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misija tariasi su Nacio- 
Kinijos vyriausybės ai
dėt pačios salos ir joje 

18 milijonų kiniečių
saugumo.- Pasitarimai vyksta 
labai neramioje nuotaikoje.

Kariai pritaria 
šacho politikai

kariuomenės vadai

reriGaicnl D;. įsi 
Washington, D. C

IRANO ŠACHAS ATSISAKĖ DUOTI ŽIBALO 
. , ATSARGAS, LIEPIA DARBININKAMS GRĮŽTI

Į DARBĄ
TEHERANAS, Iranas.— Tur- 

tingiausių žibalo versmių kraš
tas paliktas visai be degalų, be 
pinigų ir be jokias galimybės 
sutvarkyti gerai dirbusį krašto 
iTkį jeigu nebus baigti svarbes- 

. nių pramonės šakų streikai.
Pab^ sva'rbiau^ias--streikas yra, 
žibalo kėlimas š. žemės gilumos. 
Paskutinėmis keturiomis dieno
mis. Irano žibalo pramonė nepa- 
gaminc' nei vieno galiono dega- 
Įų.<Bųvo vilties, kad Irane' ben
droves, gaminančios . aliejų ir 
žibalą, galės pildyti užsakymus 
ir gauti reikalingų užsienio va
liutų, bet paskutinių dienų 
maištai ir neramu-rnai visai nu
traukė darbą. Kraštas paliktas 
be žibalo ir be šilumos.

Reikalauja duotr 
žibalo atsargas

ramiai

Irano
vairių ginklų rūšių karininkai ir 
.kareiviai pilniausiai pritaria ša
cho planams. Iki šio meto pats 
šachas nesikišo J vyriausybės 
vedamą politiką. Premjeras lai
kėsi tvarkos ir neleido muloms 
sauvaliauti. Jeigu kare' stovio 
metu bandydavo ardyti tvarką, 
tai kareiviai be pasigailėjimo 
šaudavo į maištininkus ir tri
ukšmadarius, bet pakutinėmis 
dienomis padėtis keičiasi. Kraš- 

jte jau trūksta žibalo ir jaučia
mas šaltis- Iki šio meto policija 
gaudė mulas ir agitatorius. Ke
liolika šimtų tebesėdi galėjime

Iranas, kaip irTdekviena di-pr laukia teismo. Tuojau po 
desnė valstybė, yra sudariusi’' 
gana dideles žibalo atsargas ka- 
riuomenei ir kitiems svarbės- 
niems karo pramonės reika-. -------
lams/ Iki šio meto žibalo atsar- j visiems grįžti į darbą.'Alsi saki li
gos nebuvo liečiamos. Dabar,? šieji dirbti galės būti baudžia. 

‘mi. ' . .

Naujū Metu šachas yra pasi
ruošęs patarti- -visiems 'pradėti 
dirbti ir- pasigaminti šilumai 
reikalingu degalų. Ji$r pataria

kada pradėjo spausti šaltis, 
maištaujantieji ’ žmonės pradė
jo reikalauti-žibalo iš esamų at
sargų. Šachas pareiškė, kad at-j 
sarges buvo sudarytos krašto 
avaicijai, tankams ir - - šarvuo- 
čįams. Niekas nežino, kada kra
štas, gali būti užpultas. Kariuo
menė dabar palaiko tvarką. Jei
gu? ne kariai, tai mulos ir nepa
tenkinti šeichai būtų sukėlę dar 
didesnį chaosą. Kariuomenė yra 
pasiryžusi ir toliau palaikyti 
tvarką visame krašte.

šachas yra pasiruošęs tartis

Artimiausieji šacho patarė
jai tvirtina, kad šachas yra pa
siruošęs tartis su politikais ir 
įtakingesniais valstybės parei
gūnais. Jis sutinka perlaisti dalį 
valdžios, pasirašyti dokumentą, 
pripažįstantį konstitucinę mo
narchiją, bet jis nesutinka at
sisakyti teisės valdyti kraštą. 
Pradžioje jis buvo pasiruošęs 
daryti nuolaidas, bet kai patyrė, 
kad sovietų agentai financuoja 
mulas agitatorius, tai užsikirto. 
Jis sutiks daryti nuolaidas, kai

J. A. V. — TAIVANO
SANTYKIAI

TAIPEL. Tautinės Kinijos 
valdžia užtikrino, kad tokių 
smurtingų demonstracijų dau 
giau nebus ir garantavo, kad 
amerikiečiai Taivane bus ap
saugoti ir, pasitarimai su JAV 
atstovais tęsiaųii., . f

Dvi dienas iš eilės — trečia
dienį ir ketvirtadienį po 10,000 
taivandiečių piktai demonstra
vo prieš komunistų valdžios 
pripažinimą, o su Tarvanu nu
traukimą. Įtūžę demonstrantai t

i kojbmis trypė pabertus “pina- 
Taivano užs. reik, ministerijos 
cus”... Vienas taksi šoferis prie 
apsipylęs gazolinu, užsidegė, 
bet suskubus užgęsinti, nuga- 
betnas į ligoninę.

(Iii.’Isiiimik
KALENDORfiLIS

Gruodžio 22: Agapė, Tomas 
B., Gajutė, Linksmutis, Survi
las. s ’

PREZ. SOMOZA NEPAISO 
SANTYKIŲ SU J. A. V.

Nikaraguos prezidentas Ana' 
Stasio Somoza atmetė Jungti
nių Valstybių remiamą pla
ną ,kad balsavimus Nikaraguo 
je prižiūrėtų tarptautinė komi 
rija, nepaisydamas, kad jo ak
cija gali pakenk visai eilei 
santykių su JAV-bėmis.

Pats Somoza pateikė U.Š. vy 
riausiam krizės tarpininkui 
William G. Bowler savo kon- 
įra-planą, bet pranešama, kad 
jo planas buvo atmestas. “Jei 
pakeisite savo midmonę, aš bū 
siu San Domingo’4, pasakė W. 
Bowler, išvykdamas iš Nika- 
ragnos.
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šaltos žiemos vaizdas

ATEINANTI SEKMAIENI DIPLOMATAI 
PRIVALO IŠVAŽIUOTI Iš TAIVANO 
Saloje amerikiečiai tariasi su kiniečiais 

anie salos ir gyventojų saugumą 
TAIPEI, Taivanas. Prezi

dento Carteric pasiųsta diplo
matinė 
nalinės 
stovais 
esančiu

ITALUOS KRAŠTUTINIAI 
TERORISTAI VIENIJASI

ROMA- — Policijos antradienį 
paskelbtu pranešimu, terminuo
ta galinga bomba sprogo Komoje 
per 50 jardų atstu nuo minis.le- 

, ..-.-i . . ’’rio pirmininko Giulio Andreottibes mieste visa kuka eina demon c. . * x- . , • . , A ’ofiso ir nuo Atstovu rumu, betstracijos.-nukreiptos pnes Ame-1 r ,.. ... . ‘ .... .x t .... i nukentėjo tik 1 autemobihai,nka, atsisakiusiu atnaujmti apc , . % , o ~- r I paslatvti prie laikraščio T Tem-
H x \ '

po redakcijos ir Socialdemokra
tų partijos būstinės^,Aiufreolti _ 
ofiso ir įs^tymųTeidyklos boni- 

; bos sprogimas visiškai nepalie
tė. Dėl bombos susproki 
a t sako m ybės “n uopeln a i s” 
žosi kairiųjų ir dešiniųjų 
tremistij grupės.

DAJANAS PATARIA IZRAELITAMS 
RIZIKUOTI IR PASIRYŽTI

Atrodo’ kad netolimo je ateity^Egiptas ir 
Izraelio atstovai pradės taikos derybas

TELAVTVAS, Izraelis. - Moiše ginas pralaimėtų visu frontų. 
Dajanas, iš darbiecių partijos; 
perbėgęs į Begino vadovaujamo 
Likudo eiles, praeita ketrirta- 

jdienį pasiūlė izraelitams drįsti
pasirašvti taikos sutartį su E-į * <
giptu. Pradžioje jis buvo link-es; Srot■ Pareiškė, kad visa eilė 
dabartinės sutarties nesirašvti, ■ Prein’ero I)cssai l,artlj°s nar”l 

parašas galėtu! smerkia premjerą už jos išrne- 
timą iš kongreso ir padėjimą į 
kalėjimą. Indira mano, kad ji, 

riahzraditamYrižikčoti irlsiek-lišė->usi j laLsv?’ Salė^ sudar>’li 
ti taikos ru Egiptu. Matyt, kad 
su Vance pasitarimai ir pirmi- 
nimas apie ankstyvesnius paties 
Dajano pažadus prievertė jį kei
sti savo nuomonę.

Gali pasikeisti 
tarptautinė padėtis

Sovietų karo jėgų įsistiprini- 
mas Afganistane ir Irano mulų 
nepaprastai griežtas laikymasis 
ne tik Teherane, bet ir kitose 
vietose verčia Dajaną keisti sa
vo griežtą ir jėga nepagrįstą 
nucYnonc. Jeigu komunistų val
domos mulos ;sigalėtų Irane, tai

TRUMPAI 1$ VISUR

Indira Gandhi 
nenori nurimti

New Delhi, Indija — Indira j 
Gandhi, praleidusi savaitę 

:iptuėPradžioje jis buvo linkęs1^; pareiškė, kad visa

nes ateityje ’tas
būti pavojingas, bet šį kartą jis 
jau keitė savo nuomonę ir pata.

saugos sutai-tį su Nacionaline 
vyriausybe. Pradžioje patys ki-į 
nieėiai rodė savo onepasitenki-! 
nimą, bet kai amerikiečiai išdė
stė savo motyvus ir tikslus ki
niečiai aprimo ir pradėjo de
rėtis.

Nacionalinės vyriausybės at
stovai jau anksčiau norėjo, kad; 
Amerikos kongresas priimtų re-j 
zoliuciją, kuri garantuotų salcsj 
gyventojų saugumą- Kongresas- 
tokio žingsnio negali, imtis, jei- WASHINGTON! - Los Ange- 
gu JAV vyriausybė jam nesiū-įles Times pranešimu, Preziden- 
lys. Tuo tarpu šiandien toks pa-;tas Carter galutinai patvirtino 
siūlymą* ,neįinanoiną^7"Sef preT 
zidento Carteria atstovai iš ank- 

sausip, sto susitarė su Pekino vyriausy-

(THiC Marijuana, kaip 
vaištas nuo akiu ligos glauko
mos, .vėžio t jr ktJ/rm 
mėn. bus leistc daktarams pa
naudoti, bet kol kas labai, ją 
gavimas per fed e rali n*" insti
tucijas ir mi tik tu nfarijuanos 
kanapių der 
tahyd roannalisol), 
cions ganėtinai; ištirtas, bet to
liau ir daugiau tiriamas. Kai 
kurios medicines moksle įstai
gos kaip Chicago University 
jau plačiai praktikuoja \THC 
derivatyvus, studijuojant jų 
efektus ir pašalinius efektus.

Prisibijoma, kad galutinai 
tą vaistą leidus, visos valsti
jos JAV pradės TH C reikalau 
ti ,kad visiems nepakaks ir gal 
kolkas bus išduodami kiekiai 
mažesni, negu buvo prašyta.

CHICAGO. Miestų Lyga (Ur
ban League) Chicagos skyrius 
ga u n a $518,942 su mą, iš k ir 
rios, pagal kontraktą su Dnr- 
bo departamentu 395 likimo 
nuskriaustų jaunuolių iš ma
žų tarpo bus apmokami nagin
gų konstrukcijos darbų staty-

atyvuš TH C (tet 
jau * medi-

$122.8 Trilijonu" lįįudžetą krašto 
gynybai fiskaliniams 1980 me
tams. Tai bus $10.bilijonų dau- 
-giau kaip šiemet kas .atathikn 
Prezidento pareiškimui, kad 
“gryno" išlaidų padidėjimo ap
saugos reikalams 1980 .metų 
miudžete bus iki 3 nuošimčių.

Bendras JAV ,biudžetas 1980 
metais $503 bilijonai su $29 bi
lijonų deficito.

be, kad Kinijos karo jėgos ne
pulsiančios Formozos bei jos 
gyventojų. Pradžioje Nacionali
nės Kinijos atstovai nenorėjo 
kalbėti apie Amerikoj užsakytus 
ir galinius dar užsakyti moder
nius ginklus, bet vėliau pakeitė 
savo nuomonę ir ’ariasi.

