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SEKR. VA
SUVAŽIAVOME KALBĖTIS APIE 
DERYBAS, - PAREIŠKĖ DAJANAS

Izraelio lakūnai bombardavo trejas 
palestiniečių bazes pietų Libane

BRIUSELIS, Belgija. — Egipto ministėris pirmininkas Mus- 
tąfa JDhalM ir-hraelio užsienio reikalų ministėris gen. Moiše Da-
jan atskrido penktadienį į Belgijos sostinę, kad galėtų pradėti 
nutrauktus pasitarimus taikos .sutarčiai? paruošti. —.Suvažiavo
me pasitarti apie derybas, bet ne derėtis, — pareiškė laikrašti- 

. ninkams gen. Dajanas.

Praeitą savaitę jis pareiškė, j ti į jungtinių'Tautų karių lai- 
kad niekur nevažiuosiąs ir apie komas pozicijas ir apšaudyti įz- 
jokias derybas nekalbėsiąs, bet 
penktadienio. popietę atskrido į 
Belgijos sostinę, kur laukia ir 
Egipto premjero. Dajanas nori 
išaiškinti, ar verta Izraelio, dele 
gacijai iš viso judėti iš Izraelio.

raelitus.
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BŪTINAI NORI PARUOŠTI BREŽNEVO 
KELIONE I WASHINGTON^

Dajanas derėtis vis 
dėlto labai nori

Izraelio užsienio reikalų nii- 
nisteris labai dažnai daro vis ki

Panėrė keleivinis 
italų lėktuvas

BALBOA, Sicilija, Italija.
Sprausminis įtalų keleivinis lėk 

” tuvas, vasarotojus vežęs iš šiau-
rės Italijos į Sicilijos salą, pra
dėjo staigiai leistis salos dar ne
privažiavęs ir mylios atstumoje 
nuo savo aerodromo, panėrė į
vandenįv Lėktuve buvo 130 ke- 

kad su Egiptu kokiu nors budu 
pajėgtu susitarti. Kur gen. Da
janas pasisuką, jis visuomet su-

leivių ir įgulos narių. 26 pavyko 
rasti vandens paviršiuje, o 103 

, ke likimas nežinomas. Yra
linka pritarianti žurnalistą* ku^f 

~žts mielu noru užrašo priešginy 
biskus jo pareiškimus ir savo
tiškai komentuoja. Tuo tarpu 
Egipto ministerial su vakarie-, . . . , - .. . i ze naius is siaurės miesxu,ciu spauda netun jokiu rysiu ir . • ....... ....., - J N 1 galėtu pasišildyti saulėje. ’labiau mėgsta ,tylėti, negu, ką; .* r 
jiems pasakoti. Su spauda. ry
šius visą laiką palaiko -Egipto 
prezidentas Sadatas, bet ne jo 
ministerial Egipto premjeras ir

Vis dar gyvename žięinns švenčių nuotaikomis.

Gromyka turi atsiklausti Maskvą dėl kiekvieno 
naujai ruošiamos sutarties žodžio

ŽENEVA, Šveicarija. — Niekad Sovietų Sąjungos užsienio 
nrnisteris nenorėjo taip greitai baigti strateginitf a tomo.-ginki u » 
sutarties, kaip praeitą penktadienį, bet niekad sekreretorius Cyrus 
R. Vance tap nešokdino Gromykos, kaip šios konferencijos me
tu. Sovietų užsienio ministėris, padaręs anksčiau prižadėtas nuo 
laidas, atsivežė reikalingas sutarties kopijas, kad a6u‘mtniste- „ 
riai galėtų padėti savo inicialus bet sekretorius Vance, peržiūrė
jęs paruoštą tekstą, pasakė. No ir pareikalavo kelių esminių 
nuolaidų.

Gromyka turėjo padėti į šalį 
paruoštą tekstą ir vėl kreiptis į 
Maskvą, prašydamas leisti pa
daryti dar kelias nuolaidas. Su
sižinojęs ir- išsikalbėjęs su Mas
kva. Gromyka penktadienio va
kare vėl prašė sekretorių, kad 
jis dar kokiai dienai pasiliktų

Kur tie “generic 
vaistai?

CHICAGO. Nuo liepos mė
nesio pradėjęs galioti Illinois 
seimo priimtas įstatymas, ku-

Ženevoje-w-4ui>tu prog<^_ jam riuo ..vaistininkams

nuskendę kartu su vandenin 
panėrusiu lėktuvu. Allitalia ben 
drovės lėktuvas daugumoje ve- 

j žė italus iš šiaurės miestų, kad

SEN. GOLDWATER TRAUKIA 
TEISMAN PREZIDENTĄ

WASHINGTON. — Senate’
Izraelio užsienio ministėris pla- Hus Barry Goldwater (R.-Ariz.) 
nuoja vesti paatarunūs^estadie* penktadienį iškėlė bylą neleisti

vyks susitarti, tai tada gal ga_ JAV-bių apsigynimo sutartį su 
lės susitikti ir.abiejų valstybių Taivanu, motyvuodamas tųomi,
taikos detegacijų nariai.

Trečiadienį Izraelis naikino 
palestiniečius

Praeito trečiadienio popietę 
Izraelio lakūnai labai smarkiai 
bombardavo tris Libano kaime 
liūs, esančius netoli Izraelio ir 
Libano sienos. Izraelitai nusta
tė, kad iš minėtų kaimelių pales
tiniečiai artilerija apšaudė Iz-jvanu. 
raelio pasienio kaimus ir koloni 
jas. Lakūnai tiek kirto minėtuo
se kaimeliuose stovintiems pa-

kad toks žygis sudaro pavojin
gą precedentą, įgalinantį Prezi
dentą savavališkai nutraukti bet 
kokią apsigynimo sutartį.

Prezidentas prieš savaitę pra
nešė, kad Jungtinės Valstybės 
suteiks Kinijos Liaudies Res
publikai diplomatinį pripažini
mą ir kad, ryšium su tuo, baig
sis 1954 metų sutartis su Tai-

Penki senatoriai (vienas nau
jai išrinktas) ir astuoni Kon
greso atstovai drauge su Gold- 

lestiniečiams. kad vargu kuris wateriu pasirašė peticiją U.S. 
galėjo išlikti gyvas. Premjeras! Distrikto' teismui. Tuo žygiu sie- 
Begin patarė libaniečiams nebūlkiama, kad teismas apsigynimo 
ti tose vetose, kur įsitaisė pales
tiniečiai. Prancūzų ir turkų ka
ro vadai, perimdami Libano po
zicini j as iš izraelitų, prižadėjo 
neleisti palestiniečiams ten ko-
jos įkelti, bet jie pajėgė įfiltruo-jcija yra blogiausias kėslas pasi-

sutarties nutraukimą paskelbtų 
esant prieskonstituciniu ir nele
galiu veiksmu, ir prašoma ne
leisti Carteriui nieko toliau tuo 
tikslu veikti, “ši Prezidento ak-

(lililMDXh
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grobti valdžią Amerikos istori
joje", pasakė Goldwateris savo 
pareiškime. “Iškeldami tą bylą, 
mes siekiame ginti Konstituciją. 
Carteris turi prašyti Kongreso 
ar mažų mažiausia Senato suti
kime’ panaikinti bet kokią su

tartį, kadangi šiuo keliu gali 
būti girdimas žmonių balsas^ 
kalbėjo Arizonos senatorius.

Tuo tarpu du Respublikonų 
senatoriai planuoja pateikti pa
siūlymą, kokiu būdu tęsti santy
kius su Taivanu.

— Jo‘hn Mitchell, buvęs proku
roras, šventėms išleidžiamas iš 
kalėjimo,. kad galėtų pabūti, su 
artimaisiais;

SUVAŽIAVIMO NUOSPRENDŽIAI
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas (1978. X. 21) Chi- 

cagoje priėmė rezoliucijas, kurios buvo pavestos Altos valdy
bai galutinai suredaguoti, ir dabar skelbiamos:

1. Suvažiavimas sveikina JAV pavergtų brolių kančios, okupan 
JAV prezidentą Jimmy Carter,’ to priespauda ir kylantieji tar 
dėkoja už žmogaus teisių iškeli-į plautiniai pavojai sucementuos 
mą ir tvirtą laikyseną šiuo atž- visas išeivių lietuvių jėgas ben- 
vilgiu. Taip pat prašo jį iškelti, drai kovai prieš pavergėją ir vi 
ir savarankiško tautų gyvenimo 
teisiu klausima, kad Uetuva ir 
visi pavergti kraštai Sovietų Są
jungoje galėtų atstatyti nepri
klausomas valstybes.

2. Suvažiavimas sveikina bro-5 rysiu* su pavergtoje Lietuvoje 
liūs ir seseris pavergtoje tėvy-; gyvenančiais tautiečiais reikėtų 
nėję, giliai užjaučia jūsų vargus vengti veiksmų, kurie galėtų pa 
ir kančias, tiki, kad jūsų nepa- 
lauš okupanto rusinimas ir prie 
varta, kad, jūs ir toliau turėsite 
ištvermės išlaikyti tautinį savi
tumą siekiant šviesesnio ir lais
vesnio rytojaus.

Suvažiavimas nori užtikrinti, 
kad Amerikos Lietuvių Tary
ba, apjungianti gausią Ameri
kos lietuvių visuomenę, pilnai 
jus supranta, jūsų pastangas rė
mė ir rems, panaudos visas jė
gas bei būdus Lietuvos reikalą 
kelti Amerikos visuomenėje, jos 
vyriausybėje, siekia ir sieks ats 
tatyti Lietuvos nepriklausomą 
gyvenimą.

3. Suvažiavimas sveikina Lie
tuvos diplomatinės ir konsulari 
nes tarnybos narius, atliekan
čius taurų darbą mūsų tautos 
išlaisvinimo pastangose.

4. Suvažiavimas sveikina Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, džiaugiasi- gražiu jo 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
bendradarbiavimu ir linki, kad 
tų abiejų Lietuvos laisvinimo 
veiksnių, sudarytų panašiu pa
grindu, tarpusavio ryšiai ir dar 
bai Lietuvos labui būtų dar glau 
dėsni ir našesni!

5. Suvažiavimas dėkoja visoms 
organizacijoms, kurios remia 
Amerikos Lietuvių Tarybos va
dovaujamą Lietuvos laisvinimo 
darbą ir rmšHa’tvirtą'Vtftį, kad

si išvien sieksime laisvės ir ne
priklausomybės atkūrimo mūsų 
tautai.

6. Suvažiavimas primena, kad 
išeivijos lietuviams palaikant

gauti--teigiamą atsakymą iš Ma 
kvos.

Kodėl Gromyka pasdarė toks^ lus> 
sukalbamas ir nuolaidus? Paaš-jnn- 
kėjo, kad sovietinė diplomatija įprasčiau įpakuoti ir kainos p»- 

I KaĄtpL^S^gavO Į pralaimėjo patį didžiausią už- gesnės. nors cheminė -sudėtis ta
40 kalėjimo Ikėnio politikos^ mūšį Sovietų palt Tik..farniacija 4uos gr?<- 

t t'j TT-M-- Sąjungos valdovaiBuvo įsitiki- ^iau pęrpakuoją . ir 
c HOLLAND, Ind. — ~
Peter Kam piles, par^~ sovie
tų agentam į o^dčuiges iškelto 
satelito planus, gavo 40 met n 
Įėjimo. Jis manė, kad F bėrali
nis teismas galės paskirti metus j' ‘ K-’ 1 j TY'
ar pusantrų, bet kai jam pas- 
kyrė 40 metų ir pareiškė, kad 
galės prašyti pasigailėjimo tik- keti, kad nauji komunistinės Ki
lai už dešimt metų, tai Kampi- nijos valdovai visai nutrauktų 
les pakeitė savo išvaizdą ir susi- draugingūmo sutartį su sovietų 
rūpino. Teisėjas pasakė,- kad jis* valdžia ir persimestų į amenkie 
padarė rusams milijoninį pat ar j c^. i. t-------- r--
navima už kelis tūkstančius db-1 komentarą, bet vėliau politinis * • V . . ’ w

vieteje brangiu “brand" vaistu 
duoti pigesnius “generic” vais_ 

jei daktaras recepte pažy- 
“Generic’’ vadinami vaistai

nę, kad Kinijos komunis-tų par
tijos vadai, nežiūrint į "mažus 
nesklandumus, vis dėlto neati- 
sitrauks nuo Maskvos ir''neieš
kos kapitalistinės Amerikos para

Pats Brežnevas nenorėjo ti-

čių. Pradžioje jis padarė piktą

/kenkti -lietuvių tautos pastan
goms išlikti ir išsivaduoti iš 
okupacijos ir jokiu būdu nepalai 
kyti sovietinio okupanto propa
gandiniais tikslais išeivijoje or 
ganizuojamų parengimų.

biuras bandė išlyginti ir sušvel
ninti jo padarytuš’kampuotus pa 
reiškimus. Visas reikalas suka
si apie Brežnevo norą pasiekti 
Ameriką sausio 15 dieną ir pa
sirašyti strateginių atomo gink 
lų sutartį su JAV.

Susitarė del strateginiu 
ginklu sutarties

ŽENEVA. Šveicarija. — So
vietų žinių agentūra skelbia, 
kad sekretorius Vance ir sovie
tų užsieno m misteris Gromyka 
šeštadienio vakare susitarė dėl 
strateginių atomo ginklų teksto, 
bet sekretorius Vance atsissakė 
daryti bet kokius pareiškimus, 
nes jam atrodė, kad reikalas dar 
nebaigtas Be to. dar nebuvo per 
rašyto teksto, gali dar kilti abe
jonės ir neaiškumai. Kai rusai 
nori baikti pasitarimus, tai jie 
papa j ėgi a, padaryti nuolaidas. 
Tvirtinama, kad Brežnevas tu
rės būti operuojamas. Jis nori 
pirma būti Washingtone, o tik
tai vėliau vykti į ligoninę.

