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TEHERANE PASO
PATI SVARBIAUSIOJI VLIKO

SEIMO KALBA
Tautos Fondo Toronto Atstovybės pirmininko An
tano Firavičiaus pranešimas VLIKo atstovų suva
žiavime 1979 m. gruodžio 8-9 dienomis Lietuvių 
Namuose, 851 Holins St., Baltimore, JAV.

Gerbiamasis Pirmininke, Gar
bės Svečiai, Suvažiavimo Da
lyviai,

Tautos Fondo Toronto Atsto
vybės vardu sveikinu VLIKO 
suvažiavimą, linkėdamas jo dar
buose pozityvių sprendimų Lie
tuvos laisvės byloje.

Tautos Fondo Toronto Atsto
vybėje ir šiais metais . visais 
įmanomais būdais buvo renka
mos aukos. Tolimose vietovėse 
ir Toronte gyvenančius tautie
čius stengiausi pasiekti telefo
nu, laiškais ir asmeniškai ap
lankydamas. Metų būvyje pa
rašyti straipsniai spaudai: “Va
sario 16-toji, aukos Lietuvos 
laisvei”, “Viena diena tėvynei”, 
“Mylimą Lietuvą ginkim”. “Tė
viškės žiburiuose” buvo deda
mas skelbimas ryšium su testa-

metus, už kuriuos nenupirktu- 
mėm nei vieno Laisvės Varpo.

Laisvojo pasaulio lietuvi, vei
du ir širdimi atsigrįžk i gimtąjį 
kraštą, padėk jam, aukok tėvy
nės laisvei!

Kreipiuosi į VLIKo ir Tautos 
Fondo Tarybas, prašydamas 
duoti išsamų straipsnį spaudai: 
“Tautos Fondo nueitas kelias’’, 
kuriame atsispindėtų, kad Tau
tos Fondas yra pirmutinis, svar
biausias. visuotinas visame lais
vajame pasaulyje ir vienintelis 
fondas, kuris telkia lėšas Lietu
vos laisvės kovai, kad jis dar 
neturi sukrautų milijonų ir kad 
jam reikalinga visų tautiečių 
talka, kad VLIKo ir Tautos 
Fondo darbuotojai negauna jo
kių algų ir aukų rinkėjai negau
na jokių nuošimčių. Tai reikia 
paaiškinti nežinančiai visuome-
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Lietuvaitės gamina puikius šiaudinukus, kuriais gėrisi eglutę lankančios viešnios.

LAMO MINISTER
TERORISTAI TAIP PAT NUŠOVĖ ABU 

MINISTERS ASMENS SARGUS
MINISTERIS BE SĄMONES NUGABENTAS

I ARTIMIAUSIA ISLAMO LIGONINE

= 1 TEHERANAS. Iranas. — Du 
' nepažįstami teroristai, motocik
lais atvažiavę prie pačios svar
biausios Islamo mokyklos. įėjo 

14: Į vidų, susirado mokyklos direk
torių Mohammed Mofaetteh. nu
šovė jo akyse buvusius abu jo 
asmens sargus, o jį patį nuvedė

REIKALAUJA MIRTIES BAUSMĖS
KORĖJOS PREZIDENTO ŽUDIKAMS

'’"'Šimas "apie Tautos 'Fondo suva
žiavimą. Dariau riską, kiek ma
no jėgos leido.

Ir taip, visus metus skubant, 
nelauktai atėjo ruduo. Dari 
daug tautiečių liko neaplanky-} 
tų, ir laisvės kovai negauta au-j 
kų. Tautos Fondui vos ne vos j 
suspėjau surinkti. $23.450.00. 1

Toronto ir apylinkių Tautos 
Fondo aukotojams reiškiu nuo
širdžią padėką. Atskirai noriu 
padėkoti nuoširdžiausiam ir ge-j 
riausiam aukotojui Petrui šal
nai O. L. S., kuris 7 metų bū
vyje Tautos Fondui paaukojo 
$30001

• Tautos Fondo Toronto Atsto
vybė per 8 metus yra surinkusi 
$137.749.00. šis skaičius suau-j 
kotas tik mažos dalies lietuvių, 
kurie savo įnašais kasmet nuo
širdžiai remia Lietuvos laisvės 
kovą per Tautos Fondą.

Daugelis mūsų lietuvių, tur
būt, jau pamiršo, kad ant Bal-

rinkėjų darbą.
Atspausdinti lietuvių ir anglų 

kalbomis brošiūrą, kurioje būtų 
nurodyta VLIKo darbai, kur 
eina Tautos Fondo pinigai, kas 
su jais daroma, kodėl reikalin
gos Tautos Fondui aukos ir t.t. 
Tokios brošiūros reikalingos in
formacijai platinti jaunesnės 
kartos tarpe.

ATEITIES PERSPEKTYVOS 
LAISVĖS KOVAI

Tautos Fondas dar neturi su
telkęs milijoninės sumos, iš ku
rios .nuošimčių būtų .remiami 
VLIKo darbai — vedama lais
vės kova. Pirmiau ir dabar Tau
tos Fondui aukoja tik dalelė 
vyresniosios kartos lietuvių. 
Tiesa, joje rastume daugiau au
kojančių, jeigu turėtume užtek
tinai darbuotojų, kurie pajėgtų 
aplankyti visus asmeniškai. Vi
durinioji ir jaunoji kartos savo 
aukomis nesirodo niekur, nežiū-

TEHERANE SULAIKYTUS AMERIKIEČIUS

tijos ir Nemuno krantų yra m# j wtos gjmties
sų Tėvynė Lietuva.

Anais laikais Amerikos lietu
viai, būdami daugumoje laukų 
artojai, fabrikų darbininkai, 
per savaitę uždirbdami 3 ar 5 
dolerius, Lietuvai nupirko Lais-! 
vės Varpą — “O skambėk per į 
amžius vaikams Lietuvos.O i deSmties metų, 
šiandieną viso laisvojo pasaulio) 
lietuviškoji išeivija, pasipuošu- > 
si mokslo laipsniais ir profesi-Į 
jomis, uždirbdama dešimtimis! 
tūkstančių dolerių, Lietuvos ! 
laisvės kovai — Vliko darbams 
vos-ne-vos sudeda $70,000 per

Mažesnėse lietuvių kolonijose 
jau dabar pastebima, kad dalis 
aukotojų kiekvienais metais iš
keliauja amžinybėn, o jų vieton 
surasti naujų yra neįmanoma, 
nes nėra iš ko. Kas aukos ir kas 
aukas rinks dar po penkių ar

Mes vyresnieji turime jausti 
atsakomybę už lietuvių tautos 
ir valstybės likimą. Mes džiau
gėmės jos laisvės dienomis, ma-

i tėme jos kančios ir nelaisvės 
laikotarpį. Mūsų broliai ir se
sės tėvynėje patiria sunkią ver
gijos nedalią. Kai bėgome iš tė
viškės namų, palikome savo tė
vus, seseris ir brolius, tačiau pa
siėmėm gimtosios žemės saują, 
kuri mus palydi į amžinąsias 
glūdumas. Broli, sese lietuvi, 
pagalvok ar esi vertas laisvės 
kovotojų krauju ir motinų aša- 

į romis aplaistytos tėvynės žemės 
Į saujos! Ar atidavei tėvynei, kas 

Gruodžio 19: Faustina, Grego-Į jai prjklauso?
rijus, Rimantė, Gerdvilis.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22.

Oras vėjuotas. .

KALENDORfiLIS

Kiekvienas iš mūsų bent da
lelę savo turto testamentu už
rašykime Tautos Fondui. Nieko 
nenusinešime, o dėl to mūsų vai-

SEOUL, Pietų Korėja. — Ka- nės vadams ir visiems kariams j 
ro prokuroras reikalauja mirties 
bausmės buvusiam žvalgybos 
virš ninkui Kim Jae Kyu už bu
vusio prezidento Park Chung 
Hee nužudymą. Vyriausiuoju 
planuotoju nužudyti buvusi 
krašto prezidentą buvo pats 
žvalgybos viršininkas. Jis kal
bino kitus padėti prezidentą nu
žudyti, o vėliau, kai atėjo žu
dymo diena ir valanda, tai pats 
viršininkas savo ranka buvusį krašto prezidentą Park C. Hee, 

‘ bet nieko savo viršininkams ne
pranešė. Dabartinis krašto ap
saugos ministeris atstatė gene
rolą Seoung nuo administracijos 
pareigų ir patraukė teisman.

M. THATCHER BALTUO
SIUOSE RŪMUOSE

WASHINGTON, D.C. — Bri

tų premjerė Margaret Thatcher 
pirmadienį buvo Baltuosiuose 
Rūmuose ir kelias valandas kal
bėjosi su prezidentu Carteriu.1 
Ji atskrido į Ameriką po to, kai 
pasimatė su sekretoriumi Cyrus Į 
R. Vance ir aptarė susidariusią 
padėtį Irane.

Svarbiausiu pasitarimų objek 
tu buvo mula Chomeini. kuris 
visą laiką labai glaudžiai bend-

prezidentą nušovęs.
Prokuroras pareikalavo mir

ties bausmės ne tik žvalgybos 
viršininkui, bet ir kitiems sep
tyniems žudynių dalyviams. 
Pirmon eilėn apkaltintas buvęs 
prezidento Park C. Hee asmeniš
kas sekretorius Kim Kae Won. 
Jis įtikinęs prezidentą vykti į 
žvalgybos Įstaigą, kur buvo nu
šautas.

Prokuroras 
bausmės 
lyviams. 
veresmą 
bausmės.

prašo mirties 
kitiems sąmokslo da- 
žinojusiems apie per
skiriamos mažesnės

KARIAI ŽADA NESIKIŠTI 
Į POLITIKĄ

Naujame ministerių kabinete 
yra 1 
nariai. Kabinetą sudarą aukš
tieji generolai prižadėjo nesikiš
ti į politiką. Karys prižada ginti 
valstybę nuo priešų, bet jis ne
privalo kištis Į krašto vidaus 
reikalus.

Gen. Lee Hee Sung, naujai 
paskirtas karo stovio tvarkyto
jas, taip pat pareiškė kariuome-

I 
apie reikalą nesikišti į krašto j 
valdymo reikalus. Jis patarė , 
kariams žiūrėti, kad įstatymai i 
būtų vykdomi teisingai ii' kad i 
niekas neperžengtų įstatymų 
numatytų dėsnių. Panašius pa
reiškimus savo laiku buvo pa
daręs gen. Seoung. buvęs karo 
stovio tvarkytojas, bet paaiškė
jo. kad jis žinojo apie ruošiamą 
pasikėsinimą nužudyti buvusį

Nauja finansine krizė 
Švietimo taryboje

CHICAGO. Illinois.—Internal 
Rev'uue Service pareikalavo 
C’'-.vagos švietimo tarybą sumo
kėti $15.9 milijono D0’"'mų mo
kesčių, atskai' tų :s tarnautojų, 
bet nesur įkvtu IRS. Mokėū- 

7 j mas nukeltas iki kovo 3’ j., jei 
bėgamieji išskaičiau’ iai bus lai
ku sumokami. M re Jane Byrne 
pareiškė, kad IRS reikalavimas 
yra politiškai motyvuotas už 
senatoriaus E. Kennedžio kan
didatūros į Baltuosius Rūmus 
indorsavima.

Paaiškėjo. kad švietimo tary
ba iki lapkričio 30 d. buvo įsi
skolinusi kantinų savininkams 
mokyklose . apie S28 milijonus. 
Tarybos pirmininkė Catherine 
Rothe pareiškė, kad jie žada nu
traukti patarnavimus, jei nebus 
sumokėtos skolos.

šį penktadienį vėl reikės iš
mokėti $41.5 milijono 48,000 
mokytojų bei tarnautojų. Neofi
cialiomis žiniomis taryba 
tik 10 milijonų dolerių.

turi

atvykusieji diplomatai
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keli Korėjos kariuomenės radarbiauja su rusais, o didziau-

Soviety kariai eina 
i Afganistaną

NEW DELHI. Indija. — 
Kabulo
tvirtina, kad Sovietų kariai vis 
labiau stiprinasi Afganistane. 
Sovietų diplomatai ir valdžia 
visa laika tvirtino, kad Sovietų 
kariuomenės daliniai neperžen-

kai nenukentės. Palikime pa
minklą sau ir tėvynei, kurio nė 
per šimtus metų niekas neišars 
ir neišakės, kuris bylotų apie 
mūsų darbus ir aukas ateinan- 
čioms kurioms.

Anot didžio Lietuvos dainiaus 
Maironio, būkime tie žibantieji 
karių pulkai ir mylimą Lietuvą 
ginkim. . - .

(Eltos informacija)

siu savo priešu laiko amerikie
čius. Jis pagrobė Amerikos am-i gįa sienOs ir neina į Afganistano 
basadą, sulaikė diplomatus, pa- teirtoriją. bet tai neteisybė, 
grobė dokumentus ir ruošiasi 
Įkaitams skelbti Islamo teismus. 
Jeigu jis taip sauvaliauja su 
amerikiečiais, vėliau galės tą 
patį daryti ir su kitais.