Pasitarimų metu poškėjo, 
kad Amerikos diplc’matai, prezi
dento Carterio įgalioti, išsiderė
jo iš komunistinės Kinijos žy
miai geresnes sąlygas Formozos 
gyventojams. negu daugelis ma
nė. Patys kiniečiai nieko apie 
lai nežinojo, bet kai pasitarimų 
metu išaiškino, tai pakeitė to
ną ir pasitarimus. Sale's gyven
tojai norėtų tapti Amerikos pro
tektoratu, bėt toks dalykas ne
įmanomas. Amerikiečiai paskel
bė Forniozą Kinijos dalimi, bet 
;eigu josios gyventojai norės 
.apti nepriklausomais, tai JAV 
nesipriešins tokiai idėjai. Pacėl 
fike ir kitose žemės vietose yri 
žymiai mažesnių salų, kurios 
savarankiškai^ tvarko savo rei
kalus, tuo tarpu Formoza turi 
18 milijonų gyventojų, geras 
mokyklas ir daug gabaus jau
nimo.

SOČI ALINO DRAUDIMO 
§1 BILIJONO DĖFICITAS

WASHINGTON. — Bendros 
Atskaitomybės įstaigos (Gene
ral Accounting Office) praneši
mu, Social Security7 trust fon
das per praėjusius 20 metų tu
rėjo $1.1 bilijoną deficito ir fon
das kita tiek galįs netekti per 
ateinančius 5 metus, jei Wash- 
irtgtonas vers valstijas sparčiau 
įmokėti savo dalį. GAO tvirtina, 
kad valstijos savo kontribucijas 
iki šiol sumoka kas 3 mėnesiai.

į Dessai vyriausybę, kuri turi im- 
! tis tokių griežtų priemonių 
prieš kongreso narius.

Nebeišsprendžia 
tremtinių problemos

Hongkongas, Britų Kolonija. 
— 280 Vietnamo tremtinių, pra
leidę įvairiuose uostuose ištisus 
dviejus metų, rengėsi įplaukti į 
Hc’ngkongo uostą, bet jo nepa
siekė. Tremtiniai pradėjo šoki
nėti į vandenį, kai patyrė, kad 
Hongkongo uosto vadovybė yra 
nutarusi neįsileisti tremtinių lai. 

jvo į Hongkongą- Ištisomis die-i bos pramonėje. Apie tai pi ane 
šė Darbo sekretoriaus asisten
tas Ernest G. Green.

Springfielde tos pačios Ly
gos skyriai savo valstijose su- 
79 rekrutus tai pačiai progra- 
mat

Laukiama, kad Urban Ly
gos skyriai asvo valstijose sū
ri a rv s 3,625 asmenų, kurie ak 
likę treiningą tiktų būt tinkami 
pusmeisteriais įvairioms pro 
gramoms. Chicagos progra
mos yra didesnės už visų kitų 
miestų JAV-bės programas.

net

žymiai pasikeistų strateginė pą- noift būti laive> badauti ir sirgti, i
dėtis Artimuose Rytuose. Ser- 
gačiam Asadui mirus, galėtų 
pasikeisti reikalai ir Sajoje* 
Visi šie klausimai paveikė Daja- 

kuris buvo dabartinės sutar
ties su Egiptu priešas.

Dajaną kritikuoja Begino 
partijos nariai

Iki šio meto Begino poziciją 
labai aštriai kritikavo buvusieji, 
Menahem Begino partjios nariai 
Savo laiku jis pasisakydavo 
prieš darbiecių planuojamas, bet 
dar nepadarytas nuolaidas egip
tiečiams, tuo tarpu jis pataria 
egiptiečiams daryti dar didesnes 
nuolaidas. Dajanas perbėgo į ki
tą partiią, kad darbieėiai neda. 
rytų didelių nuolaidų, pats da
bar siūlo daryti egiptiečiams dar

neturnit jokiems vilties kur išlip
ti ir įsikurti be baimės, tiek pa
veikė tremtinius, kad jie padėjo 
šokti j pavojingus vandenis.

INFLIACIJA NEPASIDUODA

WASHINGTON. Infliacijos 
didėjimo grėsmė gali ateinan
čiais 1979 metais pakelti pre- 

! kių kainas vartotojams krautu 
yėse dar 10 nuošimčių, pasa“

ISPANUOS MONARCHIJA 
BUS PARJ.AMENTARINĖ?

MADRIDAS. Karalius Juan 
Carlos trečiadienį sankciona
vo demokratine konstituciją, 
kuria einant Ispanija po 40 me 
tų diktatūros padaroma parla
mentarinė monarchija, si yra 
Ispanijos \\ konstitucija nuo 
1808 "iflr r^tj$^sankcionahis, 
mCJ^yfis pimiinlnkas Adolfo 
Suarė? turės gauti paraimento 
pasitikėjimą arba, skelbti nau~’ 
jus rinkimus.

— Clevelando meras bando su 
atarti su bankais, kad miestui 
duotų ilgų mėtų paskdlą, kaiJdidesnes nuolaidas; nėgii dar- 
apkarpys nereikalingus bet kada svajojo. Jeigu
taretutdju$. “ šiaAdieh' butų rinkimai, tai'Be-

tas. Pragyvenimo reikmenų kai 
nns šiais metais krautuvėse bu 
vo apie 9% aukštesnės;
ma, kad ateinančiais 
gali būti aukštesnės 
nuošimčiais.

mano- 
metais 
dar 7

TEHERAN, Iranas, 
dešimtys, iraniečių automobi- 

•MęriMeaAs 'degindami ir ; šire-

Kelios

nas Tekindami, važinėjo ap
link imperinius rūmus, demon
struodami, daug kas šacho pa
veikslais nešini, šachui ištiki
mybę, bet niekas jų nepaisė, o 
prie Teherano universiteto į. 
demonstruojančius studentus 
džipais įvažiavę kareiviai, dau 
gelį studentų sužeidė* •*

Washington. D. C. — Įtakin-I 
gas respublikonas sen. Barry 
Goldwater padavė prezidentą 
Jimmy Carterį į teismą už di
plomatinių santykių nutrauki
mą su Nacionalinės Kinijos vy
riausybe ir užmezgė diplcmati- 
nius santykius su Pekine įsikū
rusia komunistine Kinijos vy- 
ruosybe. Sen. Goldwateriui pri
tarė kiti 19 senatorių, kurie ncu 
rėjo, kad teismas .pasisakytų, ar 
prezidentas, neatsiklausdamas 
kongreso, turėjo teisę'. Reikalas 
buvo tuojau aptartas, iššaukti 
patys geriausieji ekspertai. Ih-e- 
zidentas jokios .sutarties šq įur 
cionaline Kinija ^nenutraukė. 
Sutartis įpareigojo Ameriką gin
ti salą iki 1979 metų paskutinės 
dienos. Amerika^ auląrtj pikio, maršalams aprąęiint^

Nacionalinė Kinija tikėjosi per 
30 metu^ išlaisvinti Kiniją nuo 
komtipistinės diktatuos, bet ne. 
pajėgė. Nėra vilties, kad pajė- 
gty-; tai padaryti netolimoje atei
tyje. Tuo tarpu pačios Kinijos 
reikalai taip pat keičiasi. Gali
mas daiktas, kad ir pačioje Ki
nijoje \yriausyi,ė bus priversta 
žengti. į dtmokratinę santvarką. 
Pekino' vyriausybės pripažink 
mas buvo reikahffgas Brežnevo
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LYDEKA IR KATINAS
Bėda, kai kurpius ima kepti pyragus, 
Batus gi siūt kepėjas,

-Tuomet iš darbo gero ko nebus, 
O ir ne kartą taip jau dėjos, 
Kad kas pamėgsta amatą, sau svetimą, 
Tasai paikesnis, atkaklesnis už kitus: 
Geriau jis darbą pražudys, kai jįjį paima; 
Mieliau jis pajuokai žmonių paskirtas bus, 
Xei klaus garbingų, žinančių žmonių jis, 
Xei jųjų gero patarimo paklausys.

MODERNUS SAPNININKAS

J10DBN1 MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAV161US .

Gražiai suausta humoristine priedanga
“Keleivis“ lapkričio 7 d. savo kinys, - iškentėjęs stovyklose ir 

humoro skyriuje “Pasikalbėji- f sovietų kalėjimuose apie 10 me
ilias Maiklo su tėvu” rašo: Jtų. Aš vertinu jo nuoširdų pa-

Maiki, ar tu skaitei “Nau-’triatizmą, suprantu katejimuo
lienose” tokio Jono Kreivieno į se ir okup. Lietuvoje jame sir 
labai graudinantį - pamokslą’siformavusį nepasitikėjimą ki
minus visiems 5rJ dar spešel iš tais žmonėmis ir didelį Įtaru- 
krajauš afvaži a v tįsiems dviems mą, bet ši karta kaltinti ir įta- 
naujieihs gnnoriams1 - pojetui rmeti įsižiūrėtus asmenis jis ne- 
ir prapiešoriui? Jis ten virezina; turi jokio pagrindo ir: remiasi 
kad išrŽemaitijos atvažiavę vi-įtik savo vaizduote,.niekiniais 
sokiėTglėsiiiininkai, prapiesoriaiA argumentais ar kokių specialių 
pojetai ir kriti monelnykai mums; šnabždunų įtaigojimais. *Dar 
čia nieko neduoda, o tik ’išmaž^prasčiau, kad jis tyčia ar nety- 
goja iš“ galvos*- smegenis, palie- čia traktuoja juos lygiai taip 
ku mūs sų tuščia-kaukole ir, ap-!pat, kaip “Vilnis” ir “Laisvę”, 
slavę keistais mūs džinsais;’aro- vdo joms (ik patarnaudamas, 
pianu ištakia namuo-' Dėl-toj sa
ko, turime visi ant Atlantiko 
kranto sustoti-į glitą ir taip su- 
sigląusti kad nė. blusa;iš krająus 
čia'nepralįstų..,O apie du telek-. 
tualu^.j^i šneka,, kad ...vienas jų 
krajuje palikęs didžiulę bago- 
tystę, o kitas ponišką službą, ir 
čia.^atY’ažiav’9.tik mūsų.sudur- 
nitų ba jiems komunistų vąk 
dži^ davė tokį prikazą.^To Krėri: 
vėnb fgromatą peršlebizavojęs, 
aš liet išsigandąu ar tik nebūsiu 
padaręs didėti"mistėiką. juk ir 
su vienu, ir su kitu tų propagan- 
distį aš dar neseniai <S 
ne rodavojausi, ;ka$ reikėfį- iš 
ruskio išvalnfnti 'Plungę. T 
t u pasakysi/ Maikiį Ko

Aiątyit savo kaiūnimų nepatiJ^l- 
niūrną jaučia ir pats straipsnio 
autorius, nes. vengia paminėti 
ir tų Intelektualu pavardžių, bi- į 
jodamas atsakomybės. Juk to
kiais pat .argumentais ir’ įtari
mais galėtų koks nors piktybi- 
ninkas pakaltinti ir pati Krei
vėną ; ko jis J ^Amenka.
gu Lietuvoje^ pasižadėti- iš- 
HikinrąiJ‘ tarnauti' komunistiniam 
režimui jn }o‘sauguinujŲ. galėjo• 
puikiai gyventi?. Ne, geriau ne- 
aušihkiine dėl' nesąmonių gvil-

denę prisisėmęs?
— Tėve, pamokslininkų mums 

niekada netruko^ A Įvairiausių-.. 
Vienybės skelbėjų, doros brigą* 
dinįikų, veĮnio-. buvimo įrodinė
toji}, visų valdžių mylė to jų, ^tau
tinės ^drausmės saugotojų, pa- 
triotintejų ir net savų tautiečių 
prakeikėjų. Ne yjsų^ ju. žodžiai

daiigii buvo tautai naudingi. 
Griausmingu 'riksmu 'įsakinėda
mi uenybc'ir drausmę. jie kar 
tais Xisuomeb^niik^dar labiau 
sukiĮšina '^rntJ^dskaido orga- 
nizaįBjas; be pagrindo įtarinė- 
dan^ kitus, patys pasidaro įtar* 
tinų^uždavinitr vykdytojai; rei- 
kalą&daini dOTA’bes, patys gyve
na, p ebijodami znei Dievo, nei 
velnio, o skelbdami patriotizmą. 
palySJ veidmainiauja ir slepiasi 
nuo.'visuo'nienės akių ir ausų, 
nes dažniausiai jų pačių šeimos 
jau yra iuitaųtųsioą-4r met lietu
vių kalba ji/vaikų lūpose mi
rusi & - - p. i

-J^Bet. Mąikį tu man dabar 
paLs^šguldai lokį pamokslą, kad 
noria tik veikti, kaip bažnyčio
je, ners ir ne viską suimu j gal
vą. AJe tu man streit ir rait iš- 
varažyk, ar Jonas Kreivėnas 
tiesiai ar kreivai nušneka apie 
tuos du -prąpi^prius, kuriuos 
jis vadina beveik komunistų agi- 
tei toriais?

