 
Laimingas kūdikis sapnavo...

— Gintarė šviesi mylima...
Garbinga, varsi, išrinkta...
Tu. buk su mumis amžinai... 
Gerbiame tave mes labai...

: Kada LB reorganizatoriai, gry
ną minčių ir teisingumo vedami, 
atėjo ieškoti būdų, kaip pert
varkyti Bendruomenę, Balto 
darbuotojų tarpe, be jokios abe 
jonės, atsirado labai daug pa
reigūnų, pritariančių Reorgani
zacijas sąjūdžiui. Tokių pritarė
jų atsirado ir kitose organizaci
jose. Ką mes. sakome: pritarėjų 
atsirado. Jų ne tik atsirado, bet 
daug kur jie sudarė didelę dau
gumą organizacijos narių tarpe

tai puikiai suprantame. Jeigu 
kąm reorganjzatoriąi bępatin-

reikalams. Niekas 'neverčia, vi
sas mūsasią veikimas pagrįstas 
laisva valia ir asmenišku apsis
prendimu.

Bet ką turi tai bendra su Bal 
fu ir su Ralfui renkamomis au
komis???

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinka ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 

(Tęsinys)

ZODIVAIZDAS 
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Ji jau kelinta dešimtis metų, 
kaip sėkmingai veikia politinę 
veiklą. Ir jei LB-nės'vadai veiktų 
savo, lai viskas sklandžiai vyk
tų. Bet deja, jie ėmėsi Altos veik 
los ardymo. Jie ėmė grobstyti 
nuo seniausių laikų jos renkamas 
laisvinimo veiklai aukas.

Ar gi. nebūtų išmintingiau, 
kad daktaras už tą žadamą šim
tinę ar daugiau pasamdytų tėra 
pistą, kaip savo laiške rašo, kad 
jis įtikintų LB-nės vadūs veikti 

•JAV Metuvibės išlaikymo veiklą 
■ ir nekaišioti pagalių į Altos veik

(skaičiuojama, kad Reorganiza
cijai pritarėjų šiandien būtų 
apie 70 nuošimčių lietuviškos vi 
suomepės, tik kiti , viešai nenori 
pasirodyti. Kodėl? J. V.), o kai 
kur net visumą. •

Pradėjo darytis nuostabūs ir r J 1
netikėti ėjimai, kurių protas ne
pajėgia suprasti, būtent, Balfo 
veikėjai, aukų rinkėjai ir jų tai 
kininkai išsigando stoti Reorga
nizacijom Sako, tas gali pakenk 
ti Balfui, nes iš aukotojų yra re- 
organizatoriams ; nepritariančių. 
Tokie tada nenorėtu ar neskir- 
tų savo aukos.

štai, prie ko mus privedė ben 
druomeniškieji vadai... Boikotas 
Balfui? Kokia nesąmonė: mes 
tokiu atsitikimų boikotuojame 
ne Balfą, ne asmenį, j mūsų du
ris. pasibeldusį, bet lietuvį, pate 
ku^ vargau, lietuvi, kuriam mū
sų pagalbą reikalinga ir būtina 
...Jeigu renką, aųšas, reorgani- 
zatorius, tai jis gi ne’Reorgani-

Jeigu jau norima Ralfą pers
kelti, ta pirmiausia pasvarstyti- 
kime ir Jūsų, Malonus Skaityto
jau, inspiratoriams pasakykime: 
o kas bus su Balfu, jeigu ateis 
rinkėjas, o gal skyriaus valdy
bos pirmininkas ar narys bus 
XXX ir senosios LB veikėjs,— 
kas bus, jeigu taa atsisakys duo
ti žaliuką Reorganizacijos pri
tarėjai ar veikėjai? Tada su Die 
vuliu, Balfeli...

Nėra jokios taisyklės, kad bal 
fininkas, kaip mes dažnai vadi
name, negali priklausyti kitoms 
organizacijoms. Kurioms ir ko
kioms jis priklauso, jo laisva va
lia, kaip mielo aukotojo.

Argi aukotojas neturi teisės 
priklausyti, kur norėdamas? Ar 
gi pagal jo venur ar kitur pri
klausomumą pas jį gali nepra
verti durų tie pasišventėliai rin- 
kiejai, kurie, klanpodami per 
lietų ir sniegą, dažnai po kelis 
kartus mėgina Į tas pačias du
ris klabinti, o namie vis neran
da! L

Balfininkai ir jų bičiuliai iš 
kažkur netiksliai kreipiami. Ta
čiau, tikiu, susirasime ir ki
tais metais, o dar ir šiemet, nors 
Balfo vajus jau baigiamas, ty
čia dar virstelėsime piniginę ir 
mesime, kad ir mažą sumelę “ma 
garyčių”.

Išvada: jeigu pasiduosime klai 
dinarai, tai, pagaliau, skils ne tk 
Bendruomenė, bet ir Balfas.

Daugiau šnektelėsime vėliau.

pa-

be
Ta-

Šią ir daugiau proginių dainų - vaizdų ir su gaidom rasime 
šiuose sandaros, kūriniuose. MOKSLINANTIS - L<\VINANTIS..

Antrašas, paštui

“ŽODĮŽĘNKLAS”,
P. O. Box 29050 Chicago, HL 00629 U. S. A.

Kainos nepažymėtos, maždaug darbo vertė...

Vertos. Tiktai paštu.

CRANE SAVINGS and Loan Association

OMj* 
W IO* IS*

a. R. PIETKIEWICZ. Pre*.

mdiĮĮtlMjĮH

NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokama 4 mėty
Cerfifikafamv

MaŽUutU $5,000
ar daugiau,

Mokame ) metų 
C erti R kita ms.

Mažiausia $1,000
ar daugiau.

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

lai taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tOf dienos duoda pelno dividendu už vis< mėnesj. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirma d. ir kelvlrt. 9;00 ryto — v„k.:
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5;00 vakaro; SeAta- 
dienUls 9:0Q ryto — 12:00 dienu*. Tre&adicoūis ui daryta — - -

padėtas | reguliari

Tiesa, St. Barzdukas Drauge 
rašo (žiūr. gruodi, mėn. 14 d. 
laidoje) ir daro demagogišką iš 
vadą, kad tai būtų šventvagiška 
liautis rūpintis laisvės atgavi
mu, kai pati tauta šaukiasi. Kas 
gi ir kuri jo taip nemėgiama par 
tija yra pasisakiusi, kad išeivi
ja. neturėtų susirūpinti paverg
tosios tautos laisvės atgavimu? 
Tautos laisvinimui JAV išeivi
ja jau nuo seno yra Įsteigusi, 

.specialų veiksnį — Altą, kurios 
uždavinys tuo rūpintis. Bet St. 
Barzdukui turėtų būt aišku, to
kių veiksnių tame pačiame krašte 
neturėtų būti keli, kurie landžio
tų šalia Altos po valdžios įstai
gas ir skelbtųsi, kad jie atstovau 
ja lietuvius. Tai aišku, kiekvie
nam galvojančiam žmogui. O 
kad reikia Altą stiprinti, tai yra 
jau kitas dalykas. Ar gi, kas 
yra uždrausdęs LB-nės vadamas 
atsiųsti savo atstovus j Altos 
instituciją, veikti joje ir politi
nę veiklą, taip, kaip yra pada
riusios kitos JAV lietuviškos or
ganizacijos, kurios ten veikia la 
bai darniai. Ir tą laisvės viziją 
ir idealą ir lietuvišką kultūrą 
gali LB-nės vadovaujamas Švie 
timas ugdyt ir skiepyti mūsų 
atžalyne.

Be to, dr. A. Razma iki šiol, 
matyt, dar nežino, kad LB-nė 
yra suskilusi. Kad pirmiausiai 
jo minimas terapistas turėtų iš- 
stirti priežastis dėl ko ji suskilo 
ir parašyti receptą kaip ją “su
klijuoti”. Jug dabartinių vadų 
LB-nė, jau neatstovauja visos 
JAV gyvenančios išeivijos.

J. Butkaus dvi naujos knygos.
“DU/PASAULIAI” -

vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 ,psl. 
Kaina $8.50. “Teresė Neumanaitė”, II-ji dalis išeina 1978 m. pradžioje,

? . 1.. " ’ 7 Abi knygos yra labai įdomios,
visiems lengvai sĄĮprantamos ir. kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13.50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA.

kaina S5.00 (Į-ji dalis išparduota).

111 J. ... .

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
draugams ir visiems lietuviams

Community Press Service ..

VITANT P. GĄLSKIS, sav

Publicity — Advertising — Public 
Relations.

9738 Irving Park Road 
Schiller Park, Illinois 60176 Tel., 678-7250

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

AMERIKOS LIETUVIU RESPUBLIKONŲ
LYGA ILLINOIS VALSTIJOJE

ANATOLIJUS MILUNĄS, pirm. 
ALGIS REGIS, vykd. sekretorius , 
VINCAS KAČINSKAS, iždininkas

Atsakiau, kad SSSR Komisarų Tarybos pirminin
ko samprotavimai ir pareiškimai manęs nė kiek neįti
kino, ir todėl aš ir kai kurie mano kolegos turės padaryti 
tam tikrų išvadų, jei Tarybų Sąjungos vyriausybė at
meta mūsų pasiūlymą sudaryti naują Lietuvos ir SSSR 
sutartį draugingumo ir didžiausio palankumo 
grin dais.

V. M. Molotovas atsakė, kad mano pasiūlymas, 
abejo, bus svarstomas, bet jis negali patikrinti, kad
rybinių Respublikų Sąjungos vyriausybė pakeis savo 
nusistatymą. Bet gi jis tikisi, kad dabartinė Lietuvos vy
riausybė, savo krašto gerovės vardu, pasiliks ir toliau 
bendradarbiauti su Sovietų Sąjungos vyriausybe, nors 
tam, kad Lietuvos prijungimas ir vidaus santvarkos 
keitimas įvyktų be didesnių sukrėtimų ir ekscesų. Da
bartinės Lietuvos vyriausybės nariai juk nepanorės, 
kad ateityje Lietuvos liaudis juos laikytų savo priešais.

V. M. Molotovui pasakius šiuos žodžius, baigėsi ma
no labai ilgas ir visiškai nevaisingas pasikalbėjimas. 
Man pasidarė aišku, kad SSSR užmaskuota jėga inkor
poruos Lietuvą į Sovietų Sąjungos sudėtį.

Grįžau iš Maskvos liepos 3 dieną- Pirmiausia pasi
stengiau pasimatyti su finansų ministerių E. Galvanau
sku. Iš jo sužinojau, kad yra paleistas senasis seimas, 
panaikinta Lietuvos, Latvijos ir Estijos santarvės su
tartis, be to, vidaus reikalų ministeris M. Gedvilas, nie- 
keno neatsiklausęs, pranešęs Popiežiaus atstovui apie 
nutraukimą konkordato ir buvo įnešęs į Ministerių Ta
rybą post factum pasiūlymą padaryti oficialų tuo klau
simu nutarimą, bet, E. Galvanauskui, pareikalavus, ati
dėta iki mano sugrįžimo.