— Prez. Carteris yra pasiruo
šęs imtis priemonių, kad iš savi
valdybių atleisti tarnautojai ga
lėtų gauti kitus darbus.

lerių, o amerikiečiams, padarė 
dar didesnę skriaudą, nes laisvės 
priešui išdavė svarbaus satelito 
planus.

Kampiles advokatai nemokėjo 
ginti, nes vienintelis jų argu
mentas netvarka satelitus gami
nusioje organizacijoje Kampilioj Sovjet va]<jžia patyrė kad 
nubaudimas prigers ir kitus - ateinančiu metu sausio 29 dieną 
pasipinigauti norinčius jaunus! j Wa£hingtOną‘atskrenda vice- 
žmones pirma rimčiau pagalvo-i premjeras Ten Hsiaopingas. di- 
ti apie apsaugos planų pardavi-Į doko ekspertų skaičjaus lydimas, 
mę Amerikos priešams. Kampii, g0V]-e^ų diplomatai nebežino, ko 
les pa\ogė viena knygą su sa-j vjcepremjeras sieks Amerikoje, 
tento planais, nuvyko j Atėnus,- Jejgu jis t:ktaj aptars abiejų 
parimate su sovietų agentais,! va)stybiu ūmesnius santykius, 
susi.are paimti iš jų 6.000 dole-j ga]ės padaryfj vienos rtšies
čių. bG Lilį) vious reikalus su-j - -
tvarkė, kad gavo tiktai 3 tūks
tančius dolerių. Dabar neturi 
pinigų advokatams apmokėti ir 
turi labai daug laiko pagalvoti 
apie nusikaltimą.

pa-

sprendimą, bet jeigu Rusijos ko 
munistai ir toliau bandys pri
mesti kiniečiams savo valią ir 
plės komunistinio išnaudojimo 
sistemos įtaką, tai Kinijos vice
premjeras gali prašyti karo su
tarties su Amerika. Sekretorius 
Vance dabartinę tarptautinę pa
dėtį supranta sovietų valdžios 
nuolaidoms išgauti.

Tuo tarpu dar nežinia, kurias 
nuolaidas sekretorius nori gauti, 
bet kiekvienam aišku, kad sek
retorius Vance yra gabus diplo
matas ir moka parinkti tinka
mą momentą sutarčiai baigti.

Sekretorius šeštadienį norėjo 
išskristi į Washingtoną. bet jis 
dar neturėjo teigiamo Gromy-

r pavadina 
:*‘bran<r\ kaci galėtų imti bran
gesnes kainas. . t ...

Seimui tik pradėjus įstatymą 
svarstyti, pasigirdo iš vaistinin
kų .neigiamų balsų, kad. jų pro
fesija nėra palanki vaistų.nupi 
ginimui.

Įstatymą, kurio laukė visi ne
turtingieji ir nesveikaują, ypač 
senesnieji, kuriems vaistai la
biau reikalingi, nutildė. Paga
liau per spaudą visą reikalą pa
aiškino Mr. Mary Swinger, vals
tijos pareigūnas, kuriam paves
ta tos programos priežiūra.

Illinois įstatymas, kuriuo lei
džiama brand yardu vadinamus 
vaistus pakeisti generic vadina
mais vaistais, gal būt, yra ivika- 
lingas revizijoj kad pasidarytų 
efektingesnis.

Ateinantį pavasarį Illinois 
univeršitėte’ farmacijos mokyk
la pradės studijuoti kaip ta pro
grama veikia, pasakė Swinger.

“Pradžioje gavome iš publi
kos kiek pasiteiravimų, bet pas
kutiniais laikais nebedaug", pri
dūrė Swinger. “Kiek aš supran
tu, tai reiškia, kad dabar visą 
šį klausimą tvarko farmaceutai".

“Buvo kiek nusiskundimų dėl 
gydytojų ir farmaceutų’’, pa
tvirtino Swinger, sutikdjimas, 
kad taip yra. .

Policija suėmė 
vaikų žudiką

CHICAGO, III—i- Policijai 
vyko suimti iškrypėlį. 36 metų
amžiaus kontrak torių John W. 
Gacy, kurio namuose rasti ke
turių jaunų berniukų lavonai. 
Manoma, kad jis nužudęs apie 
20 jaunų berniukų' kuriuos 
mėgdavo vilioti į savo namus. 
Policija yra pasiryžusi išknisti______ ____________ ____
kiekvieną name kampą, nes yraj kos atsakymo. Jeigu sovietų vai 
įsitikinusi, kad ten gali būti pa Įdžia nesutiktų padažyti Gromy- 
slėpta daugiau jaunų berniuką kos prašomų nuolaidų, tai sek- 
griaučių. Iš Norwood- priemies- retorius tuojau skris narna. Jam

ll Fordas atšaukė 11,200 nau
jus 1979 metų automobilius, ne
seniai parduotus. Nori pakeisti čio ir platesnių apylinkių dingo tektų dar kartą skristi j susitiki- 
vieną dalį.

KANAI?A P _b.DU.OS RUMU- 
J 4 REAKTORIUS

O f 1 AWA. '-^ą Federal Export 
Development korporacijos — 
EDC. pareigūnų prąnešimu, Ka
nada parduos- komunistų valdo- 
m&ipn muilija i keturis branduo
lini u.<* ( Mumini us) reak t ori us po 
600 megavatų .pajėgumo elekt
ros energijoj gaminti.

Tai pirmai karias, kad Kana
da parduodi kanadiSkus reak
torius komunistinei valdžiai. 
Korporacija FIX, pati žadėjusi 
parfelhėti Ruiuunijai tfauti SI bi
lijono (injlijardo) |>nsko^. kad 
galėtų tuos reaktorius apmokėti.
*'—* ---- —

didokas jaunuolių- I mą su Gromyka^ ^ėt’BbeŽnevofmiaj vėliau.
susitikimas su Carferiu^būtų žy



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ t
Kūno, proto ir javsmy darnos pagrindai
IS tu jausiu mokslo žinią pupuliariM perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M- D.  ~JO ŠVENTENYBEI POPIEŽIUI KALĖDINIS PRAŠYMAS
Gyvenimo dėsnių užlaikymas, prietarų atsi

kračius, yra privalomas, kiekvienam šios, žemės 
gyventojui, neišskiriant ir popiežiaus.- i. -s • 

(Gyvenimo tiesa)
'žmogaus savo tarpe. Tad visi ir 
imkim talkinti sekančioje šeše- 
riopoje veikloje, nes be kalėdiš
ko žmogaus nėra taikos ir ra
mybės, ant žemės. .

a) Naują gyvybę pradėti tu
rėtų tik trejopai sveiki: kūnu, 
protu ir jausmais ncYmalūs tė
vai — neapnuodyti- svaigalais, 
rūkalais, narkotikais, menku 
maistu ir pakvaišusiu galvojimu 
bei nežmoniškais nusiteikimais-

b) Motina sveikai pradėtąjį 
savo iščiose turi normaliai išne
šioti, nežudydama jo nuodais, 
nędavaigymu ar persivalgymu 
bei neigiamais nusiteikimais.

c) Vaikas turi teisę gimti ne
sužalotas. Gimdant- apturėti ne
sklandumai įtakoja vaiką visą 
jo gyvenimą.

d) ■ Vaikas turi rastis žmoniš
kų' abiejų tėvų aplinkoje ir turi 
apturėti tinkamą! kūnui, prdtui 
ir jausmams maistą;

e) Šalia -.•tėvų,<kiti namiškiai/ 
tolimi ir artimesni aplinkiniai 
vaiko amžiaus draugai turi būti 
žmoniškai' besielgiantieji. ' j

f j Vaikas turi būti apšviestas; 
šių dienų mokslo šviesk? ’

šie šešeriopi darbai yra kiek
vienam bet kur ant žemės gyve- 

. nanąam... atliktini, nęžiūriiit j.c 
tikybos, kilmės, rasės, tautos. 
^^^ybės,‘;į^nąvi^inO, turto — 
norint kalėdiškai atgimdyti žmo- 

;'^ė'Jmpg^^ėra, ^nebūvofrne- 
3ūsZinto, kefio į zmoga^siizine’ 
-giBįmą^<Minėti šešeriopi darbai 
kiekvienam dabar alsuojančiam 
žmogui yra būtini 1 
ęiau-sūsiląukti^’jau beveik du 
tūkstančiai. / nie Ui ^skelbiamos, 
yiąų4rpkštąiųos..taikos ir ramy
bės bei kalėdinio džiaugsmą.Ne 
mūsų dabar praktikuojami’ka' 
lediniai linkėjiniai atneš mums 
tikras Kalėdas, bet -minėti šeše
riopi darbai. Matom, Tad šita
me svaibiausianre Taikos ir -ra
mybės siekiantmanoir^Įdekvie-

Šidse Kalėdose prašome Jo 
šventenybę savo veiksinais tal
kinti mums visiems, trokštan
tiems atgimdyti savyje žmogų. 
Prašome nuolankiai talkos se
kančioje mūsų veikloje.

I. Net kalnai kalėdinių sveiki
nimą kortelių, pažibukų nė 
per Kūčių stalo aguonos grūdą 
netalkins — vargo nepalengvįns 
milijonams ne *dėl savo kaltės 
alkaną, šąlančią, nuc'gų, pri
spaustų, nusiminusių mūsų bro
lių arti ir toli jiuo mūsų besi
randančių ir nuo' nekalėdiško — 
dar savyje -žmogaus neatgim- 
džiusiojo kenčiančių. Jų minė
tas ir /nesuskaitomai gausias ki
tas kančias palepgvinti pajėgs 
tik KALĖDIŠKU tapęs — savyje 
žmogų atgimdęs asmuo. O kad 
aš ir kiekvienas kitas pajėgtume 
kalėdiskėti, kitaip sakanŲ žmo- 
niškėti — ■ asmenybe * tvirtėti,’ 
dar kitaip tą patį dalyką pava
dinant, jausmais’tikru žmogum 
tapti įneš‘privalom’ paklusti 
Tvėrėjoj Gani tos, jei nork) dės
niams -nr imti-žmdgų kalėdinti 
dar prieš jam užgimstant. Taip, 
dar pirm7 jam gimus jau reikia 
rengti kelius tikro’žmogaus at
ėjimui į mūsų tarpą.

šEšERIC^A^MOGAbS—
KALĖDINIMAS-^ T-

žąsis tampa žąsim, kaip ir 
kie^acmaš- kitas'padaras,' 
visai be jokio1 paska&umo iš 
išorės.- Žąsiukas? r vos išsiritęs • iš 
kiaušinio^ Jau .pajėgia savitai 
toliau gyvuoti. Taip nesti su 
žmogumi? Jis pb gįmim6;<ferJil- 
gai yra bejėgis, b iki su&ėnjĮi- 
mo .yrą nuolat .kalėdiškėjaųtis^ 
jei -esti-'šešeriopai "talkfeamaš. 
štai ta šešeric'pa kalėdiškėjan- 
čiam žmogui talka. Kalėdiško 
žmogaus savo/Jąipą lik .tada su
silauksime, kai sekančius šešis 
darbūs reikiamai atliksime. Be 
tų darbų njekas ;ųeiaaf^;nema^ 
to ifeniekada nematys kalėdiško ne' kito darbe neturi esminės

' -K

Gūstuve Dore, 18 šimt. pranzūzy dail. GIMIMAS

RELIGIJA BE DARBŲ ESMI- turtuose skęsta. Tai jau nekalė- 
‘įNĖS REIKŠMĖS NETURI

ŽMOGAUS KALĖDlšKĖJIMUI
Minėti žmogui būtini šešerio

pi darbai atliktini norint žmo
guje kalėdišką žmc’gų atgimdyti 
apseina be esminio religijos 
vaidmehs.’Ji tik thm tikrų nusi
teikimų žfnbnėms' talkina atgim- 
dant savyje žhiogų.' Tai ir vis
kas’ — nieko daugiau. Kalėdiš
kas žmogus pats sau Dangų už
sitarnauja pragaro išvengdamas, 
todėl, liaukųnė^, tame jo darbe 
jį trukdę z visokiais religiniais 
menkniekiais.

Todėl prašome Jo šventenybę 
bepiršti' saviems. pavaldiniams 

■vien maldos žmo-

reikšmės dabartinio laiko sveiki-; 
jimai, linkėjimai, visokie paži- 
bučiai bei skambučiai. Jie yra 
šik menkos vertės laikinas pa
puošalas — kaip toks tinka sa- 
70- vietoje. Tik vien papuošalais 
viskas neturi baigtis. Papuošalai 
darbo neatstoja; Męs kiekvienas

; turime im lįs labai sunkaus daiy 
x>į porėdamj ąayyje. žpicįgų. at*.