Tėve, tavo minimas Jonas 
Kreivėmis yra buvęs Sibiro kan-

Konstatuoja:
1. Fanatikų — dlktatūrinin- 

kų grupelės užmačios yra galu
tinai paaiškėjusiu. nesakaity-. 
darni nei su dauguma, nei su 
demokratiniais visuomeninės 
veiklos dėsniais, jie siekia per
imti visą laisvojo pasaulio lie
tuvių veiklą. į savo rankas Ir 
diktuoti bendradarbiavimą 
okupanto statytiniais ir jo 
taigomis; \

Lineralaia prisidengę
krašto proiesoriai iš dipukų .vai- ‘ 
kų priaugino Ająničarų” — sa? 
lionimų komunizmo garbintojų.; 
kurie viešai pasisako, kad jie* 
nesą antikomunistai ir didžiuo-! 
jasi atlikę okupantui naudingų- 
darbų; f4 . H j

‘ 3. budarę fanatikų — liberalų’ 
koalicijų, jte griauna šio kraš
to lietuvių • organizuotą veiklą, 
spaudoje. i r kitaip niekindami 
tuos, ,kurie . priešinasi jų sie
kiams, nuiltruoja organizacijas,! 
perini darni jų vadovavimą ar 
bent trukdydama jų veiklą. Net 
ir ALTa yra atsidūrusi sunku
muose, kai į ją pateko žmonės,; 
atvirai pasisakę spaudoje, -kadi.

J ALTa ii' BALr as turi pasidary
ti B-nes sekcijomis. Ten patekę, 

" jie bando primesti “susitari* l t 
mus” su griovėjais, kurie ALTa _ 
palaidotų ir pervestų gecių — L < 
zerų. “valdžion.” Jų užmačios 
siekia suparaiižuoti ir pagrindi
nės laisvųjų lietuvių vadovybės 
nei tautos atstovybės —r VLIKO: 
vęiklą.

I

Visa tai Matydama^' 
Suvažiavimas

1. Kviečią ir raginą ’yisuome-! 
nę, ypač organizacijas, ^budėti drį 
neįsileisti ‘‘.Trojos arklįų?
votarg,^ / j;; ,

2. Ragina atitiesti Vasario j .Valaitis, 208 psL, kaina $4, gaunama Naujienose). 
1 &-os Gimnazijos . .veiklą, kuri.
Palenkta jai .pątįkėtą jaunimą —= 
nukreipti. į okupanto agentų mo-; 
kjrklą — Kapsuko kursus Vilnių' į

3. Ragina paspartinti Refor-į. 
riiudtcš Bendruomenės padaii-f r 
nių -steigimą ir. sustiprinti jų J 
vėiklą.;

Dantyta Lydeka sumanė mintį 
Kačių sėkmingo verslo imtis. 
Kažin, ar kipšas įkvėpė pavydo goda, 
Ar jai žuvies mityba nusibodo? 
Tačiau jinai sumanė Katiną vilioti, 
Į svirną ją paimti 
Tenai pelių pasimedžioti, 
“Bet liaukis, ar pažįsti šito darbo rimtį? — 
Lydeką Katinas čia ima mokyti; — 
žiūrėti reik, bičiule, — gėdos nepelnyti; 
Žinai, įr priežodis prigijo, 
Kad darbas meistro bijo”. —

♦ * *
“Palauk, bičiuli! Ką gi pelės? Xegi snaudėm? 
Ir ešerius mes gaudėm”. —
“Tai labą valandą ir eisim”. Ir nuėjo- 

Ten Katinas
Sau smagiuos 
Ir ėdė, kiek norėjo; 
Galop bičiulę atlankyt reikėjo: 
Atėjo: jau gyvybės veik jinai neteko: 
Vos žiopsi, pelės uodegą nugraužė, guli. 
Čia mato: darbas šis — tai ne Lydekai 
Ir nutempė į kūdrą Katinas bičiulę. 
Tegu gi žino Lydeka — 
Tatai gera jai pamoka: 
Ateityje tai atsiminti — 
Pelių medžioti nemėginti.

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

MERGAITĖ jauna ir graži reiškia nekaltą džiaug
smą.. Jei ji meilinasi arba ji yra jau kalta, tai reiškia 
liūdesį, žaisti su ja — tuščios svajonės arba viltys, jei 
ji verkia — geismų išsipildymas, kalbėti su ja — sau
gokis, kad nebūtum apgautas.

MĖSAJEDAS arba kamivalas sapnuoti reiškia ge
rus metus ir svajonių išsipildymą.

MĖSĄ virti arba ją valgyti reiškia geismų išsipil
dymą, bet keptą mėsą matyti arba ją valgyti — negerai 
— turėsi nuostolių, žmogaus mėsa reiškia pažeminimą, 
bet nėščioms moterims yra gerai: jos sulauks sveiko 
kūdikio.

f

MĖSININKAS yra gero gyvenimo ir gerų laikų 
simbolis, bet jei jis yra su peiliu rankoje — saugokis ne
malonumų.

MĖTYTI akmenis arba bet kokius daiktus reiškia 
nereikalingus rūpesčius.

MEŠKA reiškia persekiojimą ir civilinių žmo
gaus teisių trempimą. Jei meška bėga nuo tavęs, tai tau 
bus gerai, bet jei ji bėga link tavęs—saugokis didelės 
nelaimės ar valdžios persekiojimo.

MEŠKERĖ yra apgaulės simbolis. Pakliūti ant jos 
—pagalvok ar nebendradarbiauji su priešu, jo agentais 
ar ty agentų agentais. Meškerkotis be meškerės vaiz
duoja pastangas sutelkti visą jaunimą į vienalytę orga- 

Įnizaciją. į -

MĖŠLAS laukuose ženklina gerą derlių ir pinigus, 
bet namuose — permainas ir nelaimes. Apskritai, mėš
las neturtingiems yra geras ,o turtingiems blogas ženk
las. Vaikščioti po mėšlyną yra blogas ženklas: prarasi 
draugus.

METALINIAI indai reiškia turtą, tik juos dirban-
(J- A. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių rinktinė, vertėj yems nieko^gėro nereiškia, tik vargą.

1 MIEGOTI mylimo asmens namuose gerus
* draugus ir jų padaugėjimą bei Įsigijimą naujų, miegoti

ii::'. f čl

klevas”
a-ls >■ r ...^.-^^Jvaizdo- 

įė tės-^risės Sfaikia-^advokatiš- 
įpš priedangoje skaitytoj o ne
įtikino, kau 
štraipsuist t
propagandistai-5 yralfiki-jb^mo- 
cinių Jausmųrišdavą-A?

z > j _ v . J., Tijūnas y

į :: i■- Geras.klausimas^ u,

Tėvas išvažiavo su Linu pasi
važinėti niašina. Linas jį- klau-

Maaaryčios

Kreivėno rašytas sg: r ' -
Užsimaskavusieji į^T^vėti; kai ti <’a r nebuvai!'

• vjedęs .mamos, kas tau sakvda-^ 
vo, kaip reikia vairuoti?
t Pavažiavus truputį toliau Lb

- našlėj kiauše: : * ‘ į ., r t <~.x. . ... [dieną, tai mirs .daugiau jaunų.
'' ''A į :mednai neafiŽ*t j«, jei, naktį- M senųjų.
. ,.an e»K>t " '-' Į '$315. dėi N. Mėtų diena giedri,

- Bijo, kad nesuvažinėtų. Ui bus gtras depUus/ :

X\|UJŲ METŲ ^PAPROČIAI 
3Įį4r\}ei per. Metus sninga

.Draugo redaktoriūstiomone: 
apie vyskupą ir apie Altą

Gruodžiai Tt) "d. Draugo 29R 
nr. 3 pAt. įdėLos Vyskupo Vin
cento Brizgio kalėdinės mintys

Skirtingi vaizdai šiltos Velykes.
319. N„ Mėtų vidunaktį, nio

bei sveikinimas “Dažnai prisrįKūwaifo ątyyko į Amerika stu-įtan?' neinaUnt> žiūrėk į yeidro- 
mintina tikrovė”. Jo tekstas ujdijuoti. Iš aerodiomo jį paėmė’’ Pa™alysĮ aleitj.
žinia dešimtį vienos skilties co-įųniversjt^tę tarnautojas ir vežė: ‘ .Per X‘ Metus stenSidsi
iiy. Po jūo atspausdintas Ainfr-!Per.ipie$ia.'j.stu<Ientu headrabir 8eriaus'ai valgyti, nes, sako, 
rikos .Lietuviu Tarybos kaK-di-įtj-JSvečias* 'fetensyviai dairėsi taip teksi^ valgyti ir per kiau- 
nis svekiinimas: - Bendras š>Tn~*pro langą ir ^stebėjo pravažiuo-.1^111^115’
čių džiaugs tn as tesujungia. mus1 jaučius aųtątnob’iJhis. legaliau t>cr N Metus nesibara,
bendram darbui dėl LieŲivcs.1 jis su>ntkistabi»'Sušii<ko: nelošia, nes bijo, kad pfer visus
Kalėdose, tikėkime, kad J^ngu^i-X Kiek dau& frabiu rūšių ir tai? nerę^«tU daryti.
padės pasiekti naujo Lietuvos' niodalių aut^»obihu jū>u ke-' J*24- Jei pcr *V MetUs mergina 
jaisvės .-užgimimo', o 'Naujieji ^ais važinė^' nm> matosi sau vaikiną, tai per
19/9 metai bus nascsnF įSįįįn- 
nimo vaisiais, švenčių-: Jptoga 
sveikindami pavergtos tėvynes 
brolius, Sibiro kankinius - ir . tie- 
tuvius išeivius vakaruose, tiki
me, kad švenčių rimtis mus dar

Turtingo arabų šęiko sūnus iš:

tik Kajakai / . . kiaurus metus jai jų netruks.
330. X. Metuose stengiasi vi

sus darbus greičiausia padirbti. 
Jei per X. Metus gaišuosi, taiGeros Jr 'Šlogds žinios

^' Vįc^ias dfdelfs golfo mėgėjas visus metus būsi atsilikęs.
_ _______ __ b kartą išįiaibėjo su spiritualis-' Per kieme 

labiau jungs į vieningą Jaisv^r Ju irklau^ė/^į danguje vra goL ^aug šarkų, tai per visus 
‘ lošti

^Kalbėtdusiomis 
ką<r ir

• rv t o ;

kovų sūkurį. ' V
Labai “gurdūs” . Draugelį 

nigai ir levitai tuoj.-po šių 
jų sveikinimų įdėjo BriRu 
eilėraštį “O mes liekam”;

v,Kažkur debesys yękią^

i

O "mes liekam iiAklv.

Naujos žvaigždės sužyra.
Lekią, paukščiai ipti -------
O mes. liekam vis žeipėj, A
I Jek a m»^nlbdžio nakty. ’
, *K. Petrok a it i s

ti vieną 
nalonią ži- 

Pinwoji žiina/kad danguje 
yra golfo laukai iją juose galima 
l^ti golfą. Antroji Eįma, kad 
SCKantj sckmid efą jūs j • u .bū* 

jfute tQose Jacking škvosc golfo 
jtaukuOše ir ^alėrilc su *iiyo Se
inai mirusisiais diedukais lošti 
jgc’.fą. 

--------—

—REORG AN1Z UOTASk —
Reformuotos Lietuvių Beivį į ---------- —

driiomenės Tarybc\ raHų ir aU ■ Jei ūkininkai, išvažia* 
storų- ^u^žjąyimčrrr išklausęs vęs per N. Melus pasivažinėti, 
vadovybės pranešimus i*- atsfo- išvirsta, tai jam gerai linai dę* 
vų pasisakymus — rėš.

334. Jei per X; Metus pirma 
ateina moteris — bus nelaimint 
gi nįetai; jei vyras - laimingi, jei 

Jahai laimingi-
> »a. . x #3a8. Veių vakarą prieš X. M.

merginos bėga į vistinyčią, pa
griebia patamsy pinną pasitai
kiusia vištą ir nešasi ją trobon. 
Žemėj paberia grūdų, padeda 
vanekna ir pasta t* veidrodį. Jei 
vištei pirma lesa — bus turtin
gas vyras* jei geria - girtuoklis, 
jfci j veidrodį žiūri ir snapą tai
sosi - gražus, bet dabita.

Iš dr. Jono Baiio **Lictuvių 
Kalendorinės šventės, 170 psl. 
Išleido Lietuvių Tautosakos 
Lobynas, 1105 Chiswell Lane, 
Sflvcr Spring, M D 20901. Kaina 
S>6. Jūsų malonumui surinko.

Siga Raidyte

• Tarybinės spaudos žinio
mis okupuotoje Lietuvoje viena 
kiaulių šėrėją gavo medalį, kad 
jos globojama kiaulė išpildė 
norma - atsivedė 12 paršiuku? 
žinoma, didžiausias nuopelnas 
teko kompartijai ir jos bosui 
sekretodiui. Xesąžininga savin
tis nuopelną, kuris priklauso 
kiaulei.