Britų premjerė prižadėjo pri
tarti amerikiečiams. Pirmiausia 
turi būti paleisti įkaitai, o vė
liau bus galima kalbėti apie ki
tus valstybių santykius.

nebu- 
nega- 
netu-

— Gatvėse CTA busų 
vo ir daugelis čikagiečiii 
įėjo atvykti į darbą, nes 
rėjo susisiekimo priemonių.

— Airių padėta mina užmušė 
pėnkis britų karius.

Policijos viršininkui Hafizulai 
Aminu pagrobus prezidentūrą, 
kiekvieną savaitę vis didesnis 
rusų karių skaičius peržengia 
sieną ir veržiasi vis gilyn į Af
ganistano teritoriją. Anksčiau 
Sovietų kariai prisilaikė tik Ka
bulo srityje, tuo tarpu šiandien 
jų yra prie kiekvienos svarbes
nės kelių sankryžos.

Afganistano aviaciją kontro
liuoja Sovietų lakūnai. Jie nu- 
Afganistano stipresnį susirėmi
mą. Kabulo priemiesčiuose stovi 
Sovietų tankai. Jie siunčiami į 
kiekvieną didesnį susirėmimą su 
krašto gyventojais.

Susitarta dėl taikos 
Rodezijoje

LONDONAS, Anglija. — 
savaičių užtrukusios derybos dėl
taikos ir dėl naujų rinkimų Ro
dezijoje. dabar vadinamoje Zim
babvėje, pagaliau baigėsi susiia- Į kitą mokyklos klasę ir paleido 
rimu. Pirmadienį savo inicialus keliolika šūvių į patį direktorių, 
padėjo ant sutarties partizanų Manydami, kad įtakingas Isla

mo mokyklos tarybos narys ir 
direktorius 

nušautas, teroristai išėjo, sėda 
į motociklus ir išvaži-"’^ i piet’ 
nį Teherano priemiestį.

Liudininkai tvirtina, kad pasi- 
kėsintojai paleido apie 12 šūvių, 
manydami, kad įtakingas Islamo 
partijos veikėjas ir įtakingas Is
lamo tarybos narys buvo nušau
tas, bet jie apsiriko. Jis krauja
vo ir be sąmonės, bet dar 
buvo gyvas

,Iraną dabartiniu metu valdo 
Islamo taryba. Mofaetteh buvo
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vo tos tarybos posėdžiuose. Jam 
buvo pavesta tvarkyti Islamo 
auklėjimo reikalus. Jis valdė 
viena iš svarbesniu Islamo mo
kyklų Teherane. Iš mokvklos iš
eidavo patys naujausieji Irano 
patriotai, fanatikai šijitai. Mula 
Chomeini, patyręs apie Mofaet- 
tės pašovimą, labai nusiminė. 
Tvirtinama, kad jis pats buvo 
patekęs Jabai didelėn depresi
jom Jis i buvo pasiruošęs pasa
kyti kalbą tuo reikalu, bet pas
kutiniu metu jis buvo tiek su
jaudintas. kad negalėjo žodžio 
ištarti. Jis pasmerkė pasikėsin- 
tojus ’’r paskendo visiškon ty
lom Kiti spėlioja, kad pasikėsi
nimas prieš Islamo mokyklos di
rektorių ir ministerį buvo atlik
tas su paties Chomeinio žinia.

Gerai informuoti asmenys 
tvirtina, kad šį pasikėsinimą 
prieš Mofaetteh suruošė tos pa
čios grupės žmonės, kurie jau 
anksčiau atėmė gyvybę keliems 
mahometonams ir jų vadams. Ši 
teroristų grupė grįžo į Iraną 
kartu su mula Chomeini. Pirmo
mis perversmo dienomis ši gru
pė labai glaudžiai bendradarbia
vo su Chomeiniu. bet kai kilo 
konfliktas tarp iraniečių šijitų ir 
grįžusiu Chomeinio padėjėjų, 
tai pastaru ji 'asisakė prieš fa- 
natvt is tikvbivmk.js. Netrukus 
’ V šijitai buvo nušauti. Cho- 
m<'.'i dėjosi labai pasipiktinęs, 
bet vėliau reikalas buvo likvi
duotas. Paskelbta, kad policija 
ieško nusikaltėlių, bet policija 
panašiu dalyku nesiima. Mula 
Chomeini iškoliojo prezidentą 
Carter j, pavadindamas jį visų 
Irano nelaimių šaltiniu. Jis pa
kartojo. kad ambasadoj laikomi 
amerikiečiai yra šnipai. Abejo
jami. kad jie bus paleisti Ka
lėdoms.

vadai — Zambijoje prisilaikan
čių Joshua Nkomo ir iš Mozam-į Islamo mokyklos 
biko puldinėjančių Robert Mu
gabe.

Sutartis bus pasirašyta šian
dien. Britanijos užsienio reikalų 
ministeriui Lordui Carrington 
grįžus iš JAV. Nutraukimas ka
ro veiksmų bus paskelbtas gruo- 

į džio 26 d., o patys veiksmai bus 
i galutinai nutraukti sausio 2 d.
Rinkimai bus kovo mėnesį. Bri
tų gubernatorius Lordas Soames 
prižiūrės paliaubas ir rinkimus.
Nkomo, ir Mųgąbe, taip pat ju 
partizanai bus legalūs asmenys 
Zimbabvėje ir dalyvaus prieš- Islamo tarybos narys ir dalyva-
rinkiminėje kampanijoje.

Rinkiminei kampanijai 
išleis daug pinigų

WASHINGTON.— Prez. Car- 
terio perrinkimo kampanijos pir
mininkas Robert S. Strauss laik
raštininkams pareiškė, kad bus 
surinkta ir išleista kampanijai 
apie 6 milijonai dolerių. Pusė tos 
'urnos jau surinkta vienos savai
tės bėgyje,. prez. Carteriui ofi
cialiai paskelbus savo kandida
tūrą gruodžio 4 d. Įvairiose vie
tose buvo suruošti pietūs, kurie 
sukėlė $2.7 milijono.

Taip pat buvo suruošta apie 
2.000 sueigų bei pietų privačiuo
se namuose ir kiekviena jų su
kėlė apie S200. Šios aukos lai
komos smulkiomis ir pagal jų 
dydi bus gauti atitinkami fondai 
iš federalinės valdžios.

Stephen Smith. Kenneažio 
kampanijos vadovas ir jo švoge- 
•'is. pareiškė,, kr nuo kandida
tūros Į Baltuosius Rūmus pa
skelbimo lapkričio 7 d., rinki
mų kampanijai sutelkta apie 
3 milijonai dolerių.

— National Review žurnalas 
praneša, kad Olandijos katalikų 
liberalas teologas Edward Schil- 
lebecks buvo nustebęs Įsakymu 
gruodžio 10 d. atvykti Į Vatika
ną ir apginti savo pažiūras Ti
kėjimo doktrinos šventoje kon
gregacijoje. Jis kreipėsi i Am
nesty International organizaci
ją, prašydamas pagalbos, bet AI 
atsisakė vykti i Vatikaną ir 
teikti pagalbą.

— Čekoslovakijoje komparti
ja. kovodama prieš disidentus, 
skiria juos tik fiziniams dar
bams: gatvių šlavėjais, valyto- 
jats, anglių krovėjais, langų va- 
lytojais. Apie 100,000-150.000 če
kų rašytojų, artistų, mokslinin
kų ir kitų aukštų kvalifikacijų 
asmenų dabar dirba šiuos dar
bus"

— Chicagos busy Šoferių 
streiką paruošė unijos vadas 
John M- NVeatherpoon. Jo pa
vaduotojas yra Willport S, 
Sprears, abu juodaodžiai.



moti salės Maskvos rengia
miems koncertams, ir neskaidy
ti dar daugiau suskilusių lietu
vių.

© Vlikui ir Aitai: —Atsispir
ti prieš bendradarbiautojus ir| 
prieš tiltininkus.

• Dr. J. Adomavičiui: įkeisti 
išgerti konjako sutinkant Nau
juosius Metus. O per metus, vie
toj nepilnos vienos ėierkutės, iš-

Pasikalbėjimas 
Maiklo /į 
su Tėvu

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVICIUS

Šis bei tas iš Marketparkės
— Marketparkėj priviso šunų.šaulio galas čia pat, 5-kios mi-

ir katinų, šunys kaip šunys: 
jiems kaip ir pritiktų, ale ir tie 
dvasnos katinai išmoko pakelti 
koją ir drožti ant rezidencijų. 
Beisiucntų langai nepepermato- 
mi. Svietas panikoj, pištalietus 
perkasi.

Pakentėkit, gerbiamieji, vis
kas bus tvarkoj! Kai tik dr. 
Ėjau beisiu užbaigs tvarkyti) 
veiksnius, tuoj iš eilės griebs 
katinus, šunys kitas reikalas. Jie 
evoliucijos dėka išplėtė akira
čius iki atvirumo marksizmui. 
todė’iai dirba Akiračiuose ir bu
di bendradarbiautdjų su ?‘rodi- i * .A • I 
na” drausmės sargyboje. Tegy-1 
vuoja šunizmas! ’

i —- Paramoje Tėvai-: Jėzuitai • 
jau parduoda Kūčių pIotkeleĮj- 
(žiūrėkit ten prie košei ienos, į 
kai pernai.) . Kaikas tvirtiną^' 

ant plotkelių .užspaustas 
Petronio paveikslas. Abe

joju. Jei jau plotkėles keptų jie 
patys, tai tikriausiai užspaustų 
mano paveikslą: neprastai atro
dau (bemaž kaip Khomeini) ir 
esu geras jų prietelius Jr vien
mintis.

— Jaunas vyras, nu,-'gal 23-23 
metų amžiaus, su žalia kepure 
ir dideliu bumbolu ant kepurės, 
pastebėtas 69-toje gatvėje- be-, 
karpąs žalitvorę. Platūs ap
klausinėjimai Marketparkėje ro
do, kad bene pirmas toks atsi
tikimas, kad žalitvorę karpytų, 
ar lapus grėbtų, jaunesnis ne 
gu 40 metų.

— Jewel krautmėje pastebė 
ta juodžių še’nią. kuri už mais
tą mokėjo tikrais pinigais.

Patirta, kad netolimoje 
praeityje Jurgis Janušaitis pa
aukojo reorgams šampano bon- 
ką ir palinkėjo geriausios klo
ties.

kad

nutės prieš 12-tą!
Dėl ‘ 

leistis, 
gimdo, 
duotos
prantainos ir gali reikšti pasau
lio galą!

atsargos, sakyčiau, 
gal ta moteriškė tegu 
nes paskutinės čia pa-

žinelės tikrai sunkiai su-

gal

F. B. Jaujinis

NAUJŲ METŲ LINKĖJIMAI 
IR NEMOKAMI PATARIMAI

»ei Ii dvi, kadangi infliacijos Į 
laikais viskas dauginasi.

• Dabar šūkterkhn dainele: 
Išgerkime daug kartų, 
Kad Bobelio nepakartų, 
Už jo darbą į sveikatą 
Jo tautiečiai gerai mato: 
Visi žino, kad jis veikia, 
O kas pyksta, tegu peikia.

© švenčių sveikinimas vi
siems:

Krinta snaigės sidabrinės,
Puošia žemę ir šventes, 
Eglės spindi, kaip žarijas. 
Gal Jums laimės jos atneš? 
Aš linkui Jums sėkmės 
Iš visos savo širdies!

Don Pilotas

Magaryčios

© Bridgeport© tautietis paly
gino didžiąją depresiją su da
bartine recesija ir sakė, kad da
bartinė yra. daugiau išgarsinta.

@ Šiemet į Baltuosius Rūmus 
era daug kandidatų. Politikieriai

ir atskyrė vandenis po tvirtybės 
ir nuo vandenų viršuje tvirtybės 
ir stojosi taipo.

Ir Dievas , praminė tvirtybę

— Tėve, ar žinai kas parašė
I Šventą Raštą ?

— Maiki, šventų Raštų yra 
daug, bet labiausia šventi — tik 
penki. Mum katalikam, pirmas dangumi. Tai stojosi iš vakaro 
Šventas Raštas bus žydų, kurio ’ ir rytmečio antrą dieną.
pirmąsias penkias knygas para-Į Ir Dievas tarė: 'Te susirenk 
šė Mozė, kitas did — Zomelis, i vanduo po dangumi j pačias 
dar dvi — Solamonas, o 30 kny-Svietas, jeig regimas būtų sausu-

visus Juos. supąžindina su bal-:^ ra^ ^įti šventieji. Kai pride-imas. Ir stojosi taipo. 
suotojąisir sako, kad tai yra bū-j (jam Į.etui.įas Evangelijų knygas, 

gromatas į visas puses, apreiš-ūmasis- prezidentas. Vienas są- _ _ _
žinigasŲ kon^aktdrius pasiūlė Jį^us ir kitus šventus rašinius,

— Danutė Žilienė, žinoma 
bendradarbiaulojii su “rodina” 
aktyvistė, pastebėta kartu su 
“kruvinais nacionalistais” de
monstruojant prieš “rodinos” 
surengtą Daunoro koncertą.