Aš pasisakiau, kad ryšium su šiais faktais ir duo
menimis, kuriuos parsivežiau iš Maskvos, nieko kito 
mums nebelieka, kaip tik pasitraukti- E. Galvanauskas 
su tuo nesutiko. Maskvos planai jam buvę spėjami. Jis 
nurodė, kad neturime apleisti- savo vietų, /bet laikytis, 
kol nebūsime pašalinti Visais įmanomais būdais turi
me stengtis sutrukdyti Maskvos sumanymų įvykdymą, 
bent kiek galima ilgiau užtęsti. Pirmas mūsų uždavinys 
dabartiniu momentu, kiek galima, ilgiau sulaikyti naujus 
seimo rinkimus, nes su pagalba naujo seimo Maskva, 
matyti, panorės suvaidinti komediją, kokią suvaidino 
1939 m. rudenį prijungdama Gudiją, o dar anksčiau bu
vo suvaidinusi, prijungdama ^Gruziją. Nereikia nusivil
ti, nes ir Maskvai gali atsirasti netikėtos'kliūtys.'

Po šio pasikalbėjimo išsišaukęs į savo kabinetą M. 
Gedvilą, painformavau jį ką esu išgirdęs iš V. M. Molo
tovo, ir pasiklausiau, ar jis apie tai yra anksčiau žino
jęs. Kiek pasvyravęs, jis papasakojo, kad, priimdamas 
pasiūlymą užimti vidaus , veikalų ministerio vietą, buvo 
užtikrintas, jog raudonoji armija atėjusi Lietuvai padė
ti išlaikyti nepriklausomybę, bet ne jos vidujinę santvar
ką keisti- Ta prasme jis suredagavęs, savo prakalbą ir 
tos prakalbos tekstas buvęs aprobuotas komunistų par
tijos. centro komiteto, ir- paties? G. Dekanozovo. Tik vė
liau, man jau esant Maskvoje, jis sužinojo, kokia link
me pakrypo Lietuvos reikalai. Apskritai, jis, kaip ko
munistas, patekęs į tokią klampynę, jog jam belieka ar 
iš proto išeiti, ar nusišauti, ar laukti, kad jį nušautų, 
didelį komitetą naujai paskirtąjį . konsului pąsveikinti. 
Kasdien ątęįria, pas. jį verkiančios motęrys dėl, , suimtųjų. 
Jis negalįs tų ašarų pakęsti, bet yra bejėgis, kuo. nors 
joms padėti, nes turi vykdyti komunistų partijos nuta
rimus. Neturi teisės ir pasišalinti, nes tuo atveju parti
jos disciplina griežtą ir į apleidusi savo vietą komunistą 
žiūrima, kaip į išdaviką, su kuriuo atitinkamai ir pa-žiūrima, kaip Į išdaviką, su kuriuo atitinkamai ir 
sielgiama.

Rengiausi jį išbarti, bet po tokio pasikalbėjimo 
radau reikalo nei reikalauti aiškintis, nei pareikšti 
geidavimą, kad atsistatydintų, kaip buvau manęs.

Vos M. Gedvilui išėjus, atvyko pas mane teisingu
mo ministeris P. Pakarklis su jau paruoštu nauju rin
kimų į Seimą įstatymu ir reikalavo,, kad dar šiandien 
būtų sušauktas Ministerių. Tarybos posėdis įstatymui ap
svarstyti. Atsakiau jam, kad, mano manymu, reikalas 
nėra toks skubus, aš pats turiu anksčiau susipažinti su 
patiektu to įstatymo projektu, duoti laiką ir kitiems mi- 
nisteriams apie tokį svarbų klausimą pagalvoti Šiuo me
tu turime pasiskubinti apsvarstyti visą eilę neatidėlioti
nų finansų ministerio projektų, kurie anksčiau buvo į- 
nešti ir laukia savo eilės. Kol ateis šio projekto eilė, visi 
Ministerių Tarybos nariai suspės su juo pagrindinai su
sipažinti. ? .

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZN
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ir jo žmonai Annei širdingiausią
i užuojautą. Aug s

Lietuvos valstybės konsulai iškilmėje
(Tęsinys)

Organizacijų sveikinimus Su- ruomenės jaunimo ansamblio var ' 
siv enijimo Lietuvių Amerikoje du. Dr. Kontvis Long Bea j 
vardu pradėjo Alena Devenienė. j ch Lietuvių klubo vardu. J. Pet- j 
Į. Medžiukas sveikino lietuviškų renis — Tautinių namą vardu, 
jų mokyklų vardu. V. .Pažiūra; j. Andrius — Vienybės Sąjūdžio : 
sveikino Balfo pirmininkės M. j vardų. B. Mičiulis — inžinierų į 
Rudienės ir vietos skyriaus var-} organ'zacijos vardu. M. J. Mit-

* • - - Į

du, kartu Įteikdamas savo asme | kus — Kalifornijos Lietuvių Ra-i 
ninį 100 dol. čekį konsulato išlaiįdijo Klubo sveikinimus perdavė, 
kymu . Algis Raulinaitis kalbėjo] Protestantų-evangeli'kų vardu 
ir sveikino ne tik losangeliškių i— J. Kutra. Choro vardu — S. i 
Liet. Fronto Bičiulių, bet ir visos į Šakienė/ Lietuvos Dukterų var-! 
šios organizacijos vardu. | <lu — V. Irlikienė. Lituanistinės!

Šauliu centro valdybos sveiki- mokyklos Tėvų Komiteto vardu 
nimą perskaitė K. Karuža, kar- ~ v- Burokas. Vokietijoje bu
tu ir vietinės šaulių kuopos lin- g-^nazijos direktorium p. Va 
kėjimus perdavė. Kariu vetera-plonis Į>asakojo atsiminimus, 
nų Ramovės vardu kalbėjo J. ši.kaiP toJe gimnazijoje Vytautas 
moliūnas. M. Kevelaitis atvežė 1 Čekanauskas mokėsi, sveikino 
sveikinimus iš Santa Monica Ue imokytojų ir draugų moksleivių 
tuvių Bendruomenės Apylinkės. 
J. Kurionis — kalbėjo žurnalis
tų vardu. Tautinės Sąjungos kai į diplomatinės tarnybos pareigū- 
bėtojas buvo F. Masaitis. Neoli-Įny (dr. Baškio ir J. Daužvar- 
tuanai sveikinimus perdavė ne dienės) perskaityti. Raštu svei- 
tik žodžiais, bet ir tūkstančio •]{jnįmas jr viiko pirmininko Va- 
dolerių čekiu, jų vardu kalbėjo Mirusiojo garbės konsulo 
R. Mulokas.
- Santa Monica Lietuvių klubo Pat atsiuntė Vytautui čekanaus 
vardu sveikino A. Markevičius. • kui sveikinimo raštą. Iš vietinių 
J. Gliaudą — savo, žmonos ir 
“tyliosios visuomenės”, kuri pro

| tarė šaulys J. Grabys. kuris gy_| Susirinkimas praėjo tvarkin
iu žodžiu nušvietė, kaip rusi/lgai ir geroje nuotaikoje. Susi- 
rauilon eji banditai Čekistai I rinkimą uždarė šaulys K. Bul
vare iš Kauno kalėjimo Rusi- kauskas pakviesdamas svečius 
jon ir ties Červene juos šaudė. įir visus susirinkusius prie kavu- 
Jis su kitais keliais likusiais gy- tės.
vais. išlindę iš po lavonų krau- Prieš keletą sava! < ų mūsų 
juot:, per balas, klampynes, per plak 'tu paišytojo šeima, pergy- 
Įvairius pavojus, išbadėję, išvar-'veno skaudų smūgį, nes mirė 
gę pasiekėme Kauną. . 'jų vienatinė dukrytė Doris Ti- 

,,, . , , . . , kui.Š\k S. liroe ler. Reiškiu jamhlausant_s net plaukai stoja- . . ’ . , ....
si ant galvos. Tai yra vienas iš i 
tų aprašytų pulk. IMruei >. ■ 
°Ka p jie mus sušaudė**, š:*? i 
liui .J. (rabriui už lokių įdunu t 
pasakytą kalba sus’rink imas iš- 

. reiškė š rdingiausia padėką, ran
kų plojimais. Nesuprantama. į 
kaip bendradarbiautojai ir tiltų 

.’statytojai su tokiais laukiniais 
f žvėrimis randa bendra

vardu.
Raštu gautieji sveikinimai iš

J. Bielskio duktė Rūta Bielskytė-

ir raštu sveikno Irena Tamošaitie
nė, Liet. Moterų Federacijos sky

testuoja ir piketuoja, vardu. V. riaus pirmininkė.
Jonuškaitė-Zanunienė - Leskaitie 
nė sveikino Moterų Federacijos 
centro valdybos vardu. Ateitinin 
.kų S-gos vardu — A. Polikaitis.

Konsulo Čekanausko 
baigiamasis žodis

Dėkodamas sveikintojams, ir
•jaunimo Sąjungos vardu A. Gra| publikai, Vytautas Čekanauskas 
kauskaitė. Kalifornijos lietuvių įtarė, jog jis, kaip konsulas, tik- 
ęperėtės vardu — Vizgirda. Ona- rai bus reikalingas'visuomenės 
Razūtienė — L. A. Liet. Bend-' paramos, nes vienas nedaug pa-

Į" >
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F visiems kostiumeriarns ir visiems lietuviams.

RAY’S RESTORANAS
4056 So. Western Ave.

r TeL 847-9418
Atdaras.nuo 6 vai. ryto iki 1 po vidurnakčio.

MERRY

daryti galėšąs, tad ir laikysis 
daugumos pageidavimų. Lauks Į 
atviro žodžio, jei kas pastebės

ROCKFORDO
jį klystant, ar apsirikus. Dėkojo šauliM susirinkimui praėjus

NAUJIENOS

Jungtinės Valstybės gelbes 
Etiopiją nuo bado pavojaus

Etiopijos radijas pranešė, kad 
Etiopija gauna $2 milijonu JAV- 
bių pašalpos nuo bado Etiopijos 

kalba? šiaurinėje Wollo provincijoje. 
; Tos pin:gų sumos paprašė Etio
pijos Nacionalinė šalpos Komi
sija. kuri už juos pirks sunkve
žimius naudojimui šalpos opera
cijoms provincijoje, kur šiemet 
javai blogai teužderėjo. Jau 1973 
metais šaurinėje Etiopijoje tarp 
50.000 ir 100,000 žmonių 
provincijoje mirė badu.

Buvusi imperatoriaus 
Selassie valdžia stengėsi

toje

komitetui už tos . iškilmės suren 
girną.

Ir vėl publika sugiedojo Valio! 
Valio! Rengimo komiteto pirmi
ninkas A. Tumas baigdamas pas j 
kelbė, jog visuomenės vardu nu 
pirkta konsulatui rašomoji ma
šinėlė su. lietuviškų raidynu.