' jim dy ti; .ir padėti artųtiui taip 
itgimti. t Kiekvienas turime t«sa- 
vęs atsižadėti, kitiems pasiau
koti ir nepaliaujamai tobulintis. 
Tik šitoks kiekvieno skatinantis 
pavyzdys ims gimdyti -— gau-’ 
sinti kitus, gėrio įgyvendinimmT 
pasiaukojančiuosius. Tik. didvyk 
/iškurnąs, drąsax djdelės-pa^Un;
gos ir,tikrai didelis, tiesiogtaisL-ipęt-asos
dingas pamilįmas ;normalaus ^je^žmcgą^.u^cįgjit.. Tūkstančių 
žmogaus padės kiekvienam žmo* 
gintTšavė. Viską Tėmia ^asmeny- 
-jės — 
□usfeji

'964 m. paskelbė, kad rūkymas, 
tabake/ sukelia vėžį. Tada o05 
MĮijormg cigarečių kasmet ame- 
rikieciai surūkydavo. O pernai 
jie jau surūkė 620 bilijoną ciga
rečių. Mat, moterys ir jaunuo
liai ėmė daugiau smalkytis. Ne- 
kalėdiški žmonės, prisiskaitę 
apie rūkymo žalą, dabar jau nu
tarė mesti... skaitę, o apie rū
kymo metimą jie nė negalvoja. 
Kol jie nesukalėdiškės, tol jie 
rūkymu sau duobę kasis. To
kiems jiems nė geriausi patari
mai nepadės.

Tas pats darosi nekalėdišką 
žmonių tarpe ir važiuojant 
greitkeliais: 55 myliu per valan
čią važiavimo greitis saugo žmo
nių gyvybes. Bet žmonės nesi
laiko tokios apsaugos — jie lė
čiau važiuoja tik policijos bo
dami ir leidimo važiuoti atėmi
mo bijodami, o ne savo sveikatą 
saugodami. Daugelis nekalėdiš- 
ku žmonių kalba, kad apsauga 
nuo' ligos jiems blogesnė už pa
čią ligą ir brangesnė už gydymą. 
Šitokios neteisybės akivaizdoje, 
nuolankiai prašome Jo Švente* 
nybės talkos rabiniškai skati
nant tikinčiuosius prisilaikyti 
higienos dėsniu ir imti artimą 
kaip patys save gerbti per atli
kimą minėtą šešeriopų pareigu. 
Tik tada žmogaus susikaupimas, 
kitaip dar malda vadinamas, 
ims žmogui reikiamai talkinti 
Mat, ne Dievui malda yra reika-diško žmogaus elgesys, nors jis . -

Dievą glėbesčiuotų. Todėl malo- per maldą atsiekiamas
mai prašome Jo šventenybę suJ sukaupimas yra žmogui būti- 
tramdyti visus savus pavaldi-kalėdiškėjimui pospar
nius nuo taip, nežmoniško, tik- n 
rai nekalėdiško elgesio. Juk 
Gvajanoje panašiai besielgian
tieji Dievą rūstino, bedievius 
tukino, save ir savus vaikus pik-’
Čiau už Erodą žudė — ir viską “
Dievo vardu darė. Kalėdiškas 
žmogus savaip savais darbais 
Dievą garbina, savais pažangos?

jis būdamas pajėgia i gyvenimą ?.a’ "^ors v^nos sekundės am
žiaus toks moteriškės iščiuje (ar 
net dabar mėgintuvėlyje) žmo
gus turi teisę gyventi ir jo su-; 
naikiųimas yra tikra žmogžu-

: susikaupimas žmogui būti-

tukino, save ir savus vaikus pik-

NEKALĖDIŠKAS1S ŽIAU
RESNIS UŽ ERODĄ

Žmogus pradeda tapti žmo-

spermatozoido susijungimo su 
moteriškąja sėkla — kiaušinė
liu. Betarpiškai tada, tikinčią j u“ ~ ’ V O j z . • • e e •r- -

būdais artimui laikina — toks ps .nimu’ slela Jame atsiran- • • . _ i .... . 1 (la \f>TC ir viartAc

dystė, nežiūrint ką vaidila — 
teisėjai ir nekalėdiški vyrai, 
ypač tokios moteriškės bekalbė- 
tų. Dar negimusio žmogaus nu
žudymas jokiu būdu nesirtvar 
ko per didelio žmonių prieaug
lio, kaip neteisingai nekalėdiš- 
kieji mano.

Todėl nuolankiai prašome Jo 
šventenybę ir toliau neatlaidžiai 
kovoti su žudymu negimusiųjų, 
kartu būtinai atsisakant negy
venimiškos laikysenos: liautis 
prašome draudus naudoti dirb
tinas priemenes nėštumo išven
gimui. Tamstos patariamas re
gulą prisilaikymas nėštumo iš
vengimui yra atmestinas, nes ne 
visada regulos esti reguliarios, 
todėl negalimos vadovautis nėš
tumo išvengimui. Dabar Jo 
Šventenybės minėtą piršimą net 
geri žmonės vadina Vatikano 
Rulete. Ji orientuojantiems žmo
nėms nepatartina. Atmestinas 
ir. nusiteikimas, būk tvarkingi 
lytiniai santykiai yra nuodė
mingi.

Dabar nekalėdiški žmonės pa
taria jaunuolei vos 11 metų su
laukusiai ir jau be santuckinjo 
vyro dviejų vaikų susilaukusiai 
ir dar vieno laukiančiai, apturėti 
nėštumo nutraukimą. Jo šven
tenybės žmoniškesnis laikyma
sis nėštumui išvengti 
mas tikintiesiems ir net patari
mas naudotis dirbtinomis prie
monėmis nėštumo išvengimui 
bent dalinai pažabos nekalėdiš- 
kuosius nuo negimusiųjų žudy
mo. Be noro ir reikalo nėpa- 
stok, o' pastojus būtinai išne
šiok — toks turi būti dabar šū
kis kiekvieno tikinčiojo ir neti
kinčiojo kalėdiško žmogaus.;

Minėtai šešeriopai veikiant j*r 
nežmonišku patarimų vengiant 
Jo šventenybei bus įmanu įga
linti žmogų nesusitepus eiti per 
gyvenimo purvyną.

Lieka Jo, šventenybę gerbiąs 
ir visomis pastangomis Tainstcs 
teisingus siekius -savu gyvenhnu 
stiprinąs ir dar daugelio‘darbin
gų Kalėdų linkįs šis skyrius.

teidr

BOMBS

metu patirtis rodo\ kad iš tokių 
/pp^fylkj^jekd'9@amo neišėjo,

kalėdiškais žmonėmis ta-^'č-išfein^ jj mes
“ asmenys. Tokie'žmonės nedxbahie kaip reikiant kas

užsidegti’ gėriui, ijMs i^ik^^ef-tad’a- imamės, nepada--.krašjto vadovai skelbia,, kad ji 
dideliam darbui, norėti iš tverti;' mėginti daryt: be šežerio;

sunkumus atsiektuPP
. artimuL j mis ^atsiekti kaiediško žmogaus 

čia žemės; Visi turime liau
tis toliStr taip ‘ nežmoniškai besi; 
ėlgęl Reikia dabąz man ir kiek_ 
vrfen*ani kitam, įskaitant ir Jo 
Šviesybę,* ^ninetax seseriopai tal

kinti žmonėiirs jb'zĮnonjškėjime. 
. Tik taip dirbant^'turint nusitei- 
I kimus maldai ji randa tin- 
! karną vietą %iid§auš ’gyvenime.
Tik ir čia susikaupimas viską 
lemia.4 — ■*

-Už tai visiems šiinefai šešerio
pai besidarbuojantiems ir dar 
prasminga malda pasipuošti sa- 
vūs darbūs ‘pagėidaujaritiems 
yra skatintinas toks jų ptfšipno-* 
Šimas. Tik jokinp būdu šiandien 
toliau taip .ųiekįpti maldą ne-, 
leistina, kaip ją niekina ir save) 
zęinjna dabar daugelis tikinčių- būtinas, norint apsaugoti jį nuo 
M<ie meldžias vietoj dirbę ir ligą, štai, šio krašto vyriausias 
& tokių niekų pragyvena, dargi gydytojas — Surgeon General

ramesnių, dienų .sau
Mums nepakeliui su išdidžiai:, 
siais, su ambicingaisiais,. -su 
daug iš kitų reikalaujančiais; 

- visai mažai 'dirbančiais ’ Tr 
jik; trukdančiais-: be U kokį našų 
darba. . 4

vien maldo-

PASSBOOKSAVINGS...

žvaliomis akimis žiūrėti ir gyva 
širdimi atsiliepti.

BE KALĖDIŠKUMO NĖRA 
JOKIO -ŽMONIŠKUMO

^^Tiek valdiškos,^tiek bažnytiš-- 
kos valdžios atstovai imasi ne-’ 
padaromų darbų tada, kai jie 
stokoja kalėdiškumo. štai šio

nemokės daugiau savų žmonių 
gydymui, bet leis daugiau pinigų ; 
apsaugai nuo ligų, čia jie daro i 
esminę klaidą, nes apsaugoti 
žmogų nuo ligų galima tik tada, 
kai jis tampa kalėdišku — ki
taip sakant asmenybe — jaus
mais susitvarkiusiu- Reikia keis
tis Į kalėdiškus žmones visiems 
amerikiečiams — tik tada jie! 
pajėgs liautis save žudę įvairio-j 
pais nuodais pradedant buo pa-j 
uią viršūnių, einant iki visų eili-L 
-niu gyventojų^ Antras darbasr 
atliktinas norint apsaugoti žmo-: 
nes nuo ligą — tai brangus ir p 
infliaciją artinantis valdžios 
kontroliavimas aplinkos teršimo 
ir apsaugojimas ‘nuo ‘sužeidimo 
darbovietėse visų amerikiečių. į

Žmogaus pasikeitimas į gera
valį — jo sukaiėdiškėjimas yra 1

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

STASEI SIMOKAITIENEI 
ir jos šeimai

G. Mališauskas

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ MĖTŲ 
savo klientams, draugams -ii- •pažištknfiėmš 

linki
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Detroito naujienos
LB Detroito apyllnkės i>aldijba 
nežino kas yra Vasario 16 d.-

Per 35 metus Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centras ren 
gia V/aasrio. 16 dienos minėji 
mus, j kuriuos, sutraukia kelis 
šimtus’ lietuvių ir jų draugų, 
kviečia haHiėti taikingus JAV 
vahižios ^atstovus ir lietuvišku 
organizacijų vadovus. Detroito 
spauda; televizija, radijas de
da muim palanMiirs atsiliepi
mu s. Esmė j vai yra politinė ma 
nifcstacija, kuri Detroite yra 
spūdiugai surengiama ir pra
vedama, o vėliau1 atatinkamo
mis rezoliucijomis rašoma į J- 
AV Kongreso Rekordą.

LB - Detroito naujoji valdyba 
nutarė būti Vasario 16 d. mi
nėjimo pusinine, bet tam 
pasipriešino didelė dauguma 
Detroito lietuvių organizacijų, 
kuį jos;sūdai o DLOKų.

Tuomet LB valdyba paskel
bė, kad rengs ųauja minėjimą 
toje pačioje salėje Lik išvaka
rėse.

Detroito lietuviškos 
zacijos išreiškė viešus

užkie tėjęs 
pramogo- 
diena te- 
pol kiniais

što laisvės ir nepriklausomy
bės viešas išreiškimas. Politi
ka plačiausia šios sąvokos 
prasme yra pagrindinė šios 
šventės vertybė. Kaip Kalėdos 
ar Velykos pagrinde yra religi 
nės šventės ir tik 
ateistas laikys jas 
mis, taip Vaasrio 16 
gali būti įprasminta
veiksmais, o ne pašaliniais ki
tais momentais.

Jei LB visdelto per užpaki- 
įines duris rengias neva visų 
lietuvių nupolitintų Vasario 16 
dienos minėjimą, tuomet LB 
nė vien tik skaldys koalicijos 
politinę vienybę, bet ji išeis 
kovon prieš mūsų patriotines 
tradicijas ir nusistatymus.

Sau Ii us Si m oi i tinas.
Lie*vv->s nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

jų komitetas. 1979 m. Vasario 
16-tos šventės minėjimui jau 

lyra sudarytas bendras ergani- 
zaciju komitetas. Komiteto pir 
______ i išrinktas Lituanisti
nės mokyklos Tėvų komiteto 
pirm ninkas inž. V. šuopys, se- 

išrinkta kretorium išrinktas Lituanisti
nės mokyklos vedėjas mokyto
jas Jonas Rugelis. Surinktų au. 

vicepinn.-Kazvs kerdinatoriumi išrinktas 117 
Adolfas j^aĮf0 skyriaus pirmininkas Juo rzį .. . ’.....

zys Tautkus, išdininkas-Juozas ’y^rinas^ Minfjii^al’įvvks”1!979 
Lrbehs, finansų sekr. - Jonas m vasaHo mėn 17 d ? vaJ va 
L tara, tvarkdarys-Ihjus Paže- 
rūnas. Klubas įkurtas 1935 me
tais senosios lietuvių emigran
tų išeivių kartis, tebeveikia pa
vyzdingai ir yra Melrose Parko 
lietuvių kolonijos solidarumo ir 
vienybės simbolis. Klubo adre 
sas/1614 N. 34 Ave., Melrose 
Park, Ill. 60160.

MELROSE PARK. ILL.
NAUJA KLUBO VALDYBA
Melrose Parko Lietuvių Ame 

rlkos piliečių klubo narių visuo-j minįn|<u 
tname susirinkime, įvykusiame
1978 m. XII. 3 d. Eagles salėje,1 
Melrose Park, buvo L
1979 m- sekančios sudėties klu
bo valdyba: Pirmini nkas-Otto* 
Mejeris, I-si 
Malis, II-sis vicepirm. J 
Garbaliauskas, sekreto!ius-Ka-, zas (’rjKqis ^aję papuoš dail. Br.

karo, Veteranu salėje, Hirsch ir 
16-tos gatvių kampas, Melrose 
Park, IL. Smulkesnė minėjimo 
programa bus paskelbta vėliau.