-— I.iiks nuo laiko nebjauri 
inoler'skė paspaudžia Markel* 
parkės piliečių skambučius ir 
dypukiška lietuvių kalba siūlo
si pagundyti iš naujo, nes pa

© Dr. K. Bobeliui: - Atsimin
ti prez. Trumano pareiškimą 
“Kas bijo kaiščio, lai neina Į 
virtuvę.’’

© Dr. K. Šidlauskui: - Nepri
jungti Alto prie Bendruomenės 
komiteto,’ nors jam vadovaut 
būtų parinkta labai graži ponia

© Dr.B. Nemickui ir ('.o. 
Išmokyti naują Vliką dainuoti 
šeria dainele:

Pakirsiu kleveli
Ir ąžuolėli,
Statysiu tilteli
Per vandenėli . . .

9 Stanley Ba’zekui J r.: 
Gauti muziejui iš buv. prez 
Niksono archyvų juostelę, ku 
rioje įrekorduota. kaip jis kei 
kė pareigūnus, atidavusius m 
sams Simą Kudirką.

© Broniui Kvikliui: — Stei
giant kolaborantų muziejų, ne
pamiršti svarbaus eksponato 
patrioto Prano Būdvyčio remen- 
‘ų. kuriais, pagal Draugo apra 
šviną, pasiramsčiuodamas jis 
vijosi jėzuitą.

• Draugo redaktoriams: — 
Parašius vedamajame, ką b. kv 
vadina ajatola, parašyti koki 
dvasiški lietuviai jau senai už 
kolaboravimą praminė raudo
nuoju dekanu.

® Jaunimo Centrui: Nenuo-

irengtiūprie Baltųjų Rūmų dau
giau miegamųjų patalpų.

susidaro apie 50 knygų.
— Tai graži biblio'teka, Tėve. 

Ar tu matei tas knygas?
— Ne, Maiki. Niekas iš dabar 

gyvenančių tų knygų nematė, 
i Aš mačiau ir skaičiau vertimą 
h lietuvių kalbą, devintą, kartą 
{spausdintą Berlyne. 1908 m. Vi

sos tos knygos surašytos Į vie
ną.

— Tėve, ar gali bent ką paci
tuoti iš anų knygų’?

Kain išnaikinti pleiskanas?
— klausė viena rusė. Kita rusė 

tssi-.e: "Pi ei k a je? suvalstybin
ti — pačios pranyks”.

S Prašom pasinaudoti 
)nos Jasienės receptų:

Nuo kasdien’nio lipkumo, 
Paimki stikleli —tai gražu!
Įpilki dalį dangaus

mėlynumo,

šiuo

Lašelį meilės
Ir kaistos maldės,
Dėl skonio žiedą rožės 

kvepiančios,
Sumaišyk viską.
Išgerk iki dugno,
Jei bus tau sunku
Nuo kasdieninio pilkumo.

S. PašUytė

— Galiu,. Maiki, bet aš bijau 
supykinti kunigėlius, nes pa
prastam žmogui buvo draudžia
ma cituoti iš švento Rašto.

— Kaip tai gali būt, Tėve? 
Veizėk, mano Susiedas evange
likas kasdieną tą raštą skaito ir 
cituoja. Jis sako esanti prievo
lė ta rasta skaiivti ir cituoti.

— Tas tiesa, Maiki, bet evan
gelikai yra kitokio pašaukimo. 
Jei tu manai, kad kunigėliai ma
nės nebars, aš !au cituoju. Pra
dėkim nuo Maižiešiaus. Jis savo 
pirmoj knygoj rašo:

“Pradžioje sutverė 
dangų ir žemę.

O žemė buvo ]>ūščia ir tuščia.
Ir buvo tamsu ant . gilybės, o 

dvasia Dievo’ išzšsiplėtė ant van
denų.

Ir Dievas tarė: ‘Te atsiranda 
šviesa’ ir radosi šviesa.

Ir šviesą praminė diena, o 
tamsvbe naktimi. Ir Dievas re
gėjo, jog taip buvo gerai, tai 
atskyrę šviesą nuo' tamsybės. 
Tai stojosi iš vakaro ir rytme
čio pirmąją dieną.

Ir Dievas tarė: ‘Te atsiranda 
Tvirtybė tarp vandenų ir te esti

I perskyrimu tarp vandenų.
Taip padarė Dievas tvirtybę

Dievas

NAUJAS MOKSLAS, NAUJA VISKAS
Davė tamsius drabužius. Rūmų kirpėjas

Keisti, visai nesuprantami jo 
bendrakeleivio veiksmai

(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRAS 
ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)

(Tęsinys)

apkirpo, apdailino ir daugiau surangė minkštai ban
guojančius šviesius Petro plaukus. Toliau aiškino jam: 

i kam ir kaip bučiuoti į ranką, kam nusilenkti tik galva, o 
kada visu pusiauju, ištiesiant į priekį dešiniąją ranką 
ir atmetant atgal kairiąją koją.

Pirmosios patarnavimo pamokos buvo vykdomos 
prie tarnų stalo. Čia jį mokė, kaip paruošti, paduoti ir 
paskui nukraustyti stalą. Vyrai ir merginos jų pietų 
metu sėdėlavo už stalo, o Petras triūsdavb. Visi, juokais 
pritvinkę, smalsiai sekdavo Petro judesius. Jei subraš
kėdavo krisdamas peilis ar šakutė, užtekdavo pikto vy
resniojo lekajaus žodžio ‘^Griozdas!” Prasčiau? kai 
lėkštė suduždavo. Stambesnės šukės bematant susmul
kėdavo į Ptro pakaušį. Triukšmingas kitų tarnų juokas 
urmu pratrūkdavo.

Tikrasis cirkas prasidėdavo prie arbatos. Sudės ant 
i padėklo dvylika ar mažiau sklidinų stikliukų. Padėklą 
turi laikyti iš apačios ant vienos rankos pirštų ir iškė- 

; lūs maždaug sulig krūtine. Šitokiu būdu paleidžia Pęt- 
1 rą pasivaikščioti slidžiu nuvaškuotu parketu. Liepia 

apsukti kelis kambarius atsidarant ir uždarant duris. 
( Nei vienas lašas iš stiklinių neturi išsilieti. Bet liejasi 

daug lašų — ir iš stiklinių ir nuo paraudusio Petro vęi- 
: do, kai jis visu atsidėjimu besistengia, kad nepargriū- 
1 tų. varkydamas savo kojas, žiūrėk, pamiršta padėklą 

stiklinėmis. Susikaupus ties padėklu, tuojau kojos ne- 
Į besusivaldo ant parketo ir verčia vyrą iš pakinklių. Ap
linkui, žinoma, purkštauja, klykia. ;

Kartą atsilapojusiam juokui bekvatojant, staiga 
griežtai šūktelėjo; Verutė Klonytė, pavadinta “Marysia

Ir Dievas praminė sausumą 
žeme ir surinkimą vandenų pra
minė marėmis. Ir Dievas regė
jo, kad taip gerai buvo.

Ir Dievas tarė: ‘žeme teįžel-|Nedostępna” (nepaliečiamąjį): 
dm žoles bei žalnienis kožną sa-| .—nesiliausite; begėdžiai
vo vaisių nešantį ir savo sėklas} 
turinčias savyje.’ Ir Dievas re 
gėjo. kad taip gerai buvo.

Ir žeme įželdino žolę bei žel
menis sėklas turinčius, kožnas 
pagal savo veislę; ir medžius daug žmoniškiau atrodo . . . 
vaisių nešančius, ko’žnas pagal 1

kokia rodoma, bet toks pat žmogiis vai^gsas. iJis1 irgi 
prievarta čion įbruktas, A kokie gi jau jūs atėjot Į šuios 
rūmus? Tikri keverzos buvot: reikėjo tik pasižiūrėti. 
Veikiai pamirišot. Petras, nors ir naujokas dar, bet

savo veislę. Ir Dievas regėjo, 
kad taip buvo gerai.’’

— Gana, 
aišku, kaip vyko pasaulio su
tvėrimas. Man taip pat aišku, 
kad Mozė buvo silpnas rašyto
jas. O ką sako savo raštuose 
mokslininkai ?

Tėve. Man truputi apsirūpinti?

— Na jau! — nieko nelaukdamas atsikerta vyres
nysis lekalus: — Ar tik nesirengi-iš karto myiiBTaoju

— Dėl mylimojo — mano dalykas! Petro apmoky
mas — visų bendras reikalas -ir- komedijom era ne 
vieta! -

Verutės sudraudimas padėjo; tarnai susivaldė ir 
--‘jto,* Maiki, pasakoja neti- aPrįmo p?tras mažiau besijaudinb ir viskas geriau jam

ketinus dalykus. Esą prieš 4,700 
milijonų metų, mūsų žemė bu
vusi didelis kamuolys erdvės tvinksys. 
dulkių ir gazo, kurie spaudės* draugai 
prie kits kito, kaito' ir degė. Il
gainiui aplink tą kraštą kamuo
lį formavosi vandenilio, deguo
nie, ang’liadario garai ir sudarė 
atmosferą. Atmosferoje forma 
vosi (lebedys ir lietus aušino že
mės paviršių. Klonius užlieję 
vandeniu. Taip susidarė pelkės 
ežerai, jūros ir sausos žemes 
plotai. Ketvirtam bilijonui me 
tų baigiantis, susidarė sąlygo" 
paprastai gyvybei. Plotai žemės 
apsidengė augmenija ir ilgai
niui atsirado gyvūnai.

— O ką sako žemaičiai, Tėve?
—- Žemaičiai, Maiki, sako, kad 

žemė buvusi pūscia ir sausa, o 
dievas Praamžius, saulės prašo
mas, sutvėręs vandenį ir gyvy
bę. Tu, Maiki, tikėk, kaip nori 
aš tau pasakiau, ką sako šventi 
ir nešventi raštai.

— Ačiū tau, Tėve’.

Dviejuose horizontuose
■

Spalio 23 d. Naujienos iš
spausdino Lietuvių Krikščionių 

j Demokratų Sąjungos Tarybos 
■ suvažiavimo nutarimus. I*imia- 
• sis paragrafas yra teks:

“t. LKDS Taryba pritarė Są
jungos Centro Komiteto laiky
senai Vlike, išreiškė solidaru
mą naujai Vliko valdybai ir pri-f 
tarė jos planams Lietuvos laisvi-! 
nrmo darbe.
prieš kai kurių sambūrių liei at
skirų asmeny veiklą, nukreiptą 
prieš Vliką ir prieš jų siekimą 
pakeisti Vliko prigimti.”

is ijuuivub laisvi-1 

Taryba pasisakė

sekėsi. Už tai dėkingu žvilgsnių jautriai atsilygino jis 
į Verutei. Abiejų paširdyje dilgtelėjo malonus, šiitas

Nuo tos akimirkos juodu tapo artimiausi 
dažniau žvilgsiaisy negu - žodžiais susikal

bėdami. >
Savyje tarnai vadindavosi tikraisiais vardais^ tik 

ponų akivaizdoje .jie šaukdavo vienas kitų, kaip nusta
tyta. Petro paruošimas naujoms pariegoms ėjo dieno
mis ir savaitėmis.Vargo ir prakaito pareikalavo apsčiai. 
Dažnai pasirodydavo Petrui, kad daug lengviau su žag
re dirvoje, ar su dalgiu plačioje pievoje^ Kentėjo jis dar 
ir dėl to, kad nuolat uždarytas ir nuo savųjų atskinaš. 
Rūmuose daugumas svetimos, dvasios ir nesuprantami 
jam buvo. Visa tai prislėgė Petrų. Jo draugai, pažada
mieji irgi pasijuto prislėgti. Skaudžiai pergyveno kai
mas, netekęs Petro. Pakriko susibūrimai, aptilo /4ainoš, 
šokių vakarai. Sumažėjo išdaigos ir kitid linksmo po
būdžio ilgai apšnekami atsitikimai. r

Motina taip pat nebesidžiaugė.' Kada ne kala šio
kiadieniais per ponų poilsi ištrukdavo Petras. Bet ji 
tada neturėdavo pakankamai laiko;, šventadieniais nie. 
kad neapsilankydavo Ptras. Ponų rūmuose didžiausia 
darbymetis atsirasdavo tuomet tarnams. Svečiai jr 
triukšmas nusitęsdavo ligi pat rytmečio prošvaisčių.

(Bus daugiau}

11

Premijuotas aukdotas
žinote, aš medžiojau Afri

koje tigrus, — gyrėsi medžioto
jas meškeriotojams klubo susi
rinkime. Vienas meškeriotojas 
paabejojo:

Tai, kad Afrikoje dabar 
tigrų jau nėra.