• Sakoma, kad yra 3 žmonių 
rūšys: kurie įvykius kuria, ku
rie juos stebi ir kurie stebisi, 
kaip tai galėjo įvykti.

e Mūsų gyvenimas yra kaip 
taksi laikrodis: jis bėga ir tada* 
kai kur nors važiuoji ir tada, 
Kai stovi vietoje.

© Vienas Marquette Parko 
tėvas gavo savo sūnaus studen
to laišką, rašytą pagai žinomą 
Krembambulio dainą: ‘Mielins 
tėti! Aš jau visą mėnesį iš ta
vęs nieko negirdėjau. Būk ge
ras ir tuoj pasiųsk man pinigi
nę perlaidą, kad aš nesinervuo- 
uau ir žinočiau, jog tu dar gy
vas”.

e Deficitinis uždarbis gauna
si tada, kai jūs įstaigoje dirb
damas uždirbate 8 dolerius, o 
tas, kuris taiso jūsų rūsyje skal
biamą mašiną per valandą uz- 
driba dvigubai daugiau.

• Kirpykloje kirpėjas pabai
gė kirpti vieną savo klijentą ir 
pakvietė sekantį - jauną vyruką, 
apžėlusi ilgais plaukais. Vyru
kas jam paaiškino: “Aš neatė
jau kirptis, bet laimėti lažybas. 
Matote, mano tėvai tyirtino, 
kad aš negalėčiau ateiti į kirpy
klą” . . .

< Patyręs asmuo kreipėsi į įs 
taigos viršininką ir prašė dar
bo. \"iršininkas po pasikalbėji
mo jam sakė: “Iš mūsų pasikaL 
oėjimo ir surinktų žinių matosi, 
kad tamsta esate aukštos inte- 
Icgcncijos, sumanaus proto, įž- 
valus ir greitos orientacijos as
muo- Gaila, kad mes ne tokių 
ieškome“ .. . Panašiai atsitinka 
ir mūsų organizacijose ar net 
veiksniuose.

ir būti nuliudusiu — turėsi didelį džiaugsmą, bet mie
gant verkti — liga.

MIELAŠIRDINGU būti —didelis džiaugsmas ir lai
mė, nemielaširdingumas reiškia nelaimę ir- pažemi- 

iiiima.

reis- 
rei-

reis- 
nuo-

MIERA arba saikas reiškia didžius planus arba pa
stangas, tik reikia elgtis labai atsargiai juos vykdant.

MIESTAS didelis reiškia turtą, vaikščioti po jį — su
lauksi žilos senatvės, degantis miestas reiškia vargą ir 
nelaimes.

MIEŽIUS matyti arba miežinę duoną valgyti 
kia laimę, gerą sveikatą ir pasisekimą visuose 
kaluose. __

MIGDOLUS valgyti arba migdolo medį matyti
kia greitą pralobimą, bet kartais migdolas reiškia 
stolius.

MIGLA šviesi laimę reiškia, o tamsi liūdesį lemia.
MILŽINAS reiškia, kad paveldėsi savo giminių 

turtą. z

MINA arba dinamitas yra pavojų ir baisios nelai
mės simbolis.

MIRTIS sapne tikrumoje reiškia gerą sveikatą ir il
gą amžių. Matyti mirštantį yra gera lemtis tam, kurį 
matei, bet mirštanti moteris reiškia, kad negausi paliki
mo. Mirusią motiną ar seserį matyti tikrumoje reiškia 
džiaugsmą ir laimę.

MINTYS sapnuotos gyvenime reiškia priešingai.
MIŠIOS reiškia džiaugsmą ir laimę, bet pačiam lai

kyti mišias yra tuščios svajonės.
(Bus daugiau)
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VACYS PRŪSAS

(Pabaiga)

NEPADĖS UŽSISPYRUSIAM
DIKTATORIUI

Gėlės

jau

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

NAUJŲJŲ METŲ PROGA

lietuviškų organizacijų bendradarbius. Taip

p at. s veikių aro e mūsų Elektros įrengimų ir

Taupykite dabar
pas mus

4514 So. Talman Avė

GERIAUSIA DOVANA

RSA
Oilcogo, III. 60608

■*1

n no
ne

G-n-

Pravartu pažymėti, kad mu
zikas Antanas Arminas, Lietu-

profeso- 
steigia- 

tiek lie 
liečian- 

dėl So-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Federaliniai patvarkymai reika, 
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Sl.no 
si nn

sveikiname gimines, draugus, pažįstamus ir

® Žmogaus kūne yra 206 
kaulai, apie 700 raumenų gru
pių bei junginių ir apie 250 są
nariu.

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

Gud*lf«, POVILAS MILERIS, bi o graft jot bruožri 
paslipfil ___________________________________

Knygu užukint reikli pridėti 75 et. pašto Iširi domx

NAUJUMO?,

vos, aukoja paskutines savo su_ 
taupėles iš mažytės pensijėlės, 
kurią, be to, pasidalina su kitu 
ten gulinčiu suparaližuotu ir re
gėjimo netekusiu, ir kalbos, 
tautiečiu, buvusiu Lietuvos val
stybinio teatro aktoriumi Stasiu 
Poškum, kuris buvo ir tebėra 
reikalingas nuolatinės pašalpos, 
bet iki šiol kolonija neturėjo* 
galimybių ir sąlygų jam padėti. 
Antras vertas dėmesio tautietis, 
taij jau Kolumbijoje mokslus 
baigęs jaunosios kartos Lietu
vis agr. Vacys Slotkus, kurs su 
žmonele Danute 1000 dol. pasi
žadėjimą pasirašė su ašaromis 
akyse.

Ačiū Dievui, kad taurių lie
tuvių dėka Kolumbijos Lietu
vių Fondas jau įgavo ko*nkrečią

Jūsų dėmesio vertas tarnas ir 
tautietis kur. kleb. P. St. M. Ma-

Managua, Niką ragu a. - JAV, 
Uosta Rica ir Demokiuikonų 
respublikos ambasadoriai Ma- 
nagucj tarpininkauja tarp opo
zicijos ir diktatorius Somozos, 
kad atstatytų krašte bendram 
darbui reikalingas muotaikas.

Atrodo, kad tarpininkai jokiu 
būdu negal isusitarti su Somo- 
za. Pradžioje jis norėjo rasti 
bendrą kalbą ir išvengti naujų 
susikirtimų, bet dabar jis ne
kreipia į tai jokio dėmesio’. Ma
noma, kad amerikiečiai turės 
atšaukti savo karo misiją iš Ni- 
karaguos ir sustabdyti bet ko
kią paramą Somozos vyriausy-

Fonco reikalais
kultūrinę veikt

klausimais, tiek
Rusijos bandymų pakenk

era Irklinis ginklas pne- 
'Ose. skaldant žmonija ir

Kolumbijos Lietuvių Fondo 
steigiamasis susirinkimas nu
matomas pravesti 1979 m. sau
sio mėn. 6 d., kurio vieta dar 
nepaaiškėjusį, bet dienotvarkė 
jau paskelbta:

L Laikinojo Fondo Steigimo 
Komiteto pirmininkės suvažia
vime atidaromojo akto paskai
tymas ir dalyvaujančių ir neda
lyvaujančių Fondo narių ir na
riais tapti norinčių sąrašo pri
statymas. -

2. Kun. kleb. Matučio pakvie
timas pirmininkauti.

3. Dviejų sekretorių parinki
mas pasitarimų eigai užrašyti.

4. Tolimesnis Dienotvarkės 
punktų aptarimas arba patvir
tinimas, būtent:

5. K. L. F. Įstatų išklausymas, 
pagvildenimas ir evantualus jų 
priėmimas.

6. K. L. F. Tarybos ir Revizi
jos komisijos rinkimas.

7. Valdybos bei administraci
nio personalo Sudarymas iš Ta
rybos narių ir iš nenarių tarpo.

8. Tarybai pirmininkaujan
čio žodis bei Laikinojo Komite-

uvių Fondo Laikino 
) vardu mokyt. Jonas 
r s tuojau 
ua<:

S2.0I
Henrio LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos, apskritys su Įdomiais aprašymais, Iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Ktilūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuva 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina NsriJni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimi  J 
170 P3b____________________________________ UJĖ

11. Suvažiavimui pirminin
kavusio uždaromasis žodis, kurs 
baigiamas pakvietimu sugiedo
ti Lietuvos Himną.

12. Pamaldos už Lietuvą ir 
pabendravimai.

aiškinantis 
tuo pačiu

Z'Illtli
I jusiu yra 
vyzdžiui, 
rinti du 
prisidėjo 
Saldoko

į sukaktį, tai, būtent, Pranas Lu- 
kauskis 15.000 grynais, Lukaus- 
kis Simas - grynais 10.000, Lu. 
kauskis Vytautas - 10.000, Da
nutė Ruzėnaitė Lukauskienė - 
10.000.

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepi* 
lazdynui Išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir Damazu Įveda i gsmtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausu? pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Auęv«t»ltyH-V«lcl0nUr>ė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOSE Ekgllot. giesmė*, poemos 

Kišeninio formato. 157 psl Kaina $2.00.
3. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 16P 

psL Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgelionis, GLODI - LIODL Lvri>o? 1G5 p«l. $2.00
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai 8T»<* 

3 Išvietintas lietovaites senovė* laikais; su autoriaus iliustracijomis $5 00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2 00
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1 00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psl.. $3 00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ti Ivrikos knvga. 152 psl $2 50
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Ižai, 92 psL. $1.00.
13. Petras Šagalas, PLAUK MANO LAIVELI. Rūgščiai. 112 ps]
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl ‘
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai 80 psl. $2 50
18. Alfonsas TyrvoIIs. METU VINGIAI. T.vriVr'S rinktinė. 180 psl. $3 00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai 

53 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00
Norėdami jsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i NanU-rtj 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant ček| ar pinigini orderL

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir netu
rtu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau U vardinto mil knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozą t Kapačinikea, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai įplei- 
džfact Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. Metais drobės viršeliais kaina 4 doL

KepAČfoskai, IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beiri- 
kurimčio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai Uio- 
tfruora. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO- .LlETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoj* ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji t/m matė, kokiai 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmorės pasakė 95 ptL $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglu kalba

M Zosčenlro. SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusu rašytojo 
50 satyrinių 199 pusi., kaina $2

D. KuraMt, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. An- 
torlius p^stabuma neapgauna Intuaisto ir agitpropo propaganda bad 
ofaaMkavItnai. Ab! knygos parašyto* lengvu, gražiu itilinmi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prflaq likimą. 
Kaina $2. ’

Vlncat žamaltH. LIUBLINO UNIJOS SUKAKT’ĖS PARAŠTĖJ^ 
M n«L Kaina S1J50.

t* kiti laidiniai yra gronaui
MAUJ?VNOS«; J739 $♦. HALSTCD ST., CHICAGO. ILk. ABMĖ

rrk* vtsakaM peiHr Ir

Pirmąją 
išspaudė 

su didžiai raikšmingu laiško 
teksiu paremtu 10.000 pezų če
kiu mane’ bei projektuojamojo 
Fondo Lituano vardu. Esu ne
paprastai Jums dėkingas už Lie
tuvių Fondo idėjos įgyvendini
mo paskatinimą man ir tauti
ečiams. Esu tikras, kad Jūsų

“Rarranquilla, 1978, i 
TauOgęiuL šionrs. <Hen 
sinaudojant lai* 
ponia Didžiulie 
“Lietuvių Fond: 
si u nč;ų. n uosi rdž i a u si i is svei k i- 
nimus ir linkiu daug sveikatos J: - . '— asmeniškai visiems ir kiek
vienam atskirai iš'Jūsų.

Pagaliau ypatingai randu rei
kalo, pabrėžti labiausiai ..dėme
sio' vertu* būdu, jogei mane ne
ramina daugumos mūsų tautie
čių pastebimai nerangi veikla 
kas liečia likimą mūsų tėvynės.

Aiškiai neužginčijama, kad 
grupė lietuviu, daug skaitlinges- 
nė ir. geriau pasiruošusi, dabar 
gyvena Kolumbijos sostinėje 
Bogotoje; tuo tarpu kitos gru
pės delial aiškių priežasčių tėra 
bogetiškių satelitais ir kurios rie per tai, k: 
nori matyti j u asmenyse Lietu-:’-Tėvynė turi 
vos reikalų ii visų patriotinių ideologijų, pasaulėžiūra 

1bei socialinių sumanymų pirmu ninių ambicijų - 
nūs ir vėliavnešius. i meniskų, naudų

Mes todėl klausiame: Kaip laiįniausiai yra. pa? 
galima, kad lietuvių kolonija 
Bogotoje, sudaryta iš tokių ga
bių, iškilių*ir rinktinių ašmenų, 
neiškyla.pergyv&nąmos istorijos 
viršūnėje? Kaip- paaiškinti/ kad 
po tiek daugelio.laimingų, ir ge
rove’ ž’ydincių lietuviškos kolo
nijos metų, apimančių daugumą 
kolonįjos Ląrių,. Jki šiol neturi 
nuosavo centro ar klubo, jei ne

gcut: >ulkt? fcn.yjVr niriez bei kaklą
knygV ir tantyną-

Ale^ctndęja MES GRĮŽTAMI Įdomfll tarm-g dientĮ
atxlmitiinal ir įvykiu bei rietu eprisymai, skritomi kiip ro 
n?finas. 367 psl. $5.