(kt)

organi- 
p rot es

tus prieš toki vienybės skaldy
mų. . .

Matydama sayo aiškų pra
laimėjimą visuomenės akyse, 
LB yąklyba gruodžio mėn. 14 
d. .Drauge “kad išsklaidytu 
tuos: gandus, pareiškia, kad ji. 
Bendruomenė, atskriro Vasa
rio 16 minėjimo 1979 neruošia. 
Norime . tik specialiu kultūri
niu ^renginiu paryškinti Vasa
rio -16 prasmę”.,

Netaisau bendruomenininkų 
kalbos gramozdišku m o, bet vis 
vien jiems patiems turėtų būti 
aišku/jog jų'paškelbtaš nau
jas 'minėjimas tiebuvo joks gan 
d as. bet jų pačių šugalvvotas 
vienybės skaldymo niekingas 
aktas. *v * r

Tačiau liūdnesnė viso Šio ne 
lemoto įvykio išdava yra ben
druomenininkų prisipažinimas, 
jogį jie nesupranta Vasario 16 
dieAos prasmės, kurią dar no
ri Paryškinti kitiems.

Vasario 16 dina lietuviams 
yra i ietuvos epriklausomybės 
šveitė ,kuri šiandien yra tapu
si politinės kovos dėl savo kra

WORCESTER, MASS. Į
Gruodžio 6 diena sunkiai su 

sirgo — gavo širdies smūgi,1 
V. S. Mačys, S.L.A. 57 kuopos 
finansų sekretorius, taip pat 
einas ir pirųirninko ir Sanda
ros kuopos ^lirmininko parei
gas.

Gruodžio 11 dienų Lietuvių 
Piliečių Klubo vicepirmininku 
išrinktas, dabar guli švento 
Vincento ligoninėje, 5-tam au
kšte... Virš minėtų organizaci
jų viršininkas, nors mažai ką 
jis veikė tose organizacijose.

Buvęs S.L.A. 57 kuopos pir
mininkas Antaną s Tanikus 
traukė dar į teismų už paver
žimų pirmininko 
mokėjimą, kaipo 
riui,—agos.

Tiesa, aš buvau 
retorium ir tokio 
nojau, kad kuopa
gavo iš Centro apmokėjimų.

Gruodžio 11 dieną Lietuvių 
Piliečių Klubo susirinkime iš
rinkta klubo valdyba: pirmi
ninkas inžinierius Edvardas 
Tamulevičius, vicepirm. V. S. 
Mačys, protokolų sek. Algir
das Zenkus. finansų sekr. Leo 
Baukietas, iždininkas John Kas 
per iždo globėjai Antanas Sa
vage ir Al. Vieraitis, maršalas 
Al. Bagdis, klubo šeimininkas

Kanados naujienos

TAISOME KLAIDĄ
Prašau p. Redaktorių ištai

syti, kaip tai įvykusia nemalo
nių kalidų.

Naujienų Nr. 282 iš 9. XE 78 
m., straipsnyje “šis tas apie 
Altų”, trečioje skiltyje yra pa
sakyta: *Ir štai, tenka išgirsti 
net iš pačių valdybos narių”, o 
turėjo būti: “Ir štai, tenka iš
girsti net iš kai karių valdy- 
bosnarių’’.

Atsiprašau valdybos už ne
apsižiūrėjimų laiku, kad yra "į- 
vpykusi nemaloni klaida.

Augis

ii-

ii.

nė-

Vasario 16-tos šventės 
minėjimas

Melrose Parko kolonijoje 
ra Amerikos Lietuvių Tarybos
skyriaus. Vasario 16-tos šentės 
minėjimus rengia sudaromas 
kas metais bendras organizaci-Praeitą penktadienį, gruodžio 

1 d., Chicaga buvo užklota sto
ru sniego klodu Vietomis jis 

J siekė visą pėdų, o kitur 
gruodžio 9 d.-^3U 
puslapį ir paste! Pas mus St. Catherinėj 
“Vėjas supūtė dieną, gruodžio 15 <1. oras 
“Chicaga, III.’ žus,

ST. CATHERINES MIESTAS
PALANKUS PENSININKAMS

ST.CATHERINES,()nt. Gruo-

• džio 1 1 d., gavau ‘‘Naujienas’ 
atspausdintas 
Skaitau pirmų 
bėjau žinutę 
sniego klodą:

dau-

Mike Watson - Vaitkevičius.
Klubo direktoriai: Carles 

Tagmėnas, Jonas Vidūnas, nio 
kytojas Jonas Jurkūnas, Algir 
<ias Krasinskas, Petras Balčius, 
Julius Buckley - Bačkauskas 
ir Marin Baukietas.

Klubas turi apie 600 narių ir
12 metų sek- nemaža sumą pinigų, 
dalyko neži- ma 
mokėtų. Jis jono žaliukų vertą.

J. Krasinskas ‘ p.p. Juodžiai į artimą

vietas ir ne- 
organizato-

šian 
gra- o

saulė šviečia, sniego ne
turime, žolė žaliuoja, paukš
čiai čiulba, lyg tai būtų pava
sario metas. Tiesa, prieš 2 sa
vaites buvo pasirodęs gal porų 
colių sniego klodas, bet tik 
trumpam ir greit saulė nutirp
dė.

Prieš kelis metus iš šiaurės 
Ontario provincijos dalies Sud

turi na- būrio, atsikėlė ir O. Sakalau-
— pastatą virš pusės mili- skai ir P. Gabrėnas su žmona; 

iš Montrealio E. ir S. Tauterai, 
miestą

— Niagara Falls. Be abejo, yra 
daugiau į Niagaros Plisiasa- 
lietuvių atsikėlę, nes šioje 

apylinkėje oras yra daug pa
lankesnis ir mažiau sniego žie
momis. Net ir vasaros čia yra 
ramesnės, ir dažnai jei audra 
ir stiprus vėjas paliečia Toron
tą, Londoną, tai pro St. Cathe- 
rinę praeina jau pailsęs ir ne
padaro gyvenamiems na
mams ar derliui noustolių. St. 
Catherines miestas yra iš visų 
pusių apsuptas vynuogių ir 
vaismedžių laukais. Gal todėl 
Kanadoje, St. Catherines mies
tas spaudoje yra vadinamas So 
dų (“Garden City”) miestu, 
nes pavasariais, kai vaisme
džiai pradeda žydėti visokio
mis spalvomis, tikrai atrodo 
lyg būtų įvairiausių gėlių lau-

nos yra žemesnės, palyginti, 
kaipToronte.Dabar St.CatherL 
nėje yra apie 130 tūkstančių 
gyventojų, susisiekimas geras, 
ir kas svarbiausia, kad ramus 
miestas, nepavojinga ir nak
ties metu vaikščioti nei vy
rams, nei moterims. Gal todėl, 
kad spalvotų kaip ir nėra.

St. Catherines lietuvių kolo
nijoje veikia vienuolynas ir 
dabar jo viršininku yra toleran 
tiškas dvasios vadovas T. Ju
venalis Liauba, OFM.

. J. Sara pliekas _

Korektūros pataisymas
š. m. Naujienų 293 numerio 

Kalėdiniame priede V. Karoso 
straipsnio pavadinimas turėjo 
būti “LIETUVOS REFORMA
TŲ RAŠTIJA”, o ne “Lietuvos 
Liuteronų Raštija”.

Lž mūsų padarytą klaidą p. 
V. Karosą atsiprašome.

N. R.

- DR. ANTANO X GUSENO RA ŠTAI
NAUJIENOSE GALIAI GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
į JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS

Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI. 259 peL, liečiančius 1905 
metų įvykius. Jiblonskic ir Totoraičio jaunai dienas ir Jpį 

rftptnimą. ----- —----------------------------------------**
J. Gumn— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir gre^s 
Kietais viršeliais, rieto j e $4.00 dabar tik--------------
mnHtiif viršeliais tik —-----------------------------------—

tįr A. J. Gwen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įapūdžM. Dabar tik ---------------

$3.06

SXOI

$2d*
Tapena taip prf rfrisikyti paštu, s Hl imtus Čeki money erde.-į prie 
į iwredytet kilnos ?rkled*nt 50c. perriuntbne IFiIAsmi,

173B So. HALSTED ST-. CHICAGO,’iLL. flttg

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir Damazu Įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AugutfilfyH- Vilčlūnlen*, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Juręl« BaltruialtH, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. ESlių rinktinė, 1CP 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgollonl*, GLODI - LIŪDI. Lvrikos eilės, 105 psl. $2.00
0. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 Išretintas lietuvaites senovės Taikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 pst $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psl, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lvrikos knyga. 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Uai, 92 psl.. $1.00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
14. EugenŲus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $250
16. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psL $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

55 pst $1-00. * F
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 p«L $3 00
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

Chfcage, minoU 506G8: *

RIMTA KNY G A -a GERIAUSIA DOVANA
Nau|ter<o« stUm* *ny$V, kurier pipuei bd k©id<

.'fMyęy xpint^ <r IvntyH^.
A!*kwndrKi$ Faitalniškli, MBS GRĮŽTAMI. Įdomfll >tmų dieni 

itjiminiinAl ir įvykių bei rietu aprašymai, įkaitomi kaip 
maiiM. 367 psL Kalni $5.

A. Pikalnlškls. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių pritimint- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, fuskiz> 
tyti 1 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazyi Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomai Gra- 
__ iirir riržellaU. 336 pri. Krina $6.00. Minkštrii viri.

Praf. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliai! — $2,00; H dalis, Z25 psL, įrišta — $3,00. mirki- 
tail viršeliai!________________________________

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymai!, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina $8.

?. Kaslūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvei 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės ttriminimt l 
170 psL ________________________________ _

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puilaplri------------------------------------------------------- - n.M

Knygų užsakant reikia pridėti 25 et. pašto lHaidoma.

1735 S. Saistei St, Cklctfe. DL 50K03. — Tri. HA 1-41M

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir Beta

riu gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintornif knygomlfL 
di suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joorai Kepečintlcaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juonį Kapačlnikiv IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Delrio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
km-iančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga ganrial ilio 
riruota. 300 pat Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LTETUVO^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymaL ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p<L $1-50. Yra taip prt 
Jversta 1 anglų kalba.

M Zoičmko, SATYRINĖS NO VĖLĖSI Geniali na ruso rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pu«L kaina $2.

D. KuraMa, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriam pariabnmą neapgauna IntcrnLsto tr agltpropo propaganda M 
ūžmaakarimai. AH knvgoa parašyto! lengvu, gražiu atitlnml.

Prof. P. Pakaridfc, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų Uklma 
Kaina $2.

Vincai žamaltia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PA KAITĖ J t. 
84 p*L Kaina $1-90.

tie Ir kiti laidiniai yra rrtmanS
NAUJIIMOSR, 171$ $<. HALSTID ST^ CHICAGO. ILL. MM

Ml ar rartoida.

Tiesa, St. Catherinėje yra ir 
fabriku: dvi gana didelės Ge
neral Motors gamyklos, popie
riaus berods trys, Thamson 
fabrikas, laivų statyba ir daug 
kitų mažesnių įmonių.Bet oras 
nėra užterštas ir sveikatai ne
pavojinga gyventi St. Catheri
nes mieste.

Miestas yra augantis, bet gy
venamų namų yra tiek prista
tyta, kad jų nebeišperka ir pa
sirinkimas didelis. Be to, kai-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. j'wr.rrm, A KISS IN THE DARK. PikmtKtaj ir intymią nuutyttt 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyvi kalbi, gražiai išleista, 
L50 psL Kaina $2.50.

Dr. Jtxrtij 5. K&nčhM, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuves Istorija 
antranki nuo pat senųjų amžių iki pokario metę. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2,00. * 4

Dr. Juom B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija. 
211 peL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas g*it™* įsigyti atsilankius 1 Naujienai arba atsiuntus čeki 
piniginę perlaidą.

2739 Sesti Hxlited Street, Cklex««, E. Hf M

Taupykite dabar
pas mus

Chicago, III. 60608

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku iSaiėmus cer- 
tifikatus.

UNIVERSAL
1800 So. Haleted St.

I mabjubėok CBICABC B. tujvednetday, December 27, 197|

Pas mus taupomi jūsų pinigai at-' 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki 8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮMMrt* 1921 niMtaU. T< 421-8070
Įitalfo* p!«twoM ttaBM «»conwWll*nM



3^ELi§£2S 
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

*B*L*tM Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co, lac. 
I7T> So. HaltHd Street, Chicago, 111. 6060*. Telephone 421-410C

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

M of December 1, It77 
Subscription Rafetr

in Chicago 533.00 per year, $l&00 per 
rix months. $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
116.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu _____________  $16.00
trims mėnesiams _____  $ 9.00
viepam menesiui _______  < 3.00

Kanadoje: 
metams_____________ $33.00
pusei metu —__________  $18.00
vienam mėnesiui_______ 1 3.50

20 cents per copy. Užsieniuose:
metams________________ $34JX)
pusei metu_______   $13.00
vienam mėneaiui _______ $ 4.00

Nuo gruodžio pirmos d. 
OienraiZI® kainos:

mergoje ^r- priemiesčiuose:
metams____________ :__ $33.00
pusei metu ____ $18.00
trims mėnesiams ________ $10.00
vienam mėnesiui _______  $ 3.50

■ - - * *
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-J 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608, Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu /u užsakymu.