Tikrai nėra, nes aš visus 
juos iššaudžiau . . .

Pasiteisino
Kodėl tu su žmona šaš ta

ct iena is einate į naktinį klubą? 
Juk yra daug geresnių vietų, —

Dirvos 13 nr. tas pat paragra- stebėjosi Petras. Jonas jam ai
sakė:

_  Matote, kol mano žmona
i pasidabina, tai jau visos kitas

fas taip užbaigiamas:
— Taryba |>asisakė prieš Vli

ką ir prieš jų siekimą pakeisti 
\*liko prigiiutp Aietos būna uždafjtd'

Aęune.'Iay. Oecembef J9, 197$



AMERIKOS LIETUVIŲ IX
KONGRESO REZOLIUCIJOS

(Tąsa)
7. Kongresas griežtai protes

tuoja prieš sovietų Rusijos vyk
domą okupuotoje Lietuvoje lie
tuvių tautos genocidą ir nuola
tinius žmogaus teisių laužymus: 
tautinę ir religinę priespaudą, 
mokyklose, įstaigose ir visur 
sustiprintą rusinimą, Lietuvos 
jaunimo mobilizavimą į okupan 
to svetimą armiją, trėmimus į 
Sibirą, kalinimus ar baudimu 
uždarant psihiatrinėse ligoninė
se.

8. Kongresas prašo Altos val
dybą kreiptis į JAV vyriausybę 
ir kongresą su prašymu, kad 
būtų daromi žygiai sustabdyti 
Sovietų, Sąjungos vykdomą Lie 
tuvos Laisvės kovotojų persekio
jimą.

9. Kongresas aukštai vertina 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklą Lietuvos laisvinimo sri
tyje, kviečia visas JAV esan
čias organizacijas ją moraliai ir 
finansiniai remti bei jungtis į 
jos bendrą darbą laikantis 
ankstybesnių darbo padalos su
sitarimų.

Kongresas kartu apgailestau
ja, kad Altos politinį darbą sun
kina švietimo ir kultūros reika
lams įsteigta kita organizaci
ja-

10. Kongresas paveda Ameri
kos Lietuvių Tarybos valdybai 
ir toliau aktyviai veikti, kad 
ateinančio Madrido konferenci
joje būtų iškeltas Lietuvos klau 
simas ir kad lietuvių tautos nuo 
latinis ryžtas ir teisė nepriklau
somam gyvenimui būtų teigia
mai sprendžiama.

11. Kongresas prašo dalyvius 
išvystyti per savo organizacijas 
laiškų rašymo akciją vietiniams 
kongresmanams ir senatoriams, 
kad jie paremtų House Concur-

rent Resolution 147 (pakeistą 
Į 200), kuria JAV prezidentas 
prašomas iškelti Baltijos tautų 
laisvė reikalą Madrido konferen 
cijoje ir kartu įtaigotų kitas va
karų valstybes šį reikalą pa
remti.

12. Kongresas randa, kad 
veiksnių nustatyta bendravimo 
'su okupuotos Lietuvos tautie
čiais forma yra nuosekli ir to
dėl kviečia lietuvių visuomenę 
palaikyti su savo artimaisiais 
Įtik privatinio pobūdžio ryšius, 
žiūrint, kad jie nepakenktų 
tiems artimiesiems, o kartu ir 
Lietuvos laisvinimo pastangoms. 
; 13. Kongresas įtaigoja tautie
čius jungtis į jų kraštų politinį 
gyvenimą, pagal savo išgales 
veikti viešąją opiniją ir demo
kratinių valstybių politiką le
miančias institucijas, kad būtų 
pagreitintas pavergtųjų tautų 
laisvu apsisprendimu išsivada
vimas iš rusiškai sovietinės oku 
pacijos.

14. Kongresas skatina akade
minį jaunimą išeivijoje dau
giau domėtis politinių mokslų 
studijomis, pasirenkant daly
kus. kurie įgalintų ateityje dir
bti diplomatinėje tarnyboje, nau 
dingose gyvenamam kraštui 
ir ypatingai reikalingose atkur- 
simos laisvos Lietuvos intere
sams.

15. Kongresas prašo JAV vy
riausybę imtis ryžtingų pastan
gų, kad būtų galutinai išlaisvin 
ta Lietuva, Latvija ir Estija. 
Atidėliojimas šitokios akcijos 
sudaro gyvybinį pavojų toms 
tautoms išsilaikyti ir gresia pa
saulio taikai ir kultūrai.

16. Kongresas dėkoja lietuvių 
spaudai ir radijo valandėlėms 
už Lietuvos bylos kėlimą, pa
ramą laisvinimo veiksniams ir

t
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Kristaus gimimo šventė - Kalėdos

Linksmų Kalėdų ir laimingų Nauju Metų 
linkiu visiems savo klijentams ir draugams

nuiiiū pavyzdžiu, stropiausiai gėme kavute. Kai kas pasinau- 
alsidavęs Kristaus gini'iiio šven
tėse, kuris gimė įgyvendinti že-

” Galėjo ma- 
šventė’ nyti. jog važiavo tie, kuriems 

jau čia pat. Nepalyginama savo, nepatinka gyvas, judrus prieš- 
gilia prasme Kristaus palikta-; kalėdinis laikotarpis su margas- 
me moksle nuo kalno, kurio

Gražiausia, iškiliausia krikš- “Įiraleisti Kalėdas, 
čioniškame pasaulyje

palvėmis šviesomis išdabintais
šlaitus apgulusi minia klausėsi prekybininkų bei civilių gyven-
prieš 2000 metų, skatina ii' da
bar minias, per kelias savaites 
ruoštis Didžiojo Mokytojo gimi
mą pagarbiai ir iškilmingai su
tikti.

Girdisi, jog medicinos moks
lo' adeptai kai kur bando taiks
tyti prie fizinės terapijos krikš
čioniškas dogmas sekminges- 
niam į dymui, nes prieita išva
da, esą nesukontroliuojamas 
jausmų dilginimas ar tampa ar
do sveikatą, kaip-baimė, susier
zinimas, pyktis, neapykanta ir 
1.1. Todėl, Kristaus gimimo tą 
Tyliąją Nakti angelų giedoji
mas erdvėse: — Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė Žemėje 
geros valios žmonėms” tebedži- 
ugina žmones ir dabar. Deja, pa
sitaiko ir atvirkščiai, nes dar 
artimoje praeityje skaitėme lie
tuvių spaudoje skelbimus apie 
pas'rucsimą skristi Į Lietuvą

visuomenės nuteikimą budėti 
tautos reikalų sargyboje.

17. Kongresas nuoširdžiai dė
koja Altos valdybai, rengimo 
komitetams Chicago j e ir Cleve- 
lande ir visiems talkininkams 
už kongreso suorganizavimą ir 
tinkamą pravedimą.

18. Kongresas paveda Altos 
valdybai padėkoti visiems kon
gresą sveikinusiems ir įteiku
siems aukų Altos reikalams.

Alto inf.

dojo ir baru.
Kūčių metu meno vadovas 

mėje mei’ę ir geradarystę žimr- p. Petrauskas iškvietė tautiniais 
gaus žmogui ir, kurio mokslas • rūbais pasipuošusią V. Moliuly- 
nepaseno nei aukšles techninės i tę. Ji sudainavo keletą dainelių, 
kultūros 2t!:.»u šimtineivje. i Pianinu skambino V. Tomkutė.

Nesmagu, kad Kalėdų Senis Kalėdines giesmes giedojo p. 
jau siekiamas subanalinti, pris
tatant filme bent keliolika jų baigėsi apie 9 vai. Gaila, kad bu- 
ar daugiau būryje. Kalėdų Se- vo sugedęs mikrofonas ir tolė- 

vienas te-Į bau nuo scenos menkai girdėjo- 
nešuliu ant. mula-Į si. Švenčių buvo pilna salė. Bi-Į 

lieto kaina 88. Skirstėmės dėko- j 
darni vadovybei už surengimą 
šauniu Kūčių.

Vyčių salėje Jūros šauliai, va
dovaujami p. Vengiansko, irgi 
turėjo Kūčių vaišes.

K. Paulius

nis tėra tik vienas ir 
pasirodo su
ros ar ir be jo, nors vienu lai
ku ir pasirodytų daugelyj namų. 
Šiais laikais peršasi mintis, jog 
suburtoje krūvoje didesniame 
skaičiuje Kalėdų Senių su išgal
votomis jiems rolėmis juokinti 

kita tiku
agentų, besikėsinančių sugriau
ti krikščionišką prasmingą mis-

publiką, rastume ir

tojų langais, žaliais vainikais, 
žibančiai papuoštomis eglėmis; 
nemėgsta nei v a r p u dūžių, 
nei Kalėdinių giesmių melodijų. 
Tokie praleisdavo šventas Ka
lėdas Lietuvoje . . .

Turi prieštarautojų ir Kalėdų 
Senis. O vis tik jis yra istorinis, 
kilęs iš rusų tautos šv. Nikcia- 
.Nikolajus pravc’slavų (graikų 
ortodoksų) tikėjimo dvasiškis, 
garsus labdarys. Visą amžių 
pasišventęs šelpė skurdžias, var
gšus, ypač rūpinosi vaikais. Pats 
išteklių neturėdamas lankė pa
siturinčius, prašydamas aukų 
alkstantiems, šąlantiems ir ligo
niams apvažinėdamas tolimas 
vietoves, ypač Kalėdoms, kad; 
vaikai būtų aprengti, sotus ir; 
linksmi gavę žaislų. Kadangi 
Rusijoje žiema su speigais ir 
sniego pūgomis jau prasideda 
tuo laiku, Kalėdų Senis važiavo 
pasikinkęs Į roges briedį, kad 
išneštų per pusnis, ko arklys ne- 
pajiegtų. Po jo mirties buvo pri
pažintas šventuoju, nes garsas

Kaip bebūtų Kristaus gimi
mo šventė šimtmečiais neprara
do savo reiškmės bei svorio 
žmogaus dvasiniame pasaulyje, 
nežus nei ateityje kaip gėrio, 
grožio meilės ir taikos substan
cija žmonijos džiaugsmui ir 
vilties paguodai. Kad krikščio
nys tuo gaivinasi, rodo sveikini
mai ir linkėjimai abipusiškai 
nuoširdūs grožiu apvilktose do
vanose.

Sveiki sulaukę šventų 
Kalėdų!

O. A.

Šaulių Kūčios

• • 1 -1 V V ’Vi 1 1 i IX Z.U.Vapie jo knkscioniskus darbus . . ..1 , , ... . i,., vynes laisve.
ian Hnv’rv nfapiai nCKL’iinoc *

šių metų gruodžio 15 d. 7 vai. 
vak. šaulių salėje Vytauto Di
džiojo Šaulių rinktinės vadas VI. 
Išganaitis gražiu įvadiniu žo
džiu pardėjo Kūčių vakarą. Mi
nutės atsistojimu pagerbti mi- 

} rusieji ir žuvusieji kovoje už tė-

jau buvo plačiai pasklidęs.
Kai atsirado jo pasekėjų, la

biausia Kalėdų šventėse, rusų

tarė padėkęs žedį už palaikymą 
gražių tradicijų. Dalyviai, nuo 
širdžiai padėkoję, 5 vai. popiet 
pradėjome skirstytis, linkėdami 
linksmų Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujų Metų!

K. Paulius

LIETUVIAI IR KALĖDI
NIAI ATVIRUKAI

Kalėdų šventė yra pastoviai 
švenčiama kiekvienų metų 
gruodžio mėn. 25 diena. Nei 

i °

prieš bet kurią kitą šventę ar 
minėjimą paštas neturi tiek 
daug darbo kaip prieš Kalėdas; 
milijonai atvirukų pasipila po 
viso pasaulio paštus.

Mes. lietuviai, čia Amerikoje 
turime labai daug prisispausdi- 
nę gražiausių kalėdinių atviru
kų. ir juose linkėjimai tik mūsų 
kalba. Kalėdoms artėjant, visi 
stengiamės viens kitą pasvei
kinti pasiunčiant po atviruką.

Vakar suskaičiau ant savo 
stalo jau gautus net 22 Kalėdų 

vokaciją. sveikinimo atvirukus ir, žinoma, 
tarousavvje Kalėdų labai ir labai nusistebėjau. Iš

Latonienė. Kukli programėlė

Senjoru vyčiu Kūčios
1979 m. gruodžio 16 d. 3 vai. 

poo’et Vyčių salėje buvo senio- 
T-prnS yvčiams surengtos Kūčios. 
Pirm. B. Pupnik kun. Ciniką pa- 
Uvi^ė sukalbėti 
Laužėme 
plotkeles. Vėliau kun. cinikas 
visus sveikino.