Buvo pranešta, jog tuojau pat 
Alto pirmininkas K. Bobelis pa
darys pranešimą apie Belgrado 
konferenciją, kas nori gali pasi
likti-salėje. Reikia pasakyti, kad 
labai gausus būrys klausytojų 
pasiliko ir ne kartą plojimais dr. 
Bobelio žodžus pertraukdavo,' 
reikšdami pritarimą Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininko 
veiklai ir džiaugdamiesi Ameri
kos delegacijos pasisakymais 
prieš Sovietų Sąjungos okupaci
ją Pabaltijo valstybėse.
Prieškalėdinis parengimų įkarš 

tis čia dar nesibaigė, tad būtų 
dar kur nueiti, būtų apie ką ra
šyti, tačiau, nors ir trumpam, 
bet išvažiuoju San Francisco 
link, todėl gerų švenčių, gerų 
ateinančių metų šių koresponden 
cijų skaitytojams ir visiems Nau 
jienų štabo darbininkams, redak 
toriams.

J Prie klausinių bei sumanymų 
į nieko ypatingo nebuvo iškelta. 
ĮTik vald. pirm. A. Pocius para- 
Jgino, kad visi šauliai užsiprenu- 
Jmeruotų “Kari”, nes jame yra 
kartu ir “Šaulių Trimitas*5, sky
rius, ir kad būtų pranešta jam, 
kas yra užsisakęs. Taipogi Rink- 

j tinės vadas VI. Išganaitis pa- 
! reikalavo, kad kiekvieno šaulio

šauliams-ėms parėmusiems sa-jyra pareiga užsiprenumeruoti 
vo atvykimu rengiant Joninių per bQrio val(lvba praPeštj 
gegužines. Taipogi padėką pa-j 
reikšta vietos šauliams-ėms dir-Į 
busiėms per parengimus prie • 
baro, virtuvėje, loterijos, kasos Į 
bei kitų parengimų darbų. Tai-| 
pogi šauliška padėka pareikšta, 
ir St. Tikušiui, kuris prisideda Į 
savo darbais, padarydamas gra-Į 
žios parengimo plakatus. Kvie
čiami V. D š. Rinktinės vadai su 
šauliais-ėmis sekančiais metais 
dalyvauti skaitlingai rengiamoje 
Joninių gegužinėje, nes bus 
švenčiama būrio 5 metų veikla.]' 

Kasos pranešimą padarė Ua-j 
sininkė- šaulė D. Bublienė.

Būryje yra 19 narių susimo
kėjusieji nario mokestį ir pini
gai pasiųsti Į Rinktinę. Per vi
są būrio gyvavimo Įaiką, iki' 
šiol turėjome iš viso pajamų 
$794.62 išlaidų $452 — kasoje.

sekančius šaulius: Augustiną vėliava dėl parengimu, o kita 
Pocių, Justiną BubelĮ, Jurgį gau{a Rinktinės uždengiama 
Trukšnį, Kazę Jemeikienę (ne- ant karsto. Nutarta Įl..’. 
dalyvavo) ir Moniką Stankaitie- Amerikos vėliavą. Apart 
nę, negalėjusią būti, nes po ope- mokesčiu ' ‘ ‘
racijos sveiksta namuose, savo ^50 Rinktinės namu remon- 
dukters Danguolės ir žento Sta-Įtui.
šio Surantų priežiūroje. Po valdybos pranešimu žodi

Minėtiems šauliams, ištar-Į> 
navusiems šaulių Sąjungoje 50 
metų, Rinktinės vadas VI. Išga-* 
nais asistuojant St. Cecevičienei 
- " • .................. I

V. D. š. R. Rockfordo 5 šaulių 
būrio susirinkimas įvyko 1977 
m. gruodžio mėn. 4 d. 2 vai. 
po pietų Lietuvių klubo mažo
joje salėje.

I Susirinkimą atidarė vald. 
pirm. A. Pocius pasveikindamas 
a įvykusius svečius iš Čikagos, 
ir visus susirinkimo dalyvius. 
Pristačius V. D. š. R. vadą VI. 
Išganaitį ir šaulių moterų va
dę St. Cecevičienę, abu pakvie
čiami prie prezidiumo stalo. Iš 
Čikagos kartu atvyko šauliai: J. 
Yla, Pr. Aglinskas ir J. Gabrys 
su žmona.

Susirinkimui pravesti pakvie
čiamas šaul. K. Rutkauskas, se
kretoriauti šaulė D. Babelienė, 
nes sekretorė šaulė K. Jemeikie- 
nė dėl ligos neatvyko. K. Rut
kauskas prisistatydamas tarė

Haile 
badą 

nuslėpti, kas ir padėjo patį im
peratorių 1974 m. nuversti ir 
Įvesti marksistų režimą.

keletą gražių -žodžių ir iškvietė'yra 3342.62. įsigyta lietuviškai

— --------- įsigyti ir
t nario 

ų esame prisidėję su

CHRISTMAS
AND AHAPPY NEW YEAR

TO ALL THE PEOPLE OF CICERO
AND ALL OF OUR FRIENDS

CHRISTY S. BERKOS PRESIDENT

JOHN F. KIMBARK CLERK

GERALD B. RESNICK COLLECTOR

LEROY J. LAWNICZAK SUPERVISOR

ANTON J. SMETANA ASSESSOR

BEN DARDA TRUSTEE

GERALD DOLEZAL TRUSTEE

JOHN S. K0CI0LK0 TRUSTEE

MICHAEL A. LONGO TRUSTEE

ELECTED OFFICIALS
TOWN OF CICERO

1 įteikė pažymėjimo lapus.
Pažymėjimo lapus Įteikus, 

Rinktinės vadas tarė gražų svei
kinimo žodį, linkėdamas ir to
liau ištvermingai dirbti šaulių 
ir tėvynės gerovei. (Sesės šaulės 
M. Stankaitienės pažymėjimo 

Įlapą priėmė p. St. Surantas, o' 
sesei šaulei K. Jemeikienei įtei
kė šaulių būrio vald. pirm. A.

Į i Pocius).
Apie šaulių būrio veiklą! 

pranešimą padarė vald. pirm. A.
I Pocius, pabrėždamas, kad jam 
l kaip vietos šauliui teko 1959 m. 

dalyvauti pirmame šaulių šuva
I žiavime Čikagoje. Prieš tai, ar 
į kiek vėliau buvo gautas įsaky
simas, kad esu “skiriamas Rock
fordo šaulių būrio organizato- 

| rium ir privalai jį suorganizuo
ti?.

Įsakymas lieka įsakymu, ką 
1 džtrysi reikia pradėti dirbti. Lai 

kas bėgo, reikalai klostėsi j ge
rąją pusę, ir 1973-4 m. jau bu
vo suorganizuota apie apie 8-10 
šaulių, iš kurių buvo sudaryta 
valdyba iš sekančių šaulių: A. 
Pocius — vald. pirm., K. Rut
kauskas I vicė pirm., P. šernas 
H vicepirm. sporto reikalams, 
K. .Tameikienė sekretorė ir J. 
Dagys kasininkas. Bet 1975 m. 
balandžio mėn. 20 d. jau buvo 
sušauktas pirmas šaulių susi- 
r^nlįimafe, kuriame įsudaijytojĮ { 
valdyba buvo pa Kartinta vien- 
balsiai. Ir ši valdyba su mažais 
pakeitimais tebedirba iki šiol. 
Iki šiam laikui turėta 5 susirin
kimai, 4 valdybos posėdžiai ir 
šiaip daugel pasitarimų. Baig
damas savo pranešimą, būrio; 
vardu dėkojo V. D. Š. Rinkti-J- 

tn4< vadam*. valdybai ir visiems į

JTR

Hair torraula JIB is Patentsd-GuhWmteed in Switzerland and Uf 
Registered in USA, Canada. Barope. It cures Daztazyff, FąUinz 
■Hair, itching scalp. Splitting ends, strengthening HAIR, Boot 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
-will never be BALD or GRBY. 10<3% Guaranteed. Listed in 
Drugeist Red-Blue Book.' Drug’s-Cheniist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J&J, 2557 W. 69th St., 1S40 W. 47th St, Sc. 50th 
Ave. & 14th St^ -Cicero, HL, 1147 N. Ashland Ave, 2S34 Ka. 
Milwaukee Ave., Chicago, Tri. • J Medicine Liquid S 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Todayi

LABORATORY, 14S7 So. 42ta Ave^ CICERO, ILL. 60650

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ N AM A
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios}

MEMBER MES TAIP PAT
SUS CHICAGOS

Taupykite d a

254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

1 t fa. 7,000 MIESTtj jAV-SE PER R E L O
Dter-City Relocation Servise

pas mus

Chicago, III. 60608

TURINTI

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša

DIDELES ATSARGAS
Tri. 421-3070

UNIV
1800 So. Hoisted St.

naujienos, CHICAGO », ILL.— Saturday, December 24, 197J

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Paa mua taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pinna, 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 ■ ,
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Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose: 
metams ........
pusei metu 
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

pusei metų -------
trims mėnesiams 
vienam menesiui

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

Kanadoje:
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pusei metų  $18.00 
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drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. 421-6100.
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus s^kma dienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Taika Artimuose Rytuose gali būti 
taika pasaulyje

rių galvas ir sovietinės “išminties”. Visa eilė sovietų 
valdžios patarėjų, bemokydami naudoti modernius kul
kosvydžius, jiems aiškino, kad Epiptąs niekad negalės 
laimėti karo prieš Izraelį, jeigu nepakeis savo kariuo
menės vadų, Pakeitus vadus, reikia keisti Egipto siste
mą. Kiekvienam sovietų karo “patarėjui” buvo įsakyta 
sudaryti prielankių karių grupeles, kad galėtų nurody
tu metu paimti Egipto kariuomenės vadovybę, kaip 
Etiopijoje padarė Mangistu-

Laimė, kad Sadatas, patyręs apie sovietų instruk
torių “pamokas“, ėmėsi labai griežtų priemonių. Jis 
įsakė savo kariams pasiruošti priešintis sovietų patarė
jams, o rusams įsakė kraustytis ne tik iš krašto, bet ir 
iš Aleksandrijos uosto, kuris jau buvo paverstas galin
giausia sovietų laivyno baze Viduržemių jūroj. Sadatas 
parodė daug drąsos, vykdamas į Jeruzalę. Jam reikėjo 
daugiau drąsos, kai jis sovietų kariams davė 48 valan
das baigti savo “instrukcijas” ir išsikraustyti iš Egip
to. Sovietų Sąjunga yra yra tokia galinga, o Egiptas 
buvo Izraelio sumuštas ir beveik beginklis, o- vis dėlto 
sovietų karo jėgos išsikraustė iš Egipto. Tai pirmas ir 
pats didžiausias Sadato laimėtas mūšis.