Kitose JAV vietos*: 
metams______ ___ 00.00

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

nio šalis. Linkime mielajai Belai geros sveikatos ir ( 
energijos bei kūrybinės sėkmės jos svarbiame dar
be lietuvių literatūros labuL”(Laisvė, 1978 m. lapkr.
10 d. 2 psl.).
Kad Justas Paleckis susižavėjo komunistine siste

ma pirmos savo kelionės j Rusiją metu, tai visi žinome, 
ir kad jis buvo užverbuotas į partiją rusiškų Belų pa
galba, taip pat lietuvių tarpe yra žinoma. Kurį laiką jis 
dar apgaudinėjo buvusius savo partijos žmones, bet vi
siems jau buvo aišku, kad jis įsakymus imdavo iš nele
galiai nepriklausomoje Lietuvoje besislapseiusio Anta- 
on Sniečkaus. Net ir komunistai negali įtarti Paleckio, 
kad jis sąmoningai keltų komunistų melą ne tik oficia. 
liose prakalbose, bet ir uždarbiui Amerioks lietuviams 
rašomuose pranešimuose. Lietuvos lietuviai žinojo, kad 
Belą Zaleckaja tvarko lietuvių literatūros reikalus Ma
skvoje, bet amerikiečiams pats J. Paleckis tai pasakė.

Bet Paleckis parašė, kad Bimba Amerikos lietu
viams paskelbė ir kitą dalyką. Jis viešai pasakė, kad lie
tuviai rašytojai, nuvykę į Maskvą, reikalingi ne tik pa
galbos, bet ir patarimo. Patarimus ir pagalbą lietu
viams Maskvoje teikia ne Lietuvos respublikos atsto- 
vas Maskvoje, įsitaisęs lietuvių įsigytoje atstovybėje, 
bet Belą Zaleskaja. Kada tiems lielutviams rašytojams 
ta pagalba ir patarimai labiausiai reikalingi?

Sunku įsivaizduoti, kokius patrimus reikėtų duoti 
rašytojui, vykstančiam į užisenius. Bet reikalai dar 
mažiau aiškūs, kai tuos patarimus reikia duoti vyk: 
tantiems į kitas sovietines respublikas.
Lietuvos gyvenimas mažai kuo tesiskiria nuo komuni-;u psichozine liga, tai vaaayi- 
stinės Gudijos, Rusijos ar Gruzijos gyvenimo. Galimas * okupuotą žodzlu> 
daiktas, kad Lietuvoje komunistai vis dar mažiau va- reikia. vieni tėvu, val
gia ir kombinuoja, negu kitų broliškų respublikų vai- kų ar artimą giminių aplankyti, 
dovai, bet per 30 metų jiems Gudijos ir Rusijos gyveni, kiti-nostalgijos ar net smalsumo 
mas turėtų būti pažįstamas. Jeigu ne iš patirties, tai, vedini, dar kiti — su jiems pa- 

. . ■ tiems težinomais išskaičiavi-
Paleckis’Bimbai rašo, kad A. Drilinga, E. Mieže- mais-^ daugiau ar mažian, bto ’ i ’ . . kmie visai atviri, noras pasiro-

, M. Sluckis Maskvoje turi SUSI- dyti koks esąs “ponas amen.
*’ ir gauti iš jos. kc’nas”. 

instrukcijas, kaip jie privalo elgtis ne tik užsieniuose, ■ Dėl paties važiavimo gal ir 
bet ir kitose “tarybinėse respublikose.” Iš Paleckio laiš-:bQtų 8alim;a» kai. kuriais atye- 
ko galime įsivaizduoti, kas ta Belą Zaleskaja yra ir ko-j jais. daJinaj Patelsm/ jel butų 
kios jos Pareigos komunistinėje sovietų impenjoje.Kad j Vakan> Etnose. Gi
tiktai Bimba daugiau paskelbtų panašių Paleckio Jais-! važa-^-iriias dkupuoton Lietuvon 
kų. Tada mes turėtume tikslesnių žinių ne tik apie “so- nėra jau paprasta turizmo Ne
vietinę demokratiją” ir savo galvas turintiems.. bdnė, bet nervų ir visokių pai- 
rašytojams Belos duodamas instrukcijas. į mavų bei pinklių makalynė. Ne

Net dar gėriau AAėrikos lietuvius informuoja M.1 
Gąlvanas, auklėtas ir maitintas vien tiktai komunisti
nėmis lietuvių istorijos ištakomis” 
“Spalio revoliucijai 61 metai”.
jis skiria ’’Lietuva ir spalio revoliucijai”. Jis rašo:

i

- » r ' ' VJL ’
mezga pokalbius bei gieda jiems 
“serenadas”, nes . menkų žuvė
jų jie nenori, gaudo1 tik'dideles 
žuvis, iš -kurių galima turėti 
daug ir geros naudos. Yra ži
nių, kaip vienas' turistas, visuo
menėje yrą .gerai žinomas, bu
vo visokiais būdais ^kalbitem as 
ir vežiojamas, kūr norėjo, kad 
tik sutiktų su okupanto agen
tais bendrauti, 'žadėjo visokias 
lengvatas ir gerą atlyginimą. 
Jeigu jau kuo kitu negalėtų pa
tarnauti, tai bent pritarti ir pa
laikyti bei paskatinti visuomene 
dalyvauti okupanto ruošiamuo
se koncertuose, štai nūcfkb pra
dedama, kaip patarlė sako: pra
deda nud^adatos ir baigia arkliu.

j šių dienų žmonės yra linkę Buvusieji teigia, kad tos penJ 
labai lengvai pasekti kitų veik-Įkios dienos atvažiavusiam yra 
smus bei naujoves, tad nėra 
nieko nuostabaus, kad lietuvių 
išeivijos tarpe 'atsirado nauja 
“mada”, kurią galima pavadin-

Bimba padeda rusams skleisti melą
Antanas Bimba, dienraštį nuvaręs į' savaitraštį, ir 

toliau padeda okupantui skleisti melą apie rusų paverg
tą ir be lietuvių sutikimo įjungtą Lietuvą į Sovietų Są
jungą,: dabar skleidžia tuos pačius okunpanto sugalvo- 
tus melus apie .“spalio revoliuciją”, “laimingą lietuvių 
gyvenimą”- ir apie Justo Paleckio Maskvoje rastus lie
tuvių literatūros draugus.

iPa^čėtJniame’ Laisvės numeryje Bimba paskelbė]
jam iš Vilniaus atsiųstus kelis‘straipsnius. Vieną parašė j iš tokių pačių gudų, rusų ir gruzinų, 
kažkoks M. Galvorias, o - antrąjį Justas Paleckis, vyrės-
nio “amžiaus ‘fietuviams pažįstamas mekleris ir rusų pri- laitis, M. Mikelinskas,

/premjeras ir prezidentas”. Paleckis rsti Paleckio vadinamą “mieląją Belą” 
kažkokiais savo reikalais buvo nuvykęs i Maskvą ir ten - - -- - - -
pačią didžiausią lietuvių literatūros-draugę Belą Zalės- 
skaitę (Zalėskaja) sutikęs. Pasirodo, kad prieš 20 metų 
Zaleškaįtė Vilniuje studijavusi, lietuvių kalbą ir litera-' 
turą. Ten ji tiek šusiclomėjusi” lietuvių literatūra, kad 
šiandien Maskvoje ji ne tik pati domisi Jietuvių litera-' 
tūra, bet telkia ir teikia pagrindines informacijas apie 
■lietuvių grožio dalykus. *■ ;

• ' -Paleckis tvirtina, kad-ne tik-ji pati,-bet-ir visa jo
sios šeima-yra pramokusi lietuviškai. Ji paskirta “Ta- 
rybų;Sąjungos konsultantė lietuvių literatūros srity-.1 
je? .Lietuviai komunistai savo laiku gyrėsi, kad apie: 
lietuvius rusus informuoja patys lietuviai komunistai,į 
bet Paleckis mums praneša visai kitokį dalyką... Savo 
laiku Balą .Zaleskają-jis gerai-pažino,. o dabar ji, ojnei 
koks Korsakas, Jurginis ar kitoks lietuvis rusams re
feruoja apie gabesnius rašytojus ir autorius, bet lietu-i 
viškai pramokusi Belą. Be studijų Vilniuje, ji savo lai
ku studijavusi literatūrą Maskvoje esančiame Lomono
sovo universitete. Jis toliau šitaip apie ją rašo:

“Belą gerai pažįsta lietuvių literatūrą bei >jos 
įkūrėjus, atvyksta į Lietuvos Rašytojų Sąjungos %ū-

■' važiavimus, plenumus bei svarbesnius įvykius. Bū-j respublikos. Lietuvoje ją n0ė raudonosios armijos dur-: k^^Tauriau •
/L.' danri/Maskvojer-mūsų rašytojai 'visada randamas tirtai. Lietuvoje, Vilniuje, Kaišiadoryse, Vievy ir Aly- patekti .i nelaisvę Galvonas rifekus rašo Jis meluoja)

- ją-pagalbą ir patarimą, kas svarbu yra ypač kelio- tuje lietuviai darbininkai ir valstiečių vaikai stojo sa- Laisvės skaitytojams, kaip Paleckis apie Belą Ze’ 
nėse į broliškas tarpžinybines respublikas ir užsie- vanoriais į Lietuvos kariuomenę ir pastojo kelią tolyn leskąją. .

,3-

Komunistinės

Į taip .jau lengvai gaunamas ir 
leidimas, nes be reikiamų įvai
rių fcrimalumų,' dar reikia is o- 

. Jis rašo straipsnį kupanto apturėti specialios ma- 
Savo studijos pabaigą lonės, atseit, tam tikros “ištiki- 

_ ___________ _____ ________ _ mybės . . . Tik tuomet duoda* 
“Dar reikšmingesni šie metai Lietuvai. Visi at- ^las Penkioms

simename, arba bent žinome ta fakta, kad 1917 me-  1dienoms pabūti Vilniuje.

savo rūšies kankynių ir paže
minimo laikotarpis. Išvažiuoti 
niekur negalima, išskyrus- Tra
kus ir Druskininkus, be specia
laus leidimo, o jis duodamas 
tik “ištikimiems” amenims. Ši
aip esi uždarytas lyg koks retas* 
gyvūnas zoologijos sode, kur 
giminės atvažiavę gaH pamaty
ti ir susitikti. Tai didžiausias 
dvasiniu ir moraliniu požiūriu 
laisvo žmc’gaūs nuvertinimas.

Jau nekalbant apie tas visas 
negeroves, dar okupantas lyg 
-plėšrus žvėris ieško turistų tar
pe sau reikiamų auką. Nė pa
slaptis, kad jų suranda: vienus 
lengviau įtraukia į numatytus 
spąstus, kitiems pavartoja me
lą, klastą ir net meistriškai ^to
bulą” prievartos' kelią. Labai 
būdinga, kad grįžusieji beveik 
nieko apie tai nekalba, tarytum 
aplankė lyg kokią dangišką 
dausų, .kur žėri ftik neapsako- 
litas. grožis ir riši laimės pilni. 
Tai labai Įdomus. psichologinis 
reiškinys, kai žmbgtis^ pabuvęs 
lokidję atiriošfęroje, tiesiog 
magiškai lieka užburtas Vienos 
linkmes mintijimo YaŠke.
; Reikia pripažinti ir TifrVad 
okupantas ne su visais turistais

L.i/ g*i>:" 6z.'-z: : r -- —

."Žmonių bažnyčia"
1 turėjuši budelius '

SAN Francicsėo. —•• Peoples 
Tempe- lyderio žudiku škvadas 
(brigada), kurios, pareiga būvd 
užmušti kulto defektroniuy /at
skalūnus); pasakė; tos sekies 'ad-

MANtlS 'lUKŽTŪd’L’iŠ

. (Tęsinys)

Pėsti duria ir Aurma — ir mirtį už Vytautą 
verta. r

Staugia švilpia totoriai — kardais išlinkusiais 
savo ;

Didžio mūšio karšty jie džiaugsmą laukini ra
gavo. . " .... ..

Durklus klastingai paslėpę, žvairą žvilgsnį tik 
mėto;*-5 ' -

Lankstos, duria, kerta—smūgį kryžminį kietą.
Rūstūs žemaičiai Aauroja — ilgas jietis jie 
j taiko,

Stumia kryžiuotį *huo žirgo, kaip žaislą leng
vąjį vaiko.

Rusai prigulę lyg katės—sunkų durklą ištiesę;
Vienas smogia be baimės, šonuose padeda 

dviese. <
Bet karščiausiai smogia aukštaičiai didybe 

pertekę,
Dainavos šalelės didvyriai — mūs mėlynakiai. 
Kardą laiko paruoštą—pirmas smūgis į kardą, 
Antras j galvą nukritusį priešą kojomis 

’ Spardo.’
0 raitieji nuo Dono po arkliais pasislėpę,

tais, lietuviai darbininkai, Rusijos darbininkų ryž- besiveržiantiems raudonosios jos batafijonamš. To. 
tingumo ir -sovietinės revoliucijos įkvėpti, pasekė. liausiai jie buvo .nuėję ties’Kaišiadoriais, bet 4 miesteli- 
jų pavyzdžiu ir taip pat ėmė kovoti už socializmą. I neižehgė, nes. Kaišedorių ir ‘apylinkių Wmų darbinio 
Ne jų kaltė, kad jų jėgos per menkos ir tarptautinė kai jfems; kelią>ti^:%apihmmis. Po susirėmi- 
padėtis nepalanki, ir neilgai pavyko išsilaikyti jau- mo tise k^inalfemis,’“^įtauWįadėtis” gerokai pa- 
nutęi tarmei .respublikai.” (Ten pat). blogėjo. 'įaudOriAmiieĄi,^ įilikę kelis lavous ties ka-
Joki darbininkai Lietuvon nenešė jokios tarybinės pihaitėmis, pradėjo trauktis atgal, o jų karininkai, pa-
nutęi tarybinei .respubljkai.” (Ten pat).