Dalyvavo apie 30 asmenų. 
Kūčių stalas labai turtingas: 
kelių rūšių žuvys, silkės, šliži
kai, dešrelės su kopūstais ir kiti 
patiekalai. Buvo pastatytos- ke
lios bonkos vyno ir viena ponia 
net Martel butelį pastatė. Vaiši
nomės gausiais patiekalais. Iš
gėrę kavutės sugiedojom šešias 
kalėdines giesmes. Ponia Ad. 
Gabalienė išdalino giesmes ir 
visi giedojome. Jinai skambino 
pianinu ir mums vadovavo.

Buvome sužavėti taip gražiai 
parengtu Kūčių stalu, dėkojome 
pirmininkui B. Pupnik ir šeimi
ninkėms bei poniai Ad. Gaba- 
lienei už kalėdines giesmes.

Dalyvių vardu p. V. Brazas

buvo vos du lie- 
20 — jau nutau-

viso to pundo 
tuviški, o kiti 
tinti, angliški.

Gal kai kam bus įdomu, kas 
tuos 20 atvirukų parašė? Atsa
kymas gana aiškus: 17 atvirukų 
gauta iš mano artimųjų draugų 
lietuvių, su kuriais augome Lie
tuvoje, o tik 3 — iš jau čia gi
musių. Dėl šių trijų nei kiek 
nesistebiu, bet dėl tų 17 jau su- 
amerikonėjusių, kurie dar ir ge
rai kalbėti angliškai neišmokę 
ir lietuvišką žodį jau nustūmę 
šalin, griebiasi svetimybių, ma
ne tikrai stebina.

Marketparkietis

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, lit

t RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

110.00

>10.00

Čeki reikia išrašyti

Pridėti doleri palto Klaidom*.

1 HX. Wednesday, Decambar 19, 19 T*

Džiugu pasakyti, kad malonų 
įspūdį sudarė scenoje papuošta 

šenktoje Šventas Nikolajus ii- dekoruota eglutė ir plokštelių 
garniui pavirto į Dieduška Mo- Į —
roz (šalčio Dėdukas). Vokieti-J 
joje žinoinas kaip Weihnaclits Į 
Mann, Amerikoje Santa Glaus. 
Kalėdų Senis, praleidęs daug 
generacijų vis dar tcbešvyti dos-

j K. Milkovaitis paaiškino Kū- y 
1 čių prasmę ir kai kurias tradi- ; 

cijas. Kun. Ad. Stasys sukalbę- ; 
jo invokaciją.

Kūčių stalai jau buvo pa
rengti. Lietuvišku papročiu lau
žėme plotkeles su šventiniais ; 
linkėjimais. Plotkelės viršuje J 
buvo gabalėlis tautinės juostė- i 
lės. Tarp 12 patiekalų buvo ke- 
lįų rūšių žuvys, šilkės, grybai, { 
šližikai, kisielius ir kita. Bai- 3

KAZIO ER1NGI0

KLEMENSAS ir ELENA ČIŽAUSKAI

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininką*

Tel. 476-2206

Charles Auto Repair 
4824 S. CALIFORNIA AVE 

TeL Virginia 7-9327

Vietoj kalėdinių atvirukų, eina šis 
sveikinimas >

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Naujienų redakcijai ir administracijai, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje nariams bei 
pareigūnams, giminėms,, pažįstamiems, ir 

bičiuliams linki

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

SĖKMĖS
i.

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJOS 

VALDYBA
I linu. IIMIHW»HIIWIIIIR-ULl_< 1)1 JJ. I

linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų, 

kiti metai būtų šviesesni klubo nariam* irkad

visiems geros valios lietuviams..

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

17KūnTM7 Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.__________ $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai__

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ |15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, DI, 60608
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3. Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
dx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $80.00 per year, 
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three months. Canada $33.00 per year: 
other countries $34-00’ per year.

9Fm4£o pli 
DienrM^io ka

Kanadoje:
metam* ----- -
pusei metu __
vinn* th nWffiMiui

118.00
I MO

Utsienluo**:
___  «4.UU

pusei metu __________
▼Lenam mėaertui ------

___ $18.00
___ $ 4.00
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1780 So. Hoisted SL, Chicago, 
□L 80808. Talei 01-8100.
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Suskaldė, supiudė, dolerius susirinko 
ir išvažiavo

Daunoras buvo pasiųstas į Scalą, bet užtat iš jo rei
kalavo to, ko iš kitų daininikų nereikalavo. Jie pradėjo 
ruošti Daunorą uždaviniams, kurių kiti nepajėgė atlik
ti. Jie iš anksto paskleidė gandus apie Daunoro nesan
taiką su Noreika; jie paskelbė gandą, kad Daunoras bu
vo persekiojamas. Persekiojamas ne rusų, bet lietuvių. 
Rusai nenori, kad Daunoras būtų rusų persekiojamas. 
Jie norėjo sudaryti sąlygas rusams būti geriems. Tuo

$16.00. _ , ... ......$ 9.oo tarpu Daunoras buvo persekiojamas pačių lietuvių, pa- 
* lyties geriausio lietuvio dainininko Virgilijaus Noreikos. 

Persekiojamojo aureolė suvarė į Jėzuitų centrą apie 
700 klausytojų. Iki to meto niekas tiek daug lietuvių 
tremtinių nesutraukė, kiek tai padarė tremties spauda, 
klastotai žinias mokėjusieji prakišti-.Maskvos agentai. 
Ir čia labai daug padėjo dainininko persekiojimo pra
das. Daugelis tremtinių patikėjo Amerikos spaudoje 
pasirodžiusioms žinioms apie Daunoro persekiojimą 

okupuotoje Lietuvoje.
Kada lietuvis yra įsitikinęs,kad dainininkas yra rusų 

persekiojamas, tai jis nekreipia dėmesio į tai, kad tas 
pats rusas dainininką išleidžia užsienin. Leidimas už
sienin neturi tokios didelės svarbos, kaip “persekioji
mas”. Žinome,kad Lietuvoj yra tūkstančiai lietuvių, perse
kiojamų tais pačiais metodais, kaip yra persekiojami lie
tuviai rašytojai, sportininkai, menininkai, muzikai, poe
tai. Juos žudo, siunčia Sibiran, išsiunčia prievartos dar
bams, bet jų neišleidžia užsienin.

Jeigu Daunoro būtų neišleidę, tai apie Noreikos 
sauvaliavimą šiandien niekas nebūtų prašnekęs, bet 
leidimas išvažiuoti sudarė specialias sąlygas Daunorui. 
Kai jis čia atvažiavo, tai susidarė rodos 50 žmonių ko
mitetas, kuris niekad laisvoje spaudoje nepasirodė.

Vienas įtakingas jėzuitas, priėmęs keturių žmonių 
komisiją, prašančią neleisti Lietuvos komunistams su-

Kalėdinis ALTos sveikinimas
Didžiai Gerbiamieji,

Priimkite Amerikos Lietuvių Tarybos nuoširdžiausius svei 
kinimus su artėjančiomis Kalėdų šventėmis ir geriausius linkėj 
mus Naujiems 1980 metams. Lai būna jie šviesesni mūsų tautai

Drauge reiškiame Jums pdėką, kad būdami susirūpinę Lie 
tuvos reikalais, panaudodami savo informacijose ir Amerikos Lie 
tuvių Tarybos pateiktas žinias, padedate ALTos jau ketvirta 
dešimtmetį vedamai kovai dėl Lietuvos laisvinimo. Tikėdami 
kad tik darnus bendradarbiavimas visų patriotinių grupių ir insti
tucijų bus našiausias Lietuvos reikalui, Jums reiškiame padėką 
ir pagarbą, kukliu čekučiu dalindamiesi su Jumis tuo, ką lietu 
viškoji visuomenė skiria Lietuvos laisvinimo pastangoms.

Su pagarba ir dėkingumu,
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Viši turime pripažinti, kad Maskva Amerikos lie
tuvius suskaldė, supiudė, tūkstančius iš jų išrinko ir 
išvažiavo. Turime pripažinti, kad šį kartą jiefiis užtru
ko žymiai ilgiau, bet jie padarė savo. Jie seniai studi
javo lietuvių tremtinių gyvenimą, papročius, būdą, ti
kėjimą, stiprumą ir silpnybes. Jiems svarbiausia rūėpjo 
rupėjd tiksliai nustatyti lietuvių silpnybes^- o kai jas ruošti koncertą ir iš pavedgtos Lietuvos žmonėms, ne. 
nustatė, tai buvo labai lengva pasiųsti geriausią lietu- drįso neduoti salės atvažiavusiam dainininkui. ___ 
vių dainininką- į Ghicagos lietuvių centrą, sukelti jų su
sidomėjimą, sušaukti j koncertą, jiems gražiai padai- 
nuotviukelti neapykantą grupės prieš grupę, supiudyti 
ir išvažiuoti. •

Tą skaldymo ir piudymo darbą atliko maža grupe
lė krėivų politikų, kurių tikslas buvo padėti okupantui 
ne tik apžmėizti, bet supiudyti vienus lietuvius 
prieš kitus.

1 Nei Virgilijus Noreika, nei sirena Kaukaitė nepajė
gė lietuvius suskaldyti, bet Vaclovui Daunorui pasise
kė tai padaryti. Jam pasisekė tai padaryti, nes jis tu
rėjo gerus suflioriuš^gėTai paruoštą planą, persunktą 
pačiomis silpniausiopiis lietuvių charakterio ypatybė

mis. Nei Kaukaitė, nei Noreika nedainavo nė viename 
svarbiausiame lietuvių centre Amerikoje, tuo tarpu 
Daunorui tai pavyko padaryti. I

Kodėl jis buvo pasėkmingesnis už kitus? Todėl, 
kad šį kartą rusai savo planus grindė lietuvių skaldymo 
metodu ateit lietuviai, mėgins užtarti skriaudžia
mąjį lietuvį. Chicagoje yra buvęs Noreika, Kaukaitė ir 
Daunoras, bet iiė vienas nepajėgė pripildyti salės. Bet 
kai ruošė Daunorą antram bandymui, tai iš anksto pa
skelbė kelis labai svarbius gandus. Vilniuje sugalvojo 
planą apie Daunoro persekiojimą. Visi žino, kad Lietu
voje visus svarbesnius nutarimus daro rusai. Jie ne tik buvo atvažiavę keli stebėtojai Jiems labai nesmagu bu
gas mokytis. Jeigu mokinys bendradarbiauja su kom- vo žiūrėti į piketininkus, bet jie džiaugėsi salėje rnaty- 
jaunimo atstovais, jam kelias atdaras į aukštesnes mo- tais keliais naujais veidais.
kyklas.Jeigu su rusais nenori kartu dirbtinai į Scalą jis 1 Ilgas savaites lietuviai pyks vieni ant kitų. Vie- 
nepatenka. ? niems nepatinka, kad ėjo į Daunoro suruoštą koiičertą;

Jis ne
drįso tokio žingsnio imtis. Jis užmiršo, kiek jėzuitams 
kainavo 1977 metų pabaigoje suruoštas piketavimas. 
Jis nepasakojo, kaip jis pats prašė salę užsakiusį žmo
gų atsakyti koncertą, nes šį kartą salė atneš daugiau 
pinigų, negu ankstyvesnės, bet nieko tai negelbėjo. 
Gruodžio 8 dienos vakarą koncertas buvo suruoštas. 
Salėje buvo daugiau vilniečių, niekad Jėzuitų centre ne
buvusių, negu dypukų. Jokubka pajėgė suorganizuoti 
ir į Jėzuitų centrą juos suvežti.

Nuo komunistų bėgusios tremtinių daugumos į sa
lę jie nesutraukė. 150 piketuotojų ir 50 plakatų daugelį 
tremtinių sulaikė. Ne vidun jie ėjo, bet namo nuvažia
vo. Daugelis nuėjo namo ir su bilietais. Nenorėjo per 
piketą peržengti.