Antrą mūšį jis laimėjo Damaske. Arabų vadai no
rėjo ir nori taikos su Izraeliu. Jiems labiau reikalinga 
Izraelio prekyba, negu dykumose laimėti mūšiai. Be 
to, Sadatas labai gerai žinojo, kas Sirijos, Libijos ir Al- 
žirijos prezidentų užnugaryje stovėjo.- šios trys “nepri
klausomos” arabų valstybės buvo apginkluotos. Jis 
Asadui pakartojo, ką sovietų instruktoriai padarė ir 
stengėsi padaryti Egiptui. Jis jam priminė, ką jie gali 
padaryti Sirijai. Jis papasakojo, ko verta buvo sovieti
nė keturių bilijonų dolerių paramą ir kokius pančius 
Izraelio paimti rusiški ginklai užkrovė ateinančioms 
Egipto kartoms. Drąsus Sadatas ir čia pasielgė drą
siau, negu bet kuris arabų valstybės diktatorius. Vie
ton nuolankumo ir nusižeminimo, jis pranešė rusams, 
kad bent per dešimt metų Egiptas nemokės Sovietų Są
jungai nei vieno cento.

Premjeras Begin taip pat sovietų valdžios meto
dus turi pažinti. Jeigu jis iki šio meto socialiniais klau
simais nesidomėjo, tai šiandien Izraelyje yra šimtai žy
dų, išvažiavusių iš Sovietų Sąjungos, kurie gali jam

ANDRIUS JRYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ

(Tęsinys)
Tais laikais rusų kariuomenė 

j e tarnybos laikas tęsėsi 25 
metus Ten drausmė būdavo

Baudžiava senovėje
sritis. Tokia vieta nuo neatme
namų laikų buvo “Suvilkija”. 
Kur žmonės nekviesti susirink
davo t(suvilkija). Tai maždaug

- xr . . v j ,. fkur dabar yra Suvalkų, Seinų, ziaun. Kareivius mušdavo ryk- _ . . . . xr.v \ .. . ■ , . m .JPunsko miestai. Vėliau žmones

Visas krikščioniškas pasaulis šiandien švenčia pa
čią didžiausią šventę, bet taip pat turime pripažinti, 
du kitatikius — izraelita ir mahometoną — pir
mąją Kalėdų dieną pradėjusius tartis dėl Artimųjų Ry
tų taikos. Faktinai jiedu kalbėsis tiktai apie Egiptą ir 
Izraelį, bet jėigu jiems pavyks susitarti ir taikiai gy
venti, tai jiedu padės taikos pagrindus ne tik taikai 
tarp dviejų valstybių, kovojusių 3,000 metų, bet bus pa
dėti pagrindai ir Artimųjų Rytų taikai. 
; ■ Viso pasaulio dėmesys nukreiptas į Egipto prezi

dentą Anwar -Sadatą ir į Izraelio premjerą Menuhem 
Beginą. Abu yra drąsus vyrai. Pirmasis turėjo drąsos 
numesti Į šalį.visus geriausius savo draugus, pradėju
sius kenkti taikai ir Egipto gerbūviui. O antrasis paro
dė pakankamai drąsos, laimėdamas rinkimus karinga i papasakoti apie sovietų valdžios tikslus ir sovietų agen- 

-------------------------.....4.x ----- z.-— užsimojimus užsienio valstybėse. Šiandien premje
ras Begin komunistus geriau pažįsta, negu mūsų mari
jonai su pranciškonais- Kai Iccokas atvyko į Ameriką 
komunistinės propagandos ir nusmukusios dorovės 
nuodus skleisti lietuviškų vienuolių tarpe, Beginąs iš
važiavo pasiklausyti prezidento Sadato, ką jis turi pa
sakyti apie sovietinę paramą ir tolimesnius Maskvos 
planuotojų tikslus.

Sadato ir Begino susitikimas įzmalijoje reiškia di
džiausią smūgi visai Artimųjų Rytų sovietų politikai. 
Maskva prakišo Egipte, Maskva nieko nepadarys Že
nevoje. Po Izmalijos -r- Ženeva nebus reikalinga. Mas
kva prakišo Zairėje, niekais nuėjo Samalijon siųsti

platforma, išrinktas apsivertė ragožium ir pradėjo 
siekti dar su didesniu atsidėjimu, negu prieš Izraelį val
džiusieji darbiečiai. Prezidentas Sadatas dar nuskrido 
j Damaską paaiškinti, kad jis neleis taikos ardytojams 
tęsti ardomojo darbo, o premjeras Begin nerado reika
lo paaiškinti savo partijos nariams, nes su jais nesita- 
ria, o įsakinėja. Jis nesiaiškina ir darbiečiams, neturin
tiems galios parlamente ir negalintiems jam pa
kenkti.

Jeigu šiem dviem vyram Kalėdų pirmą dieną pa
vyktų padėti taikos pagrindus tarp Egipto ir Izraelio; 
jeigu šių dviejų valstybių taikos noras būtų toks dide
lis, kad jos ryžtųsi net kovoti dėl savo ir Artimųjų Ry-

- tų taikos, tai šios galėtų būti pačios didžiausios Kalė- ginklai, į somaliečių rankas krinta ir Abisinijon veža- 
dos pasaulyje. Būtų didžiausios, nes būtų padėti taikos 
pagrindai ne tik Artimiesiems Rytams, bet ir visam 
pasauliui.

Izmalijon suvažiavę du valstybės vyrai, patarėjų 
‘ padedami, atliko didelius darbus, kol jie priėjo prie Iz- 
malijos. Reikia neužmiršti, kad Egiptas, jau buvo pa
verstas sovietine kolonija. Vien tiktai svarbesniuose 
Egipto miestuose ir kareivinėse buvo 12,000 sovietinių 
“karo patarėju“. Jie ne tik mokė egiptiečius, kaip nau
doti sovietinius ginklus, bet jie bandė Įpilti Į Egipto ka- pradės ragus laužyti ir pačioje Rusijoje.

mi Sovietų kulkosvaidžiai Izmailijoje bus padėtas kry
žius visai sovietų ekspansijai Artimuose Rytuose, ir Af-

Kalėdų švenčių metu visas pasaulis labai atidžiai 
seka dviejų vyrų pasitarimus Įzmalijoje, nes iš ten ga
lės įsistiprinti taika Artimuose Rytuose. Sovietų parti
jos vadai, pralaimėję Artimuose Rytuose, vargu ar drįs 
primesti .savo valią kitose pasaulio dalyse. Sustabdžius 
sovietų ekspansiją laisvajame pasaulyje, komunistams

štėmis ir lazdomis. Tarnauti 
niekas nenorėdavo. Rusai tais 
'Įaikais vedė nuolatinius nuož
mius ir žiaurius karus Kauka
ras truko 60 metų. Valdžia rei
kalavo naujokų iš dvarininkų. 
Dvarininkai kariuomenėn siųs
davo jiems netinkamus 21-25 
metų jaunuolius arba kuo nors 
prasikaltusius. O kad jie nepa
sišalintų,. tai iš anksto juos ap- 
statydavo sekliais. Tie žiūrėda
vo, kad jie ko nors sau nepasi
darytų.

Paprastai naujokus čiupda
vo apgaulingu būdu. Numatytą 
Į naujokus jaunuolį apsukdavo 
sutartą dieną ir valandą žmonės 
su seniūnu. Naujoko kojas įdė
davo į kalades, o plaukus nuo 
kaktos iki viršugalvio nuskus
davo ir įvertę į vežimą veždavo 
apskrities miestan į naujokų ėmi 
mo punktą. Kartais įsibraudavo 
naujoko gryčion keli vyrai, čiup
davo miegantį jaunuolį lovoje, 
surišdao rankas už nugaros ir 
išvedę iš gryčios įversdavo į ve
žimą. Naujokų pristatymo lai
kas buvo spalio mėnuo. Apskri
ties miesto naujokų surinkimo ' 
punktas duodavo raštelį ir pa
lydovai tą raštelį atveždavo •dva
rininkui.
.Valstybinių dvarų lažininkai 
naujokus į kariuomenę pirkda
vosi, pas prasilošusius ir pra
sigėrusius bajorus. Jie patys : 
čiupdavo pirktąjį. Dvarininkui 
sumokėdavo sutartą sumą ir iš 
jo gaudavo dokumentus, kad 
naujokas paleidžiamas laisvėn. 
Priėmimo punktas imdavo į ka
riuomenę tokį laisvę turintį nau
joką, kaip valstybinių dvarų 
įnamį.

Baudžiauninkai kartais spruk 
davo nuo baudžiavos arba ka
riuomenės į vakarines Lietuvos

kieme švelniu maloniu lojimu. 
Girdėdavau praeidamas pro ark
lides sočių įsiganiusių arklių 
kojų dėliojimų ant medinių grin- 
lesė ir savaip kalbėdavosi: viš
tos, gaidžiai, cecerkos, antys, 

-žąsys, kalakutai, o povas su pa
tele gražiai išskėtęs - vėduoklę 
egzotiškų spalvų uodegą barė šu
nis, nes jie jo drąsumo priveng
davo. čia viskas primindavo ra
mumą, sotumą ir perteklių.

Po Krymo karo Saldutiškio 
dvare lažininkai buvo retai bau
džiami rykštėmis. Kitos baus
mės jau nebuvo praktikuojamos.

Baudžiavos panaikinimo ma
nifestą caras pasirašė 1861 m. 
vasario mėn. 19 dieną. Bet bau
džiavą dar visi ėjo.

Lietuvoje prasidėjo Sukilimas 
1863 m. po vasario, mėn. 19 d. 
Rusai, norėdami tą sukilimą su
švelninti, paskelbė 1863 m. kovo

pamėgo “Sūdavą”. Tai — už
nemunė, dėl kurios ilgą laiką 
sūdijosi Lietuvos kunigaikščiai, 
su kryžiuočiais, Į Sūdavą pa
bėgo dar man negimus iš Anta
kalnio kaimo Avižięnius.

Vergiškosios baudžiavos bai
sumas buvo ne tas, kad valstie
čiai buvo bajorų išnaudojami. 
Baisumas tos tvarkos buvo tas, 
kad baudžiavą vykdė irgi tokie 
pat baudžiauninkai. Įtūžęs dva
rininkas nubausdavo bandžiau-;
ninką ir pastarasis net nepyk- ‘mėn-1 ^^va visiems 
davo ant dvarininko. Atrodė, lyg, lai^ams panaikinama nuo 1863 
abi pusės buvo patenkintos. Dva M mėn. 1 dietos,
rininko sąžinė buvo rami, nes | žmonės pergyveno didžiausią 
jis buvo įsitikinęs, kad jis elgia-j tų laikų gyvenimo būtyje ’lūžį, 
si teisingai. Juk ponas,7 yra po- J naikinant baudžiavą.. .t^isviįji 
na s, o baudžianinkąsį bandžiau-j ūkininkai turėjo nustatyti tar- 
ninkas., O nubaustasis jo vergas ’ puSavio santykius su valstybes, 
irgi taip galvojo. į policija, dvarininku.