Traukia kryžiuočius nuo balno lyg žvirblius iš 
palėpio. '•

Gryvos ją rūbų spalvos saulės atošvaistėm žiūri, 
0 lietuviai įniršę smogia juodąjį žvėrį.
Kurs per du šimtų metų teriojo mūs Tėviškę 

šventę. |
Padedams Romos “sosto”—nekalto kraujo ap. 

semto.
O kryžiuočių masės juda lyg žvangantis 

plienas; 1
Apsikarstę šarvais, visi gražiausiai lyg vienas, 
Jų šarvai tik žvanga, gelžgaliai barška įvairūs, 
Ir apkrauti gerokai sunkiai valdo jie kardą. .: 
Kaip matyt mankštoj tik jie turi gerąjį vardą. 
Mūšyj pikti, neramūs, nedrąsiai dairos į šalį; 
Jie net bijo pažvelgti į mūsų karužių pulkelį, • 
IKaip atrodo jaučia likimą sunkųjį savo;
Ką blogi darbai seniai jau išpranašavo.
Mūšis dega, bujoja, net kiaūtas žemiškas 

dunda.
Ir dangus tai girdi, 

skundą.

Amžių vydžiai jau mato 
kraujas;

Ką tiek daug išliejo 
gaujos.

Toliai ruošia joms grabą — težūsta prūsų 
griovėjas.

nešdamas 

ką lems 

kryžiais

Anapiliui

nekaltasai

laimintos”

Vytautui pagalbą teikti įsako ir dangiškas 
vėjas,

Mūšyje kryžuočiai Taikos Viens prie kito 
butely,

O bet pažvelgti į šalį.
Tabp kOVOjančicrs masės jų šarvas smūgius tik 
į semia, —
Sužeistuosius skubiai traukia į juodąją žemę. 
Mūsų didvyriai jų būrius vieną po kito išžarstė, 
O kai reikė net dviese sunkiuosius traukė i 

karsta,

Vienas smogia iš priekio, kitas duria iš šono, 
Nes nelengva pramušti plieno rūbą šėtono.

Ir lenkai ant kalno Jogailos ilgokai prašyti, 
Gavo drąsos pamatęiiii kilnią lietuvišką Vytį.
— Vytautas kviečia, — bet iŠ kietos dar ne

sitraukia;
Dar kovos nepradėję, jau bijo kariško liuko.
Po seimų ir ginčų, vis d3 to, į kovą-jie stojo, ' 
Nes iš pavydo degė, mataftt. smūgius 'artojų: 
Kur Baltoji Vytis žaibais kryžiuočius naikino. 
O barzdočių jietys buvo palaiinintos žynių.

Ryšininkai lakstė — tiksliausiai įsakymus 
davė;

Pagal Vytauto planą—kariškai tikslą ir žavų. 
Vienos grupės puolė, kitos traukdamos Bupė. 
Viskas keiės, svyravo ir virė kaip ūžianti upė. 
Kraujas rikių liepsnojo, širdys šoko nuo 

smūgių. . .

apie jos santykius su •temp
le (šventovė), jam pranešė jir 
budelio (hit man)^vardą. Pati 
Bufford, buvusi kun. Jim’Jonės 
patikėtinė, pasakė per 'apkladsi 
nėjimą, kad is 'Guyanos ji -pasi
šalinusi tris ’savaites prieš sker
dynes.. " . Į į

— Niekad nemaniau pakenkti 
Amerikai, — teisėjui pareiškė 
William Kampiles, Amerikoje

. graikų kilmės jaunuolis, 
???d^avo 40 metų, kalėjimo,

/ ■' 4. S . 3 * - »

—- General Motors pakėlė niu 
jų autotfiobifiu ‘kainas' 179 doįe 
riais. ’

—------ ■ —- —---------- f
‘ a-» w * Ž JI ''

Vyras puolė vyrą iš viso svorio ir ūgiu * 1

Kardas skamba į kardą, durklas žadina, širdį 
Staugia, šaukia visi, bet savas tik savąjį 

girdi.
Va, pulkų pulkai drąsių, stipriausių-,vyį 

ručių. . , ’ " i . < j
O, kaip vikriai jie kerta—kaip bitės spiečiam 
čios ūžia.

Vėliavos šnera būriais—pačių 
barzdočių;

Lyg spiečius gausingas puola' 
besočių. r'-;- ■■ •- -

Kardas, lyg geluonis, randa kūne
Rodos, dangun net kelia kerštui

lietą. r * F"
**■ Iii**- A f

Vytauto drąsūs kerta smįįtp^n- 
kiuoju; “‘i** J

Jo totoriukas paskiri—gerąjį vadą sekioja. 
Vytautas:

— Vyrai .pirmyn! Tik muškit, kirskit, dti- 
kitė drąsiai! ■ • - ’ '

Niekad neduokit pakilti priešo kovojančiai 
dvasiai!

— Vade, — prašo globėjai, - tik vienas ne
lysk į pavojų" «

Kariai: . u . ' . -...»

(Bcfe datifciato)

stipriausių 
e
ant ^Wų

sau
kraują Lš-
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DR, K. G. BATUKAS delfiną TRIČIENĖ

AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susi tarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

i
MlVEIKLIOJI DANUTĖ ZILIS-ŽILIENĖ

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

OMIRURGf/A 
T.Nt. 695-0533

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WesteWesfer Community k lint k o* 
Medicinos direkYonu*

153S S. Hanhaim Rd., Westchester, IL.
VAJLA?*T>OS: 3—8 darbo dienom fą ir 

kaa antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tel: 562-2727 arba ’562 ?*2C

'BE 3-5873

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

■>

Puvis de Chavannes

AJ pntraukitu |uoi Žmonllfcoml* virvėmis, melHs jryilelt" — Oze, 11:4 
"Broil* liduoi brolj mirti*. — Malo 1041.

Nėra malonu skaityti tokią grasinančią • mūšy Viešpaties pranaiystę, 
bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už 1o gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės ikūnmo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

1. Pirmoji D. Žilienės surengto paroda
Vos preš porą metų iš okjkura. Atsakiau, kad tikslas gra 

Lietuvos atvykusi Danutė Žilis- žus, tik kad tos propagandos 
•tiek daug... Pamačiusi atskleistą 
Krasausko knygą, p. Žilienė sku 
biai paaiškino, kad Lietuvoje 
niekas, nė pats autorius, to žu
vusio kario nelaiko raudonar- 
mieču, bet lietuviu partizanu. 
Ji tai paaiškinanti visiems lie
tuviams parodos Lankytojams. 
Kitaip kurti ten negalima. Pas
tebėjau, kad ta proga būtų tiks
iu brošiūrom, užrašais, ar kaip 
k'taip paaiškinti lankytojams, 
ypač amerikiečiams, apie Lietu
vos ^padėtį ir kokia kūryba ten 
tegalima. D. Žilienė atsakė, kad 
valstybinė bibLoteka jokios po
litinės propagandos neleistų ir 
ji, kaip tos bibliotekos tarnauto
ja, tokių paaiškinimų negalėtų ko eilėraščiai, abėcėlės. Vienojeį 
duoti ? ' - 1

Kalbėjomės dar šį tą. D. Žilie-

Žilienė lietuvių tarpe greit pa
garsėjo ka p didelė meno gerbė
ja ir parodų organizatorė.

Pirmąją ok. Lietuvoje sukur
to meno ir Hhistruotų knygų pa
rodą D. Žilienė surengė 1977 m. 
spalio men. Chicago Public Li
brary, MarqueHe Parko skyriu
je.

Parodą stipriai reklamavo dien 
rašt:s “Draugas”. Nuvykau pa
žiūrėti. Bendras parodos vaiz

• das labai apvylė: eksponatai net 
varkingai išdėstyti, knygos ap-

c triušusios, perkrauta, sumaišy- 
ta — tikras Maxwell gatvės tur
gus. Laiko, turėjau nedaug, to-

• dėl daugiausia dėmesio skyriau 
4 knygoms, mažiau paveikslams

_ * bei audiniams, kurie man atro-
DR. FRANK PLECKAS dė lyg fabriko darbo

. Kai kurios knygos gražiai ^Tsakinį 'sklandžiai,' "kaip’ dvieUiu’ P8'“ 
iliustaruotos, skoningos. Keli .išmoktą pamoką. Rusų kalbos /

: vaizdų albumai su gerom nuo-. nėmdtu; tai -rifet tris sykius klau rys.
traukom. Tik beveik viskas per siau> k-ą .regkia tos :rusiškos bro ----------- -------- ,----
mkt. MmAm propaganda > ngnt D. Zl; , M; M D žiIienės aiffldnimai

hene nieko į tai neatsake. į

Mano laikas baigėsi. Dar žvil Bene būdingiausias bus D. Lietuvos vietose. Ji gyvais de- 
gterėjau į manekeną su tautiniu Žilienės aiškinimas apie tą Kra- glais sušvito 1972 metais, kad 
drabužiu. Tai buvo negražiau- sausko “išleisvintoją” raudonar- pasaulis atkreiptų dėmesį. Ji at- 
sias drabužis, kokį kada ma- mietį/ anot jes, lietuvį partiza- gimsta jaunime, kuris kaip ga- 
čiau: spalvos nesuderintos, raš- ną. Pagal jos aiškinimą išeina, ras iš uždengto indo prasiver
tai suprimityvinti iki minimu- kad laisvės kovotojas žuvo už žia į gatves su laisvės reikalavi
mo, o galvos papuošimas galėjo bolševikinę Lietuvą. (Nebent ji mais.

Nevykęs ir D. Žilienės teigi- 
kad ji, kaip valstybinės

Mažeika Evans
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt J03rd StrMJ 
Valandos pagal raai tarimą.

OPTOMETRISTAS
kalba lietuviška. .

2618 W. 71 St. T,l. 737-5145
tikrina akis Pritaiko akinius ir

, “contact lėaaek”
vai figai susitarimą, uždaryta treč Ypač išgarbintas raudonarmie- 

- b. - r ; " tis, “išlaisvintojas”. Net darže-
DR.LE0NAS SEIBUTIS lio vaikams skirtose knygutėse!,

INK$TŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST‘63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4. popiet, 
ke tvirtd. 5—7 yah vak.
Ofiso telėf.: 776-2880 

Rezidencijoj relefu 448-5545

Tarp lietuviškų * knygų mėtėsi 
rusiškos brošiūros be lliustraci- 
jų-

. Mano dėmesį patraukė Stasio 
Krasausko iliustracijų knyga ai-

Žve>o seimą Laidotuvių Direktoriai
Pirmųjų dviejų žodžių tiksliai 

, abėcėlėje kiekviena raidė pa-j neprisimenu, bet panašiai. Tos 
puošta spalvotu piešimu ir sklarij pedagogės nuomone, tokie sklan 

j-i-. ---- - j eilėraštukai ir paveikslėliai
Aukso obuolys, Tarybinis ka; peJiu įgrav^ruoja propagandą į 

mažo vaikučio smegenėlius.
Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
bumas uAmžinai gyvi”. Tai tie. gūti gruzinų ar kokių kalmukų, turėjo galvoje lietuvį stribą.) 
siog himnas įaudonarmiečiui. 
Visose iliustracijose vaizduoja
mas lyg žemės piūvis. Po žeme 

‘ guli vyro davonas; Virš lavono 
ant žolės ratidonažmiecio unifor 

’ ma ir'kepure su -penkakampe 
žvaigžde. Tai kiekvienos ilius
tracijos pagrindas. Virš žuvusio 
“išlaisvintojo” vis nauji vaiz
dai, eina'naujas gyvenimas: te- 

. ka saulė, auga vešlūs javai, žai. 
. džia laimingi vaikai, etc. Šią 
knygą apžiūrinėjant prisistatė 
į>ati parodos rengėja D. Žilienė.

Pasisveikinusi p. Žilienė pasi 
ir 6—8. fi^^adierucis 0—1 sakė, kad atvykusi iš Lenkijos, 

2ĖS0 63rd st^ čfiįcagc,, ffL 6062$ įur gyvenusi 'paskutinius 15-ka 
-; metu. ' .

? GYDYTOJAS,‘|R ŠHIRŪRVAS 
M»dr* praktika/špęc. MOTER.^ lipce 
Ofisis 2652 ’WEST 5yfh SiRSET

JF1SO VAL.: pirm.. -antiacL, trečiad. 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vakl &atadie- 
uia 2-4 vaL popiet ir' kitu laiku 

pagal susitarimą.

ORTHOPEDa^PKOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. ban- 

dažai. Speciali p,9al|x tjfem*.
(Areli Support, ir t t

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna aparzuda 

ŽEMA KAINA ’
R. ŠERiNAS 
T,I. WA 5-8063

MOVIN'G
Apdraustas pert ra ustyma 5 

U fvairiy atstūmę,
WFAttAS V1LIMXS 

’NI/37MM2 arba 37W996

SOPHIE BARČUS ’ 
RADIJO KIMO S VALANDOS 
V.^, ^'ri>w'8'WĄ 

1490 kiL A M.
‘LMtrriv VmRm: tasdfeh noo ’pir- i 
taadienlb 9ti -penktadienio «:00 
—3f30 vsL popiet SeifiMiieniais- 
tr sekmadieniais nuo 8.-80 iki 9:30 

vai. ryto.
‘ y*4[«zAid<matM«iku» 

trif.i tfĖmloėk 4-14Ū
ri59 ~Se. Maplewood ave. 