A METAI PRAEITYJE. Netolimu {vykiu pririminl-
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje įprašymiL rnitirj- 
tyti l 12 dfcliu. 295 psL. kalm? S3.

Dt. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomax, 
_ šiais viršeliais. 335 psL Krizu $6.00. Minkštria virš.

Pat vari. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3,00, minkštai* rir- 
šeifria — $2,00; n dalis, 225 ?sl., įrišta — $3,00. minki- 
tri* riršeltalĖ ____ :___________________________ _

Divide et i m perą 
čnai. Skaldvmas ir šian

mi-rs sumelinials, 
niiiiančio bent kiek 
meilės, pasirodai 

•niais už kitus? F 
turėto būti ankštumose 

i visdėltc išsiskhkle, iš
gintų — religinių ar sc- 
:. jiclitimų ar ekonclnr 
'uo tarpu žmoniškos bū- 
algimstančios ir išlįsda- 
š džiunglių, turė<lanios 
skus papročius ir Įsitiki" 
grupuojasi vieningai ko- 

ėl nepriklausomybės! Ar 
geriau ir naudingiau, 

asmeniškus įsitikinimus, 
jas ir politinius skirtu- 
š p! ėst i aristokratiškai ir

ų a tu i- 
dimas bei jo likvidacija.

9. lenkinėjo Komiteto pirmi 
ninkės žodis bei Fondo užuo
mazgos dokumentų per<lavimas 
Tarybos bei Valdybos pirminin
kams.

10. Klausimai ir omam uju 
reikalų apžvalga, eventualus žo
dis iš dalyvių tarpo.

Volare Premier Coupe

! Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau.

| (Vartotos mašinos — urmo kainomis)
<|[ Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

štai kodėl neabejoju grupelės 
susiburimu apie Jus, kai |per
skaitys tą Jūsų atsišaukimą, ku
rį pridėjote prie čekio'?’

Kun. kleb- St. Matučio besą- 
lyg uis organizuojamo Kolum
bijos Liet. Fondo parėmimas 
jau neša vaisius. Iki šiol prie 
steigiamojo Fondo grynais pi
nigais ir pasižadėjimais prisi
dėjo šie asmenys iki 1978 m. 
lapkričio mėn. 1 diene's:

Kun. kleb. St. Matutis (1(1- 
(KJO), kun. X. Saldokas (pasi- 

1 žadėjo' 10-000), K. Didžiulienė 
' (pasiž. ?), M. Kupstienė (pasiž. 
Į2.500), J. Kapstys (pas. 2500), 
Stef. Mordosienė (pas. ?), inž.‘ 

iEd. Jasiūnas (25 dol. 925 pez.), 
'agr. V. Slotkus (pas. 1000 dol. - 

10.(110 pez.), dr. P. Totoraitienė 
(pas. 20J0), kun. V. Dubinskas 
(10.003 pezų grynais), Ant. Ar
minas (2000 grynais), J. Kase- 
liūnas (pas. ?), Sof. Oželienė 

V. Prūsas (pas. ?). Yra 
kad prie Fondo prisidė

jau daug daugiau. Pa- 
prie Cali miesto tu- 
ūkius lietuvių šeima 
atžymėdama kun. N. 
35 metų kunigavimo

a-; pasėtasis pirmasis grūdas ne
trukus prasiskleis puikų kvapą 
skleidžiančiomis atžalomis Ko
lumbijos Lietuvių Fonde. Ne
trukus lietuviai sužinos, kad 
abejonėmis ir lūkuriavimais 
pats Fondas savaime nesusi
kurs. Jie pabus, kai pamatys 
pradžią, kai pamatys grupelęj vos kariuomenės savanoris-kū- 
pradininkų iš visuomenei įta- rėjas, gulėdamas senelių prie- 
kingų asmenybių — turinčių glaudoje mirties patale, t.y 
jų pasitikėjimą ir simpatiją, nebegalėdamas pasikelti iš lo' 
Esu tikras, kad toji grupelė iš
ryškės artimoje ateityje. Tam
stos vardas juos suburs, nes tu
rite visu Kolumbijos lietuvių ir 
kolumbiečių absoliutų pasitikė
jimą, ypač po to, kai už nuopel
nus buvote apdovanotas Kolum
bijos vyriausybės CRUZ DE 
BOYACA žymeniu bei ordenu.

eigą, nors dar tariamasi su An-tų nuo tolimesniu p 
t i joki jos l niversiteto 
riais-teisininkais tiek 
mojo 
tuvių 
čiais 
vietų 
ti lietuviams, tiek dėl lietuvių 
konsulo dr. St. Siručio diploma
tinės tarnybos suspendavimo 
ir kitais. Numatoma dar turiu 
kelius pasiinforniavimo susiti
kimus su On u, l’nesco, Antijc- 
kijos Gubernatoriumi ir kitais 
asmenimis bei pareigūnais.

de yra padarę.
i virš partijų/ 

įsme-
i — 

virš visu as-1 ..neni , meniskų, naudų7’, — neperse. 
įniausiai yra. pasakos. Kolumbi
jos prezidentas excel, dr. Alfon 

i si Lopez Michelson. Tri 
1-tin ai reikalinga neat 
' Kol luubi j os pažangai i i 
įdybeL.bęt ką sakyti d 
; vos ?
' Tautiečiai, vienvbės ?*
!skirtumų! Vienybė ir tik ji 
!daro jėgą’ Priešai Lietuvos'k 
Uvįe. Jie džiaugiasi inūsu nešt’’
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Snaudtisį šachą verčia rusai
ilgus * metus snaudusi ir savo galia besididžiavusį 

Irano- šachą Rėzą Pahlevį baigia versti rusai. Jis dar 
gali pajėgti atsigriebti ir pačius įtakingiausius sovietų 

; agentus Irane išgaudyti, bet šachas nebus tas pasipūtė
lis, kuris įsivazdavo nenugalimu ir neįveikiamu. '

Jis mokėjo ir tebemoka gerai joti, vairuoti automo
bilį, ir skristi pačiu naujausiu sprausminiu lėktuvu. Jis ^.J

; gerai pažįsta Irano karo vadus, lakūnus ir paprastus 
karius. Jis vyriausią sūnų atsiuntė Amerikos aviacijos

• mokyklon, kad jis galėtų skraidyti ganiais naujausiais
* Amerikos lėktuvais. :

Mandžarijos dalį. 4 a
šachui ir į galvą neatėjo mintis, kpd rusas imperia-. 

listas bet kada drįstų kėsintis į galingą jo imperiją i,r' 
patį aukščiausią povo sostą. Pats šachas, asmeniškai 
kalbėjęs su Stalinu ir keliais kitais ‘įtakingais’ rusais, 
priėjo įsitikinimo, kad Sovietų Sąjunga nesikėsins į jo 
valdomą istorinę valstybę, šachas netikėjo, kad ne tik 
Stalinas, bet ir jo palikti satrapai vienaip kalba, kitaip 
daro. Nei vienoje pasaulio valstybėje jotų tautų paver
gimas taip nuodugiai neplanuojamas, < kaip Kremliuje. 
Planavimui niekas neišleįužia tiek daug pinigų ir dar
bo valandų, kiek Kremliaus planuotojai Pusę šimto me
tų tie palnuotojai savo tikslams naudojo darbininkus. 
Jiems žadėjo žemės Rojų, kad tiktai ^įkeltų juose viltį 
geriau gyventi ir siekti teisėtumo bei < teisingumo. Pet
rapilio darbininkai pirmieji atėjo bolševikams į pagal
bą. Juos pasekė caro karininkai. Ilgus dešimtmečius 
naudojo kitų kraštų darbininkus savo tikslams siekti. 
Naudojo solialistines idėjas, darbininkų unijas, demo-, 
kratiją, nacionalizmą, militarizmą, nacizmą ir ■ fašizmą 
savo įtakai. praplėsti, kitoms tautoms pavergti, kraš
tams išnaudoti. —

• f f ’ ’ * = ■ - - - 7

Sovietų planuotojai nustatė, kad Irane labiausiai 
nepatenkintas yra mula ir jo broliukas šeichas. Mokyk- ? 
los, naujoji technika, degalai, mašinos* ir augantis jau- * 
nimas išstūmė mulą iš Irano visuomeninio gyvenimo. 
Irano studentija reikalavo ne Korano puslapių aiškini
mo, bet pagrindinių žmogaus teisių. Irano mokyklos 
pagrindan padėjo fizikos ir matematikos vadovėlius,- o 
Koraną visai išstūmė. Teisių ir įtakos netekęs mula ke
lis kartus kreipėsi į šachą užtarimo, bet -jis negalėjo grą
žinti tų pačių privilegijų, kurias senais laikrais “turėjo 
tikybinįnkai. Specialias privilegijas jgąyo.piodernius 
lėktuvus variuojantieji jauni karininkai, radoro stotis 
operuojantieji specialistai, įvairūs mechanikai, aukš-

Į “Draugo“ redkatorių sąžinę
P. Stravinskas

“Draugo”’ vedamasis, kur Skleidimas minties/ kad VLI- 
prieš VLIKo Semo sesiją savo-j Kas išvis negalįs ėgzistuoti išei- 
tiskai pasveikintas VLIKas su jį vijoje, kur “nesiekiąs savo ko- 
sudarančiomis politinėmis gru- jomis tėvynės žemės”, buvo aiš- 
pėmis, pasiūlant joms, matot, kirtimas, kad VLIKas jau dabar 
pagal gamtos jstamą, kaip pa- “miręs”, kad jo “palikimą” ga- 
senusiofns ir nusigyvenusiosmsj linčios perimti mūsų jaunųjų 
“įnirti”, užleidžiant Lietuvos lietuvių, net ir visai nepolitinės 
laisvinimo darbą radikaliskai į organizacijos, kaip VLIKo'tipė- 

’ i, iš. tikrųjų dinės” . . J.
Organizacija gali veikti arba

persitvarkiusiame, 
tai teisiškai panaikintame, sa
kant, “nusižudžiusiame” VLIKe, pati savo velkiną sustabdyti, sa-

žmonių, kuris gali ne _tik pats ištaigingai gyventi, bet 
; gali ir pasaulio mąsto puotą suruošti Persijos imperi- 
j jos šimtmetinei sukakčiai- paminėti, šachas Priiminėjo: 
v ne tiktai galingus karalius, kraštų valdovus ir diktato-; 
į rius. Jis narodė jiems, kaip šachų šachas gali skirtis5 
‘ nuo -kitų.' mirtingųjų, nes jo galia buvo -.-'.didesnė, o jis 
’ pats turtingesnis. ........

Kada kilo klausimas, kaip ginti Persijos aliejaus ver- 
šmėšį'nebuvo kita kandidato, kmp'Irahb šachų ‘šachas. 
Amerikos inžinieriai prSdūhė jo degalų.versmas, pasta-' 
tė reikalingas valyklas ir padarė turtingu'*“ žmogumi,; 
Jis pajėgė įšigyti pačius-naujausius ginklus, modemiuS- 
lėktuvus ir kalnų artileriją. Pats sachas planavo, kaip 
jam teks ginti Persijos emirus nuo sovietų įsiveržimoj 
bet jam ir i galvą neatėjo mintis geriau \ pažinti savo, 
kaimynus. ...