Koncertui praėjus turime pripažinti, kad šį kartą 
Maskvai pavyko suruošti koncertą Jėzuitų centre. Jė
zuitai per tą laiką nepasikeitė. Jie filmą garsino ir bu
vo pasiruošę rodyti Maskvoje suktus filmus, o šį kartą 
išnuomavo salę iš Lietuvos atsiųstam dainininkui. Nau
jienos anksčiau neskelbė rusų suktų filmų, o ir praeitą 
savaitę negarsino Daunoro ruošiamą koncertą Ohiea- 
goje. Buvo skelbiama, kad Daunoras vra “disidentas”j 
norįs" pasilikti Amerikoje, o čia, kaip jis baigė koncer
tą, išskubėjo į Vilnių. Ne tik Daunoro dainos klžhišytl, 
bet ir šalia sėdėjusios publikos stebėti net iš Vilniaūs

vo žiūrėti j piketininkus, bet jie džiaugėsi salėje rnaty-

Dr. Bobelio pranešimas VLIKo seimui
(Tęsinys)

esminiais pataisymais, jau kaip 
H.Con.R.200 buvo Atstovų Rū 
inuose priimta 390 balsų prieš f 
šių melų lapkričio 13 dieną 
Šiuo metu ši rezoliucija jau yri 
įnešta ir į Senatą ir laukiams

Šiame pasitarime man teko 
dalyvauti kaip VLIKo pirminin- 
<ui ir jame plačiai buvo išdis
kutuotas (Pabaltijo valstybių 
klausimo įnešimas į Madrido 
^dnfęrenciją., Taip pat šioje 
konferencijoje buvo paliesti Lie-jos priėmimo. Aiųerikos Lįfetu- 
tuvos- < Diplomatinės tarnybos vių Taryba ir Joint ‘Baltic Arrier- 
tęstinumb, tolimesnio finansavi- ican Cbhiimiltee deda daug pas 
mo ir kiti klausimai. tangų jos greitam pravedimui.

i

,toliau ryžtingai, kol atsieksime 
savo tikslą. Dr. D. Krivickas 
irgi ruošia planus išvystymui 
platesnės akcijos Europoje, bet 
jis pats apie tai pasakys. VLIKo 
valdyba šiame klausime turi 
kontaktų ir bndradarbiauja su 
JAV ES.K.K. ’ ’ ‘

Aišku, dabartinių tarptautinių 
įvykių akivaizdoje, turiu minty 
Irario ir JAV krizę, kiekvienu 
metu gali įvykti sprogimas iš 
pagrindų pakeičiąs dabartinę 
tarptautinę padėtį ir atnešantis 
naujas galimybes ir sąlygas 
Lietuvos bylo’s sprendimui. Tam 
urime būti pasiruošę.'’

3) Pradėtas buvusios VLIKo 
valdybos politinis bendradarbia
vimas su latviais ir estais yra 
ęsiamas ir toliau. Kaip tik šiais 
netais išpuola VLlKui —inano 
asmenyje, vadovauti Pasaulinei 
’abaltiečių Santalkai. (Baltic 
Vorld Conference). Į lietuvių 
lelegaciją, PLB pageidaujant, 
asame pakvietę ii’ jų atstovą, 
iet iki šiol PLB savo atstovo 
lar nepaskyrė. Šiuo metu yra 
•uošiamas beridras memorandu- 
iias Madrido konferencijai, ku- 
?is bus įteiktas Helsinkio akto 
signatarams. Santalka yra su- 
:arusi Madride visų trijų Pabal
tijo valstybių klausimą kelti 
kartu. Madride laike konferen
cijos yra numatyta turėti berid-

! ’ą pabaltiečių centrą.

4) Jungtinėse Tautose :š t 
?imų dabartinių davinių Lietu 
vqs ir bendrai (Pabaltijo bylos 
neatrodo, kad būtų šėkrri'"gcs 
nors tenai ir yra priim a
cija ■ Nr. 3073, kuri ga" i. ; a 
naudinga Pabaltijo klauJmo

Š.m. birželio 26 dieną Wash- VLIKo valdyba šiam darbui ar- j pristatymui teigiamoje švįesė*e. 
.nr--------------- Trr t,- timai talkininkai! j a. 5) Santykiai°su atskirų vals-

šioš fezoliucijo's galutinis pra-I iybių vyriausybėmis' bėra pa
vedimas yra didelės reikšmės kankamai užmegzti ir męs aiš 
Lietuvos bylai. Mes tikimės, j kesnių' informacijų ir pagalbos 
kad jos privedimas turės įtakos j šiuo ‘klatisiihii W buvusios val- 
kitų valstybių vyriausybėms, t dybos negavome, čia kaip tik ir 
kiek tai liečia Pabaltijo valsty-Įyri labai reikšminga turėti 
bių klausimo iškėlimą Madrido Į Įvairiuose kraštuose atstovus, 
konferencijoje. Kanadoje šia j per kuriuos galima būtų tuos 
kryptimi jau dirbama per KLB, I santykius išvystytt. Jau esu su

daręs net kelis ryšius, kurių iš
davoje tikiu aplankyti įvairių 
vyriausybių atstovus Europoje 
sekančiais metais. Taip pat esu 
numatęs sekantį pavasarį nu
vykti į Pietų Ameriką. Ten 
VLIKo atstovai jau ruošia dirvą 
pasimatymams.

6) Yra hagrinėj amos galimy
bės ir galimos išdavos, jei Lie
tuvos byla būtų pristatyta 
Tarptaiiliniani Hagos tribuno
lui. Vjeh Lietuvos klausimo pa- 
minėjifrias bet kokiame tarp
tautiniame forume yra mums 
naudingas.

7) Yra daug įvairių tarptau
tinių organizacijų (nevalstybi-

įvairius žmo-

ington, D.C., man, kaip VLIKo 
ir Pabaltiečių Santalkos pirmi
ninkui, teko liudyti ir įteikti 
VLIKo valdybos paruoštą pa
reiškimą Atstovų Rūmų — Sub
committee ori International Or
ganizations apklausinėjime, kad 
H.Čoh.R.147 būtų Atstovų Rū- 
rtiiį priiriila. Toje reždliucijojė 
yra reikalaujama Sovietų Są
jungos pašitraiikimo iš Pabalti
jo valstybių, Pabaltijo valstybė
se laisvų Hrikiriių pd jungtinių 
Tautų priežiūra, JA V preziden
tas įpareigojamas iškelti Pa
baltijo valstybių klausimą Mad
rido 1980 m. konferencijoje, 
prašyti Vakarų valstybių vy
riausybių pagalbos teigiamam 
Pabaltijo valstybių klausimo iš
sprendimui, parieigia ri’aują So-_________ ___ _  __ ____ __
vietų Sąjungos paskelbtą įsta-Įkeltas, priklauso nuo visų liėtu- 
tyriią dėl primetamo’s Sovietų vių garsaus balso, energingos if 
pilietybės pabaltiečiams. 1 -i - M . - C -

p. Simanavičiaus asmenyje, taip 
pat ir Kanados žmogaus teisių 
komisija yra šiuo klausimu in- 
fdrmuojama ir prašoma jos pa
galbos. Man nėra jokios abejo
nės, kad 1980 m. Madrido kon
ferencija yra vienas iš mums 
prieinamiausių tarptautinių ftF 
riimų Lietuvos bylos pristaty- 
niui, bet kaip tas kiausittias būš 
ten sutvarkytas ir ar jis bus iš-

gėrai koordinuotos akcijos. Pif-
Man labai maloriū pranešti, niieji žingsniai jau yra stipriai 

kad ši beždliučija šū mažais ne- pėėję į priekį, tad tęskime ir

5) Santykiai šu. atskifųsvals-

kitiems nepatinka, khd Draugo B. Kv. piketuotojus pa-
vadino ‘‘bolševikų agentais” išeivijoje. Daugumai aiš- gaus teisių, religinių teisių, lais- 
kėja, kodėl gimtiniam kraštui laisvės norinčius lietu- vd apsisprendimo ir t.t. kiausi 
viūš taip piktai šineižia. /•KTniroifo ; ^-4. ir r (Nukelta į sestą puslapį)

ALGIRDAS GUSTAITIS

LIETUVOS SIENŲ REIKALAI
(Tęsinys)

Prof. A. Bezzenberger, atsakydamas į lietu
vių sveikinimą jo 70 metų proga 1921 metais, 
tarp kitko, parašė: ‘‘Lietuvių tauta dabar yra sa
vo plėtojimosi pradžioje. Aš linkiu jums sėkmin
go ir laimingo plėtojimosi”.

Kitais metais jis mirė, savb lituanistinę bib
lioteką pardavęs Lietuvos Švietimo ministerijai.

KODĖL LIETUVA NEATGAVO 
LIETUVIŠKŲ ŽEMIŲ?

Kaip matėme, Nepriklausomos Lietuvos at
statymo pradžioje buvo rimtų ir gražių pasiūly- 
mtĮ. Jei jie būtų vykdyti, dabar Lietuvos o gal 
net Europos padėtis būtų visiškai kitokia ir gal 
mums nereikėtų apie Lietuvą kalbėti, būnant tūk
stančius kilometrų nuo jos.

Bandykime žvilgterti, kodėl Lietuva neatga
vo jai teisėtai priklausančių žemių? Ir pagalvo
kime, ar galime pasimokyti iš klaidų.

Aš manau visų pirma del to, kad tų lietuviš
kų žemių reikalavo tiktai mažas nuošimtis lietu
vių. Tiktai gerai išsilavinę žmonės.

Kaip žinome, XIX-tame ir XX amžiaus pra
džioj, dėl siautusios rusų ir kitų okupacijos Lie
tuve ie nebuvo daug išsimokslinusių ir tautiniai

sąmoningų lietuvių, todėl geroka mūsų tautos da
lis buvo pasinga.

Dr. Zenonas Ivinskis 1946 metais Vokietijo
je išleistame veikale “Lietuvos sienų klausimu” 
20-tame psl, rašo: “Į naują Lietuvą tačiau tada 
buvo žiūrima kaip į mažai žinomą ir daf neaiškų 
politinį junginį, atsiradusį buvusios Rusijos im
perijos žemėse. Vyko dar karas su bolševikais, 
apie kuriuos tada drąsiai samprotauja, jog jie 
Rusijoje greit žlugs. Tokie neaiškūs Rytų Euro
pos politiniai santykiai neskatino didžiųjų valsty
bių galybių tuoj pripažinti Pabaltės valstybes. 
Dar skaitėsi iš viso neaišku, kas gims toje Rytų 
Europoje. Tad ir atskiros Lietuvos, kuri vis dar 
buvo minima politiniame ryšyje su Lenkija, sienų 
reikalas nebuvo pakankamai aiškiai paliečiamas. 
Šitokia reikalų padėtis buvo tiesiog Lietuvos ne
laimė0.

Taip buvo 1917-18-19-1920 metais.
Dabar, 1979 metais, pasaulis apie Lietuvą ži

no nepalyginamai geriau, nei prieš kelias dešim
tis metų. Dabar Lietuvos ir lietuvių vardai aidi 
viso pasaulio spaudoje beveik kasdien, vis teigia 
ma prasme, vis atžymint lietuvių atkaklumą, tau
tiškumą religiškumą, kultūringumą ir nepalau
žiamą norą gyventi laisvai ir nepriklausomai. Da
bar ir plačioji lietuvių visuomenė, tiek okupuoto
je Lietuvoje, tiek užsieniuose, yra gana aukšto 
išsilavinimo.

Taigi, dabar galime skaityti jog turime mill- sistatymas esąs aiškus: priklausyti 
jonus sąmoningų ir neabejotinai ryžtingų lietu- Į 
vių. Jiems reikia duoti teisingas ir tikras įdėjas,
duomenis kovojant už savo teises ir teritorines 
žemes.. To ypač pageidauja okupuotos Lietuvos 
lietuviai, apie ką užsiminsiu dar ir vėliau.

AR 1920 METŲ TAIKOS SUTARTIS 
SU MASKVA BUVO SUDARYTA 

TEISINGAIS PAGRINDAIS?
Užsieniuose gyvenantieji lietuviai dažnai 

Lietuvos teritorinės ribas motyvuoja 1920 metų 
taikos sutartimi išvestomis sienomis, pasirašyta 
tarp Nepriklausomos Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos vyriausybių Maskvoje.

Tada ir dabar yra aišku, jog toji taikos šū- 
tartis neatatiko teisei ir lietuvių tautos valiai. Tai 
buvo paskubomis įvykių eigos padiktuotas nuos
prendis, tikslii gaūti SbVietų Sąjungos pinįj^žini- 
mą ir tuo Sutvirtinti silpnos Lietuvos padėtį. Kaip 
žinome, už ta sutartimi nubrėžtų ribų likū daūg 
l’etuviškos kilmės žmonių, gyvehaūčiti kaimuose, 
miesteliuose ir miestuose, kurie maldavo, verkė, 
prašė gyventi LietuVojė.

Rapolas Skipitis savo^ knygoj e “Nepriklauso
mą Lietuvą statant”, išleistoje Chicagoje 1961 m-., 
298-299 puslapiuose rašo:

“Atvykusi vietinių žmonių delegacija nuo 
šarkauščinos kalbėjo: ...vietos gyventojų nu-

Lietuvai, o 
ne Sovietų Rusijai. Taš delegadijos vadas nuro
dė, ir kokiu ruožu turėtų eiti Lietuvos rytų siena 
nuo šiaurės į pietus. Kiek prisimenu, jis kalbėjo 
taip: Lietuvoj sifeha šiaurėje turėtų prasidėti ne 
nuo Drujos, bet nUo Drisos ir eiti į pietus pro Ar- 
manavičius ir Gluboką... Galėtumėte patikrinti 
mūsų gyventdjų nusistatymą plebiscito keliu ir 
pamatytumėt^ kad mano tamstai pasakyti žo
džiai pasitvirtintų”.

Panašių duomenų, pasisakymų yra daugiau. 
Deja, visos tos sritys buvo paliktos už 1920 metų 
vadinamos taikos sutarties su Sovietų Sąjunga.