CHICAGO, ILL. 60629
jr;* " ■ ■ ■■ i i i /

Didžiousiaf kailiu 
peHHnkimai

Y-ieointeU

NORMANĄ
SURŠTEINĄ

If

— J«i tinote Armenia, kurie 
galėtųulabakyti Naujienas, pra
ktine atsiųsti jųkditsus. Mes 
jiems stųtimė Naujiena* <hri sa-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DromUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tik jau ne lietuvių. D. Žilienė Ne, p. Žiliene. Partizanai mi- mas,
mano mintis *atpėjo ir greit pa- rė ne už taiybinę Lietuvą. Tie-i bibliotekos tarnautoja, negalėjo
aiškino, kad paskubom tik to- sa, saulė teka kiekvieną rytą, tik . aiškinti amerikiečiams apie Lie
ki tegavusi, o ir jo lietuvišku- ji ta, kurią atnešė ant durtuvo tu vos padėtį -
mu galima abejoti. Jai nepatin- raudonarmietis. TJi kruvina.
ką į medžiagą įausti blizgučiai.* Lietuvos žemelė kantri: augi-
Atsakiau, kad nesu tautinių dra na brandžią varpą ir ant parti- ganda. žinoma, jei ji tą paro- 
bužių žinovė, bet įaustų blizgan zano ir ant raudonarmiečio ka-jdą rengė kaip Sov. Sąjungos 
čių‘siūlų esu mačiusi ir laisvost po,- tik ne jčs Jyaikai derliumi kultūrinių ryšių su Amerika at^ •• 

stove,’tada tikrai ne, bet ir tokiu - 
atveju lietuviai galėjo skųstis S - 
centrinei bibliotekai, galėjo, pi- ■ 
ketuoti. nes ši propagandinė pa
roda vyko lietuvių apgyventoje i 
apylinkėje,. kurių dauguma 
skaudžiai nuo bolševikų nuken
tėją. O visgi reikėjo su centrine ' 
biblioteka išsiaiškinti, kas bu- į 
vo tikrieji parodos rengėjai? • 
Vėliau paaiškėjo, kad D. žilie- * 
nė nebuvo net tos bibliotekos ’ 
tarnautoja ...

Delfiną Tridienė

Lietuvos laikaisi tik visa kita, naudojasi. Kaip 1940-tais me- 
D’ Žilienė nustebo ir labai na- tais, taip ir dabar traukiniai 
turaliai, jaii neišmoktos pamo- pūkšdami tempia Lietuvos že-'j 
kos stiliumi, sušuko: ' melės ir jos vaikų darbo vaisius!

— Tai iš kur jie tų blizgučių į rytus, o iš “pigiosios tėvynės” 
gavo?f / grįžta lengvais pasišokėdami:

Palikau * parodą apsunkusia “Spieki - machorka, spički-ma- 
širdimi? Vėliau kalbėjau šū’vie- choka, spieki .p Arbūūūzz?’ — 
na mokytoja, kuri, kaip pedago- sušvilpia Vilniaus stotyje.

_____ ______ ___ __ _ Tiesa, vaikai žaidžia. Vaikai 
ir pavergtame krašte lietuvis ta vaikų literatūra. K. Kubilinš ir koncentracijoj stovyklose žar

1 džia, tik žaisdami jie automatiš- 
ikai kartoja: dbuolys. taly-
jbinis kalys . . . viens, du, tlys 
1. . . talybinis kalys . . .” Tai bol- 
fšėvikihės mokyklos graviūra. 
^Partizanas jiems pristatomas 

; kaip banditas, plakęs jų sene-j 
j liūs ir atėmęs paskutinį duonos 
. kąsnį.

Ar tat už šitą Lietuvą mirė 
laisvės kovotojai, p. Žiliene? 
Partizano kūnas žole sužaliavo, Į 

i bet jo dvasia nemirė, nes jis ko-' 
vos nebaigė. Kaip stipriai bolše-Į 
vikai begraviruotų tą “talybinį 

’kalį” į vaikų galveles — parti- 
įzano’ dvasia stipresnė. Ji suplaz-j 
j da trispalvėse, kurios vasario 
16-tą iškyla įvairiose pavergtos

Parodos tikslas—parodyti, kad gė, daugiausia domėjosi išstaty

Netiesa, kad Amerikoje lei
džiama tik komunistinė propa-

TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 5234)440

-r

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ms • WtYCfeS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR 'SŪNUS

A Great Grilled Sandwich

33G7 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BiCOZENE
Chloro

^aidotuvių
Mrei&>rfrg

AWociacfjos j

GEORGE F. RUDMINAS
Ills So. I.ITL'ANICA AVK. T«L: YAH. 7-11S8-113I

PHILLIPS - LABANAUSKAS
1 UMAO 1H LAURXa\juABANAilSKAfc

PETRAS BIELIŪNAS
*343 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfty^tte ^3-KTl

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. -*Oth Ave, -Cicero, AL Phene: OLympit Z-10036

i
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sulation within wmIIk ind-eefl-; 
ing aa well ax In earthen beras* i 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatflator Fire
places re-circulate heated air 
back into the- room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy "7€.*

The ^repfaeet were suppUrd 
Off Home Crafts, l*c^ Floral 
Part, New York. Heatllatar 
Fireplace, A Division of Veg* 
Industries, tootled fat ML 
Pleasant, Tosco. manufacturer 
a complete Una vf MZt-bų. 
/raettanding «*< w<H- 
Mosratad įlrtpiaces • • • paa

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de
al tn, materials, and appli- 

1 ancer which can cut energy 
needs by up to M percent It 
has two heat-circuiating 
Heatflator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents 
warm it and then re-direct 
the heated ah back inU the

Inch above eggs. Covet bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot wtter 15 minute* for 
large egg* — adjust time Up br down by about approx. 3 
’minute* for each size larger or smaller. Cool egg* immediately

hard-cooked eggs*, 
chopped

eup chopped cooked 
. h am
cup finely chapped 

onion OR 1 1/2 
tablespoons hutant 
minced onidn

STEPONAS Q LAUK IR SŪNŪS 
(LACIAVlCf)

2424 SVE91 «»ta STRKn - «Ap«6He 14X1*
23n '^£ST 2XH PLAC1 Vb0Di* 7-U7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pile* HUM, 11. «7M41f

from heated unit to prevent 

large eggs — adjust time up br down by about atiprox. 3 

and thoroughly in cold water -* shells are easier to remove and 
X is less likely you will have a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle it by Uppiag f^tly all over. Roll egg 
between hands to kxwen shell; then peel, starting at Urge end. 
Hold egg under rfcntnng cold Water or dip in bowl of water to 
Xalp earn off ihelL } J

J anti-itch 
nicahbuy’ 
itahRxT

Stop itching fast of.external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE’ Use only as 
directed The rnedicatyp/oven 
creme for 
itching.

prgy

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

< TUKIME 
koPlYčiaj 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

■kmbula'n’ci 
•PATARNAVĮ 
•*A*S 

rfR>ttxn

Sandwiches are an Amen ran tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 

r£he bffi '^dr anytime citing. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham ind "Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

not hard cook a dozen eggs right now, so you cas- 
"•tir up Golden Grills, and still have some on hand forsuadting 
or devilling.

Golden4 Grills
6 sandwiches

1/4 cup shredded Swiss 
cheese

2 tablespoons sweet pickle
- Telish

2 tablespoons mayonnaise 
or salad dressing

1/2 teaspoon salt
T2 alicee rye bread 

gutter
Thoroughly combine all in gradients except bread and butter. 

Butter 1 side of each bread dice. Ptace 6 slrces on 'griddle, 
baking sheet or m skillet buttered tide down;spread each with 
approx. 1/2 eup filling.Top Withbemaining bread slices buttered 
aide up. Grill on griddie or in sldllet until toasted on Ko th sides 
OR bake in preheated 400°FJoven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake bn additional 5 to 8 minutes 

! *Haid-Codked Eggs
Cover EGGS in pan with enoigh WATER to come at least 1

The more effective of 
energy-saving design, materi
al* and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its •‘Centenergy 
■78’’ house wm built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional Cost of these 
Improvements WU approx!- 
jnately 14000 .. . projected to 
be amorUaed within 4 to S 
yean through reduced ex-

M54 So. HALoTKD STRICT Fhent: TArda 7-1XU
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♦ Energijos department# due 
r menimis karšto vandens 'tanko
* termostatą laikytina 130
; niu Farenheito. Sumažinus term 

peratūrą nuo 150 iki 130 laips- 
ę nių: per metus sumažinamą 
< bent $20 dujų sąskaita. - 
f ♦ Amerikiečių mėgiamas Tom
* Collins kokteilis prra pąvadįųtąs 

bartenderio varau. 19-me šimt- 
metyje jis dirbo Limmers Oid 
House Londone ir mėgdavo sve 
čius vaišinti specialiu Collinš 
kokteiliu iš džino, citrinoj cu
kraus ir selterio.

>MV' ’d*■ ,
< Dr. Robert K. Alsofrom, 

West Palm Beach klinikos psi
chologas, tyrinėjo žmonių asme 
nybes pagal jų4 plaukų šukavi-' 
mo bei dėvėjimo stilių ir> pada
rė šias išvadas:

- L ' •- ’- — Moterys, mėgstančios ilgus 
plaukus, pasižymi moteriškumu 
ir^pati^uklumu, nevengia malp-

i 3 l

f

.gabiai daRvuiHL? BUietai gau 
nami pritf įėjimo? Pr),

fnw niekad nekeičia savo plauįų % t 
stiliaus bei šukuosenos ar kirpi-i 

^bSO. Jūs pilnai galite pasitikėti 
jų duotu žodžiu, jie yra geri 

-darbininkai ir patikimi tarnau
toj ak... .-. - <

Visai-nekreipiąs dėmesio į. 
savo plaukus yra aukšto intė-l 
lekto, . visiškai nepriklausomi as 
menys. Jie savo minčių nevaiįžb^****®****** 
jokiomis doktrinomis, o mote-’ 
rys daugiau galvoja ne apie gra" 
žuolių konkursus, bet apie No
belio premiją.

Vyrai, kurie likusiais plau
kais stengiasi paslėpti prapliku 
siaš vietas, yra' labai pedantiški 
dėl savo išvaizdos. Jie yra sąži
ningą iš savęs ir iš kijų bendra 
darbių daug reikalauja;-yra pa
tikimi, bet greit užpyksta ir už- 
sigauna. -1 ? / _

♦ Yra žinoma, kad 6-me šimt 
'metyje prieš Kristų Kinijoį.bu-

.atkreiptoje .save^d^^
kiai vyrai yra išdidūs,  -bet geros

;dib ir inkstą .hųmofąj ‘ j

— PiaŲtkus.r.dazo<v socialūs ir 
jautrūs asmenys, gerbia kitų 
nųomonę-ir kreipiu daug dęmę 
šio įsavą^ilv’aizdą,//; " . z / ’ /

- Li«■

—> Gražia^ plaukus, šukuoją 
asmenys yra agresyvūs dr^mėgs 
ta būtlįvykiū'centre.'' Jie mėgs
ta patys dalykus ’patirtFif fsTų

— Nuolat, keičią. savor plaukų 
stilių bei šukuoseną stokoja pa
sitikėjimo savimi, nemėgsta va
dovauti, o Yidri but! vadovauja
mi: Jie yra gero būdo ir >3fau- 
giskL-'-ro 1:^.:

tikimi "ir su žinomu nusistaty-

ii

. I**

. L r.-’/xF

4
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- Suvalkiečiu Draugija ir ša
kių klubas ruošia Naujų Metų 
sutikimą Vyč'ų salėje, 2455 W. 
47 St Salta ir šilta vakarienė. 
Pradžia 7 vai. vak. Įėjimo auka 
10 dol. Dėl rezervacijų kreiptis 
į Leo Vasilevą, tek 737-2684 ar
ba j Eugeniją Strungys, tel. 476- 
6174. (Pr).

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

’PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ‘ 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACUTŲ KREIPTIS LCICERO

.komunistinėje Kinijcje-priskai- 
toma net trisdešimt hierarchinių 
Įdasiųr Senojoje Kinijoje didžiu 
nu arba bajorų klasė vadinosi 

''rnandarir.ai .'Ji vrimvaldan- 
čiojhklasė. Ką reiškia žodis man 
darinas? Ogi jis aptaria jų so- 
cįaiKhęr/padegt-—kurie valų 
go mėsą..-? Mėsos valgymu t pasi
žymi ir;Įorounistaį- ū - Y >

■Į # - ... - M ^Miškinytė

—. JI Šeputis* Tarpfito^ 
Canada, tapo ne tik-Naujienų 
metiniu prenumeratorium, bet

jis atsiuntė tokį leišką: "Siun
čiu 50 dolerių lf§A Money orde-

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prez’dentes " ""
2212 W, Cermak Road Chicago, Bl. Virginia 7-774?SLA 301 kuopos visuotinis me 

3 tinis narių susirinkimas įvyks 
L gruodžio mėn. 13 d. 7 vai. vak. 

ponų Vyšniauskų namo 1404 So. 
49 CourUapatinėje patalpoje. Įė
jimas iš kiemo. Bus renkama 
kuopos valdyba 1979 metams, 
vykdomos nominacijos į SLA 

_ _ Pildomąja Tarybą, aptariami
P. Bružas is Bngton Parko. Dė- . v. • qT a en Cmmui įnešimai SLA 60-ajam Seimui kui visoms ir visiems. ' . ,< Klevelande ir
—Vaclovą Bagdanavičienė, kuopos reikalai. 