įšachas buvo girdėjęs, kad Rusijoje nuverstas kai 
ralius ir įsteigta ne tik nauja santvarka, bet ir dideles 
ambicijas turinti sovietų vyriausybė. Jam ir -į galvą ne
atėjo mintis, kad sovietų imperijos pagrindai padėtas 
Pasaulio pavergimas. Bolševikai pirmiausia pavergė vi
są rusų tautą, o vėliau pradėjo dairytis, kaiįi lengviau 
jiems pavergti savo kaimynus. ’Pirmiausia pavergė il
gus metus laisvės siekusius ir už laisvę kovojusius gru-;

t

zinus ir kitas kalnų tautas ir tauteles. Pavergė ukrai- tuo tarpu pats šachas nenori to daryti, 
niečfuš,“ gudus, dalį lenkų ir iš Kinijos atlupo didoką

tus mokslus baigusieji-.chemikai, naują pramonę pri-ibuvo didėlis VUfibf mOsą vai- kytiinirmirti;-tbet kada, dar jai 
žiūrėti pajėgiantieji matematikai. Vien tik Korano mo
derniam gyvenimui nepakanka. Pats šachas, būdamas 
geras matematikas, labai lengvai galėjo orientuotis,bet 
mulai tai buvo neįmanoma. |

Šachas nekreipė-daugiau dėmesio į mulas, bet po 
Iraną pravažiuojantieji Maskvos agentai jų nepasiten
kinimą registravo ir Maskvai pranešė. Planuotojai at
kreipė į tai dėmesį. Irano šachas taip pat turėjo atkreip
ti dėmesį į mulą Ajtalą Chomeinį, kai jis-pabėgo į Ira
ką ir pradėjo kurstyti kitus mulas prieš šacho įvestą 
progresą, niekais paverčiantį mahometonų Koranią. 
Jam reikėjo patirti,kas apmoka jo radijo,. pranešimūš.Bet 
šachas nekreipė jokio dėmesio į Chomeinį, kaip jis ne
kreipė dėmesio į pačaime Irane esančius, nepatenkintus 
mulas, šachui akys atsidarė, kai štabo viršininkas geli. 
Ožeri sudarė vyrausybę ir nustatė ne tik iš kur ChL 
meini, bet ir kiti nepatenkinti šeichai gauna kelionėms 
pinigus. Jam pavyko nustatyti per kokius bankus piž- 
gai būdavo persiųsti į Chomeini sąskaitą, šachas žino
jo, kad nepatenkintas mula tapo sovietų agentas. Jis 
ėmėsi priemonių muloms suvaldyti, het “gaisras jau bu
vo sukeltas. Irano tikybiniai fanatikai jau’buvo“ gero*' 
kai apardę krašto ūkį. šiandien turtingiausias naftos 
kraštas neturi gyventojams degalų. Irane yra didelės 
degalų atsargos. Daromas spaudimas į šachą, kad jis 
leistų imti atsargoje esančius degalus gyventojams, pastatė didelian pavojun. Gali nukentėti ne tik Pats;

šachas, bet dar didesnėn nelaimėn jis gali įstumti visus; 
Jeigu šachas būtų komunistus pažinęs ir žinojęs, turtingo krašto gyventojus.

Utybinės tautos atstovybės, ir jį gyvai esant, prisistato jai jos 
sudarančių ^grupių/ įžeidimas. 7 ’graboriai ir įpėdiniai į jos pali- 
_ jį____ ~ _________ L--_____ _ 
kad; jie gali'maištei'šukeKi bet kurįniepdtenkintą ele
mentą, tai jis;-būtų, galėjęs parsidavusius mulas išgau- 
dyti, nuteisti ir-lengvai likviduoti jų nepatenkinimą, 
bet; jis to nepadarė.“■' Jis net nežinojo,- , kad jo kabineto 
narių. tarpe buvo žmonių,1 kurie palaikydavo santykius 
su Irake veikiančiu mula Chomeinį "šachas turėję išti
kimą policijos vadą,, bet toje pačioje policijos - vadovy. 
bėję buvo žmonių, kurie teikė žinias'fanatiškiems-tiky- 
bininkstinsf * • * * ’ ’ ; a

i* . 1 ____ . ii ' » <
t Jeigu “šachas pries porą metų.būtųpaklausęą-pre- 

zidehto Carterio ir pripažinęs pagrindines žmogaus tei
ses’ ir būtų įsakęs policijai tas teises. respektuotų tai 
šiandien -maišto metu -studentija būtų šacho pusėje, c 
ne mulų, šachui būtų buvę lengviau, o Irano gyvento* 
jam'nebūtų Pavojaus patekti Į soyietųįdįnpęriją. Ne be. 
reikalo Brežnevas Įspėjo JAV ir užsieniečius- nesikišti 
Į Irano vidaus, kovas. Pats-Brežnevas yra investavęs 
milijonus muloms-papirkti, bet"jis rodo Pyktį, jeigu kas 
norr-TpadėtT* iraniečiams♦,kaip jie -gah-išvengtUsovietb 
nės'^vergijoš.';^^--^ — *:------~

Šachas komunistų noro pavergti viso* pasaulio ne
žinojo. Jis nemanė, kad rusai mahometonų mulas gali

< įsikinkyti savo tarnybon. Tas nežinojimas visą Iraną.

kimą, tai tokiems reikia paro- 
dyU (ftlriš .,

Pamatę, kad VLIKas 
grupėmis dar gyvas, Tėvų Ma
rijonų vienuolijos laikraščio 
redaktoriai nuo jo savo aš- 
aruvėmis ir raudomis pasitrau
kė, jei ne visam laikui, tai bent 
iki sekančių metų, pabaigos, ka
da jie včl prisistatys prie sekan
čio VLIKo Seimo sut savo'gu
domis ir ašaruvėnis beivįpėdi- 
niais į VLIKO. palikimą-. jų 
nusiraminimas, ^-pasitraukiant 
nuo dar gyvo-fr sveiko VLIKo, 
irgi nėra gercS vahos.^Niakdne
rašymas laikraštyje; 4 j ų
anksčiau vietomisjd&r Ir* pagir
to VLIKo Seimo sesijos darbus, 
vengimas net ir VLIKo van|ą 
paminėti yra tyčinis- VLlSCo ig
noravimas tikslų tuo būdu at
kirsti nuo visuomenės, 'kad jis 
neturėtų jai įtakos ir, atskirtas 
nuo jc’s, dvasiškai užtrokštų. 
Taip jie daro savo tyčiniu liepa- 
stebėjimu arba ignoravimu vi
siems tiems, kurie jų aklai ne
klauso: organizacijoms, laikraš
čiams, visuomenės ir politikos 
veikėjams, išėjusioms ir spaudos 
knygoms-jų autoriams, o dabar 
jie nusprendė tą padaryti ir Va
riausiajam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui VLlKuį ^ad jis 
užtrokštų ir kad pavergtoji tau
ta neturėtų kas .ją teisiškai at. 
s to vuj a ir Jos. teises gina tarp
tautinėje plotmėje.

Kur šitų žmonių, ’dargi kata
likiškų redaktorių, spaudos eti
ka, ypač gi krikščioninlžkoji 
moralė? f Savo laikrąščįc \ kata
likišką vaizdą is jo vinjetės, gali
te išbraukti, laikraščio metrika 
gality suklastoti, jo tikrą leidė
ją galite nuo visuomenės , akių 
nuslėpti, daugelio katalikų• bal
są prieš jūsų-savavalią ir nedo
rybes galite savo moraliniu 
smurtu .nutildyti, bet šįivo- sąži
nės . nenutildysite! Ji kankins 
jus tcd, kol .jūs jos paklausysite 
arba ir redaktorių i vietų pasi
trauksite. < - ' J

VELTĖDŽIAI: AMERIKOJ

WASHINGTON. Agrikultūros 
Departamento studija parodė, 
kad 29 nuošimčiai seimu, ku- 
rios gauna, mžišftii nemoka
mai gaut korteles (food štampą) 

-turi nuosavus* namus: ir jų tree 
dalis tūri ir sįvo automobilius. 
Apie 15.5 milijonų ' amerikie
čių gauna -maisto korteles. •

- -------- —:y: ti j
— Amerikos karo ^vadovybė 

turi žinių, kad Sovietų -specia
listai bando pasigaminti raketą, 
kuri galėtų sustaE^ITvadinamą 
Cruiše missille. Tai pavojingiau
sias ginklas, -kurio sovietų-mar
šalai labiausiai bijo. ?

MANTAS AUKŠTUOLISVYTAUTO PERGALĖ ŽALGIRIO
- - MŪŠYJE
. J; A - . ‘ (Tęsinys >

-Dėl kurio šimtai-mūs vyry nugrimzdo į gi*abą...
Tai užburtas metas man paskirto likimo;
Kai didvyriškas jausmas keršto laimę pažino.

Mūs kilimo dainai, įkvėpkit jaunimui tą 
norą;,

Keršyt tautos skriaudas, kol švies mūs žemėj 
aurora....

Kardą iškėlęs, parodžiau ženklą — padrą- 
sinti vyrus. “ ..

Žuvo kryžiuočių mistras ir guli kaip lapė 
, pastirus!

— Mūsų vadui, Valio! — šaukia didvyriai 
per. lauką. . ,

Ir visi sujuda, tik kraujo jūroje plaukia.
Nėr, nebuvo kario tokio kaip Vytautas 

Didis.
Va, pajusk, matyk tą kovą ir būsi išvydęs.

Štai jis mums lyg gyvas, keršto kūrėjas Žal
girio.

Čia, pažvelgkit, kaip savo jėgas milžino iria.
Akys švinta žaibais, o veidas nulietas iš plieno, 
Lyg dievu išburtas iš ąžuolo kieto kamieno. 
Kaip gyvybės gemalas kuria grožinį žiedą;
Taip jo kovinga galybė kaunas, grumias ir.

rieda.
Kur jis kartu pamoja tėvo Kęstučio didžiuoju I 
Ten kryžiuočių galvos jam kelią krisdamos

1 kloja.
Lyg. dangus žaibuotas svaido blizgančią jietį; 
Kas ją kartą ragauja neteks—kitų nugalėti. 
Dečine siūlo smūgius, kairiąja durtuvu purto. 
Rodos, jis nekariauja, bet lekia išvengdamas 

į smurto.
Balsas lyg geležinio vilko—puolančio šaukia.
Ilgas durklas kur siekia, ten priešai krenta 
Niekas negali jam lygti, kai priešą jis kertą ir 

jnoja,
Bei kovoj įniršęs, griūvančius paspiria koja.
Kardas švilpia kaip vėjas — ore virpėdamas

’ puola. *
Lyg. sparnuotas aras net seka priešą į uolą.
Daugio ; priešų apsuptas, smūgį nulenkia 

grubų.
,'Kariui pavojun patekus, pats jį gelbėti skuba.1 
Priešu kardo smūgiuos, kaip raganius sau 

plaukia; » ’ .
Kur tik jis nukrypsta kryžiuočiai krenta ant 

lauko.
Ir kaip burtininkas, bujodamas, kovoja ir 

daužo.
Bei sparnų iškeltas, švytuoja liepsnojančiu 

laužu. _ ___
Jo galybė plaukia, kaip žemėj banguojančio 

tvano.

Ak, kaip jis ugningai karišką meną išmano.
Čia-ir ten, visur, kaip žaibas bliksėdamas — 

pirmas;. ,
Vienas po kito priešus mala, kaip ūžiančios 

girnos. f
Vytautą matai, lyg smingantį plieno noragą, 

O didvyriai iš šonų sau varo priešuose vagą, 
žvalios akys mato, kur priešų daugelis krito; 
Eigą didžios kovos jis mato gyvai, kaip iš 

mito.
Stebint silpną vietą — ten greitai pagalbą 

siunčia. . .
šaukia, ragin taip garsiai, kad; rodos, paža

dintų kurčią. , . -,, {
Ir bujoja kaip širšynas, sėdams baimę ap- 

aplinkui.
Priešų kardai nekyla vado ugningojo linkui. 
(Net akių jo bijojo—žaibingą žvilgsnį patirti. 
Tik žvairuojant atremia kardo lemiantį kirtį. 
Vytautas žiūri stačiai, kardą leidžia t ik 

tiesiai, - ,
O kur jis jau smogia, priešai griūva net 

dviese. ’
Vytautas mūšio jūroj plaukia, kaip ąžuolo 

! luotas, ' i-
O kur jo būrė nukrypsta, ten prieš” gretos iš

klotos.
Apdaro ilgos Šėtos net pašoka į viršų, 
Kai jis lekia i būrį, kur kryžiuočių yr tiršta. 
Kaukšt, krenta vienas, kaip nuskeltasis luitas?

Antras likęs bėga — staigiosios “baimės ,;‘~už- 
. gultas ?