Viekas būdavo apgraibomis, I Gyvenimo sąlygos tuo tarpu 
lyff patamsėję beviltiškumo ..irį. buvo niūrios. Dasbo įrankiai: 
bejėgiškumo apnykti. Vieni pik-*medinė žagrė, medinės akėčios, 
tįndavosi baudžiauninko likimu, spragilai. Degtukai buvo rtan- 
pritrenkti. į ginami.' Riestainiai buvo vąi-

Pažinau lažininko ’ likimą' bū- ^ams. reta dovana. Maldakny- 
, damas paaugliu -ir- jaunuoliu. ^ės giesniynai, tai buvo iš
jok dažininkas nedrįsdavo sėdė- mirties šaltiniai.
ti arba kepurę dėvėti dvarininko ... .. .. ..... , ... . . .j,. į; . ■ Naujojo .pobaudžiavinio he-akivaizdoje. Rankos bučiavimas, ...... , . ’, . x. '■ i ■ 'i • -tuvisko kaimo gyventoju papro-ta. jTataga Ponu malone ro- jr

omą azi ui, - gyVenimas paji-
žmonės gyveno ir mintijo am- ko praeityje, bet naujas dar ne- 

žiais nusistovėjusiomis- sąvoku- buvo nusistovėjęs-.-. Jis buvo vis 
mis. Jei į jų gyvenimą įsiyerž- dar formavimosirjudėjimo ir ki- 
davo, kas nors nepaprtsto, jie limo padėtyje.--Nors —-žmonės 
jo paprastai nenarpliodavo, ne- daugelyje atvejų laikėsi seųų 
aptarinėdavo savo protu, sten- papročių, bet jįę-vis mažiau pa
gosi kaip nors tą reiškinį pri
kergti prie kokios nors žinomos 
sąvokos.

Saldutiškio dvaro šeimyninė 
buvo didelis pailgas pastatas, 
daržų apsuptas Dideli medžio
kliniai šunys sutikdavo mane

žmonėm pergyveno didžiausią

tenkino .gyvenimo reikalavimus, 
žmonės įeškojoši aut greitųjų, o 
kartais patamsėję kažko naujo 
ir taikė tai laiko reikalavi
mams. Kaimiečių gerbūvis kilo 
palengva.

(Bus daugiau) '■

gana gero būdo, ir žino-1 tarp žmogaus ir gyvūnų, tarp žmogaus ir augalų, net- lėtųjų dievai velniais, nugalėtųjų didvyriai plėšikais 
prispirtos — gaudomos, gi akmenų ir kitų negyvosios gamtos objektų, kada . ir kitokiais niekadariais palieka. Į

. Mūsų marguolės taikios, gana 
gų kanda tik dideles b< dos .
netvčia ar tvčia užmintos. Geluonimi neišmanantys

, žmonės laiko dvišakį judrų liežuvį — puikiausią gy-
(’ valės jutimo organą. Tikrasis geluonis — dveji IrupuTį, plaukiojo, 
vidun lenkti dantys
lo, jie guli prigludę prie dantenų, tarsi užlenkti peiliu-' gyvačių protėviai turėję kojas, o vėliau jų netekę, kad 
ko ašmenys. Dantys tuščiaviduriai 
žaizdą suteka nuodai. Je mirtinai pavojingi įprasti-!

, nėms gyvatės aukoms — pelėms, varlėms, paukščiu-1
jkams. Žmogui bėdos palyginti, nedaug, jei neskaičiuo-i būta, ir tas “kitaip“, matyt, ir bus, jei ne pagrindinė, 
t sime gana stikraus skausmo, ištinime. Visoje Tarybų tai labai svarbi priežastis, kad tikras gyvatininkas nie- 
Sąjungoje per pastaruolius kelis dešimtmečius ižnomo kada nesakys gyvatę šliaužiant; eina, keliauja, kanka, 
tiktai keli atvejai ,kai nuo marguolės įkandimo mirėl braukia. Beje, artimam gyvatės giminaičiui žalčiui

. Svarbu, kad tempera
tūra čia nebūtų žemesnė kaip du — keturi laipsniai | 
šilumos. Gyvatės žiemoja dažniausiai pavieniui, bet j 
kartais, kai sąlygos labai geros, jų vieton susirenka ’ 
daugiau. v

Vasarą gyvates galima sutikti kiaurą dieną, bcsi-Į 
šildanlčias saulutėj. Taigi, jei ir aptinkame marguolės temis liendravo. 
grybaudami ar uogaudami, tai besiilsinčias, i 
pinančias. Medžioklėn jos išeina, 
konis, ir energingiausiai šmirinėja pirmoje nakties pu-Į tų pasviečių paimtus, 
sėje. Jei gerai pasiseka — grįžta guolin ir nebemedžio-1 Kaip žinia, 
jn kokias dvi tris dienas.

1 jiU"; subręsta penktais gyvenimo metais, pati
nai— kęlviri is. Gyvena ki 11—12 metų .nors yra ži- ____
nomi atvejai, k : sulaukdavo net 15 metų amžiaus, j tinka. 
Kūno ilgis -V‘ t ' cenlimentrų. kariais užauga iki 80 
centimetrų.

ZENONAS BUTKEVIČIUS

GYVATĖS GALYBĖ
(Tęsinys)

Kai matai gyvate šliaužiant, dažnai net nepagal
voji, kokia jėga ją varo. O tai juk mažosios kojytės— 
šonkauliai bėgte bėga! Suprantama, neįmanoma ra
sti rūbą, kuris ilgai išlaikytų tokį trynimą ir liktų pat-’ 
varus, gražus, sveikas. Todėl gyvatės šeriasi ne re-j 
ciau kaip kartą per menesį (aktyviuoju gyveninio pe
riodu). Atėjus rudeniui, ieško žiemos migių ir randa 
juos kurmių, pelinių graužikų urvuose, išpuvusiose 
šaknyse, po šieno, šiaudų kupetomis. Po žeme nusi
leidžia net iki dviejų metrų

Ar sudūlėjo, dulkėmis nurūko, ar vandenimis nu
plaukė, ne viską apie gyvatės galybę bežinome, bet ką 
žinome — gan įdomu. ' ~ i

Katras jau gyvatininkas, tas nebus bitininkas, | o 
katras bitininkas, tas nebus gy-vatininkas. Patys žadė
tojai bando tai aiškinti galybių skirtumu; bitė — oro 
galybės, o gy’vatė — žemės. Taip tai taip, bet nei že
mė, nei oras nėra galybės pačios iš savęs. Pati iš sa
vęs galybė, pati iš savęs šviesa žmonėms, jų tėvų tė
vams ir vaikų vaikajns tėra tik saulė. Oras ir žemė, ly
giai ir vanduo, galybės iš saulės, taigi ir gyvatė, ir bi
tė galėtų išsitekti. Labai jau vėlybas aiškinimas, esą 
gyvatė — velnio padermė, o bitės — vaško žvakė ant 

•altoriaus deganti. Vąškas turėjo didžiulę ekonominę.
Net ii- seni žmonės nebepasako, ar tai senų seny- 1 reikšmę, nuo seno buvo prekė, kur kas vertingesnė Už 

bčj, ar kadaujoje buvę, lik tikrai taip buvę, gyvatė 1 medų, prilygo brapgnnu$ kailiams. Ne altoriaus žvfi- 
kaip ir žaltys, karūną turėjusi. Tik atsitikę, kad gyva-I kė atskyrė bitę nuo gyvatės, skirtumas kur kas senes- 
tė pyktį turėjusi ir per tai karūną praradusi. Žaltys,/nis (nors, vaškas jf seųas, ir A tin svarbus j. Skirtumas 
katras pykčio neturėjęs, su karūna likęs, vyresniuoju I paaiškėjo labai neseniai, ir gan skaudžiai. Medicina 
tapęs. Galėtume manyti, kad bandyta paaiškinti pana- I pradėjo vartoti.ir, bičių, .ir gyvačių nuodus, ir vienus,

: tikėta, kad vėlė gali šiandien žmogaus pavidalu gyven
ti, o rytoj įsikurti medyje ar akmeny, kad akmeny-s 

' , ežerai padebesimis lekiojo ar pievomis
— slvpi nasruose. Kol nėra reik a-! vaikščiojo. Antra vertus, zoologai teigia, kad tolimieji 

............ ....................................... •” ‘ ‘ ’ - 1 
ir jų kanalėliais i j gyvatės išmokusios šonkauliais vaikščioti. Pažiūrėki

me į ramiai vinguriuojančią gyvatę—tikrai jos kitaip, 
negu kokio’vikšro, einama. Pastabių, gi mūsų seneliii

žmonės. Deja, ir tais atvejais dar ne visiškai aišku, ar 
čia nuodai taip paveikė, ar kenksmingas, neteisingas

Beje, artimam gyvatės giminaičiui žalčiui 
leidžiama ir šliaužti.

Mūsų gĄ-vačių nuodai plačiai laikomi medicinoje, 
tuo tiksiu jos gaudomos, taip pat auginamos specialiuo
se veislynuose.

Ilgus metus mūsų žiniuonys ir žatlelojai su gyva- i 
, Įvairiai tie santykiai klostėsi, tad ir1 

besile- 'nusakymus ne tik įvairius, !>et ir prieštaringus sūdė- šių, bet kitokią galybę turinčių gyvūnų skirtumą. Ga- 
užslinkus sambrėš-1 įo, žadėjimus žadėjo, taip nepanašius, tarsi visai iš ki-. lėtume, jei šioje pasakų grupėje nebūtų yienO motj-

- ■ * . vO: žaltys likęs geras, tad ir viršesniu palikęs. Galgi
: ' Kaip žinia, gyvatė žaltys šliaužia, bet sakyti apie | čia galima įžiūrėti ir kadaise vyknsių varžybų tarp 
I gyvatę, it apie kokią kirmėlę, šliaužia — nevalia: gy- [ matriachato ir patriarchato atspindžius. Keitėsi gamy- 
* valė supvks, o kam ‘gyvatė pyktį turi, tam kirsti gali, biniąi santykiai, keitėsi ir p4grihtfiraai’gaįhihfejii/>liJ 
tam ir gyvuliai neina rankon, tą ir daug kily bėdų iš-! niuoųys, didesnių ar mažesnių bendruomenių vado- 

• - j vai. Ne per vienerius melus lai įvj’ko, kol “nugalėjo“
Taigi. gĄ-vatė lik eina. Galėtume 'manyti, kad taip vyrai, ir vyriškasis pradas, žaltys, geni paliko, o gy- 

susigalvota labai seniai, kai nematyta didėlio skirtumo vate — pikta. Pagal tą bendrą dėsnį, pagal kurį nuga-.

i skaudžiai. . Medicina 
, T rt ©Vacių nuodus, ir vienus,

ir kitus — org«ni«mo j>adirginimui tais pačiais atve
jais. Na, ir prasidėjo; ir gydy tojai rašė, ir palys žmo
nės prasimanė vienus ip kitus greta arba pakai(oto|s 
.vartoti. ' ■ ’ " ' ’’ ? ''. i

.įCBua^įąųpąiį)' L .. 
J V. Vi jP
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P. TAMOŠAITIS

| Nepasikliaukime perdaug autoritetaisAKUŠERIJA IR MOTIRŲ LIUU> 
GINBKOLOGlNt CKIRURGUA 

6449 Puląski Rd. (Croyrf^rd 
VfMkM pL LU 5-6446

?>J na ponius pagal susitarimą, j* 
Je' uty "aūiepla, skambinti 37^-8004.

(Kalędiniai apmastymai) 
(Trūnys)

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tsl.L 695-0533 
Fox VaU«y Medical C«ntw 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Hanheim Rd., Westchester, U..