Leiskite pastebėti, kad Glubokas yra apie 50 
kilometrų oro linija nuo artimiausio taško 1920 
metų Lietuvos žemėlapyje. Tuo tarpu dabartinia- 
hiė LTSR žemėlapyje Glubdkhs yra paliktas tirp 
toli rytuose, kad jo net nėra tarybiniame <Aupub 
tos Lietuvos žemėlapyje.

Rusija, Sovietų Sąjungos vardu, niekad ne
sistengė tų sienų palikti Lietuvai. Jau praėjo be
veik 60 metų nuo tos sutarties pasirašymo-. Sten
giantis, kad sovietai pripažintų Lietuvos suvere- 
nitetąi visų pirma reikalaukime pasitraukti už 
1920 metais jų pasirašytų ir Lietuviai pripažintų 
žemių. Gal to gulima Siekti'Helsinkio sutartimi?

- (BUS daugiau)

i — RAUJlSNOt, CHIČAGO I, Hv.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

v KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
PRISIKĖLIMAS IŠ NUMIRUSIŲ

Prisikėlimas yra svarbus Biblijos mokslas. Daugelis nenori 
tikėti į prisikėlimą, nes yra įsitikinę, kad mirdamas žomgus ne
numiršta, o tik persimaino. Pasakojama, kad siela palieka gyva 
ir nukelia į dangų arba lieka atiduota velnių pragaran. Tikėkime 
Dievai, žmogaus Sutvertojui. Jis juk yra pasakęs: “mirdamas 
numirsi”, tapsi negyvas, nieko nebežinąs ir nebejaučiąs; užmigsi 
mirties miegu ir sugrįši į dulkes, nes iš žemės esi paimtas ir 
į žemę vėl pavirst Jei kas netiki į prisikėlimą, kaip jis gali sa
kyti, kad tiki Jėzui? Juk Jėzus yra pasakęs: “Aš esu prisikėlimas 
ir gyvenimas” (Jono 11:25). Atkartotinai Jėzus yra žadėjęs pri
kelti visus, kuriuos mirtis nuvarė į kapus, kuriuos jis atpirko 
savo brangiu krauju. Jono Ev. 5:28, 29 skaitome Jėzaus žodžius: 
“Nesistebėkite tuo, kad ateina valanda, kurią visi esantieji ka
puose išgirs Dievo Sūnaus balsą ir išeis, kurie gerą darė, į gyve
nimą, o piktadariai j teismą”.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Mntikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DK. K G. BALUKAS 
M.UURUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE

6449 So. Pulaski 
Medini Building)
Priima ligonius pagal susitarime- 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

CHIRURGIJA

Rd. (Crawford 
Tol. LU 5-MW

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

r W*»Hte«t«r Community klinikos 
Modi cino* direktorius

402 S. Manteim Rdv Westctestor, 1L. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 
/■<: kas antrą šeštadieni 8—3 v*L 

foLi $62-2727 arte $62-2723
J“ i-  : ■ -i <

TEL. —BE3-58W
D& A. B. GLEVECKAS 
Al GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
? SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
y , i»7 Wort 103rd Street

’ Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAfe
OPTGMETRISTAS

AVIŠKAI
; 2618 W. 71 St. ToL 737-51-W 
Tikrina akis. Pritaiko akinius

VaL agu susitarimą. Uždaryta tree.

&

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Mėlynas dangaus skliautas, virš rūstaus, bet artimo Dievulio 
kurio vaiko vaizduotė nukėlė į vaizdas tolo, keitėsi į išminties, 
katalikiškos religijos vaizduoja- —’ -1“* ’
mų dangų, su visa jame pomir
tinio nusipelnusiems gyvenimo veik nebepaliekančių 
puikybe, praskydo ir virto ne
išmatuojama erdve. Tai kur yra 
dangus? Kur yra pragaras? Jei 
su pragaru dar buvo šiaip taip, 
ji nukebant į žemės kamuolio .ou,

V,1T,Vnlill<N-ian.lnelSlleidaU’ kad Padetl> tVarky

gal ir gėrio abstrakcijų, neįas
menintų, šaltai dėsningų ir be-

v i e t o s 
žmogiškajai Dievybės sampra
tai.

Su savim buvau pats vienas. 
Nesidabnau su nieku ir nieko

DR.LEONAS SEIBUTIb 
Inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
MU WEST S3rd STREET 
Vak aatrad. 1—4 popiet,

Ofiso tatefa 776''880 
Residencies telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir snirurgas 

Sandra praktika, tpw. MOTERŲ llffc. 
Ofisas 26$2 WEST SWa SYtŠET 

Tai. ra
OFISO V AL.: pirm.. antrad., trečiaa.

p PLEIKIS, O. P.
*',-i. oMiaoplDAa-PROTEZISTAr 

At AHhMi - Ptrtent M*L ten- 
dažai. SpaciaU pataite Id|«ms

ŽĖte West 63rd Chlcapa. UL 60629 
T*4W.> P Respect 4 5084

FLORIDA
■* - e

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
: 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Els. 33710

TeL (M3) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

** moving
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

MOVING

J U Ivilriv
: ANTANAS VILIMAS 

m. in-ihi arta

amžinai ugnimi kunkuliuojan
čius vidurius, tai su vietos dan
gui ir skaistyklai suradimu rei
kalas darėsi vis sunkesnis. Iš 
vaiko paveldėtieji, kritiško pro
to neliesti vaizdai, dabar jau iš 
kitur į juos pažiūrėjus, nyko, 
palikdami skaudžią tuštumą. 
Susipažinus su geologiniais mū
sų planetoje procesais, griuvo 
Šventosios Istorijos tiekiama že
mės vystymosi chronologija, ir 
jos duodamas žemės kūrimo 
aprašymas dabar atrodė geres
nių atveju poetiška pasaka, sim
boliškas didingos visatos kūri
ntos! pavaizdavimas.

Kaip pagaliau yra su Dievybe 
ir jos supratimu? Senajame 
Testamente ir katalikų tikybos 
tiekiamam moksle Dievybės 
samprata buvo žmoniškai įas
meninta. Pats žmogų Dievulis 
kūrės pagal savo povyzų ir į save 
panašų. Ar nėra buvę priešingai, 
ir ar nėra žmogus kūręs Dievo 
vaizdo, į save panašų? Religijos 
vaizdavimu Dievas yra toks 
žmogiškas; ir jo santykis su 
žmogumi yra toks artimai in
tymus. Dievulis yra visą laikų 
su mumis, seka ir vertina kiek
vieną mūsų sielos krustelėjimų. 
Dievulis, yra mūsų sųmonėn 
įdėjęs supratimų, kas yra gera 
ir kas bloga; pals būdamas Gė
ris, gėrio mastu vertina kiek
vieno žmo'gaus poelgį ir juos 
suskirsto į palainrintinus ir baus
tinus. Dievulis viską patvarko 
net kasdieniniame kiekvieno gy
venime, kartais rūsčia ranka 
sūdrausdamas ištisas tautas ir 
nusiaubdama, kontinentus.

Kaip dabar daug kas pradė
jo kitaip atrodyti! Buckle nebe
rado vietos visatoje Abraomo, 
Izaoko ir Jokūbo Dievui. Jei jis 
kiekvieno žmogaus samoliėn 
įdėjo vienodų gėrio ir blogio su
pratimą, nustatė vienodus žmo
nėms moralinius dėsnius, dėl ko 
žmonių moralė net toje pačioje 
visuomenėje nėra vienoda, o 
įvairių tautų vystymdši eigoje 
ir pas įvairias tautas ji buvo tiek 
įvairi? Ir ar Dievulis yra mūsų 
veiksmų, individualių ir kolek
tyvių, registratorius bei jų ko- 
reguotojas? Ar žmonių gyveni
mą neveikia toks pat dėsningu
mas, kaip jis. pasireiškia gamtos 
procesų vyksmuose? Ir jei gali
ma nustatyti dėsningumo bei 
priežastingumo pradą gamtoje, 
ar jis neveikia ir žmonių bend
ruomenės gyveninio, paliuosuo 
damas Dievybę nuo' rūpesčio 
kasdieniais mūsų reikalais? Pa-' 
galiau, supratę įvykių priežastis 
ir nūmatoin iš jų pasekmes, ar 
žmonės negaištų jų paveikti sau 
norima kryptni? Juo daugiau 
skaičiau apie gamtos mokslus, 
juo žmogiško, šilto a; kartais

rėjo savas kapeliono kontroluio- 
jamas mišias — maldaknygės 
vietoje nešdavosi bažnyčion Ju
lijaus Cezario veikalus, iš jų 
‘melsdavosi’ ir iš to kolegų tar
pe darydavo pigių demonstraci
ją.

(Bus daugiau)

mesio. Suprantama, nebebuvau 
tas, kuo buvau, palikdamas ra
miųjų Palangą. Iš esmės pasi
keitė mano nusistatymas moky
kloj dėstomos tikybos atveju. 
Šiaulių bažnyčios rūmai, visuo
met šalti, man pasidarė dar šal
tesni/Tuo atveju nebuvau koks 
vienintelis. Turėjau progos ste
bėti vyresniųjų klasių mokinius 
ir nebuvO siHiku matyti, kad jų 
tarpe 1 buvo nevienas, panašiai 
kaip ir ąs pergyvenęs lūžį. Tik 
nevienodai; jį pergyveno ir ne
vienodai būva jo paveikti. Atsi-

Dainininko Elvis Presley 
daktaras turi aiškintis
MEMPHIS, Tenn.— Daktaras 

George Nichopoulos, buvęs dai
nininko Elvis Presley gydytojas, 
pats turi aiškintis Memphis gy
dytojų komisijai apie daininin
kui duotus vaistus. Jis išra
šydavo receptą, kuris sakydavo, 
kad dainininkui reikia “kepan
tieji” ar “raminantieji” vaistai, 
bet nenurodydavo kaip tiksliai 
tuos vaistus vartoti. Daktaras 
nepaprastai daug tų vaistų dai
nininkui išrašydavo.

Komisijos nariai žino, kad 
pats dr. Nichopoulos vartoja 
tuos pačius vaistus, kuriuos iš
rašydavo dainininkui Presley. 
Dabar nustatyta, kad Presley 
mirė nuo nepaprastai stiprių 
dr. Nichopoulos -vaistų- Jis tu
rės aiškintis valstijos komisijai 
apie tuos vaistus. / . 1

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

STel. 737-8600 
TeL 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
. C Tek 927-1741 — 1742

1. .1 . ...
4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

. Telefonas 523*0440
-' - ■ . . ■ - ■;

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Chicagoje CTĄ busai su- 
_ ____________ ___ ___ _ stojo, bet iš priemiesčių ateinan
ti "sieloje kilusiųrsuirutę. Kaip nienu vieną,, kuris, prievarta tieji busai (RTA): žmones ve-

2616 W. 69 St Tel. 737-6784

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago^

lietuvių

Laidotuvių 
r

Direktorių

ir neturėjau su kuo savo vargu lankydamas: pajialdas bažnyčio- žioja,- tai daugelis pasinaudo.
dalytis. Atsimenu, vienų kartą pe — mokiniai ir Siaubtose tu- ja šiais busais. 
pradėjau kalbėtis su daktarų. Į k — 
mano keltus abejojimus dakta
ras visu tikinčiojo žmogaus nuo
širdumu atsakinėjo savais ar
gumentais. Bet iš mano pusės į 
tuos argumentus atsakinėjo 
Buckle, ir galutinėje išvadoje 
man atrodė, kad Buckle visiš
kai nugali daktarų. Ar varžy
masis savyje kliudė mano dar
bui mokykloje ir mano dienos 
pareigoms, dabar gerai neprisi- 
monu, — rc'dos, ne: aš dar ne
sijaučiau visai nugalėtas.

Taip man ilgai dėjosi. Į vis 
kylančius gal ir ne tokioje, kaip 
čia pasakoju, eilėje klausimus 
jieškojau atsakymo knygose. 
Turiu pasakyti, kad atsakymo 
surasti man nesisekė ir nesise
kė išsivaduoti nuo pačių klausi
mų. Su metais jų opumas atslū
go. Aktualėjo kitokie klausimai 
ir reikalavo sau vyraujančio dė-

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metu 
linki visiems savo klientams ir draugams

BALTIC BAKERY
"■ JUOZAS ANKUS

4627 So. Hermitage Ave. TeL LA 3-1510
IR ANTRA KRAUTUVĖ

CHRISTMAS
MERRY

AND A

HAPPY NEW YEAR
TO ALL THE PEOPLE OF CICERO

AND ALL OF OUR FRIENDS

CHRISTY S. BERKOS

JOHN F. KIMBARK

GERALD B. RESNICK

LEROY J. LAWNICZAK

ANTON J. SMETANA

GERALD DOLEZAL

JOHN S. KOCIOLKO

MICHAEL A; LONGO

RUSSELL SPIREK

PRESIDENT

CLERK

COLLECTOR

SUPERVISOR

ASSESSOR

TRUSTEE

TRUSTEE

TRUSTEE

ELECTED OFFICIALS
TOWN 'OF CICERO

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

PHILLIPS * LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AYK W.: I Arch 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ŪL TeL: OLympic 2-100a

■■ —————

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-3572

GEORGE F. BUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. ’ TeL: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE . Virginia 7-6672

. 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

3354 So. HALSTED. STREET

Kasdien nuo pirmadienio 
penktadienio 9. vai. vak.