Krentančius kryžiuočius, kaip audros -/debesis 
neša. . »

Prūsų žemė geria jų kraujo nukritusį lašą.
Ir skaičiuoja smūgius aidais žaibų — griaū- 

stynių; ” •
Tu Pranešk Praamžiui prašo* toliuose'žymų: 
Kaip garbingai lietuvis savo tėviškę giria, ' 
Ir kad kiekvienas smurtas sulaukia .atpildo

i dieną. ’ ; ; .
Štai per mūšio jūrą krauju* Putojančiu, 

. y 'juodu / :
Vytauto griausmo’^balsas skubų įsakymą 

duoda. 4
— Ten žiūrėkit, silpsta mūsiškiai, pagalbą 

teikit! ”
čia raitųjų būrį. Skubiai zovada lėkit 1

Mušdams priešą žino, kiek atsarginių ^kur 
laukią.; : t )

Rūpestingai žvalgo visą kovojantį lauką.
Savo vyrus drąsina, priešus siunčia dfevopfc 
Ir slaugina rikį—žaizdą gavusį opią.
į Mūšis siaučia,‘ūžia, verda, putoja ir nirsta.
Kraujas žmogaus ir žirgo sumišo į vieną, net 

širstą.__
Neapykantos akys, rodos, Perkūnu pratartų, 
Kad tik priešą nudėję, nusiųstų prie.požemio 

! vartų “ • a, ui- i
(Bus daugiau*

NAUJIENOS, CHICAGO A m. Friday, Deėerfibif IgfC“



AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
.GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pvleskj Rd. (Crowford 

Medical Budding), Ttl, LU 5-6446 Į
Priima ligonius pagal susitarimą. į 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

delfiną TRIčIENė

Mažeika S/Evans

4. D. Žilienės 2-ji paroda Jaunimo Centre
1978 m. rugsėjo mėn. “Drau 

ge” vėl pasipylė skelbimai apie

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIK$ClONILH

DR. C. K. BOBELIS D. ž lienės ruošiamą parodą J
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TeUf. 69S-0533

Centre. Duoda vieną skelbimą: 
“Šį penktadienj, rugsėjo 15 i, 

(7.30 v. v. Jaunimo Centre atida-
—---- ------- -------romą Danutės Žileviėienės (ko-

DR. PAUL V. DARGIS dėl ne Žilienės ar Žilis? 11--T.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WwtchesrBr Community klinikos Į meno aroda.
Medicinos direktorius

1933 S. Henheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienom iir 

antrą šeštadienį 8—3 vai.
TeU 562-27V arb* 562-2728

lietuvių dailininkų ir liaudies 
Po atidarymo J.

I Centro kavinėje pokalbis ir 
skaidrės apie lietuvių liaudies 
meną”.

“Draugo’’ skaitytojai, kurie 
mažiau seka visuomeninį gyve
nimą, susimaišė, nes manė, kad 

DR. A. B. GLEVECKAS'ui bus ^ojo Uetu"
— *V1U menininkų paroda. Jpras.ta

j bendradarbiautojų su komuniz- 
Jmu taktika: nepameluoti ir tei
sybės nepasakyti!

2-rąją parodą š. m. “spalio 3 
D R. FRANK PLECKAS d. “Naujienose” aprašė Jonas

«EL. — BE 3-5893

GYBYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECtALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wm* 103rd $tr*} 
Valandos pasai susitarimu.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 $t. Tel. 737-5145 
tikrina akis Pritaiko akinius ii 

“contact lensea”’
✓aL agal susitarimą, uždaryta treč

Kreivėnas straipsnyje “Impor
tuotas melas iš ok. Lietuvos.”

Į Jis, kaip ir kiti lankytojai, su 
; kuriais teko kalbėti, pripažino, 
j kad šį sykį paroda buvo skonin- 
• gai suruošta ir išmestas propa.

DR.LEONASSEIBUTIS^^SXoSXX
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET
Vai. an trad. 1—4 popiet, 

z ketvirtd ' 5~-7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880" 

Rezidencijos telef.: 448-5545

iš minėto straipsnio'. J. Kreivė- 
, nas, pažymėjęs, kad išstatyti pa- 
j veikslai daugiausia vaizduoja 
! bažnyčias, o liaudies meno sky
rius išpuoštas rūpintojėliais,

‘‘Apsilankius ir paviršutiniška* 
pasižvalgius po eksponatus, nie- 
<o priešingo mūsų dvasiai paro
doje nesimato. Bet kiek smul
kiau panagrinėjus pamatysime, 
kad dauguma jų slepia okupan 
to darbelius ir prc’pagandą . . . 
Paroda turi platų ir gilų užmojį 
tikslu paneigti ir net sukompro
mituoti faktus, apie kuriuos ra
šoma Lietuvos Kronikose ir 
šaukiamasi lietuvių paramos 
gelbėti ok. Lietuvoje persekio
jamą ir griaunamas bažny
čias”.

Toliau: “Kodėl mes tokie nai
vūs, stokojame apdairumo, kad 
mus okupantas ant kiekvieno 
žinksnio apgaudinėja ir išnau
doja?”

Dar toliau J. Kreivėnas kar
čiai primena, kad T, T. Jėzuitų 
namus lietuviai statė sunkiai už
dirbtais centais, kaip lietuvybės 
išlaikymo lizdą, o šiandien čia 
užmaskuotai (ir ne taip užmas
kuotai! D-T.) skleidžiama mūsų 
tautai žalinga komunizmo pre^ 
paganda.

Baigdamas straipsnį J. Krei
vėnas klausia: “Ar tai Jėzuitai 
nežino, kad Vilniaus katedra 
nėra maldos namai? Ar jie ne
žino, kad Kazimiero bažnyčia 
jau tarnauja velniui, o ne Die
vui, nes tenai įrengtas ateistų

kryžiais ir koplytėlėmis, rašo: muziejus?”

M. Šileikis Darius-Girėnas

KAMBODUA NUIMA SAVO 
“GAEEŽINĘ UŽDANGĄ”?

BANKOKAS. — Kambodija 
šią savaitę svetimų šalių turis
tams atidaro akmeninius var
tus į garsiąją ; 12 šimtmečio 
šventovę Angkor Vat, kuri bu
vo uždarda turistams dėl 5 me
tus trukusio karo ir 3 metus i- 
zoliacijos, kol valdė Khmer 
Rouge režimas. Jau 20 svetimų 
kraštų kcYespondentų ir 20 tu
rizmo-kelionių bei agentų ir or
ganizatorių yra atvykę iš Bang- tarė jas sustiprinti, bet vądovy- 
koko į Siem Reap, netoli nuo bė jo nepaklausė.

Angkor tikslu suorganizuoti 
kasdieninę transportaciją į tą 
paminklų pompleksą, kurs yra 
140 mylių atstu šiaurės vaka
ruose nuo Phnom Penh, apima 
60 ketvirtainių mylių ir tame 
plote yra daugiau kaip 600 pa
minklų, daugelis jau griuvėsiuo
se.

— Dar vienas pavaduotojas 
laiku įspėjo Firestone vadovy
bę, kad visa eilė padangų netu
rės reikalingo pajėgumo ir pa-

Vad«|.g AMona DruSem 

TeULs Hemlock 4-Ntt 
H5* So. MAPLEWOOD ąve 

CHICAGO, ILL. 60629

Itt North *
fed HmtOmm*

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio Ir mano T|v<* H mylės, nes pas 
11 ateisime ir apsigyvensime'4. — Jono 14:23,

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo". (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį. bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai “Todėl kaip dieną 
elgiamės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime Šviesos šarvais”. (Rom, 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

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

Laidotuvių Direktoriai

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

ELDEIKIS

Didžiausios kailiu

— Jei Žinote as»nenU, kuri- 
galėtų užsakyti Naujienas. pn> 
iotne ataiqsti jų adresus. Me- 
jiems siusime Naujienas dvi aa 
vaite* nemokamai.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MOVING
Apdraustas parkraustym** 

. M ivairip atstumu

ANTANAS VILIMAS
-Tol. .376-1882 arte 376-5996

GAIDAS — DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA: LAIDOJIMO ĮSTAIGA "

4605-07 SO* HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742 s - - :f , rr

4330-34 SO» CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440 į ; 4 ’ ’s " c

orthopeda^protezistas 
Aparatai - Protezai. M4d. ban
dažai. Speciali, pagalba Ljfomt 
(Arch Supports ir t t.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ilWOS VALANDOS 

Vteot proęr»mo» S WOfeA, 

T490 HL A. M. 

LMwiy kalbas kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniai* 
ir <u>kmadieniaū nuo 8:30 iki 9:30

PERKRAUSTYMAT

MOVING 
Leidimai — aparauda - 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

)

^50 We«t63rd SU Chicago, 1H. 60629 
■ TeJeL? PRoapecf 8-5084

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ZMIRURGAS 

;Vndri priktiiča, ipe- MOTERŲ 
Ožuas 2652 WEST 59fb-S i RGET 

Tel. PR 8-1223
>FISO VAL.: pirm., antrai., trema, 
r penkt. 2-4 ir O vai. vak. š^tadie- 

alg 2-4 vaL’ popiet ir kitu laiku 
pagal susitarimą. „ -i

FeL 2*53-5S> 
(pfcdfoO k 
«T7^4>

Gyv. 3514 W. 58 Place

S AKIAI:

<«eoriECijOp

%

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd* 7^401

Sally RIDIKAI
YArds 7-1911

MM S«. HAl-STED STREET PhMH: TArda 74*11

f _ MAUHiMoa e»*o«c < ax Friday, December 3%.

ištariu

UABULANCi
PATARK AY.’
MAS D1BMA

»R NAKTĮ

rURMMB 
KOPLYČIA* 

/ĮSOSE MIEST%
DALYS t.

BUTKUS - VASAmS
445 So. 30th Ave, Cieero, Ill. Phone; OLrmpift S-1003

PETRAS BIELIŪNAS ’ .
Z-34X Šo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfajetto M571

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
. (L4CXAW1C1'

44Z4 WEST 69U bTRKKJ AApvbUc v-121*
Ml< WEST »r< PLAC1 Vii Thh 7-4471
11018 SOUTHWEST HIGHWAY. Pwlot HUk, H. 17VU14

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANICA AVTL T«L: YAria 7-11SM1S1

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3354 South Halsted Si
CHICAGO, ILL. 60608

Nuo .<■'
1914 metų

. Midland Savings aptar- 
įauja taupymo ii namų 
paskolų' reikalus visos mū
sų apylinkės. ..Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasiukejimą. ' Mes nere- 
uiBe sun Jumfe nauomgi 

lt ateityje
SAfeKauos apdraustos iki 

-40,000
2657 W. 69 STREET 

Chicago, iL
, Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, ilUboia 6U455 

T-l S98-9400

AH accounts com
pounded daily — 
Passbook Savmss.

EWALD F. NEUMANN

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60632

PHONE 254.4470

1 Yea- Savinas 
Certificate

(Minimum $5.000;

, Mirė 1978 m. gruodžio 27 d., 4:30 vai. ryto sulaukęs 67 metų am
žiaus." Gimęs Lietuvoje, Aleksandrave.

’1 Amerikoje Išgyveno 27 metus.
Paliko nuliųdę: žmona Vanda (Gerulaitytė), sūnus Amo, duktė 

Zehna Grimaldi, žentas Frank, anūkė Kristina, duktė Edith Realy, 
anūkas Scott, sesuo Arčia Maiutat Vokietijoje ir kiti giminės, draugai 

- bei pažįstami. .......
Kūnas pašarvotas Kosary koplyčioje, 3100 W. 59 St.

; Bndėtuvės bus ketvirtadienį ir oenktadieni 6 vai vak šeštadienį,' 
gruodžio 30 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į Ziono Ev- 
Liuteronų pa-aohos bažnyčią o po gedulingų pamaldų bus laidojamas 
Bethania kapinėse.

Visi a. a. Ewald F. Neumann giminės, dtaugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa 

tarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

. žmoną, sūnus, dukterys, sesuo, giminės

Laidotuvių Direktorius Kosary, tel, 434-4246.
■

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

CRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

. . . I ■ ‘ ' • i • •. . t .• I •

pf LAD1INGŲ BEI SĖKMINGŲ
O . 1979 METŲ

VISIEMS DRAUGAMS, BIČIULIAMS,

PRIETELIAMS IR VISIEMS CHICAGOS

LIETUVIAMS LINKI



Kodėl dabar tokia tj lą?
pŲie Vliko eeiiuį ėjv ga^iliu, 

kad ir Vlikas^Šieniet skils; Tie- 
, sa, atsirado nūoinonlų’%Tdl^ir- 
" mas, kad net prireikė uždaro 

Vliko /Tarybos posėdžiu Drau
ge pasirodė eilėAetiamųjų, žino- 

r ma su red. Kvikliu priešakyje. 
Ten su džiaugsmu buVo įrodi
nėjama, kad Mikas - atgy veno 
savo dienas, Vlikas neturi gim
tos žemės po savo "kojom, Vil
kas paseno ir daugybė kitų Įvai- Miką sndtamnčios grupės pabi
riausių priežasčių, kad Vlikąįsakė vieningai. Nutarimai piį^ 

imlj 14 balsą prieš. Vieną.
*6 kaip tekį vieningą Miko na

rių pasisakymą -sutiko T)raugo 
redaktoriai ? O gi, kaip ir pride
ra bendradarbiautoje taktikai. 
Pūsti viską kaip muiįo burbu
lą; kas^ėina su okupantu, o ty
lėti, lyg vandens į burną 
mus, apie viską kas prieš. A 
šį Vliko Tarybos posėdį New- 
Yorke, Draugo redaktoriai savo 
skaitytojams nei žodelio’. Juk tai 
aukšeiuasia mūsų laisvinimo 

_ veiksnių institucija. Argi, taip
yra šalipinkaį bejidrą^arbiąuti|vą^inaiiiai katalikiškai spaudai 

ir jos skaitytojams, visai neįdo
mu, kad ten nutarimai daromi 
vienbalsiai. Man regis, kad tik 
okupanto pakalikams • nemalo-

Margučio Petrulis. Pirinadierro 
rylą, Margučio klausytojai gir
dėjo' kaikurių atste’/ų kalbas, j- 
rašytas į juostelės. Tai būtų vi
sai tvarkoje, jeigu Margutis ap
žymėtų ir kitus Vliko Taryboj 
posėdžius. ; į

Bet tie, keli atstovai, bendra. 
darbįautoj ai, nesugebėj o sua 
kalĮjyli Vilko- .JSew-Yorkp, Vlį- 
ko Tarybos posėtlyje, veik visos

jai gava.prjf^ KaKJąs. Kfekvie. 
uus jame telpąs straipsnis yra 
vertas dėmesio bet kuriam pa
vergtoj tautų kilmės amerik. bei 
kanadiečiui mielai turėtą būti 
skaitomas kiekvieną laisvės my
lėtojo, kovojančio prieš komu | 
ni$tinę vergiją. 28 psl., kainuo-^ 
ja 75 centus, metams $7,50. Ad-- 
resąs: Speak Lp, Bo.. 272, Sta
tion E. Toronto, Ont., Canada, 
M.712W2;

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

reikia likviduoti ir kurti naują. 
Teisinihkas P. Stravinskas į vi
sus tuos Kviklio’ užmetimus 
atsakė^ įrodydamas, kad tai yra 
tik Kyįktio fantazija - ir Miko 
griovyba; pagal' planą.