Į Pr-'džioje žavėjosi St. Šal
kauskio skęf.biamom tezėm, ląi- 
kui bėgant, giliau protaujanti 

. ąteitinipkąi. pjadėjp krit;škąi 
I Žyęlgtį į- ne visąnje tinkamus lie 
į tuviui jaunuoliui St. Šalkauskio 
idėjinius postulatus. Juos, erzino 

Į. daugelio katalikų dvasiškių opor 
? tun’zmas, praktškam gyvenime 

nutolimas nuo skelbiamų Kris
taus evangelijos dėsnių, prievąr 
tinęs pastangos pa/iąryti ąteiti- 

VALV DOS: 3-8 darbo dienomi, ir n nkiU krik^-

kai antrą šeštadieni 8—3 vai ramsčiais kovoję ąu tautįiųjįkų 
Te*: 562-2727 arba 562-2728 f vpdistin u režimu, per menkąs 

—:—--- :— ---------------------- bojimas tautinių lietuviškų, pra
Ret: Gi 8-0873 ir noras padaryti ateitininką

DP. W. JS1SIN-EISINAS internacionalistu kataliku ir daž 
A^uš'ERlJA ir MOTERŲ LIGOS , nai kenksmingos Lietuvai (dėl 

GINKKOLOGĮNą CHIRURGIJĄ *■ ' ... . ..........
6132 So, Kedzię Ave^ WĄ S-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
p’liepia, skambinti Ml 30081.

j lenkų ve klos) Vatikano politį- 
ikos rėmėju ir kt. Juos viliojo 
tautin'o režimo, jam pritariant, 
teikiamos privilegijųs ir net taip 
plačiai subujojusio to laiko Eu-TEL. — BE 3-5893

P R. A. B. GLEVECKA S < ropoję yadizmo, tautos elito, pra 
^y'nYTOJAS IR CHjRURęAj^*^' dai Rvakiau alrilimAS ir nutnli-

SPECIALYBĄ ARIU LlGOS j' 

3907 West 103rd Street
- . •- * ... t ' 7- • -

Valandos pagal susitarimą

dąi. Ryškiau skilimas ir nutoli- 
mąs, huo Št. ’Šalkauskio idealo- 
♦ _ — _ ....

įpĄirtijps, pasirdeiškė, grupei žy- 
t lirį^niu ątėįninkų. (rodos 20) pa- 

DR. FRANK PLECKAS sį^ašytas ir XX-jo amžiaus 
- j atspausdintas jų žygio į organi- 

. nę.-valstybę (ar panašiai ?) ma
nifestas.

Tolesnis! ramiai to manifesto

OPTOMETRISTAS
KALBALIETUVIŠKAI 

2618 W. 7L St. TeL 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

"contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. Uždarytą tree minčių kristalizacijai ir jo sie- 
—~—j'1--. '1—_—. kiams daug pakenkė prasidėjęs. 
PR.LEONAS SEIBUT1S Antrasis pasaulinis kąrąs, atsi- 

t radimas ir įsjtjąųXiW^ pakai- 
j tomis į įva’rius slaptus frontus, 
! tai prieš rusus, tai prieš vokie
čius, nęt savuosius, žuvimas -kai, 
kuplų aktyvių narių ir t. t. Iš- 
čia ųę atsirado ^rontininlcų, vė
liau fronto bičiulių vardas. Tos. 
grupės^ žymiausią dalį sudarė

INKSTŲ, PŪSLĖS^IR-į 
PROSTATOS CHIRŲR6UA 
2656 WEST G3rd STfcfČT

ketvirtd. 5—7 va£ vak.-
Ofiso feleL: 776-2880 .

Rezidencijos teki.: 440-5545

sugebančio sukurti protingai pa 
grįstą naujos partijos programą.

Pirma^ punktas nekėlė ypa
tingo rūpesčio nei disonanso. 
Tug diktatūrinė santvarką šven
to vado dėsnių viešpatavo net 
paloje Vatikano eparchijos sąnt 
varkoje. Bet aitras punktas, tai 
pelis po kaklu, tai gražinimas į 
Kristaus evangelijoj darbų vy
nuogyną, o ypač vienuolynams 
tai piūvis per finansus. Po ilges 
nių svarstymų buvę nutarta lai
kytis konspiracinių žydų (sijo- 
nistų) ir komuniątų praktiškai 
išmėgintų metodų.

Pasivadinus fronto bičiuliais 
lengva buvo įsil’eti ir užvaldyti 
šią dar nespėjusią galutinai su- 
si^mupti pplitinę srovę, kuriai 
tais laikais ypatingai stokavo 
finansinių resuęsų. Konspiraci 
niai veiklai nereikalinga jokia 
aiškiai formuluota programa, 
vęiklai-ji net kenksminga. Už
tenka laikytis pirmam punkte 
nurodytu vadistiniu elito jprinci- 
pu, tai vykdant per parinktus, 
re kalė1 gerai apmokamus vadu
kus, ar užkietėjusius fanatikus. 
Paimti st:priai j į frontininkų 
(fronto bičiulių) rankas visą ka
talikišką spaudą, įvedant prie 
la’kraščių tam reikalui įgudusio 
dvasiškio cenzoriaus, lengviau 
tariant, moderatoriaus etatą. 
Apraminimui, žymiems fronti
ninkų vadams duoti gerai apmo 
karnas laikraščių, ąr žurnalų re
daktorių vietas, už atlyginimą 
pavesti jiems rašyti religinio, f i 
losofinio, biografinio, literatūri 
nio pobūdžio studijas, jas premi 
juoti ir išleisti, jei jos neprieš- 
tajęąųs konspiracijos uždavi- 
niams. Išlengvo, patylomis, su-, 
imti i savo rankas vadovavimą 
ne vien religinių-katajikiškų, bet. 
dar svarbiau įvairių; pasaulieti- 
nių organizacijų, parenkant jų 
vadovavimui priimtinus ir pa
tikimus vadovus, apstatant jas 

: dvasios vadais (politrukais). Ra I 
zumn;ems pavesti organizuoti 
piniginius fondus, kurie labai 
bus pravartus užtušuotai veik
lai paremti (išimt'es kelių geres
niam pinigų plaukimui, galima 
naudoti ir demokratinius dės
nius, kad išvengti vienpartinių j 
priekaištų). Viskas tas turi bū 
tj paremta garsiais, patriotiš
kais. didesniai Dievo garbei ir 
Tėvynės labui šūkiais..

Pirmoje eilėje paimti į fron- | 
tininkų (fronto bičiulių) rankas ' 
vadovavimą ateitininkų organi
zacijos ir ateit, sendraugių. At
sakančiai juos dvasios vadams 
(politrukams) auklėjant ir įdo- 
krinuojant, bus tai gera peryk
la front’ninkų e;les (kol jie nesu 
ąirišės) papildytų Kuo daugiau 
religijos, kuo mažiau lituanisti
kos. paseks skautai, vyčiai. Bet. 
svarbiausia dėmėsi teks atkreip 
ti ir sukoncentruoti, kad; su
griauti ir paimti- Į fronto bičiu
lių rankas gerai veikiančią de- 
mokrat’niais principais Lietuvių 
Bendruomenę, šiam tikslui at
siekti visos priemonės pateisina
mos. Lietuvių Bęndruomenės. 
silpnybė glūdi jos demokratinė? 
j e santvarkoj e, dėl to iš jos tu
rės būti pašalintas aiškiai tai 
santvarkai pritariąs elementas. 
Frontininkų diriguojamoji L 
Bendruomenė turėes sugriauti ir 
perimti savo žinion ALTA, VLI- 
Ką ir kitas nacionalistines or
ganizacijas. Čia teks susikirsti 
su šias organizacijas palaikančia 
ir jas ginančia spauda, kaip 

■“Naujienos’? “Dirva”, “Laisvoji 
Lietuva” ir kita. Iš jų Įžūliausios 
ir kenksmingiausios fronto bi
čiukams. yra “Naujienos”. Jų 
likvidacijai teks pavartiti prie
mones iš vidaus ir iš lauko — 
Šmeižtais, paskviliais ir 1.1., ven
giant sukelti daug žalingo truks 
mo, kaip tai atsitiko Vyskupi
jos kūrėjai staiga užsigeidaus 
likviduoti Lietuvių šv. Kazimie
ro kapines.

<Bus daugiau)

DP vv t ta imi c > -*1 -1//•1 - 014 0 ..
171V, VII. lAuJvAB veiklūs tų. frontų likučiai ateiti-. 
gydytojas IR chirurgas 1 ninkai, dalis buvo ir krikšč. de-. 

&*ndra. praktiką, įpec. MOTERŲ lipęs J mokratų parrija pametusiu-pa- 
U,,“S galop -ills ubu StoklU

OFišn V A r * j H nei
OFISO VĄL..-. įurąy, antratL, treciad. j ■ , . a;
ir penat. 2^4’įt tpB vai vak. šeštadie-' ;Fo karę, jau. eąant Voki^įijo- 
mais z-4 vai. popiet ir kitu laiku -je, 0 aar labiau atsidūrus J. A.

pa^l susitarimą. <j įg kurių žymesnių tos
L» f uiTTTt? A r* Jau nebIo^ai organizuotos gru- 
t. ŠILEIKIS, O. P. j pės vadų ir vadukų^ išsikalbėjus 

’. ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS dėl ju' vykios programos ir skir 
A S^'ŠĄ^ltingumo.tarp n ir. kri^šė. den,., 
CV (AŽch Supports? ir L L ‘ . . galėjąį išgirsti n#, yi^ąi aiškiį-

^—4 ir. 8—8. šeštadieniais fl—Ijnant :frontininkai grindžia savo 
a8»0 w»st «3rd Sl, Chicapo. m. 60629, ‘Lrngrrama. ne demokratinės mą-

Tatofc. PRoapect 6-5084 sės, bet elito-ini^lęktųajų 
iprinęųųi, ąptįrą,. jię yra griežtai 

. nusistatę jyięš; (jalyvą^vimą ku- 

. nigu (dvasiškių) ppiitŠkoje, yrą 
jlpakankamai tam reikalui įgudur 
iisių pasauliečių, jų profesinis 
( darbas ir politika yra bažnyčia.

✓ j Prae;ties įstorija rodo, kad dau-

j Gėlės visoms progoms
Į BEVEfcLY HILLS GtLINYčIA
• 2443 WEST 6Jrd STREET ’

Telforwi: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Cialc Lawn 
Tel. 499-UL8

PERKRAŪSTYMAI

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii W0PA, 

1490 Icll. A, M.

Lietuvių kalbai kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vąh popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto. j

Vedaj* Aldona Davkut

Takte HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Leidimai — Pilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS : 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumo.