Lemont, DL, Lietuvos Atgimimę * *
Sąjūdžio steigėja Jono Bagda- Po sunkios ir
navičiauš haslė* TLartu su prenu- Kazimiero lietuvių kapinėse bu- 
merata parėmę vNau j ienų leidi- vo palaidotas Juozas Kasulaitis, 
mą $10 auka- Dėkui. t 63 metų amžiaus, Amerikos ka

ro veteranų — VFW 9115 posto 
aktingas narys, aukščiau dirbęs \ 
Western Elektric antroje pamai j 
noje. Grįžtant iš darbo buvo piki" 
tadarių užpultas ir mirtinai su-* 
žalotas. j

4 -
LINKSMŲ

s&

meratą. LikusiUŠ ’ pinigus skiriu 
Naujienoms* paremti”'? Dėkui 
už dėmesį Naujienoms fr jų pla?- 
tinimo vajui, dėkui už auką. Ge 
;rą žinią malonų -skelbto* visiems
—’ Emilij a- *ir " 'Stanley* P. ' Bat- 
zekas, didžiulės automobilų pre 
kybos Balzekas Motor Sales sa
vininkai Brighton Parko-apilin 
1^-je, kiekvienais metais dides- 
jae' asmeniška auką paremia lie^ 
tuvršl^aspaudą. Dėkui už gerus 
Imkėjufiūs' ir už penkiadesiint 
dolerių auką Naujienų-paramai.

— Petras Beleckas, Grosser, 
Que,,/Canada, pratęsdamas pre
numeratą, savo. gerus -linkėji
mus atlydėjo $7 auka Dėkui.

— Įnž. Algis Liepinąitis, Ri
verside, Ill., kartų su. metine 
pręnųnierafa, atsiuntė S1G auką. 
Dėkui už ją ir už gerus linkėji
mus. į Į ./' - ..

— Dėkui A. Kamdrav^kuiiš 
Surfside, Fla., už 'sveikinimus 
Žiemos švenčių proga- ir už $10 
auką,.-

Paul J, Petraitis,- Torrance, 
Cal:iš’anksto'raginimo pra
tęsė savo • prenumeratą ir parė
mė/Naujienų leidimą $16 auka.

Ugametispatyiriinas
Jei .ruožiatės keliautu,-r- .kreipkitės į Lietuviu Įstaigy

American Travel .Service Bureau
„ ?727PS. .Western Ave, Chicago, HT. 60643

T J. //įi 'zt-Tetef;.31? 238-9787

* Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų,' traukinių laivų kelio! 
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir, kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame inform 
macijas.visais keUonžų.reikalais..P'' ...r.r ’-'II- -

Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti virtas' 
g anksto—-prieš45r60 dienųa-.-i'T ..." :

nimus^ir gerus Tinkėjiniuš.

William, Yuodelis, Edmon 
torą ’ Albertos - provinčijoję,' 
tęsdamas prenumeratų "atsiun
tė $7 auką. & Dambfiūškas' iš 
Hot, Springs, Ark., atsiuntė $3 
už kąleųdorių^Tųp tikslu-po du 
dolerius . atsiuntė: :y, :^inkevi- 

-••^^cįus^^So. Woodstock, Conn., M. 
Vasiliauskienėj iš-.^ Montrealio, 
Ona Simoriaitienė iš Cicero ir

Z?

ENGINEERING TECHNICIAN
,S*.?- 7: , ■. ’ ■ »•. ■ ‘ . -» ■ - ■-' - -

Immediate opening available with independent testing laboratory lo- v 
cated in Chicago. Position will involve field inspection, laboratory . 
testing, data analysis & report preparations in concrete & soils de- 
partment. Applicants must have initiative & ability to- work independ
ently. 1 or 2 yrs. experience involving field or laboratory testing pre
ferred. Complete Co. Benefits. Send resume in confidence to:

DIRECTOR OF LABORATORIES,
R W. HUNT COMPANY

810 So. Clinton St

Chicago, IL 60607

Equal Opportunity Employer

’■3

svarstomi kiti

*
ilgos ligos šv,

ŠVENČIŲ!

ŠDIA1TIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

i' ■ - - .^7"=-. —~

— Illinois valstijos loterijoje 
gruodžio 21 d. Big Pay Day lo
šime laimėjo 418, &4, 5 ir 3675. 
Touchdown lošime laimėjo Chi
cago 16, 20, 12 ar 27.

— P. Stravinsko knyga “Ir; 
Šviesa ir Tiesa” už $4.50 (įskai
tant ir persiuntimo išlaidas) ga
lima gauti Naujienose arba pas 
P. Str. Raštams Leisti Komiteto 
pirmininką Joną Kavaliauską 
šiuo adresu: 6437 S. Washtenaw maisto. Kas norės pasišokti, 
Ave., Chicago, UI., 60629. i 
k Užsakymai priimami ir tele-’ 
fonui - 778-5091. (Pr.)

— Kelionių i Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 7374717. (Pr.)

* -.-*E
Amerikos karo veteranų — 

VFW 9115 posto patalpose 1434 
So. 49 Court,- gruodžio 9 d. nuo 
7 vai. 1 
vakaras. Bus' kugelio,, namuose 
darytų dešrų ir kitokio lietuviš-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 

(BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
j kam nuomininkus 

iU'J 4243 W. 63rd St, Chicago 
TeL 767-0600.

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI SVARUS 2 butu namas ir 

garažas, {elektrinės durys, atskiri ga.- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

' 5 -r
SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Naų- _ 
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,860. L

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui :liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar-

MODERNUS 2 aukštų mūro narnai 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

1 
1I

I

j

84-TA IR TRIPP
Didžiulis 5 kambarių pakelto Ranch 

stiliaus namas su labai gražiai įreng
tu beismantu ir penktu miegamuo-

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

vak. ruošiamas lietuviu j ja, centriniu oro vėsinimu, 2*4 m- 
: Rnc’ IrnffAHn sinu mūrinui garažu ant 40 pėdų

‘ bus ir muzika. Įėjimas visiems 
; laisvas ir nemokamas, o kas no- 
! rėš valgyti ar gerti, galės nusi
pirkti. •' - .:' , t • - ■

sklypo. įmontuotos virimo, kepimo 
krosnys ir indų plovimo mašina. Mes 
turime jūsų laimės raktą. Naudokite 
stebuklingą telefoną: 254-8500.

S: Paulauskas

TRIJŲ BUTŲ

rūpintis pajamomis - pirk 
mūrą su dviem 6 kambarių 
dar 4 kambariu butu. Ka- 
virtuvės, naujos vonios, 2

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI > 

Turiu Chteafos miesto Iridfrr< 
Dirbu Ir 
rmtuotal Ir sąžiningai 

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tai. 927-3559
- Nustok 
dviaukšti 
butais ir 
binetinės , _
mašinų garažas, gera vietą geroje 
Brighton, Parko apylinkėje. Kaina 
$57,900 taigi bargeno laikas yra da-

Sveikinu savo mielus gimines, ištikimus 
draugus ir gerus kaimynus, '/’j? 

linkėdama jiems' “ ‘‘ 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!-.

MARIE D AMBROS . 
6918 So. Rockwell St

- r Chicago, IL 6062ft

J-H M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
TlkM J9» puwnefivi lutomoblllf 
teSflfty apdnudlmac pemlnlntart 

Kreipti! -
A. LAURAITI* 

JMJ Se. ASHLAND - AVB.- -

Nauja dr. J. Balio knyga_ f i wax xciArwcio J a « va«a-
| ; I bar. Reikia tik skambinti stebuklui-

- Horoscopes or Ast^togioj’ ką iš sPauc^os n^a|^ telefonu: ’ 254-8500^ 
Tarot Card Readings. Saturday'^’ JTono Balio tautosakos Jmy.
11 to 5 no appointment necesJga: ^uvrų kalendorines sven- 
šary. ELINOR ^AKSTO, 17 N. teuto^e 1Sais
0TATD C4. r> *Vj t-7 -ir i i kmimai. Išleido Lietuviu Tau- STATE St., Rm. 1/17. Mes kai- , .. T , o., a . u r * -vi • roo — tosakos Leidykla, Silver Spring, bame lietuviškai. 782-3/// or‘ , ^A>7O - - t •nn--n c • t v . Md., 1978. xiv 160 X psl. Kaina 92o-8392'. Professional Member _ .. t. ...

- > x. 2 . x i$6 Gahma gauti pas lietuvišku American Federation of Astro--. . .
In^rs TPr'1 knygų platintojus arba uzsisa-1

g • v J j kyti tiesiog iš leidyklos: Lit-
- PIAXBTO^NIGIRDO i

MATEKAICĮO fortepijono Mm-1 SP S' ‘
nių koncertas ivyks~ sausio 14?. . A \ , j Knygoje aprašomi ir aiškina-d., sekmadienį 5 popiet ročiaį ir ti_
Jaunimo Centro Didžiojoj salėj.. -r Ka]ėdu< už.
Visuomene malomai kviečiama. gavėnių> Vely]nį Jurginių> Sek.

minių, Devintinių, Visų Šven
tų ir Vėlinių. Mendžiaga buvo 
surinkta iš archyvų dar Lietu- 

ivoje ir gausiai panaudota ne
pirk. Lietuvos spaudoj, kuri čia 
dabar mums neprieinama. Yra 
papročių aprašymų iš visų Lie
tuvos vietų. Daromi palyginimai 
su kitų tautų papročiais, yra 
gausi bibliografija, angliška san 

’ trauka ir iliustracijos apie kai
mo pastatus ir lituanistų veiklą, 
ši knyga yra “Lietuvių tautosa 

. kos lobyno” sherijos 7 tomas.
I Dr. Balio knygą galima gauti 
Naujienose. Kaina $6.00 Persiun 
timas — $1.00.

:-1- .. • ■>■■■ ;.;

Naujienoms reikalingas
, ^LINOTIPININKAS

.... „Vyrą.ar motėrį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

4

? : o MARUA N0REKIEN1
t«3 SU Chfcaro, m W62f • TA WA UT7CT

DM»Us iMrirlBkhnat
' MAISTAS H EUROPOS MANELIŲ. ‘

0

įr^^pNIAI Į LIETUVĄ 
Cosmoa Parcels -Express uorp.

MJMraurnr airy rjurciu, wwvicih 
utį W; evqkM. ctoo*., iil — t»l w< 

XXU 4kZH«l**l ętlca**, HL‘ «M0l — TM..XMJ3M
- -- « * ** • ' * . - —' -4 '

Irgi recenzija

Vienybės 20 nr. Stebėtojas sa
vo Pastabų skiltyje rašo, kaip 
istorikas J. Jakštas recenzavo 
Grigo Valančiaus knygą. Pabai
goje padaryta tokia išvada:

— Grigo Valančiaus veikalas, 
tačiau, bendrai imant, neturi nei 
pieno, nei vilnų ir yra kažkoks 
mišinys, kur čiuža istorija, bio- 

'grafija ir visoki pridurstymai.

JB “LIETUVOS AlijAI” 
n. KAZE BRAZDZIONYK, 
"Į fe / j PROGRAMOS VEDĖJA/,
> J Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—£:$0 viL vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
ViaOT Irides iš WOPA stoties, banga 1490 AM. 

2646 W. 7Ut Strwt/Chicago, Ulines 60629
pM T»W.i- 778-5374 įlT»W.

>7

—

HELP WANTED — FEMALE - 
Darbininkių Reikia

S5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS
"754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32207

RN or LPN
PART TIME

Nearz North. Salary Open.
English necessary. -

871-5015

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S ui 
paruošta, — teisėjo Alphons 
W e U s peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomu 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
gc IL 60608. ~

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjau prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

i

HL

n i PERSONAL 
Asmenų Ieško

*, • Di-Gd. _
The Anti-G«s Antacid.

UUKROCŽIAI Ir WANGINY1E1

Pirdavtast tr Taiiynui 
m wfiir-

Tt^.t REpaMIc -
k

I

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

p, NEDZINSKAS, 4065 Archer Ay. 
Chicago, III. 60632. Tai. Y A7-5980

k

I

Looking for a Lithuanian gentleman, 
S3 years or older, to relocate to sun
ny Arizona to live out his golden 
years. Non-smoker or drinker, no 
dependents, on small income. Write 
in English to:

M. i 1 M K O S ;
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplrrood. Tol. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. ,

BEST THINGS IN UFE

Frent ZapolH 
QO*Vx W.TSfti St 

GA 4-M54

fTATt »*U

f

Slate Farm Lde InsuranceCompany

advokatas 
CHARLES P. KAL 4 AwocUtef 

2549 West 63rd Street, 

TeL 776-5142
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

_ 1 11 ~ >
CROSS TOWN PLUMBING 

& SEWERAGE
All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded. catch 
basins cleaned and rebuilt Free_, 

estimate. 24 hr. service.
7354361

X -

I

k

'IGMVHEAPT OISlASt

Box 222 - NaufienM 1 
1739 S. Hoisted SL | 
Chieoęo, IL 60608

NAUJIINQC, CHICAGO t, IU,W«dae*daj, December 27, 1071