Kodėl Kviklys taip buvo susi
rūpinęs Vliko likimu, kodėl jis 
taip tikėjosi kad Vliką sudaran
čios grupės nebesusitars ir Vil
kas skils, kaip skilo Liet. Ben
druomenė? Jis tikėjosi ir laukA 
Miko'skilimo, nes į. Vliko' seimą 
buvo atvykę keli atstovai, kurie

— Ramūnas Underys vado
vauja Toronto LSK ‘‘Aušra’’ 
krepšinio rinktinei. Ji dalyvavo 
miesto lygos varžyboje, 
vaus College krepvinio 
vaidybose. ■■■*■

— Arvydas Krausas

daly- 
lygos

pnsie

Namai, lema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
2 ŽEilAlS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMDEEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFHS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. * Virginia 7-774?

LINKSMŲ

su okupantu.
Bet per anksti Draugo redak

toriai pradėjo iš; džiaugsmo ran
kas trinti. Nuo jų neatsiliko ir

JAY DRUGS VAISTINĖ
■ 2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI- ( P KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais ,nuo,9 vai. ryto iki,8 ;30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.Š., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

3137W.71st.St.>

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
■Nauji •savftfinkai'

JUOZAS; KULYS ir-JAMES MOODY

t Jautienoj'Meat Bail ir Dešros sumiistiniai-Sandwiehes

S Pizza — su plonu ir storu apkepimu, naudojant tik
Šviežius grybus daržoves mūsų žinomuose receptuose

3 Svetainė su natūraliu židiniu ir parko vaizdu prie 
71‘mos ir Troy. Maišome įvairius kokteilius ir turime 
imporfuotą alų. . • ’ ■ •

e Pristatymui i namus telefonas 434-8898.

PASSBOOK! see us for

Mutual federal 
Savings and Loan

m WEST CEZMAK ROAD CHICAGO, HXZNOB «Mfll
Prat XjwurauA JVwtfaif Pfeeat Ybfteia 7*7747

BXttSi jfofl.Toa.Pri.F-4 Ttmr.M ut< ML'

SEBVING CHICAGO ANO SUWBBS SINCE1905h:i

nu, kad išeivijos -lietuviai; vie-į formaciją apie vieną posėdį, tai. 
nmgai pasisako -prieš okupantą Yeikėtų painformuoti ir apie an- 
ir jo užmačias- Tokia • Draugo i trą. Jei parodei-vieną medalio 
redaktorių laikysena Miko ąt- 
žvilgui, leidžia suprasti; kodėl 
Draugas deda skelbimus apie 
okupanto»filmų rodymą, o’ ne
deda net ^apmokamo skelbimo, 
kad Marquette Parko lietuvių 
parapijos salėje bus Kalantos 
minėjimas ir įrengta ten Genor 
cido paroda.

r Panašiai elgiasi ir Margučio 
i vedėjas. Iš ten, „kur tiltų staty
tojai švaistosi, tai pirmadienio 
rytą per Margučio radiją girdi
me telefonius. pranešimus. 0 po 
-Miko tarybos posėdžio New? 
Yorke, Margutis apsėjo be fan
farų. Tylai Kaip praneši savo 
klausytojams, kad Vlikas liko 
vieningas^ kada prieš savaitęk 
davei įvairius' :pasikalbėjimuį' 

J įpareigotas, perduoti žinias ku
rios jam ne prie širdies., £et, 
kaip:mfoYmacijos''Šaltinis turė
tų. jausti atsakomybę pries savo rkmocL muiuasų,
klausytojus. Jei davei plačią in.“Speak Up” Amerikos skaityto-1 
__ ___ L-__ < •' v < ; • , * - r'l ■ ’ ' ■ * *

pusę, tai parodyk ir antrą.
B, Laukaitis

TRUMPAI

baigė 
studijas magistro laipsniu Car 
garv universitete, Albertas pro
vincijoje. *

j — V. Dubauskienė, Calgary, 
Alta, Canada, savo erdvias pa
talpas leidžia panaudoti litua
nistinei mokyklai. Ten pat būna 
LB posėdžiai Leidžiamas Cal- 
gario. Lietuvių žinios biuletenis.

— Dail Aleksandra Vitkaus- 
kaHė-Merker iš New Ycrko da
lyvavo religinio męno parodoje. 
Ji buvo išstačius! tris lietuvis-

i kas koplytėles bei jų figūras irj .. nvcTTOAKCF
'susbaukė publikos bei vertinto-!^T1aP“aĄ
ju dėmesio. - I BUTU NUOMAVMAS-paren-

- -- j kam nuomininkus
' - - I 4243 W. 63rd St, Chicago

— P. Stravinsko' knyga “Ir! Tel. 767-0600.

Eugenijaus Kriaučeliūno

ŠVENČIŲ!

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tas 

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

O GERIAUSIAI ČIA

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralinis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

$53,900.
2 AUKŠ’TŲ mūro namas ir-2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų; Nau
jas stogas, gazu šildymas.- . apsauga 
nuo potvyniu, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Euksus ofi
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.'

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar
inette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

i — P. Stravinsko' knyga “Ir! 
! Šviesa ir Tiesa” už $4.50 (įskai-

1 tant ir persiuntimo išlaidas) ga
lima gauti Naujienose arba

84-TA IR TRIPP
Didžiulis 5 kambariu pakelto Ranch

REAL ESTATE

, 2625 Wesf 71sf Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

premijai skirti yra sudaryta ko. p. Str. Raštams Leisti Komiteto Į tu beismantu ir 
misija. Jon įeiiia Jolita Kriauče- 
liūnaitė, Loreta Stončiūtė, Biru
tė Zdanytė, kun. Pranas Garš- Ave., Chicago, Ill., 60629.
va ir kun. Antanas Saulaitis.; Užsakymai priimami ir tele-
Konkurso’ sąlygos buvo paskelb- fonui - 778-5091. (Pr.)
.tos anksčiau. - i *
- T • 4 t\ - i— SPECIALI 20% NUOLAIDA

D”"51: Už 14 KARATŲ RETEŽĖ1.IUS.
.jos uno ac i s'ynus, on Įjaug jvajriu pU0§menn. Moka- 
doje, sėkminga: Neto, Sky- me už sfdabrinį dolerį Per_ 
naus,pirmininkė yra Albina Pr pašto ženklus ir pinigu 
lipa>Tciene..;?^f; - Į kolekcijas. PATRIA, 4207. So.

.. — GiParoUrbono Toronte lei J Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) 
džiamą anglai kalba mėnraštjt

i e Priimami asmenys, reika-
ilingi globos. Bus rūpestingai 
i prižiūrėti. Teirautis tel 436- 
16294. (Pr). ’ '

pirmininką Joną Kavaliauską} 
šiuo adresu: 6437 S. Washtenaw f

ju, centriniu oro vėsinimu, 2% .-ma
sinu mūrinui garažu ant 40 pėdu 
■sklypo. įmontuotos virimo, kepimo 
krosnys ir indu plovimo masina. Mes 
turime jūsų laimės rakta. Naudokite 
stebuklinga telefoną: 254-8500.

TRIJŲ BUTŲ
__r___ j - pirk
mūrą su dviem 6 kambarių 
dar 4 kambariu butu. Ka

Nustok rūpintis pajamomis 
dviaukšti 
butais ir__ __  ____  _
binetinės virtuvės, naujos vonios, 2 
masinu garažas, gera vietą gero i e 
Brighton, Parko apylinkėje. Kaina 
$57,900 taigi bargeno laikas yra da- 

Ibar. Reikia tik skambinti stebuklin-' 
jgu telefonu: - 254-8500.

HELP WANTED — FEMALE 
Da rbl n I nkly Reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI ; f 

Turiu Chicago* miesto leldlrr< 
Dirbu Ir užmiesčiuos* frtlt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Tai man Avė. 

Tol. 927-3559

D r M 2 3 10
SS—3S M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

TlkM XRf pusmečiui automoblllr 
.lability apdraudimas pencfrtinfcant

Kreiptu s *' -
... A. L A U R Al TU 

ASHLAND AVI. -
5XM77r ' —

| — PIANISTO MANIGIRDO 
iMATEKAĮčIO i fortepijono kūri- 
■nių koncertas įvyks sausio 14

55/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

J AX, FLORIDA 32207

'live ra s,/
LAIKRODŽIAI ir BRANOINYIti

Firdivtaos Ir Tiiiystt, 
win CTffeFTRirr ^

T^f.: : y-TMl '

Į r 1 Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių: Įstaigą^ ■

American Travel Service Bureau
• Chicago, UI. 60643

- 5 Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivu sekmadienį, 3 vai. popiet

olų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- Jaunimo Centro Didžiojoj salėj, 
me kelionių draudimus; Organizuojame.keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; yisnompnp maloniai kvipčiamn; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikojedr teikiame infor-p lsuome^ei Hiaiomai-Kviečiama 
•(nacijas’Visais kelionių reikalais. ’gausiai dalyvauti. Bilietai gau-
: Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas;narni prie įėjimo. Pr).
Iš anksto — prieš 45.-.60 dienų. ‘ ' j . ♦

i — Kelionių į Vilnių 1979 m. 
jau paruostas. Marius Kiela:

b. ’; Naujienoms, reikalingas
LINOTIPININKAS '

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-' 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-; 
lefonu: '
J ■ •’ HA 1-6100. I

HARD A NOREIKIEN1 ų|:
tMS Wert St, Chicago, D1W62B • TA WA 5-2781 

DW»I1«jMdrMtaM įert rOiUo Įvilriv pr«irm. 
f MAISTAS H BVROrOS SANneuV. į

,‘^WNTINIA1 ILiETUV^y 

Cosmoj Parcel* Express f>orp- 
MARQUBTTB OIFT FAKCILS t&RV!C;.

W1 W. «9th B^. Chiefs, Ilk fM2K — T*L WA.MW, 
Utt S*. HatatW *tM CblcM*, ML MMB. — Ta*. RM-MS.

. V. V ‘A L A N T I N A • ’ *
■ ę . r .» 5 , . \ .

“LIETUVOS AIDAI”
B, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDU A
Pirmadieniais ir antradieniais PtOO—9:30 vai vak.

Z Penktadieniais 945—10 vai. vak. . ♦ 
Visos laidos iŠ W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 tt Street, Chicago, lllinoft 60629
Tokrf. - 778-5374

(312) 737-1717. (Pr.)

ENERGY
WISE a

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Born Loser!

; • Di-Gel.
TheAnti-GasAntačkL-

— - - _

RN or LPN
PART TIME 

Near North. Salary Open. 
English necessary.

• " 871-5015
► >

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S ui 
paruošta, — teisėjo Al phons 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi* ( 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
gc IL 60508.

i

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, 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.

DENTURE WEARERS
A major < 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE I

1 I
one appficafoh holds 

ccmfortatMy ,uP;to 4 days <

Siuntiniai i Lietuvą 
ir Idtns kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehar Av. 
Chicago, Ilf. 60632. Tai. YA 7-5980 

____  , ✓

f M. i I M K U B 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 234-745Q 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai

^BEST THINGS IN LIFE

Ctil Frank Zapolu 
ctctvi w.ntn st.

GA 4-U54

run ihm

|Nf0BABC£

Lile Company į

ADVOKATAS I
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita 

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free . _ 

estimate. 24 hr. service.
735-6361

FiGHLHEAPT OISE

GIVE HEAQT FUND

. M NAUJI1NM, CHKAOO t, IU, Friday, PfmfcM 29t 197$