*------- i----  ----- >.<________ i
<—1 ——>

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

■ gumoje lietuvių dvas'škija yra 
i vergiškų ir oportunistinių nuo
taikų, jai stokuoja tautinės am
bicijos jj: yra davųąi paklusny
bės priesaiką svetimai valstybei 
(Vatkanui>, o. vienuoliai dar 
svetimų, net Lietuvos priešų ge- 

(netoląms, jie negali vesti sąva- 
1 rankios, Lietuvai naudingos poli 
tikos, ir formuotu visi^pjenėje 
grynai lietuviškos opinijos, ypač 

;• kas liečia spaudą ir- politines, or- 
I ganizacijas. Visai kitų nuotai- 

kų yra lenkų net ukrainiečių ka- 
katalikų dvasiškiai, jie sugeba 
kovoti su jiems kenksminga Va- 
tikono ar airių vyskupų politika, 
sakysim, lenkai katalikai čia, 
JAV turi kelias, dešimtis tauti- 
n’ų neprigulmingų Vatikanuo pa 
rapijų, o lietuviai turbūt nė vie 
nos.

Lietuvių politikuojančią dvasiš 
kiją, girdint frontininkų grupės 
tokius nejaukius kėslus, apėmė 
siaubingas nerimas. Krikščionys 
demokratai apsiriboję savo aiž-

-----x i gramą buyo neveikus, pąsy 
■?.. tuonjęt kai nuo atitolusi

.yvūs, 
iųos$ 

fronitoba^MOse spietėti
jduųą d'namii^, vęržljt visuomer 
ninių srovė 8U di‘
delėj^ vįi^lpa. ateity.
jieipA M W tik stokav© gilios 
ir patrauktos erudicijos vado,

LAIŠKAS REDAKCIJAI
GERBIAMAS REDAKTORIAU:

. Prašau išspausdinti, be jokių 
prierašų, taip kaip yra, šį mano 
rašinį: > -s.,
ESU NEPRIKLAUSOMAS, IR 

GINU NEPRIKLAUSOMĄ 
GIMTINĘ?.

neprivalau aiškintis!)
AMERIKOS žurnaTs-

Kraštą”. (Ahaa!..). Jo redak
torius, Vaeys Reimeris, kvietė 
rašyti tam laikraščiui, paminė
jęs, kad jam esant vaiku, labiau
sia patikdavusios mano eilės 
vaikams. Rašinėjau Justo Pa
leckio dar Rygoj leidžiamame 
“Naujame žodyje’’ ir jo leidžia
mose Kaune “Dienose” ir “Die
nos Naujienose”. “Gimtasis 
Kraštas”, (pats ir nepastebė
jau!), įrašė ir mane tarpe tą 
LAIKR.1STĮ sveikinusių, nors 
mano laiškai buvo NE laikraš
čiu1, bet lik tiems ASMENIMS, 
su kuriais gi būta ryšių, mano 
rašiniais, praeityje.

Arėjas Vitkauskas, 
Editor-Manager — 

WORLD-WIDE NEWS
: • BUREAU.

309 Varick
Jersey City, N. J. 07302 

Kaipo
tas — Lietuvos nepriklausomj'- 
bės, (ne kokio nors Jos buvusio 
režimo!), reikalą nuolat keliu 
ne lietuvių spaudoj netik Ame
rikoj, pabrėždamas, dabartinę 
okupaciją. (Lietuvių išeivių 
tarpusavė “politika” manęs ne
domina). Tarpe daugelio lietu
viškų leidinių, gaunu ir “švento 
Pranciškaus Varpelį”, ir “Lais
vę”, ir "Vilnį”, o nelietuviški 
komunistiniai, neo-fašistiniai, ir 
visokiausi kitokie, leidiniai pri
pildo kasdien man atvežamus
pašto maišus—tai yra žurnalisto ta pasiruošti apleisti Sinajaus 
“šaltiniai”. Gaunu ir “Gimtąjį pusiasalį.

— IzraeFo karo jėgoms įsaky- 

WALTER S/ DOČKUS
Blue Island, Illinois. Anksčiau gyv. Bridgeporto apylinkėje.

Mirė 1977 m. gruodžio 22 d., 9:30 vai. ryto, sulaukęs 68 metų amž. 
Gimęs Spring Valley, Illinois.

Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Bernadette Klein, žentas Richard, 
ir Elrita Zielinski, žentas Frank, 2 sūnūs — Walter, marti Carolyn, 
ir Ronald, marti Donna, 8 anūkai, brolis Addlph Dočkus su šeima, 
2 seserys — Bernice Gechas su šeima ir Anne Danber sir šeima bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Pirmadienį. 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas McKenzie kop
lyčioje, 15618 Š. Cicero Ave. < /

Trečiadienį, gruodžio 28 dieną 9:30 vaL ryto bus lydimas iš kop
lyčios į SL Damian parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. *

Visi a. a. Walter S. Dočkus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulūdę lieka:
Dukterys, sūnūs, anūkai, seserys^ giminės.

Dėl informacijos skambinti 927-1138 arba 687-2990.

jos

JULIA ANTONAITIS (ANTON)
Pagal pirmą vyrą Geisten

Gyv. North Judson, Indiana. Anksčiau gyv. Cicero, Illinois.

Mirė 1977 m. gruodžio 22 d.., sulaukusi 89 metų amžiaus.
Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 69 metus.

Pahka nuliūdę: dukterėčios Florence Stutz ir Algerda Paris, 
vyrąs Frank ir jų šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo sesuo mirusios Martha Jakubka ir mirusio Frank 
Šnukas.

’ Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50th Avė., Cicero, HL 
“ _ Šeštadieni; gruodžio 24 dieną 10:00 ’įal. ryto bus lydima iš kojK 

lyčios i Lietuvių Tautines kapines. •
Visi a. a. Julia Antonaitis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
dukterėčios, giminės.

Laidotuvių, direktorė Jean Vance. Tel. 652-2245.

KASFERAS KRIKŠČIŪNAS
Lietuvos kariuomenės savanoris - kūrėjas

Gyv. 7252 So. Campbell Avė,

Po sunkios ligos mirė 1977 m. gruodžio 22.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr.
Amerikoje išgyveno 28 metus. -
Paliko nuliūdę: Lietuvoje — žmona Marijona (Zahtoriutė), 3 sū

nūs — Leonas, Vytautas ir Antanas su šeimomis, brolis Steponas su 
šeima, sesuo Morta Martužienė su šeima, švogeris Petkas Zalatorius 
su šeima; Argentinoje — sesuo Prane Urbaitienė su šeima ir brolienė 
su šeima; Amerikoje — 3 brolio vaikai: Jonas, Viktoras ir Amelija 
Sarto su šeimomis.

Laidotuvėmis rūpinasi Marijona Nebcrieza.
Priklausė Panevėžio Apskr. klubui. Suvalkiečių Draugijai. Upytės, 

Joniškiečių, ‘ Sakių Apskr. Našlių ir Pavienių klubams, buvo Balio 
narys ii' rėmėjas.

Pirmadienį. 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas S. C. Lack_Lackawicz 
koplyčioje. 2424 W. 69 St

Trečiadienį, gruodžio 28 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Svč. M, Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų buš laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Kaspero Krikščiūno giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, vaikai, giminės

Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

gyvasis, aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per a mil ų ambus*. 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes-

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'*, kurią gausite ne
moka mat Rašykite:

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGa

*655-07 So- HERMITAGE AVENUE

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SON.®
MARUI ETTE FUNERAL HOME 
j,/ 2533 W. 71st Street
*. t. Tslel.: GRoveiūll S-2345-S
sn *
Eb 1410 So. 50th Av6e, Cicero
V Teief.: TOwshall 3-2108-i

I TRYS MOBĘRNĮSKOS KOPLYČIOS
| AIKSI® TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

NARIAI

Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

S TURIME
? KOPLYČIAS
s visose miestu
? DALYSE,

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. I4TUAN1CĄ AVENUE. Phone: YArda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LĄfayette 3-3572

GEORGĘ F. ĘUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArfg 7-1138-1139

: sūnūsSTEPONAS C. LACK
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET R^pvbHc 7 1213
2314 WEST 23rd PLACE YLt'nis 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilta, iH. 974-4418

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd« 7-1811
■ WIHW UJULIUI
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i iš Marquette Parko pasveikino Juozapas* čiaus ir Žalgirio šau 
Naujienų darbuotojus ir ben- lių kuopos.

Įdradarbius švenčių proga ir pa-
š. m. gruodžio mėn. 19 d. rėniė Naujienų leidimą $25 auka, 

įvyko Cicero j. šaulių kuopos Dėkiii už gerus linkėjimus ir už 
‘‘Klaipėda” valdybos posėdis se- paramą, 
sės B. I^itožienės bute, kuriame t 
aptarti Naujų Metų sutikimo' ~ J- Ardickas iš Kelly Parį 
baliaus reikalai. Paa‘__----  e
visi jiems pavestus darbus dir- i prenumeratą, o kalėdinius svei- 
ba rūpestingai, stengiasi, kad tinimus ir gerus linkėjimus at- 
balius kuo geriausiai pasisektų. auka- Dėkui.

Minėtas balius įvyks š. m. j — Justas J. Mašiotas iš Le- 
gruodižo mėn. 31 d. šv. An-Jn)onto prje prenumeratom pri- 
tano parapijos salėje 1500 So. ’dėjo penkinę magaryčioms. Dė- 
19 Ct. (Jceroje. Šokiams gros uuį auką ir už ankstybą be 
smagus j šaulio A. Markausko raginimo prenumeratos pratęsi- 
vadovaujamas orkestras. Įėji-|ma^ fUO mažinant darbą ir susi
mas su šalta, karšta vakarienei rašinėjimo išlaidas, 
ir šampanu 12 dol. Pradžia 81 
vai. vak. Kvietinius iš anksto 
galima užsisakyti pas J. Dekerį 
tele. 863-8861 ir R. Latožiene 
telef. 652-8137.

CICERO JŪRŲ 
ŠAULIAI i 

šv. Kryžiaus I goninėje bus 
namuose sergančių bei clironiš- 4 

r kų ligonių priežiūros kursai sau-1 
isio 10 20 d. nuo 9:30 ryto iki * 

ko| vidudienio- Registruoja Luc 11c 
škėjo kad apylinkės pratęsė be raginimo ‘ Meyer Jei. 431-67CO, ext. 238.

i nrnn 11 ninru fo L” 1 Arli r» > ■ 11*

Baliaus išvakarėse t. y. gruo 
džio mėn 30 d. 5 vai. vakare, 
visi ’ nuo darbo laisvi šauliai-ės 
prašomi susirinkti salės paruo
šimo darbams, nes šis darbas 
negali būti užkrautas tik ant 
valdybos pečių. Kiekvieno šau
lį o-ės pareiga yra aktyviai daly
vauti savo kuopos rengiamuose 
parengimuose, taipgi, skaitlingai 
dalyvaudami palydėkime senuo
sius ir sutikime Naujus 1978 
Metus, šiuo metu ypač yra rei
kalingas vieningas darbas, nes 
jau bandomą raustis po šaulių 
Sąjungos- arba atskirų daliniu 
pamatais norint šaulius suskal
dyti, supiūdyti vienus su kitais. 
Tačiau šaulių Sąjunge nėra ko
kia palaida gauja, bet yra gerai 
organizuota, viena iš skaitlin
giausių organizacijų tremtyje, 
ryžtingai apsigins nuo išorės ir 
vidaus priešų.