Vlaot laido* U WOPA rtotlm 
banga 1400 AM.

St Petersburg, FU., 5:30 vaL p>p 
ii tvris stoties lilfr-AM banga

2646 W. 71rt Stn*< 
Chicago, Dlinoig 6062* 

TelcL 773-5374

TeL YArds 7-1911

£ “Lietuvos Aida? 
rn „KAZĮ BRAZDŽIONYT*

___________________ Hi
-Wednesday.’December 19j J-Sifit

I
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šeimoje. Malonu prisidėti prie 
I suiuus ir marčios sveikinimų. -

Antanas ir Konstancija 
Stankai, lietuviškos veiklos ve
teranai iš Marquette Parko, 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus su šventomis Kalėdo
mis, linkėdami daug laimės se 
kanėiais metais. Vietoj kalėdi
nių kortelių skiria auką Naujie
noms.

— Suzana ir Juozas Ufartas 
iš Town of Lake apylinkės svei 
kina švenčių proga Juozo ir Ma
rijos Bosų šeimą, Antano ir Mar
celės Bendoraičiu šeima, Mortos 
Petrauskienės šeimą, Mortos 
Kleinienės šeimą, Alfonsą Mi* 
klovą ir jo šeimą, Kristiną ir 
Mitchell Moore su šęjma, taip 
pat Marytės Costello <|eimą bei 
kitus gimines, draugus? ir pažįs
tamus. Vietoj kortelių skiria 
auką Naujienoms. •

f

— Ponia Justina Natsas, da 
bar gyvenanti Minneapolyje, ga
vo ankstybą kalėdinę dovaną. 
Jos sūnus Steponas ir marti 
Bernice, linkėdami jai linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų, 
pratęsė jos prenumeratą. Nau
jienų rėmėja ponia Justina 
gruodžio 10 dieną pradėjo 88-tus 
amžiaus metus, vis guvi ir jud
ri, padedanti dukters ir žento

A. Kėkštas, Omaha, Ne
braska, pratęsdamas prenume
ratą, parėmė Naujienų leidimą 

auka. Dėkui. Taip pat dėkui 
J. Smilgiui Sr., Altos atstovui 
Amahoje, už švenčiu linkėji
mus ir už auka. , t. p

Ponia Marta Hoffman iš 
Brighton Parko, buvusi vasar
viečių savininkė Beverly Shores 
apylinkėje, prr.tęsdama prenu- Į 
meratą, atsiuntė 87 auką. Dėkui. ( 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas vieneriems metams ir 
įteikusiam $2 kalendorių, bet 
pavardės prašiusiam neskelbti.

— Jolanta ir Petras Kaušas į 
iš Marquette Parko, pratęsdami > 
prenumeratą, atsiuntė $7 auką, j 
Kostas Januška atsiuntė $2 už; 
kalendorių. Tos apylinkės tau
tietė užsisakė aujienas 4 mėn., 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui visiems.

gynimui ii- pristatymui tarp- 
lautiniuose forumuose ir pavie
nių valstybių vyriausybėms, 
kurie, giliai tikiu, eventualiai 
atneš daugiau apčiliepiamų re-i 
zultatų. EAL ESTATE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

širdingai dėkoju visiems lie-j 
.tuviams, bet kokia forma rėmu-j 
siems ir remiantieins VLIKo 
darbą; dėkoju VLIKo valdybai, 
tarybai, Tautos Fondo veikė-! 
jams centre, įvairiose kolonijose i 
ir kitose valstybėse, Eltos ir ra
dijo programų vedėjams ir 
bendradarbiams, prisidėjtįsiems 
prie VLIKo' veiklos išplėtimo.

paša li
ra di j o 

skelbti

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

aukso kardą.) .leistas specialus kalėdinis nume
— Jurgis Liogys, Woodhaven, jns-

N.Y., lx1 raginimo pratęsdamas 
prenumeratą, savo gerus linkė- 

Įjimus atlydėjo' $10 auka. Dė- 
l kui. Taip pat dėkui Broklino 
i tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas 4 mėn., bet pavardės pra
šiusiam neskelbti.

— Pulk. Tveras ir C. Genutis 
dėl sutrikusios sveikatos pagul
dyti Šv. Kryžiaus ligoninėje. 1

— R. Liet. B-nės meno an
samblis, vadovaujamas ponios toje, 
Serapinienės, per Tarybos suva
žiavimą sugiedojo keletą kalėdi-

— A. Pocius, Londono, Ont., 
Western universiteto profeso
rius, vra Kanados lietuviu at
stovas daugia kultūrinėje tary-

DR. BOBELIO PRANEŠI
MAS VLIKO SEIMUI

Human

Dėkingi esame laisvojo 
lio lietuvių spaudai ir 
stotims, padėjusioms 
VLIKo informacijas.

Ačiū už dėmėsi.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Nauju 
Metų linkime visiems savo kostumeriams 

ir draugams

A. IR J. MĖSINĖ
NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.

— Šachmatų meisteris Puvi
nių giesmių. Pianinu skambino ^as Vaitonis iš Hamiltono pak- 
M. Gabalienė. (Ji 1927 m. Vyčių viestas žaisti simultaną su To-1 
vardu įteikė gen. Žukauskui į ron^° šachmatininkais Lietuvių 
___________________________ j namuose.

— Toronto Lietuvių 
turi turtingą biblioteką 
da pasiskaityti knygas, 
sekmadieniais 12-1 vai. 
tvirladieniais 4-5 vai. 
Bibliotekos vedėjas vra 
telė.

Namai 
ir duo- 
Atdara 
ir ke- 
popiet. 
V. Ka-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRANašlių klubo veikla
Našlių, Našliukių ir Pavienių 

klubo metinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 14 dieną Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St. Pirminin
kas Leonas Vasilevas atidarė 
susirinkimą 7:30 vai. vak. ir pra
nešė liūdną žinią, kad mirė ke
turi klubo nariai: Julius Klimas, Ivos 
Marcelė Williams, Ignas Pocius*nis, 
ir Paulina Šiauštas.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LlETUVišKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng- 

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

(Atkelta iš 4 psi.)
mus. Žymesnės iš jų yra Am
nesty International,
Rights Commission of the Unit
ed Nations ir t.t., su kuriomis 
VLIKas palaiko santykius ir 
į juos dažnai kreipiasi ypatingai 
lietuvių persekiojimo reikalais.

8) Kiekvienoje planuojamoje 
ir numatomoje veikloje visada 
pasitaiko įvairių netikėtų - nenu
matytų įvykių,''j kuriuos reika
linga labai greitai ir efektingai 
reaguoti, juos išnaudojant mū
sų tragedijos pristatymui. Pav., 
š.m. rugpiūčio 23 dieną 45 pa- 
baltiečių pareiškimas Maskvoje 
iššaukė greitą VLIKo reakciją, 
kuri ir šiandien tebesitęsia. Apie 
tai plačiau paminės dr. Jurgėla. 
VLIKas ryšium su šiuo įvykiu 
kontaktavo 30 Helsinkio akto 
signatarų, ir iki šiol jau gavo 
5 atsakymus (Kanada, Aangli- 
ja, Vatikanas,' Belgija ir Šveica
rija). šių netikėtų Įvykių gali 
būti ir daugiau, todėl VLIKo 
valdybai tenka visada būti pasi
ruošusiai šiuos pasireiškimus 
atitinkamai sutikti.

Susirinkimas pagerbė miru
sius narius atsistojimu ir vienos 
minutės tyla bei pareiškė gilią 
užuojautą jų šeimoms.

Nutarimų raštininkė Victoria 
Cinką 
praeito 
klubo 
imtas.

perskaitė protokolą iš | 
susirinkimo. Jis buvo Į 

narių vienbalsiai pri-!

biz-

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Gausus namu pasirinkimai 
pietvakariuose

Klubo valdybos nariai pasvei
kino atsilankiusius narius su 
linksmomis Kalėdų šventėmis irlgUDRAITIS REALTY 
laimingais bei sveikais Naujai
siais metais.

Komisijos raportą iš spalio 
mėnesio banketo paskaitė Rožė 
Didžgalvienė. Banketas buvo la
bai linksmas, buvo daug svečių 
ir narių. Klubui liko _ gražaus 
pelno.

Sergantieji nariai: Mary Mie
žis, Grace Ructas, Antanas Bu- 
korevičius, Jadvyga Perkins ir 
Sophie Dorin.

Kalėdinės dovanos buvo pa
skirtos laikraščiui Naujienos, 
Sophie Barčus radijo progra
mai, Dariaus-Girėno ir Don Var-

t nas postų veteranams.
■ Į knygų revizijos komisiją iš-, 
i rinkti: Antanas Marma, Kostas 

Lesevičius ir Juozas Staška. 
Jie susirinks sausio 18 d. 2 vai. 
popiet Anna Condux namuose.

Kasmet gruodžio mėn. yra 
renkama nauja valdyba. Ki
tiems metams perrinkta šime- 
tinė valdyba. Ją sudaro: pirm. 
Leonas Vasilevas, vicepirm. Jo. 
nas Litvinas, sekr. Victoria 
Cinką, fin. rast. Rožė Didžgalvis. 
ižd. Anna Casey, kasos globėja 
Anna Wiecheki ir koresp. Anna 
Condux.

Po susirinkimo buvo vaišės. į 
Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks vasario 8 dieną.

Anna Condux

teatras

| I 111 U. ITllllLlct lllCot

^Jda atvykti autorius.

TOOL & DIE MAKERS

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

— Venecueloje susirinkę, 
naftos gamintojai rengiasi pa
kelti naftos kainas.

Wire & metal fabricator. Four-slide 
machine tooling experience prefered 
but not required. Single shift. Over
time possible. Apply in person or

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.
5809 S. Oakley

Chicago, IL. 60636

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787

LIETUVIU TAURAGĖS KLUBAS

—

os

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

Dent be a Bom Lneef1

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

ScnjBsntš
r 1979 Mil’er Morton Company a sutantorv of 

A H Rob -IS Co ?323O

2433 W. 69 St. Chicago, UI. 60629 
Tel.: 436-6888

SVEIKINAME LIETUVIUS 
ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA

LINKIME LAIMINGŲ METŲ! 
LAI GYVUOJA LIETUVIAI!

BRUNO ir BERNICE

KALĖDŲ ŠVENČIU IR 
NAUJU METU PROGA 

sveikina savo narius ir jų draugus

— Toronto lietuviu
Į Aitvaras, vadovaujamas A. Dar- 
Igytės Biškevičienės, ruošia sce- 
Įnai V. Alanto 3 veiksmų kome
diją “Saulėgrąžų sala”. Prem
jera bus sausio 13 Lietuvių Na

inių Mindaugo mesėje. Į ją ža-

i — Artėjant Kalėdoms ir Nau
diems Metams Naujienos priima 
kalėdonius sveikinimus bei skel
bimus iš privačių asmenų, orga
nizacijų ir biznio institucijų. 
Sveikinimai vietoje kortelių bus 
spausdinami tuojau šiame sky
riuje už atsiųstų auką. Bus iš-

Baigdamas noriu pabrėžti, 
kad VLIKo valdyba per ši trum-| 
pa kadencijos laiką jokių .ypa
tingų rezultatų nesitikėjo, o tik 
paruošėme pagrindus, ir šiek 
tiek aptvarkėme gaires plates
niam Lietuvos politinės bylos

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

American Travel Service Bureau
9727 Sv Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio* 

oftj (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
(nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45-60 dienų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA N0REIKIEN1

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-27S7

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<?th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 11L 60632. Tel. YA 7-5980

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma n 
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.
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TERROS PREKYBA
Prieš Kalėdas nuo pirmadienio iki penktadienio atdara kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak. šeštadienį nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Sekmadienį — nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Dovaninių prekių — krištolo, porcelano, keramikos dirbinių, 
meniškų figūrų, medžio inkrustacijų tautiniais motyvais, 
gintaro, aukso ir kitų papuošalų pasirinkimas didelis ir jvai. 

rus. Pirksit nepirksit, pasižiūrėti Terroje verta.

KLUBO VALDYBA 3235-37 W. 63 St., Chicago, III. 60629 
Tel. (312) 434-4660

ENERGY 
WISE

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South HalsMd St, Chica 
go, TLTj. 60603. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS, TOO.

M. ž I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminię 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

mn r&M

State Farm Fire and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčial — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tek 476-5635

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Naujienoj Uhįtago, Hl. — Wednesday, December 19, 1979