Pasibaigus posėdžiui, maloni 
šeimininkė sesė Regina daly
vius pavaišino savo pačios kep
tais skanumynais.

Alf. Gailius

— Petras Paprockas, Forest 
Hill Gardens, N. Y., kartu šu 
ankstybu prenumeratos pratęt- 
simu, atsiuntė penkinę. Vincas 
Rastenis iš Hot Springs, Ark., 
atsiuntė $4. Dėkui.

— Irena Mankutė-Norbutienė 
iš Marquette Parko, veikli Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus darbuose bei kitose Ameri
kos lietuvių organizacijose, yra 
Palos Community ligoninės so
cialinių reikalų direktorė. So
cialinėje veikloje reiškiasi kita 
Amerikos lietuvaitė Loraine 
Pieržinskaitė-Beczak, buvusi tos 
ligoninės biuletenio redaktorė.

— Al. Grabauskas iš Mar
quette Parko yra tarp 5 St. Lau
rence aukšt. mokyklos pusiau- 
finalistų gauti National Merit 
stipendiją.

— St- Rita aukšt. mokyklą 
paskelbė garbės mokinių sąra
šą. Tarp kitų jame yra Brian 
ir Jim Waranauskas, Vytenis 
Markevičius, David Dausinas. 
Phil Yaras, Jonas Aleksa, Andy 
Fabijonas, Juozas Mikužis, Jo
nas Stakėnas, Vitas Liškūnas ir 
Linas Šmulkštys.

— K. Karalis išrinktas Ame
rikos Lietuviu Tautinės S-gos 
Klevelando skyriaus pirminin
ku, A. Jonaitis — vicepirm., V. 
Stuogis — ižd., L Sniečkienė se- 
kret., D. Ramonienė — parengi
mams.

— Lietuvių Sąjungos Brazili
joje Valdyba sveikina JAV ir 
Kanados lietuvius Kalėdų pro
ga ir linki sėkmingu 1978 metų.

— Irena ir Pranas Sekmokai

— Klevelando vyr. skautės 
rengia abiturentų balių sausio 
21 d. Lietuvių namuose. Sau
sio 22 d. ten bus Klaipėdos su
kilimo minėjimas. Jį ruošia

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)PATRIA CO.

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
Tel. 247-5081

1 9 78 METU KELIONĖS I LIETUVA
6 — 10 d. 

d. 
d.

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18 — 8
BIRŽELIO 27 iki Liepos
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 — 10
RUGPIŪCIO 22 IKI RUGP. 31 —10
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis-. 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti į 
Chicagą tuo pačiu bilietu.

Į kainą įeina visa transportacija iš Chicagos, viešbučiai 
(po du kambaryje), pervežimai ir maistas.

Kainos bus praneštos vėliauMarius Kiel a
6557 So. Talman Avė.
Chicago, 111. 60629

312-737-1717
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

— Chicanos lietuvy Hate-, 
listų draugijos “Lietuva” valdy-j 
bon išrinkti: J. Adomėnas A.! 
Beleška, Ę. Petrauskas, K. Ro- Į 
žanskas ir A. Žakas. Revizijos * 
konrisijon išrinkti K. Meškoms, | 
A. Povilaitis ir J. Variakojis.

— Amerikos karo veteranų ’ 
postas — VFW 9115 maloniai 
visus kviečia į savjo patalpas 1134 
So. 49 Court, Chicagoje, sutikti; 
Naujus — 1978 metus. Įėjimas] 
visiems lietuviams laisvas ir ne-į 
mokamas. Veiks baras, ša’nj !

v • * Iužkandžių bufetas ir tekiams 
gros geras orkestras.

— TV Kolegijos pavasarinio 
semestro apžvalga bei progra
mos bus aiškinamos sausio 10 d. 
8:30 vai. vak. ir sausio 14 d. 9 
vai. ryto per WSNS-TV 44. Už- 
skaitiniai kursai prasidės sausiu 
16 d. Bus dėstoma biznio pa
grindiniai, ekonomijos principai 
ir pasaulinė geografija. Regis
tracijos ir informacijos tel. 977-

— Jonas Kavaliauskas, Komi
teto P. Stravinsko raštams leisti 
pirmininkas, užsimokėjęs me
tine prenumeratą, paskyrė auką 
$15 kalendoriui ir Naujienoms. 
Auka eina vietoj kalėdinių atvi
rukų, kuriais sveikindavo savo 
draugus, pažįstamus bei arti
muosius. šį metą jis sveikina 
juos per Naujienas ir pataria 
ateinantiems metams ši dien
raštį užsisakyti.

— Illinois valstijos loterijoje 
gruodžio 22 d. Bonanza trauki
me laimėjo 88, 032 ir 8273. spal
va žalia. Gold Strike traukime 
laimėjo 39, 35, 20 ir 47.

e Tony Paznekas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 69.10 So. Western Ave., da
bar išsikėlė į 5339 So. Wash! 
naw Ave. Jis yra vyriškų 
moteriškų drabužių siuvėjas 
pritaikymo profesionalas.

Tel. GR 6-7603

1 • 
ir

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybe nuo SI00 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA) organizaci
joj. Vaikams ir jaunuoliams 
pigi TERM apdrauda: $1,000 
tik už 3 dol. metams. Jiems yra 
ir Taupomoji — Endowment 
apdrauda aukštajam mokslui 
arba studijoms. Klauskite apie 
grupinę Akcidentalc apdrauda 
organizacijų nariams — tik $2 
už $1,000 apdrauda. Dėl šių 
ir kitokių informacijų skambin
kite Kristinai Austin % Naujie
nos. Tel. 421-6100. (Pr.)

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM

$5000 or more 
minimum 

30 monlhi

Namai, terne — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ER ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

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

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

ŠIMAITIS REALTY

Dievas su mumis
"Todėl pats Viešpats duos 

jums ženklą: štai mergaitė (ne
pažinusi vyro) pradės ir pagim
dys sūnų ir JĮ vadins vardu Eina 
nuelis. Tai Izaijaus pranašystė, 
paskelbta aštuntame šimtmety
je prieš jai Įvykstant Šv. Rašte. 
Pasiklausykite detalių ŠĮ šešta
dienį, gruodžio 24 d., 9:10 vai. 
vak., radijo banga 106.3 FM.
Tai ‘ 
viams 
vos

Jimybių trims metams atnau
jinti.

Carsoh ruoš programas tre
čiadienių ,ketvirtadienių ir 
penktadienių vakarais. Antra
dieniais bus kartojama (re- 
ruins) kas “Carsono geriau
sia”.

Notary Public
S. ’- - LT --fc .- r- -

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Geroji Naljiena Lietu- 

skelbiama per “Lietu- 
Aidus”.
LIETUVIŲ KOPLYČIA

3638 W. 83 SL
Chicago, Ill. ,

Kiekvieną sekmadieni kvie
čiame pasiklausyti 2:30 vai. p. p. 
šv. Rašto tiesų. (Pr.)

AMERIKOJE VISKAS I 
MILIJONAIS

CHICAGO. — Larrv Wein-

' PERRY PLAZA MOTEL

1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
. , \ c ''‘'r-' Kambariai ir kitchenette vienetai,
iraub praneša Sun-Times gruo. Spalvota TV. šildomas . maudymosi 
džio 22 d. nr., T...................
NBC TV programų (Show) ve i 
dejas Johnny Carson tą vaka-i 
ra pradeda savo programas 
pagal naują kontraktą, kuruo 
jis “uždirbs“ algos daugiau į 
kaip pustrečio (2.5) milijono 
dolerių per metus, dirbdamas' 
jo Irs vakarus savaitėje. Jis. 
ir pagal naująjį kontraktą pa-Į 
silaiko 14 savaičių metiniu', 
atostogų.

NBC TV tinklo pirmininkas j 
Robert F. Mulholland pasakė, 
kad paktas galios ilgiau kaip 
5 metus ir teikia NBC eilę ga-

A •

kad komiškųjų 1 baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
x ' i aikštelė. Galima rezervuotr telef.

" 501-523-9814.

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina SL

(Town of Lako)

Dažo namus Iš bluko It Fs vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

SIUNTINIAI i LIETUVA
MARIJA NORETKIENĖ

We«t SL, Chieavo. BĮ. 60629 • TeL WA 5-2787 
njd.llt esilrlnktma, g.>e« rOiI«i (vsirtv *w«klu.

MAISTAS l» EUFOPOS SANDELIU.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos- Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
»501 W. Wth St., Chicago, III. W6W. — TM. WA 5-273/ 

3333 Sc. St, Chfcagg, IIL K*0t. — T«L
v. YALA N T I N A S

HIGH RATES 7k
PAID QUARTERLY AT *.........

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

♦ 
MfMBER

PER ANNUM

$1000 or more 
I year min.

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 

Duominiiikiis
4243 W. 63rd St.r Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALA 
DarbJnlntn RalHa

of

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plaLt machinery. ;

Welding experience also required

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

An equal opportunity employer

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

737-8500

DOVANŲ PREKYBA 

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

— nuo 10 iki 5 vai vak., 
sekmadieniais—nuo 11 iki 4 vai. v.

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

tel. 434-4660.

RENTING IN GENERAL 
N u c n» o s

IŠNUOMOJAMAS 5 kambariu bu
tas 2-me aukšte. Teirautis visą die
ną.

Tel. 476-3560

* Pasakyti tiesą šiais laikaisi 
yra pats-svarbiausias reikalas ir 
būfiniatlsias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie- 
Knomet nebijojo ir nebijo koi> 
trontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra už de- i 
cuokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvon 

[okupacijos tolerantų ir palikt' 
Įvairių tipų bendradarbiautoju? 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetirno ir illu 
zi::i laikotarpiu Nauiieuos vra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Keikia prisidėti prie sąjūdžie 
padviguh’nti Naujienų skaity 
tojus. i

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETU mūras ir garažas. Nau- 

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

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas. centrinis oro šildymas ir šal- 
dvmas bei kiti priedai. Tuoj galima 
luJ mtį grąžoje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900. *

10 BUTU tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinhj ‘ pajamų Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainvti į viena arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina —. tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metu mo
dernus 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.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street 
Tel. 737-7200 arba^ 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
rant»’*>ta; ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

52—tO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

.lability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4*45 So. ASHLAND AVE. 
. . 523-S775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2546 WEST 69th STREET ;

Telafu REpublk 7-1941

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 X MiplewtxxL Tel. 254-745$ 
Taip uat daromi vertimai, flminlv 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus £ 

e. NEDZINSKAS, 4065 Atxh«r Avi 
ChteToo, III. 50632. T«l. YA 7-59»

BEST THINGS IN UFE
liail Frank Zapolh STAY! F AIM

IMSUBANCf ■ rz
^Tate Farm Life Insurance Company

Didžiausios kailių \ 
pasirinkimas

pas vlenlntey
Uetev; lalUnlnU

Chlca<o> ------■SUK

NORMANĄ

263-5823 
(ptaigoa) tr 
677-848$ 

(buto)

185 North Wabash Aracrae

I Hąujjbksm, cbcaxi 4, Saturday* December 24, 1977




